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SEZNAM ZKRATEK

AC – Der Antichrist [1888], (autorem nevydáno)
AF – Anna Fischerová
AM – Anna Martenová (=Anna Šebestová/Kopalová/Klecandová)
AS – Antonín Starý
Cyklus – Cyklus rozkoše a smrti
D – dopis
f – fond
GD-Moral – Götzen-Dämmerung: Moral als Widernatur [1889]
GD-Streifzüge – Götzen-Dämmerung: Streifzüge eines Unzeitgemässen [1889]
GD-Verbesserer – Götzen-Dämmerung: Die „Verbesserer“ der Menschheit [1889]
GM – Zur Genealogie der Moral [1887]
GT – Die Geburt der Tragödie [1872, 1886]
HL – Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben [1874]
JGB – Jenseits von Gut und Böse [1886]
LA PNP – Literární archiv Památníku národního písemnictví
MA – Menschliches Allzumenschliches [1878]
MM – Miloš Marten
NF – Nachgelassene Fragmente, Sommer–Herbst 1882
VL – volné listy, Martenova pozůstalost
WA – Der Fall Wagner: Turiner Brief vom Mai [1888]
ZPS – Martenovy zápisníky
ZB – Zdenka Braunerová
Za-I-Vorrede – Also sprach Zarathustra I: Vorrede [1883]
Za-IV-Nothschrei – Also sprach Zarathustra IV: Der Nothschrei [1885]
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Čím je člověk, že v kamenné nehybnosti života,
sevřeného fatem, ještě nalézá chiméru štěstí a
má odvahu vysílati za ní šíp touhy, jejíž marnost
zná?
Miloš Marten: Raněná Amazonka

Und wenn es schon eine Predigt sein sollte,
warum wurde sie nicht von der Orgel
eingeleitet?
Franz Kafka: Prozeß
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ÚVOD

Jako jednu z možností, jak odpovídat na „provokaci světem“, jehož součástí
umělecká díla jsou, navrhuje Baldine Saint Girons estetický akt. Chápe jej jako specifickou
formu jednání vycházející z víceméně vědomého rozhodnutí vystavit se jinému (altérité) a
přijmout je s cílem dospět k jeho reflexi. Jde o jednání často riskantní i odpovědné, a to
zejména k sobě samým, a tím i k druhým: „Dans l’acte esthétique, ‚sentir ce que je sens‘
devient un défi que seul un travail assidu et désintéressé peut relever. J’y joins l’extrême de la
spontanéité et l’extrême de la réflexivité.“1 Několik momentů „provokace světem“ stálo také
při vzniku této disertace. Reaguje na ně řadou estetických aktů. Mimo jiné. Martenův text
Raněná Amazonka provokoval zvláštním stylem, charakterem „nedořečenosti“ a také další
Martenovy prózy vedly k otázkám, na něž, na první pohled, nelze nalézt odpověď v nich
samých. F. X. Šalda považoval Martenovu beletrii za esteticky (i eticky) nehodnotnou, tzv.
nepůvodní a odvozenou.2 Radikálnost a stylizovaná absolutnost Šaldových výroků budila
1

2

Rukopis přednášky Baldine Saint Girons L’acte esthétique proslovené 19. ledna 2008 ve Francouzské
filozofické společnosti, dále srov. (Saint Girons 2008). Ke konceptu estetický akt viz dále 4.6.
Charakteristiky jako „padělanost“, „odvar“, „epigonská dekoračnost“, „odvozený akademismus“,
„schematická traktátovost“ se vztahovaly na Martenovo dílo, jeho styl i osobnost (Šalda [1917] 1957, 154).
Jak poznamenal Robert Pynsent, „Šaldova slova neříkají vlastně nic jiného, než že u Martena můžeme
očekávat složitou intertextualitu.“ (Pynsent 1999, 201).
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podezření, ostatně jako vše, co si chce nárokovat pravdu. Především však iniciovala další
otázky a zájem o Martenovo dílo a jeho recepci.
*
Martenova beletrie dosud bývá obecně považována za doplněk jeho kritické a
esejistické činnosti. Prozaický Cyklus rozkoše a smrti kladu do centra disertace nejen s
ohledem na postoj Martena-autora, který jako mnozí jiní umělci-kritici období fin de siècle
stavěl svou prózu na roveň kritiky (a naopak), ale především vzhledem k dílu samému a jeho
osobitému stylu. Jádrem obou oblastí Martenovy tvorby, prozaické i kritické/esejistické je
otázka, jak v moderní době k uměleckému dílu přistupovat

– jako kritik i

čtenář/posluchač/divák. Jedna z jeho postav prohlašuje, že umění je na konci devatenáctého
století vším, je všudypřítomné: „V umění je dnes obsah doby, naše sympatie a nenávisti, naše
otázky. Pojímá je všechny a postačí nám docela. Mluvíme o něm, jako, par exemple,
osmnáctý věk mluvil o filozofii.“3 Mnohdy jde o situaci podobnou té na obraze Čtenář
Dostojevského Emila Filly z roku 1907. Otřesený čtenář je postaven do centra umělecké
reprezentace. Marten vycházel z psychologického modelu kultury a umění, přičemž jeho
trvalým zájmem bylo téma vztahu tzv. estetických emocí a emocí běžných, vztah mezi
uměním (jeho tvorbou a recepcí) a jednáním (následky recepce mimo text). Spolu s dalšími
soudobými kritiky-umělci shledával ve statusu uměleckého díla jistý rozpor. Jako esteticky
autonomní osvobozuje od praktického jednání a stává se „ostrovem“ svobody, účelem sobě
samému. Člověk však k umění většinou nepřistupuje jako nezainteresovaný posuzovatel,
nýbrž na ně klade různé požadavky a spojuje je s očekáváními různého druhu. Umělecké dílo
je objektem touhy, náhražkou citu i „stravy“, idolem, fetišem, svátostí, zbraní; je terapií,
vzorem jednání, cestou k paralelní realitě estetické utopie, čili vždy prostředkem k jistým
cílům. Moderní umění je současně intelektuálně i emocionálně náročné, má dopady na
individuální psychiku a společenskou morálku. Martenův negativní postoj k tzv.
náladové/lyrickoimpresionistické i moralizující kritice má svůj (mnohdy polemický) protějšek
v ambivalentních fikčních postavách umělců, „umělců života“ a recipientů umění.
Hlavním cílem předkládané disertace je interpretace Martenova Cyklu,4 která na
výše naznačený charakter „nedořečenosti“ reaguje úsilím o otevření jeho historického
kontextu. Ten je v textu samém manifestován mimo jiné různým stupněm odkazování k
3

4

Postava uměleckého kritika Egona Krause z juvenilní verze textu Mimo dobro a zlo (Marten 1901–1902i, 24–
25).
Používáme-li označení Cyklus, máme vždy na mysli Cyklus rozkoše a smrti.
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uměleckým dílům, kulturním kódům a diskursům. Následující analýzy vycházejí z
předpokladu, že v případě Martenovy prózy nejde jen o fragmentárnost ve významu
nezbytných nedourčených míst, jak je chápe Roman Ingarden.5 Setkáváme se zde se
specifickým způsobem komplexně-fragmentárně strukturované významové výstavby, která
návazností na texty evropské kulturní tradice i evropské moderny zdůrazňuje svou
kultivovanou konstruovanost a „literárnost“. Jde o dobově příznačný umělecký postup, který
přes jistou míru schematičnosti zakládá individuální styl a hledá moderního, umělecky
vzdělaného čtenáře. Interpretaci Martenova díla komplikuje i obohacuje fakt, že Cyklus
rozkoše a smrti existuje ve vydáních z roku 1907 a 1925, přičemž druhé z nich bylo původně
plánováno již na válečná léta, nejpozději na rok 1917. Jednotlivá vydání se od sebe značně
liší. Skutečnost, že současní badatelé, již se Martenovým beletristickým dílem doposud blíže
zabývali, dvojí redakci Cyklu prozatím příliš nezohledňovali, ke komparativním analýzám
přímo vybízí.6
Na samém počátku této práce stála otázka, jaký je vztah mezi stylovými
proměnami Martenova díla a „projektovaným smyslem skutečnosti“ (Jankovič 1992), to vše s
ohledem na předpokládané čtenáře v příslušném období. Hledání odpovědi vedlo ke srovnání
stylu jednotlivých redakcí, tzn. k analýze jazykově-stylové a motivicko-tematické roviny díla.
Interpretace historického slovesného díla, která je vždy pouze zkusmým vyjádřením jeho
smyslu, předpokládá vhled do dobových souvislostí utvářejících jeho širší kontext. Sem náleží
mimo jiné dobový stav jazyka, podoba hierarchie druhového a žánrového spektra, estetické a
hodnotové preference, vztah k tradici, dobová kolektivní imaginace, topoi, narativní postupy,
způsoby myšlení o literatuře v daném období ad. Interpretace stylových proměn v kontextu
může poskytnout náhled na autorovy měnící se eticko-estetické priority, jeho představy o
recipientovi i o působení textu. Poznání skutečné podoby přijetí díla umožňuje analýza
kritických konkretizací Martenovy beletrie, zde s omezením na období 1907–1917 (Vodička
1998).
Jádro zkoumaného korpusu – Cykly, Martenovy ostatní publikované beletristické
texty, kritické a esejistické dílo včetně jeho literární pozůstalosti 7 – se postupně rozrůstalo v
5

6

7

Srov. pojem dvojí fragmentárnosti díla v práci Daniely Hodrové (Hodrová 2001, 36). K poetice
modernistického (symbolistního) fragmentu srov také studii Josefa Vojvodíka (Vojvodík 2006a).
Připomeňme hlavní studie věnované Martenově próze (Pynsent 1973 a 1999; Putna 1998; Kuchař 1999,
Bednaříková 2000; Kudrnáč 2000; Heczková 2010a).
Martenova literární pozůstalost je uložena v Literárním archivu Památníku národního písemnictví a částečně
ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Martenova knihovna, resp. její dochovalá část, se nachází v
Národním muzeu.
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závislosti na rozpoznávaných aluzích v jeho beletrii o (1) další pretexty, které náležejí do
oblasti krásné literatury a filozofie, a o typologicky příbuzná díla Martenových současníků
(například beletrie Stanisława Przybyszewského, Johannese Schlafa, Pierra Lotiho, Gabriela
D’Annunzia, Maurice Barrèse, Charlese Baudelaira, Stéphana Mallarméa, Élémira Bourgese,
Friedricha Nietzsche aj.); (2) dále se analyzovaný korpus rozšiřoval o díla formující
Martenovo myšlení o umění a kultuře (zejména sociologie Hyppolita Taina, estopsychologie
Émila

Hennequina,

spis

o

degeneraci

Maxe

Nordaua,

kromě

Nietzschovy

též

Schopenhauerova filozofie, estetika Waltera Patera).
Směr otázek do velké míry udávaly informace získané z ego-dokumentů v
autorově pozůstalosti. Cenným zdrojem je v tomto smyslu zejména Martenova dosud
nepublikovaná korespondence, např. se Zdenkou Braunerovou, Annou Fischerovou, Annou
Martenovou a Antonínem Starým; dále autorovy zápisníky z let 1899–1917; koncepty
plánovaných prací, skici a fragmenty prací nedokončených. Materiál z pozůstalosti otevřel
cestu k autorovým reflexím o genologické problematice, zejména o románovém tvaru a jeho
možnostech ve dvacátém století. Teoretické koncipování „nového“ (českého) románu, „nové“
tragédie a jejich poetické řeči v souvislosti s nezbytným hledáním alternativního „bezpečného
prostoru“ pro lyrický výraz v období moderny bylo Martenovým velkým nedokončeným
projektem. Také jeho kontury se tato práce pokouší zachytit.
Zkoumaný materiál tvořily též eseje a kritické/polemické články v českém tisku a
uměleckých revue, které se týkaly přibližně čtyř základních tematických oblastí A)
„ne/původnost“, „ne/odvozenost“ uměleckého díla a plagiátorství; B) „ne/původnost“,
„ne/odvozenost“, plagiátorství ve vztahu k fenoménům stylizace, dekadence a dekadentní styl;
C) kritické reakce na Martenovo dílo, tzn. jeho hodnocení užívající koncepty a argumenty z
výše uvedených oblastí; reakce na Martenovo úmrtí v roce 1917, jež zakládají jeho
literárněhistorický obraz; D) téma možností románového tvaru pro roce 1900.
K prozaickému dílu Miloše Martena předkládaná disertace přistupuje jako ke
svébytné umělecké výpovědi. Jejím cílem není rozhodnout, zda je výše zmiňovaná
„odvozenost“/„nepůvodnost“ apod. zdařilá, vhodná, krásná, či nikoliv. Domnívám se však, že
rozvíjení dobové interpretační linie vycházející z teze o neobratnosti a selhání umělce ve
snaze o originalitu je přístupem značně reduktivním. 8 Martenovo dílo lze přitom chápat také
jako výsledek úsilí o moderní českojazyčný dekadentní román evropského typu (Pross 2013),
8

Martin C. Putna o prózách Miloše Martena píše: „[...] nejsou více než unylou variací dekadentního kánonu,
která zůstává i co do secesní výzdoby nálad, vjemů a vůní daleko za Karáskem ze Lvovic, o Huysmansovi
nemluvě.“ (Putna 1998, 69).
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resp. jeho experimentální variantu. Z hlediska genologie je Cyklus útvarem na pomezí
souboru novel a románu s prvky kritického a filozofického eseje, který je svébytnou realizací
tzv. dekadentního narativu jako tzv. velkého vyprávění moderny o jednotě vzestupu a pádu
(Pross 2013).
Na přelomu devatenáctého a dvacátého století se v teoretických úvahách o tzv.
dekadenci objevovala modelová představa nenávratně ztracené (původní) jednoty, jež je pro
moderního člověka předmětem zájmu a touhy a kterou je třeba znovuustavit. Představa
jednoty mohla nabývat podoby rajské zahrady, společného pra-jazyka, nejvyšší ideje nebo
slavné minulosti národa, k níž se hlásily národní kultury. Tuto perspektivu nepochybně
formovaly pozitivistické vědecké přístupy orientované na genezi, které se pokoušely
objevovat a rekonstruovat společné prazáklady, současně ovšem třídily dílčí proto-typy,
hierarchizovaly je a poznatky aplikovaly na nové vize budoucnosti a její nositele.
Připomeňme v této souvislosti alespoň rozvoj tzv. Deszendenztheorien, teorií původu
rekonstruujících „ur-formy“, z nichž Darwinova teorie evoluce je živě diskutována dodnes. 9
Představa ztracené jednoty či chybějícího „středu“ jako jednotícího smyslu se v různých
podobách objevovala též v umělecké praxi – ve struktuře textu, motivech, jazyce. Ztvárněním
této situace je též Martenovo dílo. Představa jednoty minulosti, přítomnosti, budoucnosti a
společných základů evropské kultury je v textu jednak fragmentarizovaně zastoupena v
podobě aluzí (citátů, mott, parafrází, mytologických motivů aj.), jednak je inscenována
prostřednictvím básnického jazyka. Umělecké vyprávění situace, totiž tematizace ztrácení
představy jednoty, ale též utváření alternativní jednoty nové prostřednictvím tvůrčího aktu
(jako psaní i recepce), je možností estetického formování světa a „překonání“ melancholie
necelosti, která je v prožívání moderny přítomna. Následující kapitoly se pokoušejí obhájit
tyto teze (I–V):
(I) První redakci Cyklu rozkoše a smrti (1907) a v jistém ohledu i druhou z roku
1917/1925 je možné číst jako dekadentní román, který je ve své kulturní a společenské
kritičnosti výrazně anti-dekadentní. Pro Martenovo myšlení o literatuře, kultuře i jeho vlastní
beletristickou tvorbu byly centrální koncepty stylizace a syntéza. Jejich těžiště tvoří myšlenka
nelimitované možnosti sjednocování krajních pólů, které však má svá nutná, tzn. „přirozená“
omezení určená směřováním i směrováním k ideji harmonie. V obou redakcích Cyklu Marten
realizoval zcela jinou podobu umělecké syntézy a kriticky tak reagoval na dekadenci jako
9

V českém prostředí srov. například sborník Charles Darwin. Dvě stě let od narození, zejména článek Antona
Markoše „Věda? Ideologie? Nikoli, příběh“ (Markoš 2009, 61–73).
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soudobý sociálně psychologický jev i eticko-estetický koncept. Podoby či stupně umělecké
syntézy, jejímž výrazovým prostředkem je přirozený jazyk, se liší v závislosti na proměnách
Martenova názoru na to, co je dekadentní. Jazykově-stylová syntéza je vždy prostředkem
dynamičnosti uměleckého díla, jejím cílem je vyrovnávání – doplňuje i ubírá; zakrývá i
odhaluje; zjednodušuje i komplikuje.
(II) Marten jako poeta doctus, scholar-artist, hledal své publikum, své scholarreaders. Vznikají tak díla ornamentálního charakteru, jejichž významová výstavba není
jednoznačná ani přímočará, ale naopak složitě strukturovaná a mnohovrstevnatá. Uměleckou
tvorbu Marten pojímal jako svým vlastním způsobem odpovědnou participaci na utváření
kultury. Jeho texty mají syntetizovat – doplnit to, co autor i předpokládaný čtenář v tu kterou
dobu vyžaduje a hledá. Cyklus z roku 1907 představuje vnitřně limitovanou, univerzalistickou
syntézu v podobě nad-individuálního jazyka tělesnosti i spirituality, češtiny a francouzštiny,
syntézu představy slovanského a antického, řecko-římského/latinského „ducha“. Jde o
projekt, který problém jazykových, národnostních a rasových rámců řeší uměleckou cestou
kreativní revolty. Jedním z centrálních prostředků Martenova stylu je aluze ve smyslu adludere, An-spielung, čili dát čtenáři prostor „ke hře“.10 Podstatou této figury je v širokém
smyslu (1) princip opakování textu nebo části i jeho proměna založená na výrazové
kondenzaci a významové otevřenosti a dále (2) požadavek vyšší míry recipientovy spoluúčasti
při recepci a konkretizaci díla. Systém aluzí spolu se specifickým jazykem díla je svého druhu
stylizace, tedy „dynamizující sled zbytnělých procesů konstruování, odkazující svým
uspořádáním k autorským představám, pojmům, hodnotám, jiným textům...“ (Merhaut 1994,
11). Cyklus první redakce je takto stylizován jako umělecká realizace myšlenky
univerzalismu, jehož představě odpovídá předpokládaný čtenář schopný stylové bohatství
rozklíčovat i si uvědomit jeho úskalí a limity.
(III) Aluze spolu s dalšími stylovými prvky jako elipsa, iluzivní antiteze či
paradox pro Martena představovaly možnost, jak obejít panlyrismus umělecké a kulturní
moderny (tzv. lyrického impresionismu) a současně zajistit textu trvalost ve smyslu jeho
interpretační otevřenosti. Lyrický výraz jako vyjádření subjektivity, emocí a citu autor
rozhodně nepovažoval za nepodstatný, neměl by však dominovat. Stylová konstrukce tento
výraz transformuje v novou kvalitu. Aluze komprimují obsahy a významy a současně svým
potenciálem plasticity umožňují vytvořit nové. Ze zásady vzdorují principu časové linearity:
10

Je též možné hovořit o principu aluzivnosti jako o tzv. stylové dominantě, která je však ve většině případů
umožněna jedině spoluprací s jinými stylovými jednotkami. Srov. (Hausenblas 1996, 143).
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jsou konkretizovány v přítomném aktu čtení, současně vždy čtenáře odkazují „jinam“, k
minulým čtením, slyšením, jiným interpretacím. Aluze vracejí do historie literatury i historie
osobní, tvoří časové smyčky. V moderním textu jsou výrazem trvání minulosti, utvářejí
časoprostor díla i symbolicky ruší jeho čas. Vyjadřují intenzivní sepětí s duchovní a
uměleckou evropskou kulturou, jež vychází z antické a židovsko-křesťanské tradice. Aluze
Marten užíval ve funkci „mostů“ ke kultuře minulosti i „lávek“ k modernímu umění své doby,
podobně jako Nietzschův básník-epigon hledící zpět, který život ulehčuje i ztěžuje, je-li čas
jednat.11 Nejde zde o vysvětlující poznávací exkursy jako v historickém narativu, ale spíše o
letmé záblesky, chvilkové návraty-zastavení, které vyjadřují opakování situací a ukazují to, co
je nové, jako věčně známé a naopak.
(IV) Systematické uspořádání aluzí v Cyklu první redakce do kaskádovité kruhové
kompozice směrující k pomyslnému středu díla i neustálé odsouvání jednotlivých významů
čtenáři otevírá reflexivní cestu k utváření jeho smyslu. Cyklus na svůj kulturní odkaz a zdroj
neustále upomíná – citacemi Platona, Herakleita, Bible, Michelangela, Danta a dalších, přes
bohatství devatenáctého století obracejícího se ke svým zdrojům v minulosti, až k prahu
nového století, autorově současnosti. Systém aluzí má vést k rozumějícímu estetickému a
kritickému čtení. Zvláštní významnost v tomto směru mají aluze v paratextech mimo vlastní
příběhy. Motta jako symbolické sloupořadí tvoří hlavní opory celého díla. Představují
znejisťující, ovšem pro interpretaci zcela nezbytné, orientující subverzivní „detaily“. Toto
nesmírné kulturní dědictví není ve světě Martenova „románu“ nikdy přijímáno bez výhrad.
Aluze jsou též prostředkem zobrazení kulturního a esteticky vzdělaného člověka v moderní
společnosti, který si uvědomuje utvořenost svého Já z textů kultury a revoltuje. V první
redakci Cyklu autor představil moderního člověka v krizi, který nalezl v uměleckých dílech
svou podobu a zjistil, že se nachází na oněmělém obraze bez budoucnosti, na hranici au-delà
absurdity.

Moderní člověk druhé redakce hledající novou představu dospívá k

audiovizuálnímu prožitku, který otevírá cestu ke sjednocení rozumu a smyslů člověka
ukotveného ve světě limitované zkušenosti, člověka usilujícího o transcendenci.
(V) Koncept stylové syntézy Martenovi skýtal možnost procesuální (sebe)obnovy
v rámci měnícího se kontextu – estetického, společenského, dějinného. Východiskem
autorových úprav pro druhou redakci Cyklu (1917/1925) byl jednak přetrvávající pocit
panlyrismu a jeho estetizace, která ústí v celkovou „emocionalizaci“ životní sféry, jednak
osobní válečná zkušenost. Martenův styl v proměnách je kategorií eticko-an-estetickou
11

Viz § 148, Dichter als Erleichterer des Lebens, Menschliches Allzumenschliches.
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(Welsch 1991). Redukce aluzí či jejich rekontextualizace a vysvětlující komentování ve
druhém Cyklu nebyly ani tak celkovou roztržkou s kulturním dědictvím, jako spíše nutnou
úpravou vyžádanou situací. Výsledkem je uzavření cesty potulnému kontemplování, nové
uchopení mýtu i „uzavření“ díla, resp. jeho otevření širšímu poli českých čtenářů. Spolu s
proměnou jazyka textu, jeho celkovou de-ornamentalizací, šlo o snahu uměleckou cestou
revitalizovat, tzn. mobilizovat racionalitu člověka, jehož senzibilita došla podstatných změn.
Proměna textu v novou podobu an-estetiky byla autorovým dalším stupněm kritické reflexe
dekadence (tzv. lyrického impresionismu a estetismu) i novějších uměleckých směrů
založených na expresi. Současně šlo o revizi vlastního dekadentně-estetistního intertextu a
posun směrem k syntetistnímu intertextu. Martenově reflexi této problematiky a zejména
analýze textových strategií, jimi usiloval, aby jeho umění nepřestalo být oním „das große
Stimulans zum Leben“12, jsou věnovány následující kapitoly.

První část předkládané práce (I) „Intertextualita“ a její hodnocení je věnována
analýze způsobů chápání vztahů podobnosti/shody mezi dvěma díly v rámci uměleckoteoretických debat období (zejména českého) fin de siècle. V centru pozornosti stojí otázka,
jak byly koncepty dnes zahrnované do kategorie „intertextualita“ či „literárnost“ ve své době
využívány jako tvůrčí postup, eticko-estetické měřítko i diskvalifikační strategie, a to zejména
v souvislosti s fenoménem dekadence. Druhá část (II) Intertextualita a interpretace
představuje interpretační dialog s Martenovými juvenilními prózami, současně nastiňuje
problematiku románového tvaru na přelomu století v evropském kontextu. Jádro tvoří
interpretace Cyklu rozkoše a smrti z roku 1907 jako výsledek splývání horizontu interpreta a
textu (Gadamer 1990). Následné srovnání dvou redakcí Cyklu je zaměřeno zejména na
proměnu autorova užívání aluzí. Třetí část (III) Styl: Melancholie a provokace analyzuje
dobové chápání tzv. dekadentního stylu a Martenovu reakci prostřednictvím konceptu syntézy.
Těžištěm je interpretace jazykově-stylové proměny Martenova díla.
Úvodní kapitola (1) první části je věnována teoretickým východiskům práce,
vymezení pojmů a zvolené metodě. Záměru interpretovat Martenovu prózu i jejímu
12

Srov. Tento Nietzschův obrat Marten nesignalizovaně citoval v eseji Štěstí rezonance (Marten 1903, 224) a
dále jej parafrázoval v eseji Styl a stylizace: „Člověk nejenže žije bolest, nejenže poznává všudypřítomnost
propasti, on se jich zmocňuje a promění je [uměleckým dílem, J. K.] ve stimulans života.“ (Marten [1906]
1983c, 52). Srov. „Die Kunst ist das grosse Stimulans zum Leben: wie könnte man sie als zwecklos, als
ziellos, als l’art pour l’art verstehen? – Eine Frage bleibt zurück: die Kunst bringt auch vieles Hässliche,
Harte, Fragwürdige des Lebens zur Erscheinung, – scheint sie nicht damit vom Leben zu entleiden?“
(Nietzsche a D’Iorio 2009, GD-Streifzuege-24). Srov. Nietzsche, Friedrich. 1995. Soumrak model čili: Jak se
filozofuje kladivem. Přel. Alfons Breska. Olomouc: Votobia.
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aluzivnímu charakteru se nabízely koncepty teorie intertextuality.13 Analýza mezitextových
vztahů v této práci tvoří součást analýzy stylu díla-textu, jenž je neoddělitelnou součástí v
utváření jeho smyslu (Hausenblas 1996). Východiskem je pojetí mezitextových vztahů Jiřího
Homoláče (Homoláč 1996). Jeho typologii aluze, jež je založena na setkávání textové
non/intence

ne/signalizované

různými

způsoby

a

čtenářova

textového

repertoáru

(„naplňování“ aluze), se pokouším rozšířit a uzpůsobit zkoumanému materiálu. Současně se
opírám o recepční přístup Wolfanga Isera (Iser 1971) a práce Baldine Saint Girons (Saint
Girons 2008), kteří navazují na linii myšlení H. G. Gadamera. Aluze, jež má vést ke spojení
dvou textů a jejich kontextů, předpokládá čtenářův horizont očekávání (Erwartungshorizont)
a zároveň tento horizont dále modeluje. Martenova próza se vyznačuje svou kritičností a
polemičností. V návaznosti na Petra Mareše a Udo Hebela (Mareš 1983; Hebel 1991) se tedy
pokouším rozvést problematiku metatextovosti beletristického textu, konkrétně metatextového
potenciálu aluzí a jejich součinnosti s metatextovými vyjádřeními v utváření významové
výstavby díla.
Povahu aluze jako stylového prvku estetismu se snažím osvětlit pomocí dvojice
auto-nomie umění ve smyslu svobodné hry, možnosti sjednocení kódů, symbolů, citací,
motivů (včetně jejich popírání, znevažování) a „formální“ non-autonomie, tzn. nutné
vevázanosti v jiné texty, jež zakládá otevřenost díla směrem ke čtenáři v procesu recepce a
konkretizace. Marten psal pro čtenáře, jejichž horizont očekávání byl specifický.
Nesignalizování či slabé signalizování může být výrazem očekávaného srozumění s
předpokládaným čtenářem i součástí herní strategie. Aluze tohoto typu mnohdy neodkazují ke
konkrétním textům, ale ke (1) kulturním kódům obecným (např. Bible); (2) nebo
specializovaným, bezvýhradně přístupným jistému okruhu čtenářů (např. báseň J. Schlafa,
skica L. von Hofmanna) či ke (3) specializovaným diskursům (terminologie z oblasti
estopsychologie, medicíny, evoluční biologie aj.). Zvláště v juvenilních prózách Marten
odkazoval k nejmodernější zahraniční literatuře, důvěrně známé jen nemnohým. Ke
klasickým dílům jako bortícím se „sloupům“ kultury, jež tu nejen stále jsou, ale mají
promlouvat a trvat, se Marten obracel v rámci Cyklu. Zmíněná dvojice autonomie/nonautonomie je podstatná pro analýzu autorových pozdějších uměleckých strategií, jež vedly k
proměně i rušení aluzivnosti díla.

13

Martenovy texty jsou pojímány jako navazující na pretexty. Pojem navazující text přitom není hodnotící,
znamená pouze následnost v čase.
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Cílem kapitoly Debata o „plagiátu“ (2) je pokus o vhled do kontextu dobových
eticko-estetických konceptů. Ten je předpokladem pro analýzu kritických konkretizací
Martenova díla a umožňuje lepší porozumění autorovým vlastním umělecko-teoretickým
pojmům a představám. Kladu si zde otázku, jak k „intertextualitě“ ve smyslu vztahů mezi díly
přistupovali ve sledovaném období sami modernističtí autoři a kritici a jak v tomto směru
formulovali své poetologické programy. Jejich východiskem byl imperativ modernosti jako
požadavek

novosti,

originality,

inovace

a

individuality

ve

smyslu

jedinečnosti,

neopakovatelnosti a nepodobnosti – „geniality“. Současně však šlo o hledání minulého jako
společného, tradičního, kolektivního a svým způsobem kvalitnějšího, zdravějšího. „Cizí“
element, „stopa“ díla časově předcházejícího nebo soudobého v novém uměleckém projevu
byly často nahlíženy jako negativum. Dobová kritika v tomto směru užívala škálu označení
oscilujících kolem významu „opakování“, jež bylo posuzováno jako projev umělecké
nesvébytnosti i jako symptom individuální či kolektivní krize, dekadence a degenerace.
Časové mezníky této analýzy představuje přelom osmdesátých a devadesátých let
devatenáctého století (první české reakce na francouzský symbolismus, Šaldova povídka
Analýza, jeho esej o syntetismu) a počátek první světové války. Obtíže představovalo
materiálové vymezení a nutný výběr textů, které by reprezentovaly různost i proměnlivost v
přístupu k tématu tzv. originality a původnosti. Nejde mi o vyčerpávající rekonstrukci historie
pojmů a estetických kategorií v myšlení jednotlivých kritických osobností ani o rekonstrukci
veškerých plagiátových afér a polemik. Spíše jde o to pozastavit se nad způsoby
pojmenovávání problémů a pokusit se zachytit dobové chápání, konstruování i zneužívání
vnitřních souvislostí v konceptech jako „odvozenost“, „plagiát“, „epigonství“, „dekadence“,
„ne-životnost“ a „ne-organičnost“ na jedné straně, a na straně druhé využívání těchto
souvislostí pro nové estetické programy. Formulace tématu je sledována v časopisech Čas
(Jan Herben) a Naše doba (T. G. Masaryk) od počátku devadesátých let, v kritických a
esejistických projevech F. X. Šaldy (Rozhledy, Novina) a představitelů české dekadence
sdružených kolem časopisu Moderní revue (A. Procházka, J. Karásek ze Lvovic). Zmíněny
jsou též názory F. V. Krejčího či V. Dyka a S. K. Neumanna (po roce 1910). Kritické projevy
jsou doplňovány o soukromé výroky v korespondenci. Jako zdrojová oblast pro utváření
interferencí mezi „plagiátem“ ve smyslu nemorální formy opakování a „dekadentní“ umělostí,
vyčerpáním a neschopností jsou čteny texty umělců-kritiků, esejistů a teoretiků, kteří byli v
českém fin de siècle recipováni: např. P. Bourget a F. Nietzsche, A. Schopenhauer, M.
Nordau, E. Hello, L. Berg. Jde o interference konstruující kolektivní představy, jež nakonec
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umožňovaly v nejrůznějších oblastech lidské činnosti symptomatizaci dekadence ve smyslu
přisuzování „dekadentních příznaků“ jako patologických.
Na otázku, jak na Cyklus rozkoše a smrti v letech 1907–1917 reagovali empiričtí
čtenáři odpovídá kapitola Kritické konkretizace Martenovy beletrie (3). Jde o analýzu podoby
literárního díla při četbě s estetickým zaměřením uměleckou kritikou, tedy čtenáři
situovanými nejen sociálně-historicky, ale též institucionálně. Podstatnou roli hrála i kulturní
situovanost kritiků v otázce ne-národnosti umění a orientace na zahraniční literaturu, místy se
projevoval vliv osobních animozit. Jako centrální se v hodnocení Martenova díla a jeho
osobnosti jeví kategorie stylu (díla i osobnosti), jeho znejisťující „netransparentnost“ v
zaměření na výraz sám, která byla hodnocena jako jiná, podezřelá, zastírající i provokující. Co
se týče konstrukce obrazu Martenovy umělecké osobnosti v roce 1917, pozornost je věnována
pouze článkům, jež byly bezprostřední reakcí na Martenovo úmrtí. Nekrology se jako texty se
zvláštní funkcí pochopitelně věnují konkretizaci uměleckých děl okrajově, popřípadě ve druhé
linii. Umožňují však zachytit vznik narativu o osobnosti a díle umělce jako reprezentanta
dekadence a fin de siècle, který jako jednostranná metonymická zkratka putuje literárními
dějinami a mnohdy bývá dále „recyklován“.
Druhá část disertace sestává ze tří interpretačních kapitol věnovaných
Martenovým prózám od juvenilií po druhou redakci Cyklu. Teoreticko-analytická kapitola
zaměřená na úvahy o románovém tvaru kolem roku 1900 představuje ex post-koncept
(evropského) dekadentního románu (Pross 2013) jako možnost „překonávání“ moderní krize
jejím vyprávěním. Jednotlivé interpretační podkapitoly doplňují čtyři krátká intermezza. Jde o
exkursy osvětlující fenomény, koncepty a teorie, jež tvořily součást historické reality, resp.
dobového literárního, metaliterárního a ideového diskursu: (1) Nietzschova filozofie jako
„společný jazyk“ české umělecké a intelektuální scény kolem roku 1900; (2) incest jako
literární motiv, kulturní symbol a medicínské téma období fin de siècle; (3) teorie dědičné
degenerace jako „nález“ univerzální příčiny (všeho); (4) teorie „společenství krve a ducha“ –
příklad Taine. Podkapitola Následky četby. Mezi nákazou a rozuměním (4.6) je věnována
problematice tzv. estetických emocí z pohledu dobové estopsychologie, jež tvořila jeden ze
základních pilířů Martenova myšlení o umění a s jejímž konstruktem ideálního recipienta v
ideálním světě byl nucen se neustále vyrovnávat jako čtenář, kritik i prozaik.
Kapitola Román? (5) uvádí Martenův raný teoretický příspěvek do kontextu
diskusí o podobách renovace románu a epiky po roce 1900, jež byla debatou o legitimitě tzv.
psychismu/psychického naturalismu. Jak ztvárnit přetržitou a chaotickou skutečnost a přitom
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fragmentárnost a dezorientaci nešířit? Jak zobrazit moderního člověka „pravdivě“, tj. bez
idealizace v užším smyslu, a současně nepříjemnou pravdou nedestabilizovat? Skutečnost, že
Cyklus Marten původně začal psát jako typ moderního románu, který postuloval, tedy jako
tzv. analyticko-kritickou syntézu, a následně svou knihu považoval „pouze“ za soubor novel,
vede k otázce, vzhledem k jaké tradici, vizi, modelu autor své dílo jako pokus (či mezižánr)
posuzoval. Interpretace dvou redakcí Cyklu rozkoše a smrti v kapitolách 6 a 7 zahrnuje též
srovnání s časopiseckými verzemi jednotlivých textů. Hlavní pozornost je soustředěna na
rozdílnost užívání aluzí v souvislosti s celkovou proměnou stylu textu, jež je výrazem
autorova jiného uchopení a jiné projekce vztahu moderního člověka k umění, mýtu a dějinám.
Proměny Cyklů zde charakterizuji jako posun od „šifrované“ aluze ke komentáři. Kapitoly
doprovází pokus o analýzu proměn Martenovy recepce Nietzschovy filozofie, tak jak se jeví
zejména v autorových ego-dokumentech.
Třetí část disertace je zaměřena na analýzu vztahu jazyka a stylu ve dvou
perspektivách – v Martenově prozaickém díle i Martenem jako kritikem a teoretikem umění.
Pozornost je soustředěna na koncept ornamentu, stylizace, tradice, „rasy“14, harmonie, syntézy
aj. Kapitola O stylu (a jazyce) (8) se zabývá dobovými koncepcemi tzv. dekadentního stylu,
které byly diskutovány také v českém prostředí. Kapitola Jazyk a styl (9) se dotýká tématu
revuální a akademické jazykové politiky ve vztahu k uměleckým a kritickým projevům
modernistů kolem roku 1900. Jádro tvoří analýza stylu trojí verze textu Mimo dobro a zlo, tzn.
analýza roviny formální (lexikální, morfologické a syntaktické) a sémantické. Snažím se zde
ukázat, že proměna jazyka, zejména expresivity textu, vyjadřuje autorův zřetel k dějinnému
kontextu, psychologii předpokládaných čtenářů a projektuje tak zcela jinou působnost umění.
Předmětem kapitoly Analýza – syntéza – vize (10) jsou Martenovy nepublikované reflexe o
pohybu v žánrovém spektru. Na základě materiálů z autorovy pozůstalosti usiluji o
rekonstrukci vedoucích myšlenek fragmentů studie/í o (českém) románu a pokouším se je
interpretovat v kontextu publikovaných úvah o lyrice, dramatu, tragédii a expanzivnosti
„lyrismu“ v moderním umění.
Na neoddělitelnost stylu a „projektovaného smyslu skutečnosti“ znovu poukazuje
poslední podkapitola Cesta za velkým stylem (10.5). Cyklus z roku 1917 a jeho styl gravis
zdůrazňuje nutnost „přírodu“ a „přirozenost“ člověka stylizovat i přesto, anebo právě proto,
14

Pojem „rasa“ jako velmi proměnlivý a problematický historický koncept uvádíme plošně s uvozovkami. Na
tomto místě alespoň připomeňme významný text Clauda Lévy-Strausse Race et histoire roku 1952 a práci
Ruth Benedict Race: Science and Politic (1945), jež zbavily tento biologicko-morální koncept jeho oprávnění
na další užívání.
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že modernistický projekt radikálního estetismu v Martenově perspektivě selhal: inscenace
introspektivních průhledů do lidského Já spolu s estetizací extrémních emocí odvrací moderní
subjekt od racionality. Ideál artificiality, který se vzpírá veškeré normovanosti a dává prostor
marginalizovanému, Marten považoval za ozdravný. O právo na možnost sebepřesahu jako
svobodného prožívání alternativní skutečnosti, tvorbou či recepcí, se zasazoval. Na druhou
stranu varoval před kulturou v podmínkách sekularizace, v níž estetika pohlcuje etiku jakožto
předpoklad fungování lidské společnosti.
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I. „INTERTEXTUALITA“ A JEJĺ HODNOCENĺ
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA A METODA

Strukturalisticky orientovaná literární teorie od počátku dvacátého století více
méně abstrahuje od zájmu o genezi díla a tzv. biografického/vnějšího autora, upouští od
psychologického a metafyzického rámce díla a těžiště se přesouvá ke konceptualizaci pojmu
text. Ten bývá často definován jako tkáň-textura (Hodrová 2003), znak či prostor znaků, jenž
nepředává jediný hotový smysl, ale umožňuje čtenáři smysl dialogicky utvářet. Text přitom
neexistuje izolovaně (ve vakuu), ale kromě mimojazykové reality, již znakově přetváří v
součást znaku, odkazuje k sociálně-historickým diskursům a jiným tzv. literárním textům
(znakům či soustavám znaků), jež čtenář v konstituci smyslu textu různým způsobem
zohledňuje. Předkládaná práce se vzdává nutnosti mezi pojmy text a dílo ostře rozlišovat a
přiklání se k možnosti uvažovat o díle-textu, jak je tomu například v pracích Daniely
Hodrové. Dílo podle autorky charakterizují jemu vlastní neohraničenost a nepevnost, jež jsou
příznačné pro duchovní výtvory určené interpretaci (Hodrová 2001, 34). V návaznosti na
Jurije Lotmana text pojímá jako „nutnou“ součást díla, která zakládá působení, smysly
vnímatelnou

složku,

již

charakterizuje

vyjádřenost,

ohraničenost/uzavřenost,

komponovanost/strukturovanost.15
K proměnám uvažování o slovesném umění ve dvacátém století Hodrová píše:
„Zatímco dílo se tradičně opíralo o pojem jednoty a homogennosti, za důležitou, ne-li
základní vlastnost textu začíná být pokládána jeho složenost, hybridnost.“ (Ibid., 73). Tezi lze
vztáhnout i k moderním dílům-textům fin de siècle, jejichž autoři tuto „složenost“ či
„utvářenost“, ovšem svým vlastním způsobem, reflektovali (např. jako „dědictví“,
„kaleidoskopické“ vidění apod.), a současně pojímali umělecké dílo, tvůrčí akt i čtenářovo

15

K tématu Hodrová dodává: „[…] text sám o sobě ještě dílem není a nemůžeme tudíž tímto termínem nahradit
slovo dílo.“ (Hodrová 2001, 75).
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přijetí díla jako možnost sjednocení, sebe-obnovy, jako syntézu.16 Pojem autor je v této práci
chápán jako garant textu ve smyslu jeho významové výstavby (strukturace textu), a tedy též
jako garant „projektovaného smyslu skutečnosti“. Samotná realizace smyslu díla-textu však
přísluší (reálnému/empirickému) čtenáři v dialogu interpretace. Slovy Milana Jankoviče, dílo
jako „dění smyslu“ je „skutečným v tom smyslu, že je lidským dílem, projektovaným
smyslem skutečnosti, i když tento projekt může mít různý osud.“ (Jankovič 1992, 19). O
smysl díla může autor jakožto modelový (viz dále), usilovat prostřednictvím různých
textových či inter-textových strategií.
Povaha Martenovy prózy, její efekt „nedořečenosti“ a hojná přítomnost
fragmentů, tzn. „cizích“ textových elementů patrných na první pohled (pravidelný výskyt
mott, jinojazyčné úryvky textů, graficky či jinak značená slova pocházející „odjinud“), vybízí
k přístupu k tomuto dílu jako k navazujícímu textu. Východiskem práce je tzv.
deskriptivní/tradicionalistická/užší koncepce intertextuality,17 jež vytváří nástroje k uchopení
významové výstavby díla, tedy k vymezování „cizích“ elementů, jejich systematizaci a
interpretaci vztahů mezi konkrétními texty a kódy. Jiří Homoláč (Homoláč 1996) kriticky
rozvíjí pojetí intertextuality, resp. transtextuality, Gérarda Genetta, Michała Głowińského a
dalších teoretiků zejména polské, dále francouzské a německé jazykové oblasti. Tzv.
progresivní přístupy v teoriích intertextuality, které intertextualitu chápou ontologicky jako
vlastnost veškerých promluv majících význam, literaturu nahlížejí jako univerzálně nonautonomní/sebe-permutující text a na představu autorské intencionality rezignují, přitom nelze
zcela opomíjet.
Analýza intertextových vztahů (resp. mezitextových, viz dále) v této práci tvoří
součást analýzy stylu. Karel Hausenblas píše: „interpretace je pochod, při němž příjemce
konstituuje, vytváří smysl textu [...] text dává svou strukturací podklad k interpretaci smyslu
[...].“ (Hausenblas 1996, 36). Dále upozorňuje na neoddělitelnost stylu a smyslu uměleckého
16

17

Ke kontinuitě romantické koncepce fragmentu v symbolismu jako umění, jež chce sjednocovat přetržitosti,
Hodrová píše: „Fragment i útržkovitost a s nimi spjatá rozplývavost měly v romantickém a posléze i
symbolistickém díle vlastně jen poukazovat k ztracenému celku a původní celistvosti, k nepochybnému, byť
skrytému a plně nevyslovitelnému Smyslu; tento celek, celistvost a Smysl nezpochybňovaly, byl pro ně
vysněným ideálem, vzdáleným cílem.“ (Hodrová 2001, 36).
Srov. slovníkové heslo „Intertextualität und Intertextualitätstheorien“: „Während deskriptive
Intertextualitätstheorien versuchen, die intentionale und speziphische Anspielung eines Autors auf das Werk
eines anderen zu bezeichnen, wurde der ontologische Begriff der Intertextualität urspr. Innerhalb eines
breiteren und radikalen theoretischen Projekts geprägt, das gerade die Vorstellung auktorialer Intentionalität
sowie die Einheit und Autonomie des Werks selbst unterminieren wollte.“ (Aczel 2008, 330). Např. Daniela
Hodrová, jakož i jiní badatelé, považuje „intertextualitu“ (v jejím pojetí „intertextovost“) pouze za jiný výraz
pro tzv. literárnost. V tomto směru klade důraz jak na významovou otevřenost textu, tak na požadavky
kladené na čtenáře, jeho připravenost (Hodrová 2001, 62).
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díla (či šířeji komunikátu): „Smysl textu (jakožto celková ‚výstupní‘ informační kvalita textu)
se utváří na základě věcněobsahové náplně textu modifikované jeho stylem.“ (Hausenblas
1996, 143). Hausenblasovo pojetí stylu je poměrně široké. Definuje jej jako záměrnost; jeho
funkcí je jednak integrovat – je sjednocujícím principem díla, jednak diferencovat ve smyslu
svébytnosti díla a jeho odlišnosti a odlišitelnosti od jiných textů (Ibid. 57–65). Styl se týká
všech rovin stavby textu včetně obsahové (např. princip opakování – slov, motivů). Princip
integrace znamená: […] opakovaný výskyt určitých jevů (nejen vysoce frekventovaných a
pozičně zvýrazněných, ale i ostatních, jejichž opakování třebas úplně zůstává pod prahem
vnímatelova uvědomění), jednak fakt, že se jednotlivé slohové rysy vzájemně podporují (60).
Vyjdeme-li z Hausenblase, stylovou integraci lze chápat poměrně široce: tvoří ji
jednotky od nejnižší po nejvyšší rovinu významové výstavby, čili od fonologických
prostředků až po úryvky „cizích“ promluv (textů) vkládaných do textu. Od stylu se odvíjí i
stylizace jako způsob manifestace utvářenosti komunikátu/díla-textu. Jak píše Luboš Merhaut,
jde o „proces stylového sugerování, utváření zvláštní významové roviny, která se ve vnitřním
ustrojení výpovědi zjevuje jako tematizace vlastní utvářenosti, jedinečnosti a cílenosti.“
(Merhaut 1994, 13). Chápeme-li stylizaci jako konstrukci zaměřenou na souvstažnost stylu a
smyslu, která sebe-reflexivně poukazuje na svou konstruovanost, může pozici tzv. stylové
dominanty, o níž hovoří Hausenblas, zaujímat také aluze. V Martenově díle mají aluze nemalé
zastoupení, dokonce lze říci, že tvoří systém, který je, parafrázujeme-li Hausenblase,
stylotvorným (a stylizovaným) „pochodem ke smyslu“.
Jiří Homoláč v rámci své koncepce intertextuality aluzi definuje jako prostředek
mezitextového navazování, které tvoří jeden ze tří základních vztahů mezi texty:
architextovost, metatextovost a intertextovost (tzn. navazování). Architextovost Homoláč
pojímá jako vlastnost každého textu odkazovat k pravidlům, podle nichž byl vytvořen. Tato
pravidla autor i čtenář sdílejí (Homoláč 1996, 41). Jde tedy o podmínku existence textu,
vlastnost textu být určitým způsobem vyjádřením znakového systému. Tzv. architext lze podle
Homoláče chápat přibližně jako langue: „není totiž vyjádřením znakového systému (Lotman),
ale systémem samým, a také vztah textu k architextu je jiný, než je jeho vztah k jinému
konkrétnímu textu.“ (Ibid., 42).18 Architextové vztahy nespočívají primárně v odkazování či
navazování na jiný konkrétní text či „architext“, ale v „pasivním“ sdílení obecných pravidel a

18

K architextu popisu pracovního postupu jako specifickému „útvaru“ se podle Homoláče může vztahovat jak
Kolářova báseň Strašák (Návody k upotřebení), tak konkrétní relizace popisu pracovního postupu.
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kódů. Co je podstatné, jde o sdílení zcela nezávislé na čase (versus odkazování a navazování
na pretext, který navazujícímu textu z logiky věci předchází):

Každý text je tak již ve chvíli svého vzniku ve vztahu se všemi texty, s nimiž sdílí jistý kód,
ať již jeho jistou jednotku nebo jisté pravidlo. Architextové vztahy spojují všechny texty
jednoho autora, jednoho období, ale i jednoho žánru, všechny texty navazující na jeden text,
texty, které mají společný určitý motiv atd. K těmto textům každý text odkazuje již samou
svou existencí. [zvýrazněno autorem, J. K.] (Homoláč 1996, 43)19

Jakmile je v textu přítomen prvek reflexe architextovosti, jde podle Homoláče již o jiný
způsob mezitextového vztahu – navazování či odkazování navazujícího textu na pretext (Ibid.,
42).
Pro případ Martenovy psychologické filozofující prózy, která analyzuje
problematický vztah moderního subjektu k objektu-umění, je zvlášť příznačná metatextovost.
Homoláč vyložil metatextovost jako navazování na pretext prostřednictvím jeho explicitní
tematizace (jeho části, konstrukčního principu ad.) (47). Připustil, že ač metatextovost je
doménou literární kritiky a literární historie, v mezitextovém navazování je metatextový
charakter často, minimálně implicitně, přítomen. Tomuto typu mezitextových vztahů se
Homoláč (s odkazem na článek Petra Mareše) věnoval nejméně. Upozornil však, že
metatextové vztahy se vztahy intertextovými nejsou automaticky totožné. Mareš k
metatextovosti přistupuje jako ke druhu autoreference, tedy odkazování textu k sobě sama,
popř. k jinému textu, který se takto stává součástí znaku. Výsledkem může být narušování
efektu jinak nazývaného také jako imerze: „V uměleckých textech bývá podstatnou funkcí
těchto vyjádření to, že se narušuje ‚bezprostřednost‘ podání, do popředí vystupuje fakt, že jde
o text. Dále bývají metatextová vyjádření zaměřena na jiný konkrétní text nebo na text v
různých stupních abstrakce;“ (Mareš 1983, 129). Metatextová vyjádření vztahující se k jiným
textům Mareš dělí na explicitní a implicitní. Metatextovost druhého typu autor považuje za
pojem bez skutečného oprávnění. V jádru by se patrně blížil vyjádřenosti znakového systému
ve smyslu Homoláčova pojmu architextovost.20 Mareš i Homoláč se tak důrazem na
19

Také „architextovost – jako vlastnost každého (literárního) textu vstupovat do mnoha nejrůznějších vztahů s
jinými texty již samou svojí existencí – možnost mezitextového navazování zakládá. Mezitextové navazování
pak tuto vlastnost textu reflektuje […]“ [zvýrazněno autorem, J. K.] (Homoláč 1996, 44).

20

Petr Mareš píše: „prakticky žádný text není izolován, ale vždy v určitém směru svou výstavbou a jejími prvky
poukazuje na jiné texty, někdy in abstracto, někdy též in concreto. Stanovení implicitních metatextových
vyjádření se tak obvykle stává věcí poučenosti interpretátora a často i jeho vynalézavosti; v jednom textu
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explicitnost odklánějí od Genettova pojmu „métatéxtualité“, který zahrnuje i vazby
implicitní.21
Pro interpretaci uměleckých textů moderny, které kriticky (esejisticky) reagují na
konkrétní umělecká díla, ale i stav společnosti a civilizace ve vztahu k fungování kultury, se
kategorie metatextovosti jeví jako velmi produktivní. V interpretaci Martenových textů se tak
pokouším poukázat na metatextový potenciál aluzí a jejich spojitost s metatextovými
vyjádřeními jako jejich kontextualizací. Jde o projevy zaujetí postoje, hodnocení vypravěčepostavy, jež jsou součástí charakterizačních a dramatizačních postupů. Často jde o motiv
textového utváření reality či motiv (nikoli explicitně artikulovaného) faktu psychické
proměny postavy působením textů (motiv metamorfózy) apod. Metatextová vyjádření v
beletrii, v jejímž centru stojí psychologický aspekt recepce jako téma, mohou dosahovat
různého stupně explicitnosti a nabývat různých podob – od afektovaného emocionálního
projevu postavy po výklad a komentář.
Intertextovost v Homoláčově pojetí znamená „vztah jistého textu k textu
předchozímu, jehož nejpodstatnějším rysem je, že se stává součástí významové výstavby
navazujícího textu.“ (Homoláč 1996, 44). Důležitý je právě vztah mezi texty, materiální
přítomnost pretextu (nebo jeho části) není nutností, naopak může jít i o absenci jistého
elementu (Ibid., 47). Takovýmto přístupem Homoláč zdůraznil roli čtenáře v utváření smyslu
textu a svými východisky se přiblížil tzv. estetice působení. Sám hovoří o tzv. autorské intenci
(to, co do textu vkládá autor), kterou ztotožňuje s intencí textu (to, co v daném textu je, tedy
vlastně to, co do něho autor vložit mohl) (55). Navazování mezi texty zprostředkovává
aluze,22 tj.

[…] ten element textu, pro jehož interpretaci je relevantní, že byl již někdy předtím použit, resp. že
je součástí nějakého jiného textu, resp. že je v tomto jiném textu součástí konkrétního
mikrokontextu. Tím, že současně referuje k aludujícímu a aludovanému textu, vede čtenáře k

21

22

mohou takto různí badatelé nalézt často podstatně rozdílná implicitní metatextová vyjádření. […] text nejen
vypovídá o určité mimotextové skutečnosti, ale současně – už faktem své existence – nějak vypovídá sám o
sobě, o své vlastní výstavbě (v rámci této implicitní metatextovosti by pak výrazně vystupovaly do popředí
texty s dominantní estetickou funkcí.)“ (Mareš 1983, 130).
Srov. formulaci: „métatextualité, est la relation, on dit plus couramment de ‚commentaire‘, qui unit un texte à
un autre texte dont il parle, sans nécessairement le citer (le convoquer), voire, à la limite, sans le nommer:
c’est ainsi que Hegel, dans La Phénoménologie de l’esprit, évoque, allusivement et comme silencieusement,
Le Neveu de Rameau. C’est, par excellence, la relation critique.“ (Genette 1982, 11).
K vymezení pojmu aluze existuje dnes rozsáhlá literatura, srov. jen bibliografii literatury k tématu aluze Udo
Hebela (Hebel 1989).
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(přinejmenším) rámcové konfrontaci obou textů a zakládá tak možnost dalších vztahů mezi nimi.
(Homoláč 1996, 71)

Aluze čili narážka tak potenciálně vytváří novou významovou kvalitu aktivací
dvou kontextů (pretextu a navazujícího textu). Z hlediska utváření smyslu textu
prostřednictvím ne/naplňování aluzí k jiným textům bychom v návaznosti na Homoláčovu
koncepci, jež zahrnuje jak přístup autora v textu, tak recipienta, patrně mohli uvažovat o
následující typologii:

1. aluze nesignalizované naplněné,
2. nesignalizované nenaplněné,
3. signalizované nenaplněné,
4. signalizované naplněné,
4.1 signalizované (naplněné) přiřazené,
4.2 signalizované (naplněné) nepřiřazené/ne zcela přiřazené

Naplněním aluze se zde rozumí zakomponování té významové kvality, která vzniká aktivací
dvou kontextů, do interpretace navazujícího textu, tedy do utváření jeho smyslu. Typ
nesignalizovaných aluzí (1) či relativně slabě signalizované aluze (4.2) mohou být v
interpretaci historických a kulturně vzdálených textů snáze přehlédnuty a do interpretace
nezapojeny nedostatečnou aluzivní/čtenářskou kompetencí, tzn. nemožností intenci textu
rozkrýt. Na druhou stranu, naplnění zejména tohoto typu aluzí v rámci jistého časového a
kulturního kontextu utvářelo efekt srozumění s ideálním čtenářem – takovémuto
předpokládanému čtenáři není signalizací příliš třeba (viz dále).
Specifická

situace

nastává

v

případě

signalizovaných

aluzí,

kdy

je

autorská/textová intence zvlášť zdůrazněna. Především případ 4.2, tedy signalizované
nepřiřazené/ne zcela přiřazené aluze, je možností, jež výrazně rozvíjí komunikační potenciál
díla jeho významovým „napínáním“ a prvkem hry se čtenářem. Bylo by pochopitelně možné
analogicky uvažovat také o aluzi (3.1) signalizované přiřazené nenaplněné a (3.2)
signalizované nepřiřazené/ne zcela přiřazené nenaplněné, a to v případě, že čtenář texty, k
nimž je odkazováno, nezná, a ani se s nimi seznamovat nemůže či nechce (nechce „hrát“).
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Aluze v této práci není pojímána pouze jako odkaz, reference (k textům, kódům
nebo mimotextové realitě), ale zejména jako provokující ad-ludere, tedy směrem „ke hře“. V
Martenově díle nejde o hru lehkovážnou, ale spíše vážnou, rafinovanou, estetickou i
noetickou,23 která je koncipována jako hra svobodná, určená modernímu čtenáři. Cykly
inscenují hru jako sebe-re-konstituci, která má být hrána jako hra o vše. Recipientovi
(hrajícímu) text poskytne množství „cizích“ elementů, jež nejsou plně kontextově zapojeny.
Často jde o citát, parafrázi, slovo-pojem, jméno autora jako indicii, přičemž konkrétní
dílo/místo, natož jeho interpretace, v něm uvedeno není. Explikace chybí, místo je třeba
dotvořit. Naopak uvedená možnost 4.1, aluze signalizované (naplněné) přiřazené, je
explicitnější i direktivnější a prvek hry se částečně vytrácí. Systém aluzí v Martenově Cyklu z
roku 1907 koresponduje s možností způsobu výstavby uměleckého textu, na který upozorňuje
Jurij Lotman,24 když definuje dílo-text jeho „mnohonásobnou zakódovaností“:

[…] jeden text předkládá jako nepřetržité vyprávění a jiné se do něj zavádějí v úmyslně
fragmentární podobě (citáty, odkazy, epigrafy apod.). Předpokládá se, že čtenář rozvine ta zrna
jiných strukturních konstrukcí v texty. Takto začleněné texty se mohou číst jako stejnorodé nebo
různorodé vůči textu, který je obklopuje. Čím ostřeji se vyjádří nepřevoditelnost kódů cizorodého
textu vůči kódu základnímu, tím citelněji vyniká sémiotické specifikum každého z nich. (Lotman

1995, 26)25

Lze říci, že nepřevoditelnost kódů, o níž se zmiňuje Lotman, díky systematickému
uspořádání aluzí v průběhu (i několikeré) četby mizí, někdy znovu vyvstává. K aluzím
utvářejícím cestu ke smyslu je možné přistupovat jako k součásti tzv. apelové struktury textu,
v níž je čtenář již potenciálně přítomen jako implicitní, tedy jako k tzv. prázdným místům. Jak
píše Wolfgang Iser, „Erst die Leerstellen gewähren einen Anteil am Mittvolzug und an der
Sinnkonstitution des Geschehens.“ (Iser 1971, 16).26 Ke kategorii implicitního čtenáře Iser
dále píše: „Wenn daher in modernen Texten jede repräsentative Bedeutung getilgt ist, so
23

24

25
26

Připomeňme příbuznost noein se slovesem neesthai, které znamená navigátor, cestovatel, nostos znamená
návrat. K tomu srov. (Saint Girons 2008).
Vycházíme z Glancova překladu Lotmanovy stati „Těkst v těkstě“ (in Kul’tura i vzryv, 1992). Jurij Lotman
chápe přítomnost „textu v textu“ jako „rétorickou figuru, v níž se rozdíl mezi zakódováním různých částí
textu stává zjevným faktorem autorské výstavby i čtenářovy recepce textu. Základ generování významu
v takovém případě tvoří přechod z jednoho systému vnímání textu do druhého, přechod přes jakousi vnitřní
strukturní hranici.“ (Lotman 1995, 22).
Srov. také (Hodrová 2001, 74).
Srov. překlad Iserovy studie „Apelová struktura textů“ in Čtenář jako výzva: výbor z prací kostnické školy
recepční estetiky. 2001. Přel. Miroslav Červenka a Ivana Vízdalová. Brno: Host.
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gewähren sie durch ihren Rezeptionsvorgang die Chance, daß der zur Reflexion angestoβene
Leser in ein Verhältnis zu seinen Vorstellungen gelangt.“ (Iser 1971, 30). Přičemž se nejedná o
subjektivismus, neboť výstavba textu prostřednictvím prázdných míst určuje prostor, kde je
čtenář očekáván, „[wo, J. K.] hält der Text ein Beteiligungsangebot an seine Leser bereit.“
(Ibid, 16).
Aluze v textu působí jako „brány“, a tedy spíše jako polo-prázdná místa, za nimiž
vyvstává jiná textová fólie a za ní popřípadě další a další atd. Tato místa poskytují opory pro
recipientovu konstituci fikčního světa navazujícího textu a v utváření jeho smyslu. Přistoupí-li
čtenář na hru a aluze přijme jako výzvy, „brány“, aluze se stávají nejen místy rozpomenutí,
ale též místy iniciace, která nedávají odpovědi, ale zejména otázky kladou. Jde o místa někdy
známá postavám fikčního světa, jindy o místa stojící na „okraji“ textu jako paratext (např.
předmluva, titul, motto) a v jisté podobě přístupná jen některým z postav. Nikdy však nejde o
přímočarý spoj typu re-citování motta a jeho výklad, ale spíše o další hru náznaku, např.
prostřednictvím parafráze. Aluze (motta patrně nejexplicitněji) jsou v každém případě
orientačními místy určenými tzv. modelovým autorem předpokládanému/modelovému
čtenáři. Příkladem jsou zastřeně explikativní a instruktážní výroky v „metatextové a
komentující“ (Hodrová 2001, 281)27 předmluvě Martenova prvního Cyklu. Modelovým
autorem v této práci rozumíme stylizační možnost autora empirického/biografického. V textu
vystupuje jako jistá metakategorie či metainstance, jež pro modelového/předpokládaného
čtenáře vyvstává v aktu čtení spolu s rozkrýváním intencí textu.
Hovoříme-li o předpokládaném, popř. modelovém, čtenáři (Eco 1979, 7–11),
máme na mysli představu recipienta/adresáta, jemuž je významová výstavba textu
uzpůsobena. V případě Cyklu z roku 1907 jde o čtenáře s jistou mírou jazykové a aluzivní
kompetence, který je otevřený hře, (sebe)poznávání, estetickému čtení a kritické perspektivě.
Čtenář je v tomto směru kategorií dynamickou. Umberto Eco v tomto smyslu píše: „Thus it
seems that a well-organized text on the one hand pressuposes a model of competence coming,
so to speak, from outside the text, but on the other hand works to build up, by merely textual

27

Hodrová, tento typ „metatextové a komentující“ předmluvy hodnotí jako zprávu tzv. empirického autora
čtenáři, nakladateli a kritikovi. Je podle ní opakem předmluvy „narativní“, která vpravuje do děje díla a jako
promluva z pozice modelového autora je pro jeho interpretaci nezbytná. Martenovu „ne-narativní“
metatextovou předmluvu k prvnímu Cyklu lze, domnívám se, přesto chápat spíše jako druhý Hodrovou
navrhovaný typ, čili vstup modelového autora (Hodrová se zde nepřímo odvolává na Umberta Eca). Mluvčí
předmluvy
prvního
Cyklu
využívá
oné
nejasné
hranice
mezi
promluvou
autora
empirického/biografického/vnějšího a autora modelového. Situace v předmluvě druhé redakce Cyklu je
podstatně odlišná, viz dále 10.5.1.
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means, such a competence.“ (Eco 1979, 8).28 Cyklus je „románem“ o zasvěcování postav i
románem, jenž je stylizován jako zasvěcující. 29 Samým principem hry je, že motiv iniciace v
první redakci Cyklu vystupuje vždy jako velmi ambivalentní a iniciační postup je dříve či
později ukázán ve své ironické a znejisťující dvojznačnosti, čili též jako motiv „nákazy“ (viz
dále 10.4.2). Prostřednictvím aluzí je recipient vyzýván se s pretexty vyrovnat – text si
připomenout a nově jej zakomponovat do konstituování fikčního světa a utvářeného smyslu
textu, popř. text objevit. Polo-prázdná místa provokují k reflexi i sebereflexi tím, že ukazují
hodnotové rámce v pluralitní perspektivě a předpokládaného čtenáře vyzývají k posouzení
sebe sama jako čtenáře nejen v současnosti, ale i při čteních minulých.
Možností je místa ponechat otevřená a utvořená prozatímně v souladu se
zákonitostmi tzv. hermeneutického kruhu: „[…] rozumíme pouze tomu, co už známe, chápat
věci můžeme pouze pomocí nám již známého, které při tomto procesu do poznávané věci
vkládáme. Tento kruh je univerzálním kruhem, neboť každé rozumění je podmíněno určitou
motivací nebo předsudky.“ (Hroch, Konečná, Hlouch 2010, 47).30 V případě nezapojení aluze
do interpretace je navazující text připraven o jeden svůj stylový rozměr, některé části zůstávají
„ploché“, místa „němá“. Možnost polo-prázdná místa interpretovat je tak vždy limitovaná, a
to nejen textem samým.31 Podmínkou je interpretova situovanost na časové ose, přirozený
časový odstup a odlišný horizont očekávání.32 Ten je utvářen tzv. předporozuměním, které je
modelováno prostřednictvím zkušenosti s texty čtenými v minulosti i každodenní čtenářovou
zkušeností. Tento proces osvětluje, proč recipient textům jistým způsobem rozumí, přestože i
mnohé z aluzí není schopen dešifrovat a naplňuje je prozatímním způsobem.
Interpretace, která text (re)konstituuje, vychází z tzv. Horizontverschmelzung,
procesu splývání horizontu interpretovy současnosti a historického díla-textu. Při utváření
smyslu textu nejde o naivní přesazení se do minulosti, totální splynutí s objektem, jeho
autorem, vcítění se a zrušení vlastní perspektivy, ale o setkání s textem („Begegnung“).
Interpretaci Gadamer pojímá jako odvíjející se dialog a vystavení se alteritě:
28
29

30
31

32

K distinkci Ecova modelového čtenáře a Iserova implicitního čtenáře srov. (Lishaugen 2008, 24).
Martenovy Cykly lze nepochybně označit za texty celkově využívající prvků tzv. románu zasvěcení s jeho
modelovými postavami: adept, zasvětitel, panna, srov. (Hodrová 2014). Vrcholné „zasvěcení“ v ideálu
„nového“ člověka jako problém je jejich vlastním tématem, viz 6.3. Vřazení Cyklů do dějin iniciačního
románu prozatím ponecháváme příští možné studii.
Srov. k výkladu Gadamerových pojmů srov. též (Grondin 1999).
Jak píše Eco o tzv. otevřených textech: „You cannot use the text as you want, but only as the text wants you to
use it. An open text, however ‚open‘ it be, cannot afford whatever interpretation.“ (Eco 1979, 9).
K pojmu „Erwartungshorizont“, kterým Jauß navázal na Gadamera srov. (Hroch, Konečná, Hlouch 2010, 51 a
91).
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Wenn wir einen Text zu verstehen suchen, versetzen wir uns nicht in die seelische Verfassung
des Autors, sondern wenn man schon von Sichversetzen sprechen will, so versetzen wir uns in
die Perspektive, unter der der andere seine Meinung gewonnen hat. Das heißt aber nichts
anderes, als daß wir das sachliche Recht dessen, was der andere sagt, gelten zu lassen suchen.
Wir werden sogar, wenn wir verstehen wollen, seine Argumente noch zu verstärken trachten.
(Gadamer 1990, 297)33

Nezastupitelnou roli mají v tomto dialogu naše vlastní předsudky,34 které tázání iniciují, a dále
předpoklad smyslu textu, jeho „pravdivosti“ a celistvosti („Vorgriff der Vollkommenheit“),
který však může být narušován místy, která porozumění brání. 35 Předpoklad smysluplnosti,
koherence textu, mnohdy zastřené či záměrně narušované, je podstatný právě pro interpretaci
aluzí jako polo-prázdných míst, která v interpretaci zůstávají prozatímně otevřená: „Výsledné
porozumění interpretovanému objektu, které je pro interpreta v daném místě, čase a konkrétní
situaci konečné (tzv. relativně konečné), se stává jeho předporozuměním při budoucím
porozumění stejnému či obdobnému interpretovanému objektu.“ (Hroch, Konečná, Hlouch
2010, 53).
Alespoň zmiňme, že k hermeneutické tradici i estetice působení, stejně jako k
Bachtinově koncepci „dialogického slova“36 a tzv. progresivním postsrukturalistickým
koncepcím (Julie Kristeva, Roland Barthes ad.), se hlásí svým synkretizujícím přístupem
teoretička intertextových vztahů Renate Lachmann. Intertextualitu definuje jako novou
textovou kvalitu, která vzniká nikoli jen v dialogu s textem, ale „dialogem textů“.
Prostředkuje jej referenční signál („Refrenzsignal“), který upozorňuje na dva základní typy
33

Srov. Gadamer, Hans-Georg. 2010. Pravda a metoda I: nárys filosofické hermeneutiky. Přel. David Mik.
Praha: Triáda.

34

Jak píše Gadamer, nejspolehlivějším prostředkem ke konfrontaci s vlastními předsudky je setkání s tradicí a
její situací, v níž platily jiné představy norem: „Ein Vorurteil gleichsam vor sich zu bringen, kann nicht
gelingen, solange dies Vorurteil beständig und unbemerkt im Spiele ist, sondern nur dann, wenn es sozusagen
gereizt wird. Was so zu reizen vermag, ist eben die Begegnung mit der Überlieferung. Denn was zum
Verstehen verlockt, muß sich selber schon zuvor in seinem Anderssein zur Geltung gebracht haben.“
(Gadamer 1990, 304).
Srov. „Erst das Scheitern des Versuchs, das gesagte als wahr gelten zu lassen, führt zu dem Bestreben, den
Text als die Meinung eines anderen – psychologisch oder historisch – ‚zu verstehen‘.“ (Gadamer 1990, 299).
Přístup Michaila Bachtina je v rámci teorií intertextuality obecně považován za zakladatelský. Bachtin na
příkladu Dostojevského románů definuje typ prozaického slova, jež je orientováno k cizí, nepřítomné
promluvě. Dialogické „dvojhlasé slovo“ zakládá parodii, stylizaci, polemiku implicitní přítomností
nepřítomného dialogického protějšku. Srov. Honzíkův překlad Problemy poetiki Dostojevskogo z roku 1963
(Bachtin 1971, 268–269). Jak píše Lachmann, toto dvojí odkazování, vsunutí jiného znaku do znaku, narušuje
představu znaku jako binárního, na čemž staví své přístupy poststrukturalismus (Lachmann 1982, 55).

35

36
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vztahů mezi texty: soumeznost („Kontiguität“) a podobnost („Similarität“) (Lachmann 1990,
60).37 Přístup Renate Lachmann je pro tuto práci inspirativní především v tom smyslu, že se
nezaměřuje jen na konceptualizaci vztahů mezi texty, 38 vlastní konstituci smyslu textu, ale na
materiálu ruské moderny též analyzuje dobové autorské koncepce „intertextuality“ jako
poetologické programy.
Co se možností interpretace aluze týče, Homoláč vyčleňuje signály aluze jako
zvláštní textové elementy,39 které na navazování upozorňují: grafické prostředky (uvozovky,
kurziva, jiné písmo apod.); jazyková/stylová nesourodost (také jinojazyčnost); tematizace
navazování, např. verba dicendi; data spojená s pretextem nebo jeho autorem; vlastní jména
atd. (Homoláč 1996, 69). Z Martenova díla lze uvést jako příklad tohoto typu zřetelného
signalizování aluzí: „‚bráti lázeň množství‘, jak říkal, vzpomínaje Baudelaira“ (Marten 1901–
1902b, 22) (signalizovaná ne zcela přiřazená aluze), „Hofmannův ‚Tanec‘“ (Ibid., 50)
(signalizovaná přiřazená aluze). Homoláčovo vyčlenění vlastních prostředků aluze se více
vztahuje ke sdílené materiálně-znakové stránce aluze, přítomné (i naopak nepřítomné) v
navazujícím textu: citát, motto, parafráze, společný motiv, fabule, postava/y, rytmus pretextu.
Možnost interpretace (naplnění) nesignalizovaných aluzí v textu nebo paratextu
(titul, motto aj.) se plně odvíjí od kompetence a socio-historické situovanosti čtenáře. Můžeme
předpokládat, že i slabá signalizace je zárukou naplnění spíše než žádná. Na druhou stranu,
jak Homoláč poznamenává, také signály aluzí především „fungují“ (nebo také ne). To
znamená, že čtenář musí mít o pretextu jisté povědomí (i vágní) v každém případě. Hranice
mezi kategorií nesignalizované a relativně slabě signalizované aluze se někdy ukazuje jako
pružná, zvlášť v případě některých typů paratextů (titul) nebo slov-pojmů integrovaných do
textu. V Martenově případě tak lze například nahlížet titul Mimo dobro a zlo, který „překládá“
název Nietzschova spisu, nebo titul Dáma se psem, který lze číst jako odkaz k Čechovově
povídce. Podobně jako v případě aluze „kategorický imperativ jako psychofyzické strašidlo.“
(Marten 1907, 37) je míra signalizovanosti čtenářsky relativní. Přestože jednoznačný signál
37
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Srov. překlad studie Renate Lachmann „Intertextualita a dialogičnost“ in Čtenář jako výzva: výbor z prací
kostnické školy recepční estetiky. 2001. Přel. Miroslav Červenka a Ivana Vízdalová. Brno: Host. Dále
Lachmann, Renate. 2002. Memoria fantastika. Přel. Tomáš Glanc. Praha: Herrmann & synové.
Lachmann píše o dvou základních typech „syntaktických“/„intertextových struktur“: Kontamination a
Anagramm (Lachmann 1990, 61). Pojmenování – zvláště prvního typu vztahu – se však jeví poněkud
zavádějící a pro klasifikaci textů ne zcela vhodné.
Homoláč k signálům aluze píše: „[…] elementy navazujícího textu, které čtenáře upozorňují na potenciální
nebo skutečné navazování na jiný text, tj. identifikují jisté elementy jako aluzi (Verlainův měsíc) nebo
odkazují čtenáře k pretextu jako celku (např. pomocí jména autora potenciálního pretextu v titulu nebo
podtitulu), a vlastní prostředky, jež mají v pretextu jistý materiální korelát (v případě, že je navazování
signalizováno předem – např. v titulu nebo je signalizuje již odhalená aluze, může být ovšem tento korelát i
nulový).“ (Homoláč 1996, 67).
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typu uvozovek schází, aluze mohou často fungovat jako systém a jedna může vystupovat jako
signál jiné (viz Martenův Cyklus). V tomto směru Homoláč upozornil na podstatný faktor
umístění aluze: nachází-li se již v titulu, podtitulu, mottu, věnování (jako v případech
uvedených výše), „každý element daného textu se tak stává potenciálně aluzivní,
intertextový“ (Homoláč 1996, 64). Lze však uvažovat i o postupu opačném – až jiné aluze ve
vlastním textu (signalizované i nesignalizované) mohou vést k naplnění nesignalizované
aluze v titulu, což dále může vést k úpravě interpretace (ale nemusí).
Co se týče perspektivy autora, jeho stylu a motivace k nesignalizování nebo
nedostatečnému signalizování aluzí, Jiří Homoláč uvádí následující možné příčiny: Autor se
1. obracel pouze na čtenáře se specifickou citátovou (intertextovou/aluzivní) kompetencí; 2.
nechtěl, jeho text je plagiát; 3. nevěděl, že cituje; 4. neměl potřebu signalizovat. Na
Martenovu tvorbu lze vztahovat především možnost první a poslední. S ohledem na
interpretaci jako hermeneutický dialog a texty Martenova typu se nabízí možnost uvažovat o
aluzích nesignalizovaných (typ 1) i jako o „nesignalizovaných“ nebo nesignalizovaných na
první pohled. Jejich („chybějící“) signalizace vyvstává na povrch až při náhledu celkového
aluzivního systému. To ovšem neznamená, že bychom tuto absenci uvozovek museli nutně
přičítat jakémukoli či dokonce každému místu v textu.
Zároveň nelze nesouhlasit s Homoláčovým zdůrazněním výhod konceptu aluze
oproti staršímu pojmu „vliv“. V naplňování aluze někdy text sám čtenáři poskytuje poměrně
velký, i když vnitřně limitovaný, interpretační prostor. Příkladem jsou aluze jako jméno
autora, jež potenciálně evokuje skupinu textů, jméno mytologické postavy, jež s sebou nese
mnohá (odlišná) zpracování látky, nebo i vlastní jméno obecně vzbuzující asociaci. Čtenář tak
může aluzi interpretací „vytvořit“: „Nezáměrná aluze totiž může být funkční, tj. být zdrojem
dalších významů interpretovaného textu, a naopak záměrná aluze v případech, kdy není
odhalena nebo interpretována, funkční není.“ (Homoláč 1996, 58).
Z hlediska interpretace fikčních světů Martenova díla, v němž stojí v popředí
komplikovaný poměr postav k umění, i z hlediska vyrovnání se s „fluidními“ přechody mezi
intertextovostí a metatextovostí je inspirativní přístup Udo Hebela (Towards a Descriptive
Poetics to Allusion) (Hebel 1991, 135–164).40 Ve své rozsáhlé typologii aluzí klade Hebel
40

Také Hebel se odvolává na recepční přítup Wolfganga Isera. Hebelův přístup k interpretaci intertextových
odkazů z pozice „textového archeologa“ je inspirativní díky zdůraznění procesuálnosti interpretace a
nemožnosti ze své podstaty absolutně se ztotožnit s transcendentálním modelem implicitního čtenáře: „In
order to pursue the semantic potential of an allusion as far as possible, its functional interpretation needs to be
based on the evocative potential archeologically retrieved. The intertextualist now becomes the allusively
competent, truly informed reader who strives to fill the structure of the textʼs implied reader as
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důraz, podobně jako Homoláč, na kritérium lokalizace a její důležitost pro interpretaci textu:
a) aluze v paratextu – titulu atd.; b) aluze jako součást „external system of communication“,
tzn. aluze tvoří součást vyprávění, ale není známo postavám fikčního světa; c) aluze tvoří
součást fikčního světa postav. V interpretaci díla je nutné rozlišovat, jakým způsobem je aluze
ve fikčním světě ukotvena, tzn. jakým způsobem postavy „samy“ s aluzemi operují, jak se
jejich prostřednictvím k umění a světu vztahují/v minulosti vztahovaly. Řečeno také jinak, ve
světech Martenových próz postavy prostřednictvím aluzí myslí, vztahují se jimi ke společně
sdílenému vědění, šifrovaně spolu jimi komunikují. Pro interpreta jsou aluze možností
konstituce postav, často téměř jedinou, a možností pokusu o porozumění jejich komplikované
psychologii. S nadsázkou lze říci, že v některých případech Martenovy postavy samy
představují „navazující texty“, v jejichž paměti se pretexty vrství, prolínají a mnohdy velmi
zběsile kombinují. Introspektivní perspektiva vnitřních monologů inscenuje procesy
pseudodialogického „bujení“.
Udo Hebel ve své typologii aluze dále odlišuje podle jejich funkcí: a) intratextová
– např. anticipace děje prostřednictvím aluze, charakteristika postavy; 2) funkce metatextová;
3) intertextová jako tzv. efekt reálného.41 Toto dělení, stejně jako celá Hebelova typologie,
kombinuje vždy několik perspektiv. Ve výsledku upozorňuje na skutečnost, že z hlediska
produkce textu, kdy do něj autor potenciální významy vkládá, stejně jako z hlediska jeho
recepce a konkretizace má jedna aluze vždy několik různých funkcí a na předpokládaného
čtenáře potenciálně několikerý účin (ve smyslu jeho konstituce fikčního světa).
Co se týče mnohdy diskutovaného vymezení vztahu aluze – citát/citace,
přikláníme se zde taktéž k Hebelovu pojetí, jenž v návaznosti na koncept transtextuality
Gérarda Genetta (Palimsestes, 1982) a stejně jako Homoláč pojímá citát v rámci široce
chápané aluze:

Quotations, whether cryptic or marked, are nothing more, and nothing less, than specific
fillings of the syntagmatic space of the allusive signal. It may even be contended that
quotations, especially marked quotations, are particularly ‚directionel‘ because, in addition to
literalness […], referentiality has repeatedly been stressed as an important feature of
quotations […]. (Hebel 1991, 137)

41

comprehensively as possible, though knowing that a complete equation will never be achieved.“ (Hebel 1991,
137).
Homoláč tuto Hebelem vymezenou funkci srovnává s s Barthesovým pojmem efekt reálného, srov. (Homoláč
1996, 67), dále srov. (Barthes 2006).
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Jiné řešení v otázce vymezení aluze a citátu/citace zvolil například Petr Mareš (Mareš 1985),
který citát jako přesnou textovou reprodukci precizuje jako zvláštní kategorii. Nepřesnou
reprodukci potom označuje jako aluzi a zahrnuje sem: parafrázi, reprodukci rytmu, rýmového
schématu. Jiným přechodným jevem jsou podle Mareše „různé subtilní odkazy k jiným
textům (např. jednotlivá slova); identifikace textu, na nějž se naráží, se zde stává často velmi
obtížnou.“ (Ibid., 221).
S Petrem Marešem v tomto směru nelze nesouhlasit. Jiná situace patrně nastává,
jde-li o slovo-pojem. Identifikace pretextu či okruhu pretextů42 a následná interpretace
navazujícího textu může být takovýmto slovem-klíčem částečně usnadněna, nebo naopak
ztížena, a to v souvislosti se specializací recipienta, sociální stratifikací, historickou
situovaností. Slova-pojmy náležejí do „kodexu“ jisté oblasti vědění a vystupují jako emblém.
V některých případech je znalost pojmu pro utváření smyslu textu směrodatná, jako v
Martenově případě aluze „kategorický imperativ jako psychofyzické strašidlo“ (Marten 1907,
37). Jak je patrné z tohoto příkladu, pojmy změnou kontextu ztrácejí svůj nocionální charakter
a naopak získávají značný expresivní a emocionální příznak, vyjadřují zaujetí postoje, což
specifikum estetické auto-nomie uměleckého díla umožňuje. Kantova etika v textu vystupuje
jako problém psychologický (viz dále).
Kompletní znalost konkrérního pretextu není ve všech případech pro porozumění
navazujícímu textu nutně vyžadována. Může jít o odkazy k obecně sdílenému vědění, kam
náleží např. citáty z Bible a jejich parafráze. Charakter obecně sdíleného je samozřejmě
proměnlivý v čase, čili má svou historicitu a je závislý na kulturních, sociálních i politických
faktorech. Jako zvláštní případ lze nahlížet rčení, fráze a idiomy založené na biblických
citátech či antické mytologii, které tvoří poměrně stabilní součást jazyka a kultury. V
některých případech se evidentnost jistých slov-pojmů, nejsou-li signalizována, vytrácí. Tak je
tomu například v případě výrazu „užíval estetického roznícení“ v Martenově povídce Čin
(Marten 1901–1902b, 49). Jde o nesignalizovaný odkaz ke koncepci tzv. estetických emocí
Émila Hennequina, resp. jde o F. V. Krejčího překlad La critique scientifique (1888)/Vědecká
kritika (1897), a zároveň o subverzivní uvádění Hennequinovy teze o neškodnosti estetických
emocí dějem Martenovy povídky v pochybnost. Jiří Homoláč se s problematikou tohoto

42

Příkladem může být filozofický pojem, který je redefinován ve vícero textech jednoho autora, filozofické
školy či filozofie vůbec.
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druhu vyrovnával užíváním opozice kód43 – text (konkrétní vyjádření znakového systému).
Navazující text se prostřednictvím aluzí (resp. vlastních prostředků aluze) nemusí vztahovat
ke konkrétnímu pretextu, ale k „obecnému povědomí, obecně kulturnímu kódu“ (Homoláč
1996, 47). Jako součást kódu má element „stabilizovaný význam, který je výsledek již
skončené a obecně přijímané interpretace […].“ (Ibid., 49). Homoláč dodává, že tyto
stabilizované významy lze popírat, ovšem jen stěží měnit – stabilizovaný význam může být
jen zapomenut (Ibid.). Zdůrazněme, že právě v této možnosti popírání, zpochybňování,
znevažování, slovem subverze, prostřednictvím aluzí spočívá onen ambivalentní a
fundamentální status umění jako svobody, jehož Marten užíval jako možnost polemického
střetávání s myšlením své doby i se sebou sama.
Také v případech, kdy aluzi tvoří například pouze vlastní jméno autora, jde o kód,
resp. jeho specifický druh. Je tak potenciálně odkazováno k celému okruhu pretextů,
signalizovaná nepřiřazená aluze pro interpretaci nabývá funkce emblému. Příkladem
intertextových propojení tohoto typu v Martenově díle jsou odkazy jako „dlel nad jednou z
novel Barbeyho d’Aurevilly, jehož sugesce exquisní a navinulé měly na něj tak hypnotizující
vliv“ (Marten 1901–1902i, 218); „neznaven listoval jsem v zázračně bolestných a
jasnovidných knihách Przybyszewského“ (Marten 1899–1900, 321), „memlingovským
obrazem ukřižování“ a další (Marten 1901–1902b, 49).44 Pretext, resp. skupina pretextů, je v
navazujícím textu metonymicky zredukován/a na jméno a zastoupen/a metatextovou operací.
Ta v Martenově díle zpravidla přestavuje perspektivu či názor některé z postav (popřípadě
může jít o kombinaci s dalšími efekty, např. v rámci figury mise en abyme). Emblém může mít
ve fikčním světě díla zdánlivý charakter prosté evidence, ve skutečnosti však plní svou
kontextualizací další funkce tím, že představuje zaujetí hodnotícího postoje nebo k němu
čtenáře povzbuzuje. Toto specifikum aluzí, emblematických či jiných, jimž autor
kontextualizací přisuzuje metatextvou funkci, charakterizuje prózu jako kritickou, reflexivní,
v různé míře sebereflexivní a přibližuje ji žánru eseje. Výsledkem je komplexně vystavěný
umělecký znak, který na čtenáře klade požadavek předpřipravenosti. Emblematické aluze ve
fikčním světě díla často představují „špičku ledovce“ – v podobě motivu tzv. fatální knihy
jsou metonymií osobnosti postavy, jejího světa, kultury v níž žije, společnosti i civilizace.

43

44

Jako součást kulturního kódu má element „stabilizovaný význam, který je výsledek již skončené a obecně
přijímané interpretace […].“ (Homoláč 1996, 49).
Podobným případem je výraz „metoda leonardovského sebenalezení“, v němž je da Vinciho dílo spojeno s
obrazem jeho osobnosti v kultuře fin de siècle (Marten 1907, 54).
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Příkladem takovéto emblematické aluze (popř. emblematické funkce aluze) je
výraz „vize Člověka, ne Schopenhauerovy plísně na povrchu chladnoucí hvězdy.“ (Marten
1907, 52), který vyžaduje vyšší interpretační nároky, nespokojí-li se interpret s prvním
generalizujícím

výkladem

založeným

na

konotacích

slova

„plíseň“

jako

čehosi

negativního a rozkladného. Jak Homoláč uvádí:

Na konstituování smyslu navazujícího textu se může podílet jak to, že daný element byl již
někdy vysloven (není tedy ani originální, ani ze života, ale z jiného textu), ale také to, že
pochází z pretextu, jemuž lze přisoudit charakteristiky tragický, sakrální, ale třeba také
publicistický nebo holanovský. (Homoláč 1996, 49)

Tato situace ve světě Martenova Cyklu (1907) není nikdy jednoznačná. Co znamená, že něco
je „Schopenhauerovo či schopenhauerovské“? Takové výrazy předpokládají pokus o určení
významu aluze v rámci kódu s ohledem na kontextové zapojení výrazu v navazujícím textu.
„Stabilizovaný význam“ v jednom navazujícím textu však může být několikrát popírán i
potvrzován: „Schopenhauerův“ v Martenově textu znamená „pesimistický“ i „optimistický“;
„metafyzický“ jako vztahující se k „podstatám“ i jako nedoložitelný, tudíž nesmyslný,
klamný, zavrženíhodný; „temně nevědomý“ i náhle „jasně vědomý“, „rezignující“ v
pozitivním, ale i negativním smyslu.
V některých případech interpretace literárních děl moderny je třeba úzce
vymezené lingvistické pojetí textu45 překročit směrem k dalším nejazykovým znakovým
systémům a intermedialitě, čili přejít nad rámec přirozeného jazyka. Ve fikčních světech
Martenova díla se mnohdy objevují aluze odkazující k médiím jako obraz, popř. hudba. Ta
v navazujícím textu vystupuje ve své podobě jazykového znaku jako pojmenování, může však
jít i o hudební stylizaci ornamentální věty. Co se výtvarného umění týče, např. výraz
„memlingovský obraz ukřižování“ s ohledem na kontext dalších odkazů provokuje
konfrontaci s řadou: Memlingův obraz ukřižování, gotické malířství, extatičnost výrazu,
symbol ukřižování o sobě, Nový zákon, křesťanské učení/ideologie, ale také intimní vztah
hlavní postavy k obrazu atd.
Aluzivnost díla-textu tak poukazuje na problematiku literárního jazyka vůbec a
jeho referenčnosti, resp. znejasňováním vztahu mezi slovy (znaky), věcmi (referenty) a
45

Srov. např. rekapitulaci v přístupu k textu jako útvaru jazykovému i nejazykovému in (Hodrová 2003).
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dalšími znaky. Jak ve své úvaze o tzv. dekadentním stylu 46 píše Gayatri Ch. Spivak, jazyk
moderních symbolistních děl je jakožto literární/básnický jazyk výrazně sebereflexivním
(„self-consciousness“). Slova tvoří rozcestníky mezi běžným lexikálním významem a
významem ve smyslu odkazu k utvářenosti („artifice“) – uměleckému a estetickému užitím
jazyka v uměleckém díle či mýtu. Hranice mezi přirozeným a literárním jazykem se napíná a
může se stát fluidní. Místo aluzí Spivak hovoří o alegorickém jazyce umění a mezi jinými
příklady uvádí: „The knowing entry into metaphor or representation is also, of course, an
admission of death. And Rilkeʼs poem uses a reference to artifice – the mythos of Narcissus –
as a subterfuge against the naming of death.“ (Spivak 1974, 231). Jistě by bylo možné také v
případě Martenova díla uvažovat o mnohých aluzích jako o alegorických. Například zmíněný
motiv Narcise, ve své době velmi oblíbený, je v Martenově raném díle často nepojmenovaně
zastoupen motivem narcisistní („smrtelné“) recepce umění. Koncept umělecké alegorie jako
autorovy sebereflexe, který Spivak představila, je poměrně široký.47 Tato práce prozatím
zůstává u konceptu aluze, resp. systému aluzí. To současně nevylučuje možnost interpretovat
Martenův Cyklus z roku 1907 jako alegorii hledání „Odpovědi“, „středu“ v aluzivním
labyrintu (květinové zahrady), kdy prázdné místo uprostřed je určeno jedině čtenáři střídavě
kolébanému ornamentálními větnými periodami a takto pokoušenému světem ideální
dokonalosti „artifice“ (viz 9.2.6).
Zmiňme též postoj české stylistiky k otázce intertextuality. Když Marie Čechová
píše o „otevřenosti“ komunikátu, odkazuje na pojetí tvaru-stylu a smyslu Karla Hausenblase a
současně je přesahuje:

Komunikáty jsou otevřené, a to nejen jejich smysl [...], ale vůbec z hlediska své existence.
Přijetí principu nonautonomnosti komunikátů znamená, že začátek nového komunikátu
vychází z konce svého předchůdce (svých předchůdců), z pretextu, na nějž odkazuje.
(Čechová a kol. 2003, 92)
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K obecné srozumitelnosti historické alegorie a hermetismu symbolických textů, kteří své čtenáře musí z
počátku „vychovat“ Spivak píše: „Historical allegory deliberately destroys the lexical connection between
icon and significance, relying on the readerʼs knowledge and acceptance of such destruction. Historical
symbolism embarks on this destruction too, but must create its readerʼs knowledge and acceptance (less and
less as time runs on and the readership gets canny). Therefore, the chief energies of a so-called symbolist text
seem devoted to presenting the denial on lexical meaning.“ (Spivak 1974, 229).
Spivak zahrnuje do oblasti umělecké alegorie také např. textové strategie simulace vzniku básně v momentu
čtení ve Wordsworthově The Prelude. Míří tak v podstatě do oblasti perfomativity básnického jazyka.
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Čechové poznámka (implicitně a „intertextově“) směřuje k tzv. progresivní linii teorie
intertextuality reprezentované například Julií Kristevou a Rolandem Barthesem.48 Tyto
koncepce přistupují k literatuře jako k univerzálně non-autonomnímu textu („inter-textu“) ve
smyslu zásobníku textů předcházející a soudobé kultury. Text bývá definován jako síť intersubjektivních anonymních citací, mnohdy automatických a nevědomých. 49 Takováto pojetí
míří k představě literatury jako neustále sebe-permutujícího textu, který vzniká sdílením
společného „materiálu“.50 Je zřejmé, že tyto koncepce nejsou zcela oddělitelné od doby svého
vzniku, čili politického kontextu Francie konce šedesátých let. Pojem autor je v nich
zbavován představy originality, dominance a „stvořitelství“ díla s metafyzickými konotacemi
a je nahrazován koncepty jako „subjekt psaní“, který je taktéž tzv. non-autonomní, textově (a
ideologicky) formovaný, textům podléhající a mnohdy se za nimi tzv. vytrácí.
V recepčním přístupu je spoj obou linií teorie intertextuality patrný zvlášť v
případech, kdy aluze odkazuje nikoli ke konkrétnímu pretextu, ale (kulturnímu) kódu jako
rozšířenému a společně sdílenému významu, který se upevnil právě cirkulací textu/ů v
procesu komunikace. Jak bylo zmíněno výše, Homoláč na tento aspekt poukazoval svým
pojetím kódu. Je však možné uvažovat také o kódech specializovaných, popř. kódech
specializovaného vědění, čili nikoli jen o „obecném povědomí, obecně kulturním kódu“ .51
Příkladem jsou zmíněná slova-pojmy, jež odkazují ke specializovaným oblastem jako
48

49

50

51

Připomeňme zakladatelskou práci Julie Kristevy, která hovoří o třech dimenzích textového prostoru jako
dialogu subjektu psaní (signifikantně nikoli autora, le „sujet de l’écriture“), recipienta („le destinataire“),
vnějších textů („les textes extérieurs“). Status poetického slova definuje jako jeho pozici na horizontální ose:
slovo v textu sdílí subjekt psaní a recipent, a na vertikální ose: slovo odkazuje („est orienté“) k
předcházejícímu a synchronnímu korpusu literatury. Na statusu básnického slova jako průsečíku těchto os
Kristeva zakládá svou širokou koncepci intertextuality, kde […] tout texte se construit comme mosaïque de
citations, tout texte est absorption et transformation d’un autre texte.“ (Kristeva 1969, 84–85).
Jako příklad lze citovat definici textu Rolanda Barthese v Encyclopaedia universalis, který každý text chápe
jako soubor citací bez uvozovek: „tout texte est un intertexte; d’autres textes sont présents en lui, à des
niveaux variables, sous des formes plus ou moins reconnaissables: les textes de la culture antérieure et ceux
de la culture environnante: tout texte est un tissu nouveau de citations révolues. […] L’intertexte est un champ
général de formules anonymes, dont l’origine est rarement repérable, de citations inconscientes ou
automatiques, données sans guillemets.“ (Barthes 1973, 1013–1017).
Kristeva pojem text definuje jako produktivitu: „1- son rapport à la langue dans laquelle il se situe est
distributif (destructivo-constructif), par conséquent il est abordable à travers des catégories logiques plutôt
que purement linguistiques: 2- il est une permutation de textes, une intertextualité: dans l’espace d’un texte
plusieurs énoncés, pris à d’autres textes, se croisent et se neutralisent.“ (Kristeva 1969, 52).
Když Marie Čechová hovoří o cirkulaci elementů komunikátů v dalších komunikátech, která utváří „kulturní
kontext“, její pojetí se blíží pojmu diskurs. K pojmu samému poznamenává, že akcentuje interaktivnost a
situační kontext, sama jej však neužívá (Čechová a kol. 2003, 73). Autorka na tyto procesy upozorňuje také v
oblasti odborných komunikátů a v podstatě mimoděk směřuje k tomu, co Foucault nazývá disciplínou: „Přímé
kontakty textů, pokud nejsou výslovné, tj. explicitně pojmenované, ale jen skryté, čtenář bez patřičné
zkušenosti neobjeví. Různé výroky, event. jejich prvky, putují z komunikátu do komunikátu, aniž jsou
mnohdy identifikovány, a tak se uplatňují jako součást kulturního kontextu. Tyto situace vznikají i v odborné
sféře.“ (Ibid.).
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filozofie, estetika, umění, medicína či psychologie. Jimi text poukazuje na svou významovou
ukotvenost v dobovém kontextu. Slova-pojmy (klíče), metafory a vlastní jména jsou v rámci
uměleckého díla ovšem přenesena do nového, často nezvyklého kontextu a dále mohou
působit jako emblematické aluze při jeho interpretaci. V tomto směru o nich lze uvažovat jako
o tzv. interdiskursivních jednotkách a o literatuře jako o zvláštním diskursu, respektive
interdiskursu, jako je tomu v případě Jürgena Linka. Prostřednictvím koncepce postavy, jejích
perspektiv, může text navíc kriticky (metatextově) zdůrazňovat textovou/diskursivní
utvořenost vyprávějícího subjektu (postavy) a jeho fikčního světa.
Link v tomto směru navazuje na myšlení Michela Foucaulta, který diskurs
definuje jako praxi, souhrn situovaných komunikátů (jednotlivé výpovědi, projevy a
pojednání), které mají svou tzv. materialitu 52 a jsou regulované institucionálně.53 Diskursy
utvářející

specializované

oblasti

vědění

jsou

limitované

vlastními

pravidly

jako

kontrola/úprava výpovědi. Pojem diskurs se jeví jako podstatný jak pro náhled na literaturu
jako tzv. literární diskurs, tak pro analýzu (vědeckých) textů definujících např. fenomén
dekadence i analýzu konkretizací54. Připomeňme alespoň základní Foucaultovy teze. V
přednášce Lʼordre du discours mezi „vnějšími“ regulativními principy diskursivní praxe
zmiňuje procedury vylučování jako zákaz či zavržení. Jiným principem kontroly
specializovaného vědění je tzv. společnost diskursu. K vnitřním procesům regulace diskursu
řadí Foucault komentář, spočívající v principu jisté identity opakování i posunu, a princip
autora, který definuje jako: „ce qui donne à lʼinquiétant langage de la fiction, ses unités, ses
nœuds de cohérence, son insertion dans le réel.“ (Foucault 1971, 30). „Funkce“ autora je
založena na hře identity diskursu, jež nabývá formy individuality a já a je kulturně a
historicky přisuzována (Foucault 1971, 31; Foucault 1994, 804).
Literatura a umění, která je od konce osmnáctého století čím dál více považována
za oblast auto-nomie, svébytnosti, osvobozené od účelů výchovně-morálních (náboženských,
52

53

54

Srov. pojem materiality diskursu jakožto celek situovaných výpovědí (materiál jazyka, kanál/rámec, místo a
datum), které konstruují realitu: „[…] elle n’est pas simplement principe de variation, modification des
critères de reconnaissance, ou détermination de sous-ensemble linguistiques. Elle est constitutive de l’énoncé
lui-même: il faut qu’un énoncé ait une substance, un support, un lieu et une date.“ (Foucault 1969, 133).
Jak Michel Foucault píše v L’Archeologie du savoir, diskurs je souhrn výpovědí, jež pocházejí z jednoho
systému formace (vědění). Diskurs je nutné zkoumat nikoli z hlediska jeho původu, ale v jistém momentě
jako událost a zkoumat jeho podmínky: „[…] il s’agit de saisir l’énoncé dans l’étroitesse et la singularité de
son événement; de déterminer les conditions de son existence, d’en fixer au plus juste les limites, d’établir ses
corrélations aux autres énoncés qui peuvent lui être liés, de montrer quelles autres formes d‘énonciation il
exclut.“ (Foucault 1969, 28–29). „[Discours est, J. K.] [l’]ensemble des énoncés qui relèvent d’un même
système de formation.“ (Ibid.,114).
Srov. práce Daniela Vojtěcha, který k výkonům české umělecké kritiky přelomu devatenáctého a dvacátého
století přistupuje prostřednictvím analýzy diskursu (Vojtěch 2008).
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společenských), pragmatických, se v této perspektivě jeví jako průsečík uměleckých textů a
diskursů, který je svým vlastním způsobem autonomně-nonautonomní. V případě umělecké
literatury je kontext interdiskursivních jednotek nejen nový (z hlediska časové osy), ale
zejména jiný, neboť jde o výskyt/užití v oblasti, která se řídí (v závislosti na koncepci
literatury, normovanosti) vlastními zákony. Jürgenu Linkovi jde o postižení interdiskursivních
jazykových operací („interdiskursive Sprachspiele“) (Link 1992, 288) a koncept
intertextuality navrhuje nahradit „interdiskursivitou“. Na základě analýzy kolektivních
symbolů ukazuje, jak diskursivní jednotky (pocházející ze speciálních diskursů) v literatuře
vystupují jako reintegrující a interdiskursivní. Jde o jednotky, které jsou dobovým diskursům
společné a užíváním nabývají téměř na anonymitě, jako je tomu právě i v případě literatury:
„[…]

der literarische Diskurs strukturalfunktional wie generativ am ehesten als auf spezifische

Weise elaborierter Interdiskurs (bzw. genauer: als Elaboration interdiskursiver Elemente)
begriffen werden kann.“ (Ibid., 286).
Literatura je podle Linka reintegrujícím interdiskursem. Její zvláštní status
umožňuje znovusjednotit vědění, jež je ve specializovaných diskursech rozdělováno (autor
naráží na „Praktikenteilung“ v socio-ekonomickém smyslu), a dále zaujímat hodnotící
„diskursivní pozice“ („wertende Verwendung eines Kollektivsymbols bzw. genauer einer
Serie solcher Symbole.“ [zvýrazněno autorem, J. K.]) (Link 1992, 290). Je třeba dodat, že
Linkovo chápání „literatury“ je široké a zahrnuje i texty/žánry, u nichž mohou převládat i jiné
funkce než estetická – píše o žánrech s „interdiskursivní funkcí“ jako žurnalistické a
popularizační (Ibid., 293). Tzv. krásnou literaturu považuje za zvláštní případ transformace
interdiskursu v nový speciální diskurs, který je z uvedených žánrů generován. 55 Otázka, zda
jde v případech konkrétních aluzí o vztah spíše „inter-textový“ nebo „inter-diskursivní“ ztrácí
v takového koncepci své opodstatnění: text je vždy „pasáží“ diskursu. Link píše: „Bevor
Intertextualität entstehen kann, muss Interdiskursivität stets schon da gewesen sein.“ (Ibid.,
301).
Co je podstatné především, moderní literatura (slovesné umění, jazyk fikce)
jakožto oblast postulované svobody umožňuje tzv. řád diskursu narušit, obejít, překročit. To
současně znamená, že umožňuje i aluze (motta, citáty, parafráze, slova-pojmy) stavět do
nejrůznějších konfliktních, provokativních a ambivalentních kontextů nepřijatelných (či méně
55

Srov. Linkovu obraznou formulaci tzv. interdiskursivity: „[…] sowohl die polysemische ‚Tiefe‘ wie der
Konnotationenreichtum, vor allem aber auch die blitz- oder explosionshafte neue Sinndeutung der Symbole
bei den Dichtern überhaupt nur möglich ist, weil sie auf dem schon vorhandenen Klavier der kulturell
paratgehaltenem Versionen des Materials ihr Virtuoses Spiel beginnen kann.“ (Link 1992, 303).
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přijatelných) pro jinou diskursivní oblast (dodáním emocionality, expresivity). Jako příklad z
Martenova díla lze znovu uvést výroky hlavních postav typu „kategorický imperativ jako
psychofyzické strašidlo“ (Marten 1907, 37) nebo „rozkošné fluidum hříchu, jako nápoj
bratrství, který mi podávala její duše, také odsouzená!“ (Ibid., 77), jejichž cílem není předložit
„pravdu“, ani autorovo osobní stanovisko ve smyslu jednoznačné identifikace s výrokem, ale
znejasnit, tzv. absolutní pravdy podrýt a vyzvat k reflexi, resp. metareflexi.
Jako zvláštní případ interdiskursivity by patrně bylo možné nahlížet Nietzschovu
filozofii, která zakládala společný kód jistého společenství včetně možnosti vymezování se
proti a stávala se předmětem i prostředkem interdiskursivních jazykově-stylových her. 56
Nietzschovy teze jako přesné citáty, nepřesné parafráze či aluze (signalizované i
nesignalizované) jako jím zavedené a zpopularizované stylové figury (metafory, parafráze,
motivy) byly mezi umělci a kritiky fin de siècle vysoce rozšířené a představovaly jejich
společný jazyk (viz 4.2).
Nastíněný vícerý pohled na tzv. auto-nomii díla je pro tuto práci inspirativní: 57 (1)
auto-nomie, tzn. deklarovaný status nezávislosti jako předpoklad „neúčelnosti“ díla
(pragmatické, společenské), který zakládá jeho možnost být oblastí svobodné tvorby a hry.
Tento status estetické autonomie současně nepopírá, ale spíše umožňuje či přirozeně vyžaduje
(2) („formální“) non-autonomii díla ve smyslu vztahu navazujícího textu a konkrétního
pretextu, specializovaného diskursu, obecného/specializovaného kulturního kódu. Jinak
řečeno, tento status ospravedlňuje užívání a (někdy subverzivní) transformaci elementů
„cizích“ textů, uměleckých i neuměleckých. Z perspektivy recepce tato non-autonomie mimo
jiné poukazuje na základ historičnosti díla, jeho ukotvenost v jiných komunikátech. Nonautonomie jakožto aluzivnost tak neznamená jen intertextovost jako fakt složenosti či
generování díla. Jde o svobodnou složenost jako tzv. artificialitu, která utváří otevřenost díla
směrem ke čtenáři a zakládá jeho dialog s ním, tzn. dialog, který využívá herní aspekt aluzí.
Lze také říci, že tato „formální“ non-autonomie jako významotvorné křížení odkazů současně
umožňuje vyloučit absolutní otevřenost díla ve smyslu totální neskrytosti, jasnosti. Takové
dílo by se pravděpodobně vzdálilo od možnosti, která mu v moderně byla přisuzována, totiž

56

Michel Foucault v tomto smyslu hovoří o „transdiskursivitě“ (Foucault 1994, 804), k jeho pojmu
„interdiskursivity“ srov. (Foucault 1969, 207–211).

57

Link konkrétně nehovoří o autonomii díla-textu, ale o „fantazmatu autonomního subjektu autora“. V souladu s
Michelem Foucaultem a dalšími obhajuje tezi o „efektu autora“, tzn. empirickém subjektu, který zaujímá
historicky variabilní diskursivní pozici (Link 1992, 284).
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možnost dynamiky apollinského a dionýského principu, tzn. „pravdu“ uměleckou tvorbou
odhalovat i deformovat, skrývat a klamat.
Z výše uvedeného plynou tři hlavní důvody, proč je pro interpretaci Martenova
díla a analýzu jeho konkretizací podstatné brát v potaz i tzv. progresivní linii teorie
intertextuality:
(1) Přítomnost specializovaných diskursu/ů v interpretovaných textech vystupuje
v patrnost v podobě množství nesignalizovaných aluzí. Je obecně nesnadné operovat s mírou
uvědomění autora, že cituje jiné texty, nemáme-li k dispozici například jeho vyjádření v egodokumentech. Přestože i u tohoto typu aluzí záměr textu/modelového autora předpokládáme,
nelze určit jednoznačně, zda jde skutečně o narážku intencionální určenou čtenáři, či nikoliv.
Jejich naplňování přitom formuje interpretaci efektem filtru či fólie (například mnohé
nesignalizované aluze k Schopenhauerovi a Nietzschovi).
(2) Postavy Martenových fikčních textů bývají koncipovány jako subjekty
determinované („utvořené“, vědomě či nevědomě indoktrinované) kulturou, jejími texty, echy
putujícími prostorem fikčního světa. Jsou charakterizovány prostřednictvím metatextového
potenciálu aluzí a metatextových vyjádření. V některých případech postavy tuto svou vlastní
„utvořenost“/„textovost“ samy reflektují a zaujímají kritické postoje nejen ke konkrétním
uměleckým dílům, ale i k diskursům (náboženství, filozofie, medicíny). Text jako celek takto
přeneseně (metatextově) poukazuje na svou utvořenost, složenost z plurality jiných textů
literárních i neliterárních.
(3) V případě kritických konkretizací Martenova díla a v konstrukci obrazu jeho
osobnosti jako autora se stává zřetelnou tzv. moc diskursu. Aluzivní charakter
modernistických textů byl v kritikách a polemikách sledovaného období přelomu
devatenáctého a dvacátého století nejčastěji označována jako „odvozenost“, případně v rámci
dobového diskursu o dekadenci/degeneraci (lidstva, národa, literatury, žánru, tvaru díla,
jazyka) hodnocen jako příslušný subverzivní element.

Hlavními metodami práce jsou interpretace a komparace, resp. též analýza
diskursu a analýza básnického jazyka. Samotné interpretaci Cyklů předchází sledování tzv.
dějin recepce, tj. analýza dobových konkretizací redakce z roku 1907 a analýza textů
utvářejících literárněkritický obraz Martenovy osobnosti v roce 1917, čili reakcí primárně na
autorovo úmrtí („Intertextualita“ a její hodnocení). Metodickým východiskem je zde přístup
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Felixe Vodičky a jeho pojetí konkretizace, tedy podoby literárních děl při četbě s estetickým
zaměřením (Vodička 1998, 59). Vodička píše:

Jakmile je dílo při vnímání zapojeno do nových souvislostí (změněný stav jazykový, jiné literární
postuláty, změněná struktura společenská, nová soustava duchovních i praktických hodnot atd.),
mohou být v díle pociťovány jako esteticky účinné právě ty vlastnosti, které dříve v díle jako
esteticky účinné pociťovány nebyly, takže kladné hodnocení může být opřeno o důvody zcela
protichůdné. (Ibid., 60)

Jádrem analýzy je soudobý kritický ohlas, proměnám konkretizací v rámci delšího
časového úseku je věnován prostor minimální. Předpokladem analýzy konkretizací Martenova
beletristického díla je vhled do eticko-estetických konceptů, jimiž umělecká kritika od konce
osmdesátých let devatenáctého století disponovala. Modernost měla svá vlastní „pravidla“ a
požadavky – novost, individualita, progresivnost, originalita. Je tedy třeba stále nové
uspořádání díla, nepodobnost stylu, neopakování. Podobu díla spoluformovala a střežila
literární kritika. Na druhou stranu se objevoval koncept stylizace, progresivnosti v tradici
apod. Tyto koncepty určovaly představy o tom, co je estetické/neestetické, krásné/ošklivé,
etické/neetické. Dobová kritika operovala také s tradičními koncepty jako „genialita“,
„plagiát“, „epigonství“, přičemž zacházení s nimi vykazovalo značnou volnost, resp. mnohdy
svévolnost. V neposlední řadě šlo o problém „ne/národnosti“ uměleckých projevů. Cílem
analýzy je pokusit se zachytit, jak byl ve sledovaném materiálu vztah mezi výše uvedenými
koncepty a tzv. dekadencí a degenerací formulován, tedy též jakým způsobem byl fenomén
dekadentního umění/umělce/stylu diskursivně utvářen.
V části „Intertextualita“ a interpretace stojí v centru pozornosti aluze. Analýza je
soustředěna na následující oblasti (1) herní strategie aluzí; (2) role aluzí v koncepci postav a
jejich světa (motiv „artificiality“/„přirozenosti“ fikčního světa); (3) povaha metatextového
(analyticko-kritického) potenciálu aluzí; (4) vyjádření/rušení času. Jde o aspekty, jež ve druhé
redakci Cyklu spolu s rekontextualizací či odstraněním aluzí nesou jiné významy, popř. zcela
mizí. Část Styl: melancholie a provokace je zaměřena na analýzu jazyka. Sleduje postup od
analýzy koncepce tzv. dekadentního jazykového stylu v kritických, esejistických a okrajově
vědeckých textech sledovaného období (E. Renan, E. Hello, J.-K. Huysmans, P. Bourget, F. X.
Šalda ad.) přes analýzu Martenových formulací konceptu stylu, syntézy, harmonie ad. v rámci
jeho kritik, esejů a ego-dokumentů. Následuje srovnávací analýza dvojí (či trojí) verze
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formální a sémantické výstavby beletristických textů, zejména prózy Mimo dobro a zlo.
Úpravy aluzivnosti textu v motivicko-tematické rovině díla jsou následně interpretovány ve
vztahu k dalším proměnám jazykově-stylové roviny.
Úsilí pochopit historický kontext díla-textu a motivaci jeho hodnocení v rámci
dobového ohlasu, ovšem i vědomí historické vzdálenosti od tohoto kontextu a pojetí
interpretace jako dialogu, který je svým způsobem poznávací, vede k přístupu nutně
synkretickému. Slovy Miroslava Procházky (o podnětech Pražského lingvistického kroužku a
tzv. Bachtinovy skupiny pro možnosti literární historie):

Na jedné straně nezbytná snaha nalézt a pochopit dobovou motivaci významového dění díla, a
na druhé straně oprávněný předpoklad, že jeho dnešní aktualizace může odkrýt další z
dimenzí jeho potenciální významové bohatosti (anebo naopak potvrdit jeho neschopnost
překročit rámec své doby). (Procházka 1984, 123)
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2. DEBATA O „PLAGIÁTU“

2.1 Plagiátové aféry I

Literární dějiny jsou celkem jenom obrazem
postupné řady intelektuelních epidemií.
Remy de Gourmont: Stéphane Mallarmé a idea
dekadence (Moderní revue)

Skutečnost, že mezi uměleckými díly včetně literárních existují vztahy podobnosti
a shody v širokém smyslu, a to jak ve vztahu k realitě před/mimo-umělecké, tak ve vztahu k
realitě znakové (kategorie mimesis v prvním případě, imitatio, copia, plagiát ve druhém) je
konstantním předmětem filozofických a uměnovědných úvah (Asbeck 1978; Fauser 1999). Na
přelomu devatenáctého a dvacátého století byly vztahy mezi uměleckými díly zkoumány v
rámci studia pramenů a vlivů. Jeho doménou bylo šetření kontinuity genealogické řady, a to
často za účelem vyvrácení originality. Objevovaly se pozitivisticky orientované práce
zabývající se vlivem osobnosti a jejího díla v dějinách, např. Tadeusz Zielinski: Cicero im
Wandel der Jahrhunderte (1897) či Georg Finsler: Homér in der Neuzeit von Dante bis
Goethe (Přehled 1912, 575). Označení „vliv“ a „plagiát“ se mohla významově překrývat.
Nedokončená analýza Paula Albrechta Leszings Plagiate (1891) zaznamenala již ve své době
spíše podivení, neboť autor dospěl například k identifikaci 499 [sic!] „cizích“ uměleckých děl
přítomných v dramatu Emilia Galotti (Neumann 1911; Landsberg 1911).
Mimo oblast „srovnávacího studia dějin literárních“ se vztahy ne/podobnosti či
ne/identity mezi literárními i šířeji uměleckými díly zabývala tzv. vědecká kritika, která v
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analýzách užívala poznatky z oblasti estetiky, psychologie a sociologie, popř. též evoluční
biologie/antropologie. Mladí modernističtí umělci, kteří v českém prostředí do literatury
vstupovali od počátku devadesátých let devatenáctého století, usilovali o prosazení vlastního
stylu „coby sjednocujícího principu výstavby výpovědi o světě“ (Merhaut 1994, 9). Byla to
literární kritika, která míru podobnosti uměleckých „znaků“ ve smyslu ne-originality a nonindividuality ve spojitosti s psychologickým profilem jejich autorů „odhalovala“, posuzovala,
hodnotila, resp. odsuzovala. Úzkostnou obavu o uměleckou „originalitu“ ve smyslu
jedinečného výkonu ztělesňovala mimo jiné dobová kategorie „epigona“58, jež se stávala
stavebním kamenem literární kritiky a historie i literárním motivem.
Harold Bloom, který vztahy mezi texty vykládá jako autorskou strategii
revizionismu, tzn. nepsat jako předchůdce („otec“), upozorňuje, že literární vliv59 v dnešním
slova smyslu a úzkost z něj je jevem typicky moderním. Jde podle něj o produkt osvícenství a
teorie geniality, který má své kořeny již v karteziánského dualismu ducha a těla jako dvou
zcela odlišných substancí (Bloom 1997, 26). Toto „odtržení“ pro začínajícího autora implikuje
problém časoprostorové kontinuity, která se jeví jako textová extenzivnost („demon of
discursiveness and shady continuities“) (Ibid., 35). Myšlenka výjimečné spirituality,
nadpozemského nadání ztrácí na významu, autor je ovlivňován, téměř „manipulován“,
předchozími texty a je nucen si v tomto („materiálním“) kontinuu najít své místo:

Cut mind as intensiveness off from the outer world as extensiveness, and mind will learn-as never
before-its own solitude. If there are two, disjunctive worlds – one a huge mathematical machine
extended in space, and the other made up of unextended, thinking spirits – then we will start
locating our anxieties back along that continuum extended into the past, and our vision of the
Other will become magnified when the Other is placed in the past. (39)

58

59

Ottův slovník naučný z roku 1894 v hesle „epigonové“ upozorňuje na řecký význam potomek a dobový úzus
ve smyslu stoupenci, již „nejsou nadáni svéráznou tvořivostí, šiřitelé“ (Ottův slovník naučný 1894, 8: 661).
Výklad hesla z roku 1932 již reflektuje literárněhistorickou praxi: „každý málo původní spis, jehož práce jsou
závislé na cizím vzoru, obyč. stoupenec význ. lit. osobností n. neprůbojný někt. lit. směru. [...] Obecně vážný
termín, třebas jeho význam je hanlivý [...].“ (Ottův slovník naučný nové doby 1932, 2: 436). Epigonství jako
symbol frustrace a zápasu s „prvním“/Mistrem se objevoval též v uměleckých reprezentacích, srov. např.
Vrchlického sonet Útěcha epigonům (1885) nebo povídku Karla Rožka Epigonův zármutek (Rožek 1902–
1903).
Bloom píše, že sám pojem „vliv“, influence, se ve významu vztaženém k literatuře a moci objevuje právě v
romantismu. V době renesance šlo o filiaci, tzn. sdílení látek a motivů, popř. umění imitace jako uměleckou
zručnost. K původnímu významu slova „vliv“ píše: „As first used, to be influenced meant to receive an
ethereal fluid flowing in upon one from the stars, a fluid that affected one's character and destiny, and that
altered all sublunary things.“ (Bloom 1997, 26). Je třeba dodat, že Bloom svou analýzu vztahů mezi texty
zaměřuje na tzv. západní kánon, zejména na anglický romantismus, navíc mu jde vyloženě o autory-muže.
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Diskontinuita, výkyv se ve v úzkostné perspektivě matematického, mechanicky se
odvíjejícího plánu jeví jako cesta ke svobodě. Romantická představa génia jako výjimečné,
„nenapodobitelné“ tvůrčí bytosti a jejích stoupenců, „následovníků-napodobitelů“ měla své
místo i v období fin de siècle. Jako opakující se téma soudobé reflexe umění se objevuje
otázka, jak sloučit prvek kontinuity, čili návaznosti na minulé, které je ověřené (myšlenka
tradice, „rasy“, národa), s potřebou novosti, konjunktury v proměně, inovace. Zvláštní roli
přitom zastávala opozice organičnosti jako symbolu sjednoceného života v rovnováze a
mechaničnosti ve významu vytrácení smyslu a „strojovosti“ (viz dále).
V různých novodobých koncepcích génia byl kladen důraz buď na hlediska a
hodnoty nacionální – myšlenka „národního génia“, nebo inter-/nad-nacionální, kde hrála roli
jiná (univerzalistní) duchovní a estetická kritéria. Autoři, jejichž díla kritériím „národní“
originality

neodpovídala,

bývali

národně

orientovanou

kritikou

„usvědčováni“

z nekompetentnosti a podléhání cizí vyspělejší kultuře, zejména francouzské. V jiných
případech docházelo k nařčení z odcizení jedinečného stylu osobnosti. Užívání označení jako
„ne/původnost“, „odvozenost“, „nápodoba“, „plagiát“60 či „epigonství“ jako absolutních
kategorií jasně poukazuje na historicitu, kulturní podmíněnost a proměnlivost konceptů, viz
neexistence kategorie uměleckého plagiátu ve středověku či v rámci některých kolektivně
orientovaných kultur. Plagiátové aféry a diskuse na přelomu století plné hrubých osobních
výpadů ukázaly nemožnost konsensu v otázce, jak tzv. duševní vlastnictví, jehož výraznou
součást autorský styl tvoří, spolehlivě definovat, jak tzv. uměleckou „originalitu“ posuzovat a
odlišit ji od toho, co je společné, sdílené. Lze však říci, že o tom, co je skutečný plagiát, žádný
z účastníků sporů v jádru nepochyboval.
Označení založená na pozorované podobnosti či shodě celku nebo části dvou
uměleckých děl byla v teoreticko-kritických textech přelomu devatenáctého a dvacátého
století mnohdy užívána především jako prostředek diskvalifikace uměleckého projevu z
oblasti „dobré“/„národní“ literatury/umění/společnosti. S cílem negativně hodnotit (někdy
zdiskreditovat) byla nejčastěji užívána označení, která různým, ovšem vždy negativním
způsobem, poukazují na skutečnost, že v novém díle jsou patrné „cizí“ elementy, stopy, prvky,
60

Dokladem o dobovém významu označení „plagiát“ je heslo Ottova slovníku naučného. Vydání z roku 1902
zaznamenává především etymologii slova. Dále: „Nejčastější jest p. literární. Tu pak středověk nebyl tak
úzkoprsý, jako doba nová.“ (Ottův slovník naučný 1902, 19: 828). Dále je rozlišen plagiát a padělání a
upozorněno na rubriku Jakuba Arbesa v Květech „Po stopě plagiátu“. Co se týče současných přístupů, Jiří
Homoláč na rozdíl od transformace (zkrácení, rozšíření textu) plagiát a text epigona z oblasti intertextovosti
jakožto způsobu komunikace mezi texty vyloučil, neboť cílem autora-plagiátora je v takovém případě naopak
komunikaci mezi texty zastřít (Homoláč 1996, 56).
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vlivy děl časově předcházejících nebo synchronních, jež z různých důvodů nevyhovují:
„plagiát“, „epigonství“, „nápodoba“, „odvozenost“, „imitace“, „nepůvodnost“, „neoriginalita“, „kopie“, ale též „manýra“, „schematičnost“, „mechaničnost“, „virtuozita“ či
„knižnost“. Jak již bylo zmíněno, účastníci debat o etice a estetice vztahu mezi dvěma
uměleckými díly využívali argumenty z různých oblastí společenských věd: z (kulturní)
politiky v otázce tématu tzv. národnosti umění a jeho společensko-výchovné funkce; z oblasti
medicíny/psychologie/sociologie/antropologie – téma motivace k podobnosti či strach z ní,
sdílení specializovaného vědění, projev loajality a jeho pragmatický rozměr atd. Prostupnost
oblastí mohla být považována za zcela přirozenou, v souladu s dobovým vědeckým
paradigmatem, nebo jakožto prostupnost naopak nemusela být vůbec reflektována.
Výše uvedená diskvalifikační označení však vždy do jisté míry obsahují výtku, že
takováto díla jsou výrazem krize: slabosti, tzn. nedostatku „tvůrčí síly“, popř. její ztráty,
ovšem i naopak jejího přebytku na úkor jiných funkcí individua, zejména společenských. V
obou případech jde o „výchylku“ hodnocenou jako stav tzv. úpadku (osobnosti, kultury,
národa), neboť tyto projevy vykazují známky opakování. V něm je spatřován rys
mechaničnosti, příznak neživotnosti a neorganičnosti, regrese, stagnace, narcisismu,
anachronie, zániku. Tyto charakteristiky byly současně považovány za „symptomy“ tzv.
degenerace a dekadence. Vyvstává zde vnitřní rozkol moderny: imperativ kultivovanosti,
racionality a intelektualizace – na poli literatury manifestovaný intelektuální náročností
referenčního rozpětí uměleckého díla – je provázen obavou ze ztráty „přirozenosti“. Současně
jde o obavu z přílišnosti „přirozeného“ projevu (emoce, emfáze) ve smyslu nekulturnosti
bezbřehého lyrismu.

Článek Z literárního trhu v prvním čísle Času („Z literárního trhu“ 1887b) pod
vedením Jana Herbena je příkladem užití romantického schématu mistr – následovník/epigon.
Slouží zde k interpretaci stavu kultury jako fáze krize, „úpadku“:

Skoro všechny literatury evropské nalézají se v úpadku, ruskou částečně vyjímaje. [...] Po
starých mistrech Goethovi, Byronovi, Puškinovi, Hugovi, Turgeněvovi aj. epigonům zůstaly
nesmrtelné formy poezií, pod jejich úroveň klesnouti nesmějí, ale ideály hledají si nové.
(Ibid., 122)
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Problematicky redakce hodnotila nadprodukci literatury a nedostatek kritiky: „Než vraťme se
k produktivnosti a opakujme, že produktivnost a hodnota literárního zboží nestojí v přímém
poměru.“ („Z literárního trhu“ 1887b, 124). Přítomen byl požadavek literatury jako výchovné
osvěty, formování politického sebeuvědomění jedince a jeho světonázoru: „politické žně
bývají následkem literární setby“ (Ibid.). V této souvislosti se objevila také kritika elitní
„literárnosti“. Byla interpretována jako svévole a nezodpovědnost umění, jež se vzdává své
společenské úlohy. Jeho autonomní charakter zakládající se na odkazování k dalším
uměleckých znakům je zde hodnocen jako nezdravá stagnace: „Ale bystrý a zdravý čtenář
nebude upokojen. Vidí přelévání knihy do knihy a nevidí života. Pro tuto beztvárnost a
bezživotnost najdou se sem tam hesla a zvučné tituly – ‚umělecký reliéf‘, ‚svědomí
umělecké‘.“ (123).
O tři roky dříve T. G. Masaryk ve studii O studiu děl básnických (1884) definoval
umělecké dílo jako „výron zvláštního poznávání světa“, které je „rovnoprávné“ s poznáním
vědeckým a současně mu protikladné (Masaryk [1884] 1926, 12–13)61: „Umělec světa
nepoznává abstrakcemi, nýbrž bezprostředně všecko vnímá, jednotliviny, bytosti, věci, které
jsou v přírodě, postřehuje přímo.“ (Ibid., 11). Toto Masarykovo vymezení uměleckého
poznání bezprostřední „nazíravostí smyslnou“ (12) vzbuzovalo v něm i jeho stoupencích
podezření k typu vznikající psychologické analytické prózy, jež vyžaduje předpřipraveného
čtenáře s jistou aluzivní kompetencí. Nově vznikající literatura zobrazovala realitu soudobého
intelektuála jako člověka, který se pohybuje mezi extrémem hypersenzibility a
hyperintelektualismu. V kritickém článku v časopisu Čas s titulem O škole symbolistů (1891),
který se týkal také Šaldovy povídky Analýza, se objevila výtka „knižnosti“ jako
nesrozumitelnosti pro tzv. běžného čtenáře. Překážkou je vysoký požadavek na znalost
specializovaného vědění a pretextů:

Z jedné strany symbolism pracuje aparátem tak učeným, že umělecké dílo symbolistické pro
samé narážky, doklady, citáty, jména stává se pochopitelným jen několika velikým
polyhistorikům. Prosím: granulace okru, Python, fyzická poučka o +25 °C, dojem bílé barvy,
konzoly, scholastická poezie, de Vigny – to vše v několika řádcích. […] Symbolism, alespoň
ukázka práce Šaldovy, žádá po čtenáři učenosti přímo slovníkářské [...] obyčejným lidem
hudba těch tónů zníti bude zajisté jako chaos. („O škole symbolistů“ 1891, 763)
61

Srov. dále Masaryk: „Konkretný vědec skládá sobě svůj svět z prvků skýtaných vědami abstraktnými, poznání
jeho je tedy indirektně abstraktné; umělec k poznání svému berly abstrakční nepotřebuje.“ (Masaryk [1884]
1926, 12–13). K této Masarykově studii-přednášce a Šaldově návaznosti na Masarykovy přístupy srov.
(Cosentino 2011, 29–57).
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Přítomný byl nacionální rámec uvažování, postobrozenecké argumenty a požadavky na
literaturu: symbolismus byl nakonec spojen s neužitečnou „cizí“ abstrakcí (dodejme v jádru
metafyzickou), která „naprosto pak odporuje konkretné slovanské a české povaze“ („O škole
symbolistů“ 1891, 764).
Redakce Času se v rubrice Nepokradeš! stavěla rovněž do role svrchovaného
znalce pretextů tzv. běžnému čtenáři přístupných. Články informující o „plagiátech“ v české i
zahraniční literatuře („George Ohnet plagiátor?“ 1887a, 62)62 měly charakter veřejné zábavy –
senzací, afér a „veřejných poprav“, přičemž vzhledem k nákladu časopisu lze předpokládat i
poměrně široké publikum. Z „literární krádeže“ byl nařčen například též Jaroslav Vrchlický
kvůli podobnosti své básně s Hugovým L’homme qui rit/Muž, který se směje. Časopis
následně uveřejnil Vrchlického reakci:

Nepamatuji se, že bych při tvoření oné básně měl na mysli uvedené místo z románu, sám
viděl jsem takové mapy, o nichž tam řeč, a obrazné rčení o lvech a vášních v srdci člověka je
dost nasnadě, aby napadlo komukoliv. [...] 2. Kdyby i báseň moje povstala pod přímým
vlivem onoho místa románu Hugova, i to bych za neštěstí nepokládal. Nebyla by to
v literaturách parafráze ani první, ani poslední… Čelakovského Ohlasy oba jsou rovněž
parafrází známých zkazek, jako moje Savitri. („Nepokradeš!“ 1888, 219)

Hierarchizující schéma mistr – následovník/epigon bylo často projektováno do
národně-politické roviny jako tradiční výtka tzv. nápodoby cizích vzorů, především
„západních“, tzn. německých a francouzských. Jestliže se na počátku existence Času
vyskytovaly především články odhalující české „plagiáty“ zahraničních děl, v roce 1896 byla
sebevědomě představena situace opačná: „Je zajisté potěšitelné, že literatura česká za nynější
své doby prolomila již úzké hráze své vlasti a že také Němci v říši zabývají se překlady
českých básníků.“ („Nepokradeš!“ 1896a, 167). Podle článku německý básník – jméno
neuvedeno, dále jen Němec [sic!] – „přeložil“ Vrchlického báseň O korunu jako Die
Wettfahrt, aniž by uvedl jméno autora (Ibid.).

62

Čas referoval např. o případu z Francie v souvislosti s inscenací Majitel hutí (Maître de forges) v Národním
divadle. Ohnetův román Maître de forges měl být plagiát pozapomenutého švédského románu Emilie Carlén
publikovaného před čtyřiceti lety.
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Jiným případem polemiky63 o „plagiát“ z roku 1896 byl spor mezi dr. Jiříkem
(Rozhledy) a Janem Herbenem (Čas) o „původnost“ Jiříkova referátu o Gustavu Moreauovi.
Spor je podstatný pokusem vést jej na odborné literárně-teoretické úrovni. Šlo především
o problém stylu à la Richard Muther, který Jiříka „usvědčil“ z plagování Mutherových Dějin
malířství/Geschichte der Malerei im XIX. Jahrhundert: „Byl to právě ten nezvyklý nový styl
Vašeho článku o Moreauovi, zcela různý od běžného Vašeho způsobu psaní, jež přivedl nás na
myšlenku plagiátu.“ („Nepokradeš!“ 1896b, 772). Jak plyne z kontextu, Jiřík následně
upozornil na podobnost Herbenovy povídky List (Na dědině) s povídkou Šťastné náhody od
Hendrika Concience (shodný motiv). Výsledkem byla Herbenova výzva k hledání definice
odlišující „námět (impuls)“ od plagiátu. Herben se hájil „původností“64 díla na základě osobní
zkušenosti, tzn. vlastního prožitku a typické „slováckosti“ díla. Zároveň upozornil na faktor
společných kulturních předobrazů, které jednak formují imaginaci čtenáře, jednak jej
k myšlení ve schématu mistr – následovník/epigon svádějí:

Jisté shody nese téma samo sebou. Kdo bude psát scénu, jak babička vypravuje dětem
pohádky, vždy bude připomínat Babičku. A stejně celé práce: Stepní král Lear a Hamlet
ščigorovského úvozu budou připomínat Leara a Hamleta Shakespearova. Šimáčkovo Štěstí
vždy bude připomínat Zolovo L’œuvre. (Ibid., 773)

Herbenově argumentaci lze oponovat s obtížemi. Patrný je jen nedostatek vůle přijmout, že
ono „přelévání knihy do knihy“, „knižnost“, „původnost“ a „prožitost“ a priori ve sporu být
nemusejí, ba naopak.
Ve stejném roce Čas referoval o plagiátové diskusi ve vídeňských časopisech Die
Zeit a Neue Revue („Z cizích časopisů. O plagiátech“ 1896d, 455). Podnítily ji aféry kolem
Knuta Hamsuna, Gabriela D’Annunzia, Richarda Muthera a Cesare Lombrosa, kteří byli
nařčeni z plagiátorství. Vídeňští modernisté, zasaženi osobními zkušenosti s tímto typem
napadání, na situaci reagovali. Čas tlumočil názory Hermanna Bahra,65 Georga Simmela66 a
63

K vymezení specifik žánru polemiky a aféry (na přelomu století) srov. (Merhaut 1999; 2002; 2007), k
Šaldovým polemickým strategiím srov. analýzu (Homoláč 1998).

64

Herben se bránil inspirací scénou: „Chytla mne proto, že mi vybavila vzpomínky na řadu podobných scén
u našich lidí jihomoravských. Umínil jsem si, že jednou napíšu podobný obrázek od nás. [...] Přečetl jsem si
jej a ucítil, že je to obrázek můj, že dobře zachycuje lidovou scénu, že má věrný kolorit slovácký. Dodávám,
že tuto slováckost i kritika uznala. A to je hlavní věc při celém tom Listě, že je můj a že je slovácký. Vždyť
jsem takové scény prožil a dopisy vojákovy v něm uveřejněné jsou skutečně z naší rodiny („Nepokradeš!“
1896b, 773).
Šlo o článek Hermanna Bahra v Die Zeit č. 90 (1896), podle Čas („Z cizích časopisů. O plagiátech“ 1896d).
Simmelova reakce na Bahra v Die Zeit č. 91 (1896).

65
66
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Karla Bleibtreue.67 Diskuse svědčí o tom, že nakládání s označením „plagiát“ bylo velmi
volné. Například Bleibtreu bránil pranýřované „plagiátory“ s odvoláním na Heinovu devizu:
„V umění není sedmého přikázání.“ Připomínán byl „klasik“ Goethe jako představitel „génia“
stavícího na jiných dílech a jeho obrana Fausta, v němž užíval citace klasických autorů
(Shakespeare).68 Bahr upozornil na potřebu definovat, co je na poli umění/literatury
„společné“, univerzální a může být volně sdílené jako tradiční. V opačném případě podle něj
hrozí nebezpečí honby za originalitou za každou cenu: „Přiznáme-li platnost jen tomu, co tu
ještě nebylo, pak otvíráme dokořán dveře všem extravagancím a největší blázen se nám pak
stane nejmilejším autorem.“ („Z cizích časopisů. O plagiátech“ 1896d, 456). Bahr odmítl brát
aspekt „krádeže“ vůbec v potaz, současně ironicky podporoval šíření díla jakožto šíření
myšlenky: „Já bych zakázal jen jeden druh plagiátů: plagiáty na špatných autorech.“ (Ibid.).
Georg Simmel v reakci na Bahrův postoj zastával názor o účelu světícím
prostředky, tedy o „plagiátu“ jakožto prostředku osvěty. Vědění se stává obecným majetkem:
„Vivat plagiat, pereat plagiator!“ (Ibid.). Současně upozorňoval na nebezpečí separování slov
od jejich původce při cirkulaci. Naprosté zrušení konceptů jako „autorství“ a „plagiát“, které v
jádru implikují jistou zodpovědnost původce za slova a šíření myšlenky, by představovalo
nebezpečí nivelizace a ohrožení váhy slova. Simmel zdůrazňoval hodnotu autority umělecké
osobnosti, která slova pronáší: „My rozumíme líp promluvenému, známe-li toho, kdo mluví,
proto plným právem nalézáme v téže větě zcela různý smysl, dle toho, od koho je slyšíme.“
(„Z cizích časopisů. O plagiátech“ 1896d, 457).69
Karl Bleibtreu vyzýval k přesnému definování hranic označení „plagiát“, resp.
redefinování konceptu, a navrhoval zabývat se nařčeními tohoto typu před odborným soudem
znalců – básníků a estetiků, nikoli jimi bavit neznalé publikum a umělce pouze diskreditovat
(Ibid.). Bleibtreu, alespoň jak plyne z parafrázování jeho slov v Času, nehovořil explicitně o
problému stylu (jako specifické duchovní a duševní kvalitě nemateriální povahy). Operoval
však s pojmy založenými na distinkci mezi idealismem a materialismem: „Ale hmota, látka
sama nedává cenu dílu uměleckému.“ („Z cizích časopisů. O plagiátech“ 1896d, 457). V
67
68

69

Příspěvěk Karla Bleibtreue v Neue Revue č. 27 (1896).
Bahr se podle Času odvolával na Goethovu tezi „Kdybych mohl říci, co všecko jsem dlužen velikým
předchůdcům a vrstevníkům, nezbylo by mi mnoho.“. „Klasikovy“ názory se staly v obranách proti nařčení
z plagiátu vzorovými: „Můj Mefistofel zpívá píseň od Shakespeara a proč by ne? Proč jsem se měl namáhat,
vynalézaje vlastní píseň, když mi Shakespearova byla vhod a vyjadřovala právě to, co měla? Když má
expozice mého Fausta jakousi podobnost s Jobem, je to opět zcela v pořádku, a já jsem proto hoden spíš
chvály než hany.“ („Z cizích časopisů. O plagiátech“ 1896d, 456).
Je třeba mít na paměti, že Čas příspěvky autorů překládal, ale zejména parafrázoval, čímž docházelo částečně
k interpretaci řečeného. V každém případě článek dokládá, jakým způsobem byla situace podána českému
publiku.
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tomto smyslu rozlišoval mezi krádeží „duševního majetku“ – „myšlenka“, „básnický obraz“
(jako unikátní) a „fabulí a dějem“ ve smyslu toho, co je společné (Ibid.).
Nařčení z plagování a informování o průběhu plagiátových afér na pokleslejší
úrovni pokračovalo na stránkách Času i na samém konci století. Příkladem je článek z roku
1898 referující o Kvapilovu „plagiátu“ Longfellowa: závěr Princezny Pampelišky byl podle
čtenáře Času opsán ze Sládkova překladu Lonfellowovy Písně o Hiavatě.70 V hodnocení se
objevily výrazy jako „sešívaná tříšť“, „sešito neorganicky“.
O odbornou diskusi nad uvedenými tématy usiloval v roce 1895 T. G. Masaryk na
stránkách časopisu Naše doba studií Několik myšlének o literárním eklekticismu. Masaryk,
jehož Annalisa Cosentino označuje za jednoho z prvních obhájců české literární vědy,
reagoval na „křižácké tažení proti ,moderně‘ jakožto ,nečeské‘“. Na stranu moderny se
postavil spíše proto, aby podle vlastních slov usvědčil opozici moderny, čili Jaroslava
Vrchlického, z neoprávněnosti jeho pokusu o absolutní vládu na poli literatury a aby se,
fascinován faustovskou myšlenkou nadčlověka, vyrovnal s Vrchlického dílem Pan
Twardowski (1885). Téma studie Masaryk formuloval jako aktuální otázku „literární
samostatnosti a závislosti na cizích vlivech“ (Masaryk 1894–1895, 316), tzn. francouzských a
německých. V té souvislosti Masaryk připomněl nařčení K. H. Máchy z „cizího“ byronismu.
Na neopodstatněnost obav z ohrožení české kultury jinou kulturou jakožto „cizí“ Masaryk
upozornil příkladem „cizích vlivů“ u nemodernistických autorů jako Jan Erazim Vocel,
Gustav Pfleger-Moravský či Vítězslav Hálek. Naopak, studium zahraniční literatury Masaryk
doporučoval jako předpoklad kvality tvorby.71
Přítomné je dobové téma tzv. národního charakteru literatury vycházející z
představy ne/příbuznosti národů a „ras“. Přestože se Masaryk od radikálních anti-západních
diskursů distancoval,72 s mnohými stereotypy své doby operoval. Konstatoval například, že
Vrchlický se měl raději více držet pověsti polské, neboť Goethův Faust je českému a
slovanskému charakteru přece jen vzdálen. V obecné rovině šlo o aktuální téma ztráty Boha,
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72

Článek je navíc formulován jako „pomsta“ Jana Herbena Jaroslavu Kvapilovi: „Když nyní pan Jaroslav
Kvapil vystoupil nade mnou jako neúprosný mravokárce, nemám proč článek zadržovati.“ („Nepokradeš!“
1898, 91).
Jak doložila Caroline Pross, také německá moderna se ve stejné době výrazně potýkala s výtkou závislosti na
„cizí“ a „vyspělejší“ francouzské kultuře (Pross 2013).
Srov. Masarykovy formulace: „[...] nevěřím tomu ustavičnému žalování na naši národní neoriginálnost, na
zhoubný vliv západu a jak se všecky ty fráze zovou, které od vlastenčících augurů každému samostatnějšímu
člověku se házejí pod nohy.“ (Masaryk 1894–1895, 317).
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rozvratu hodnot moderního individua a o myšlenku nadčlověka, přičemž představa
„slovansky láskyplné“ polské varianty byla pro Masaryka akceptovatelná:

Goethův Faust je evangelium egoismu, egoismu řekl bych intelektuálního – český Faust musil
by, již v životě, spasení hledat v lásce [...] V polských básních, v Karamazových můžeme
postihnouti, jak se faustovský problém dá řešit slovansky. V Twardovském, nemýlím-li se, je
české a slovanské to, že mladý Twardovski anonymní dívku, která se sama prodávala, koupil,
kdežto Faust svou milenku přes všecku svou filozofii zkazil a zničil. (Masaryk 1894–1895,
396)

Význam Masarykovy studie tkví v úsilí převést problém podobností a různých
forem komunikace mezi díly z oblasti ne/etiky tvorby (krádeže), ze sféry obav „infiltrací“
jinou kulturou i z celkové skandalizace tématu do oblasti eticko-estetické (Ibid.). 73 Masaryk
upozorňuje na Vrchlického zcela evidentní znalost zdrojů74 a na signalizované aluze v úvodu
Pana Twardowského k Faustovi, Childe Haroldově pouti a Božské komedii. Jeho argumentace
prozřetelně obhajuje možnost svobodného zpracování látek, sdílení motivů, užívání citátů,
které se nemusejí nutně vylučovat s individuálním a sjednoceným autorským stylem:

Člověk pevný a silný [...] nedá se totiž cizí silou zničiti, zůstává svým, zůstává sebou i pod
vlivem cizím; říkáme, že cizí myšlenky strávil, že je organicky přivtělil ke svému jádru atd.
Bylo by snad dokonce možné, aby někdo, mající velikou znalost a sečtělost, celý spis sestavil
z citátů, a přece byl by spis jako celek svůj a samostatný; naproti tomu u jiného spisovatele
cizí myšlénka zůstává cizí. (318)75

V Masarykově argumentaci se můžeme setkat s výrazně metaforickou kategorií,
která byla typická také pro kritický aparát F. X. Šaldy a mnohých dalších: tzv. organičnost
versus neorganičnost díla, resp. v Masarykově případě „eklekticismus neorganický“ a
„organický/v pozitivním slova smyslu“. Jde o koncept, který je pro modernu emblematický.
73

74

75

Přestože Masaryk vystoupil jako zastánce moderny, neopustil postoj obhájce uměleckého realismu:
v porovnání s Vrchlického dílem oceňuje „realismus“ nadsmyslového světa Goethova Fausta v rámci pravidel
žánru: „Stropem, oknem atd. podle zvyku duchů může vyletět čarodějnice, čert s Faustem, ale duchové a
dokonce alegorické postavy prostě mizí.“ (Masaryk 1894–1895, 396).
Masaryk píše, že Božskou komedii a Fausta Vrchlický přeložil, na Byrona odkázal v úvodu Pana
Twardowského, Krasinského překlad Nebožské komedie mu v roce 1880 věnoval Jaroslav Kvapil.
Jako měřítko Masarykovi sloužilo Lenauovo drama Faust. Ein Gedicht z roku 1836, kde je změněná fabule –
Faust spáchá sebevraždu (Masaryk 1894–1895, 318).
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Na rozdíl od „nepůvodnosti“, „plagiátu“, „nápodoby“, „odvozenosti“, kde jde převážně o
nápadnou a nežádoucí podobnost ve smyslu jakési nevhodné a nepovolené derivace, koncept
„neorganičnosti“ naopak nese význam nedostatku podobnosti uměleckého výtvoru s ideálním
modelem/vzorem, jímž je soulad přírody (ve smyslu prvotnosti nad civilizací) a ducha jako
celost, celistvá uspořádanost světa. Případně je přítomen význam porušení tohoto vztahu ve
smyslu porušení života samého. Koncept organičnosti znamená svobodný rozvin podle
vlastních zákonů přírody, která člověka běžně přesahuje a s níž je člověk jako bytost přírodní i
kulturní v nutné tenzi. Organické dílo/organický styl jako přirozený „růst“ žádá individuální
čas i tvar. Nejde o předem definitivně naprogramovatelný výsledek, neboť takové dílo je
řízeno intuicí směrem k ideji. Tím je otevřena cesta polemice o umělci-géniovi, který přírodu
svými ne-imitativními výtvory v jistém smyslu přesahuje, a o tradičním napětí mezi uměním
jako „umělostí“ (artificialitou) a přírodou jako „přirozeností“. Představa organičnosti se tak
vždy pohybuje v rámci pole představ o tom, co je zdravý (kulturní) život jako harmonická
celost mimo extrémy jednostrannosti, již tzv. génius reprezentuje.
Vrchlického dílo Masaryk za organické nepovažoval. „Neorganičnost“ spojoval
s absencí jednotící idey díla, s „umělostí“ ve smyslu (kulturně-)kontextové nezapojenosti
elementů,

nesoudržnosti,

nelogičnosti

(v

rámci

pravidel

žánru)

a

estetické

nekombinovatelnosti jistých prvků. Nemožnost syntézy, mozaikovitý charakter, mechaničnost
se stávají synonymy:

Těsně vedle sebe nálada dantovská a byronská – to není dobré znamení, to nesílí naději
v šťastnou a organickou syntézu. [...] Není ideje centrální, není ideje, která by ovládala celou
kompozici, jíž by jednotlivosti byly podřaděny. Celá kompozice je proto mechanická, ne
organická, není živé jednotnosti a pátráte-li po vlivech, vidíte kompilaci [...] mozaika,
kaleidoskop anebo jak tu mechanickou aglomeraci mínění, názorů a obrazů chcete zváti, ale
schází mu jasná, pevná, určitá a určená myšlénka. (Masaryk 1894–1895, 391)

Masaryk tedy nekritizoval fakt citování a parafrázování o sobě. Zpracování „cizí“ látky jako
např. citát z Nerudova díla v Macharově básni K vlaku (Zde by měly kvést růže) považuje za
vhodný, ale Vrchlického parafráze Lutherových slov je mu „příliš obšírná“. Eklekticismus
nakonec definoval jako: „nezpůsobilost překonat cizí myšlénky, ujednotit je a souladně
zpracovat ve svůj celek.“ (Masaryk 1894–1895, 397). Neorganičnost tedy ve výsledku značí
pokleslou formu artificiality trpící mnohostí, bez ideje.
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Jak k Masarykovým eticko-estetickým a sociologicky orientovaným názorům
poznamenal Robert B. Pynsent: „Masarykův postoj k tomu, co pozitivističtí kritici nazývali
plagiátorstvím, je totožný s postojem dekadentů; dekadenti téměř programně upravovali nebo
rozvíjeli dřívější literární díla i díla ústní lidové tradice“ (Pynsent 2008, 181). Vrchlického
dílo Masaryk explicitně jako „dekadentní“ neoznačil a ani souvislost mezi tvarem uměleckého
díla a tzv. dekadencí přesně nedefinoval (viz také 6.10.1). Za dekadenta Masaryk nepřímo
označil postavu Twardovského a odvolal se při té příležitosti na Maxe Nordaua. Šlo o
moralizující kritiku excesivní smyslnosti postavy s poukazem na její imitativní přístup k
„nezdravě“ erotickým motivům (Herodiada a Jan Křtitel).
Max Nordau v Entartung (1892) před napodobováním životního stylu, vzhledu
literárních postav a kulturních ikon varoval. Kromě toho nabídl „originální“ vysvětlení
plagiátorství, resp. původu veškerých mezitextových vztahů v moderní literatuře: pokud ve
stejné době užívají podobné aforistické výpovědi Huysmans, Ibsen, Wilde, Nietzsche a další
(autoři řazeni do kapitoly Ego-mania), nejedná se o plagiát ani o vliv, nýbrž o jasný „důkaz“
stejné nemoci autorů – degenerace. Kolem takových autorů se dále sdružují další umělci i
publikum s „dispozicemi“ (jiná varianta schématu mistr – následovník/epigon). Umělec se
podle Nordaua vždy ocitá v meziprostoru mezi normou a šílenstvím/kriminalitou (sama
degenerace je podle něj mostem k šílenství). Jinými slovy, umělec, který nakládá s pojmy
dobra a zla arbitrárně, se sice nutně nemusí dostat do konfliktu s platnou legislativou, je však
proti „morálce“. Vstupuje do ochranného, ovšem nikoliv bezpečného, prostoru umělecké
svobody, kde se svou tvorbou ocitá mezi úvahami a skutky zločince. Jeho vliv na jednání
jedinců je potenciální a stává se tak potenciální hrozbou společnosti:

[…] doch gibt es auch geringere Grade in welchen der Entartete vielleicht selbst nichts thut,
was ihn mit den Strafgesetzen in Streit bringt, aber wenigstens theoretisch die Berechtigung
des Verbrechens behauptet, mit philosophisch klingendem Wortschwall zu beweisen sucht,
daß „gut“ und „böse“, Tugend und Laster willkürliche Unterscheidungen find, sich für
Missethäter und ihre Handlungen begeistert, am Gemeinsten und Abstoßendsten angebliche
Schönheiten entdeckt und für alle Bestialitäten Theilnahme und sogennantes „Veständnis“ zu
erwecken strebt. (Nordau [1892] 1896, 35)
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2.2 Co je dekadentní? Metafory rozpadu a představa jednot/y

Die Kunst ist eben selbst schon jedesmal
eine Décadence-Erscheinung.
Leo Berg: Naturalismus

Explicitní analogie mezi tzv. dekadencí, tvarem uměleckého díla, tzn. jeho
charakterem mozaiky, erudovaným autorem a postavami Masaryk ve výše citované studii
nevytvářel. Na těchto vztazích však stavěli své anti-dekadentní postoje jiní národně
orientovaní kritici prosazující tzv. umělecký realismus, stejně jako na nich zakládali
dekadentní estetiku a své stylizační postoje básníci, prozaici a kritici sdružení kolem Moderní
revue.76 Ti pojímali citátový a obecně aluzivní charakter díla jako společné sdílení jistého
okruhu děl i jako estetiku rozpadu a nově scelených (i zdánlivě nesourodých) elementů,
přičemž garantem jednoty uměleckého díla je jedinečná autorská osobnost a její styl, výraz a
smysl. Někteří umělci se navíc s ironií provokativně stylizovali do role epigonů – pozdě
příchozích, přirozeně „napodobujících“, neboť v sobě nesou nesmírné kulturní dědictví, či
epigonů jako a priori „nedokonalých“ vůči ideálu. Fragmenty tohoto dědictví moderní umělci
znovu uvádějí do nového kontextu/celku, sjednocují minulost, přítomnost a budoucnost, tedy
nově stylizují. Jaký byl referenční rámec umělců a kritiků při spojování obrazu rozpadu a tzv.
dekadentní estetiky/dekadentního díla?
Předobraz tzv. geniálního díla a jeho protikladu jako industriálního sériového
výtvoru umělcům a kritikům poskytoval Arthur Schopenhauer (kriticky navazující na I.
Kanta) ve svém spisu Die Welt als Wille und Vorstellung/Svět jako vůle a představa (1819).77
Jeho teze spolu s výrazně imaginativním podáním byly na přelomu století v hodnocení děl
jako „dekadentních“ alespoň implicitně přítomny (ve smyslu odsudků i pozitivní
identifikace), přestože Schopenhauer sám označení dekadence nepoužil. V § 49 rozlišoval
dílo založené na pojmu (unitas post rem) a dílo génia jako zření ideje, jež značí představa
původní celosti (unitas ante rem): „[der Begriff ist, J. K.] für die Kunst ewig unfruchtbar.
Hingegen ist die aufgefaßte Idee die wahre und einzige Quelle jedes echten Kunstwerkes.“
76
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K historii revue českého estetismu srov. studie v (Merhaut 1999).
Srov. Schopenhauer, Arthur. 1997–1998. Svět jako vůle a představa I, II. Přel. Milan Váňa. Pelhřimov: Nová
tiskárna.
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(Schopenhauer [1819] 1991, § 49, 330).78 Pojmy podle Schopenhauera náležejí vědě, popř.
běžnému užití. Čistě konceptuální dílo, tedy dílo založené na pojmu, podle Schopenhauera
vždy pouze mechanicky vyplňuje stanovený rámec, do jisté míry vždy jen opakuje,
napodobuje. Jinak dílo přirozeně „vyrůstající“ z inspirace, možno říci z úžasu, které veškeré
zavedené rámce nutně překračuje. Ideu si lze takto představit jako jakýsi most mezi vůlí o
sobě, tzn. vlastním metafyzickým principem, a individuem s jeho (slepou) vůlí. Idea se však
člověku zpřístupňuje až povznesením se nad jeho individualitu (specifičnost) v překonávání
své vůle, kdy se stává vědomým sebe jako subjektu. Tak je možna čistá kontemplace idejí,
stav, jenž zde pracovně označujeme jako moment jasného/„vyššího“ vědomí, plně objektivní
stav ducha. V němž vzniká tzv. organické dílo „tvůrčího génia“ jako sjednocení subjektu se
světem i sebou samým:

[…] der Begriff gleicht einem toten Behältnis, in welchem, was man hineingelegt hat, wirklich

nebeneinander liegt, aus welchem sich aber auch nicht mehr herausnehmen läßt (durch
analytische Urteile), als man hineingelegt hat (durch synthetische Reflexion): die Idee
hingegen entwickelt in dem welcher sie gefasst hat, Vorstellungen, die in Hinsicht auf den ihr
gleichnamigen Begriff neu sind: sie gleicht einem lebendigen, sich entwickelten, mit
Zeugungskraft begabten Organismus, welcher hervorbringt, was nicht in ihm eingeschachtelt
lag. (Schopenhauer [1819] 1991, § 49, 330)

Skutečné umělecké dílo je dílem přírody, čili génia, nebo umělce nadaného ke
geniálním momentům. Jen díla vznikající cestou bezprostřednosti jsou „životná“ a „věčně
životná“: „Nur aus solcher unmittelbaren Empfängnis entstehn echte Werke, die unsterbliches
Leben in sich tragen.“ (Ibid., 330). Schopenhauer používal v evokaci díla „bez ideje“ obraz
stroje, mechanizace, neživotnosti-umělosti, krádeže a smrti. Napodobovatelé, manýristi a
imitátoři (imitatores, servum pecus) podle něj:

Sie saugen gleich parasitischen Pflanzen ihre Nahrung aus fremden Werken und tragen gleich
den Polypen die Farbe ihrer Nahrung. Ja man könnte, im Vergleichen noch weiter gehend,
behaupten, sie glichen Maschinen, die, was man hineinlegt, zwar sehr fein zerhacken und
durcheinandermengen, aber nie verdauen können, so daß sich die fremden Bestandteile noch
78

K Schopenhauerově definici rozdílu pojmu a ideje též: „Die Idee ist die vermöge der Zeit- und Raumform
unserer intuitiven Apprehension in die Vielheit zerfallende Einheit: hingegen der Begriff ist die mittelst der
Abstraktion unserer Vernunft aus der Vielheit wieder herrgestellte Einheit.“ (Schopenhauer [1819] 1991, § 49,
330).
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immer wiederfinden, aus der Mischung hervorsuchen und sondern ließen: der Genius allein
gliche dagegen dem organischen, assimilierenden, umwandelnden und produzierenden Leibe.
(Schopenhauer [1819] 1991, § 49, 331)

Jürgen Link píše, že binární opozice mechaničnosti a organičnosti („Maschine vs.
Organismus“) vzniká právě kolem roku 1800 v souvislosti s průmyslovou revolucí a s
pocitem nezadržitelného ovládání člověka strojem. Do té doby výraz „Maschine“ ve vztahu k
lidskému tělu negativní příznak neměl (Link 1992, 292). Takovýto obraz byl pro uměleckou
kritiku přelomu století příznačný. Do konfliktu se obecně dostával požadavek neustálé
umělecké inovace, novosti, a současně touha po nadčasovosti a věčnosti umění v organickém
ideálu, který je jako styl svým způsobem vždy utvořený, umělý (viz dále). Nadčasovost mohla
spolehlivě zaručit „geneticky“ ověřená tzv. tradiční/lidová kultura, již mladí modernističtí
umělci z počátku mnohdy zavrhovali jako cosi nevhodně obstarožního (k Martenově kolísání
mezi moderností a tradicí viz 8.2.1).
Na konci devatenáctého století byla velmi rozšířená „teorie dekadence“ Paula
Bourgeta, který vycházel z populární myšlenky úpadku a rozpadu společenského organismu. 79
Zdrojem obrazotvornosti pro charakterizaci dekadentního díla, stylu i společenského útvaru
byl však ještě před Bourgetem francouzský katolický básník a esejista Ernest Hello a jeho
kniha L’homme/Člověk z roku 1872.80 Dekadence pro Hella značí synonymum umělosti a
nepřirozenosti. Své teze zakládal na představě dvou protikladných jednot – organické a
mechanické, přičemž tuto distinkci je podle něj možné aplikovat na jakoukoli oblast: „Pour un
livre, comme pour une Société, comme pour une famille, comme pour un monde, et comme
pour l’Art, il y a deux sortes d’Unités: l’Unité organique, et l’unité mécanique.“ (Hello [1872]
1998, 5). Koncept organické jednoty implicitně navazoval na platonskou myšlenku o nejvyšší
ideji. Hello vychází z křesťanského pojetí božské Jednoty unifikující Pravdu, Krásu a Dobro,
která je tzv. vtělována Slovem. Organická jednota tak podle něj znamená:

[…] le cachet du Vrai, du Beau et du Bien, posé sur chaque brin d’herbe, et sur chaque sphère
céleste. Le Christianisme parle sans cesse de l’Unité, et l’Épithète de Unam est une de celles
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K tématu teorií dekadence v období fin de siècle srov. z rozsáhlé literatury např. (Koppen 1973; Reed 1985;
Kafitz 2004; Vojtěch 2008).
Srov. Hello, Arnošt. 1898. Život (Z knihy Lʼhomme). Přel. Hugo Kosterka. Praha: H. Kosterka. Dále srov.
Hello, Arnošt. 1909. Člověk. Přel. Josef Florian. Stará Říše: Studium.
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que l’Église se donne à elle-même dans le Credo. L’Unité est caractère de la Loi et le
caractère de la Gloire. (Hello [1872] 1998, 6)

Jinak je tomu v případě tzv. mechanické jednoty (v originálu zdůrazněno psaním s
malým „u“ v „unité“), která vzniká přepracováním („remaniement“) a je tvořena vzájemně
nesourodými, vedle sebe postavenými fragmenty. Z této druhé kvazijednoty vychází také
představa tzv. dekadentního stylu. Hello poskytl nejen imaginativní model dekadence (stylu
díla a autora) jako rozpadu a rozkladu, ale i jako pokusu o umělé a „nepřirozené“ skládání
nové jednoty, která je ze své podstaty vždy vadná, doplňme bez ideje: „Les collections que
l’unité mécanique agrège paraissent se tenir et ne se tiennent pas. Tout au contraire, les parties
d’un tout que l’Unité organique vivifie et consacre se tiennent en vérité. Mais quelquefois
elles ne paraissent pas se tenir.“ (Ibid., 5).
Bourget v knize Essais de psychologie contemporaine/Eseje ze současné
psychologie (1883/česky 1903) dekadentní styl charakterizoval jako rozpad na části, tedy
takový, kde „l’unité du livre se décompose pour laisser la place à l’indépendance de la phrase,
et la phrase pour laisser la place à l’indépendance du mot.“ (Bourget [1883] 1993, 14).81
Dekadence pro Bourgeta znamená dekompozici jako risk individualizace na všech možných
úrovních. V případě Baudelairova díla však konstatoval pozitivní zhodnocení jeho „pozdního
příchodu“, čili šťastné překonání tzv. časového vědomí na konci věku tvorbou. Aniž by
Bourget k Hellovi odkazoval, také v jeho výkladu je implicitně přítomna představa ideální
jednoty, kterou popisoval jako živý organismus – složitě hierarchizovaný centrálně řízený
fungující celek. S touto představou srovnával svou krizovou současnost po rozpadu
metafyziky, čili společnost, individuum, literaturu a jazyk díla, jimž chybí „střed“:82

Par le mot de la décadence, on désigne volontiers l’état d’une société qui produit un trop petit
nombre d’individus propres aux travaux de la vie commune. Une société doit être assimilée à
un organisme. Comme un organisme, en effet, elle se résout en une fédération d’organismes
moindres, qui se résolvent eux-mêmes en une fédération de cellules. L’individu est la cellule
sociale. […] Il [l’organisme social, J. K.] entre en décadence aussitôt que la vie individuelle
s’est exagérée sous l’influence du bien-être acquis et d’hérédité. (Bourget [1883] 1993, 14)

81

Srov. Bourget, Paul. 1903. Studie ze současné psychologie. Přel. J. Mauer. Praha: Josef Pelcl.

82

Srov. Bourgetovo rozdělení psychologických typů moderního člověka na mystik a racionalista a jejich
možnosti, resp. nemožnosti zaplnění metafyzického prázdna po ztrátě Boha.
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Stejný obraz jako Bourget použil také Friedrich Nietzsche ve své kritice
„dekadence“ v Der Fall Wagner/Případ Wagner z roku 1888. Skutečnost, že se ani Bourget,
ani Nietzsche k Hellovi neodvolávali, svědčí o tom, do jaké míry obraz dekadence jako
rozpadu jednoty na části a „umělého“ stylu ve smyslu k „nefunkčnosti“ a „nepravdivosti“
odsouzeného stmelování tvořil v osmdesátých letech součást interdiskursu. Tento obraz, různě
aplikován, dobovou imaginaci o dekadentním stylu, díle i autorovi dále formoval.83 Nietzsche,
který zastával perspektivu tvůrčího individua zavrhujícího metafyziku, ve zmíněném textu
vyložil dekadentní osvobozování slova jako hrozbu zdrobnění a vládu detailu. Cílem bylo
odsoudit Wagnerovo dílo jako rozkladné, dekomponující, působící ochablost a únavu
individua i celku.84 Tón Nietzschovy kritiky je záměrně ambivalentní, provokativně
antidemokratický, antirovnostářský (a antihumanistický). Rovnoprávnost v politickém i šířeji
symbolickém smyslu se jeví jako chaotická, nepřirozená, umělá, tedy „dekadentní“
organizace:

Womit kennzeichnet sich jede literarische décadence? Damit, dass das Leben nicht mehr im
Ganzen wohnt. Das Wort wird souverain und springt aus dem Satz hinaus, der Satz greift über
und verdunkelt den Sinn der Seite, die Seite gewinnt Leben auf Unkosten des Ganzen – das
Ganze ist kein Ganzes mehr. Aber das ist das Gleichniss für jeden Stil der décadence: jedes
Mal Anarchie der Atome, Disgregation des Willens, „Freiheit des Individuums“, moralisch
geredet, – zu einer politischen Theorie erweitert „gleiche Rechte für Alle“. Das Leben, die
gleiche Lebendigkeit, die Vibration und Exuberanz des Lebens in die kleinsten Gebilde
zurückgedrängt,

der

Rest

arm an

Leben.

Überall

Lähmung,

Mühsal,

Erstarrung

oder Feindschaft und Chaos: beides immer mehr in die Augen springend, in je höhere Formen
der Organisation man aufsteigt. Das Ganze lebt überhaupt nicht mehr: es ist
zusammengesetzt, gerechnet, künstlich, ein Artefakt. (Nietzsche a D’Iorio 2009, WA-7)

Nietzschova nejednoznačná kritika „literární dekadence“ je holdem kreativitě, tedy tvůrčímu a
estetickému přístupu k životu. Je-li totiž umělecké dílo a tvorba obecně, jak zdůrazňuje na
83
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Jean de Palacio poznamenává, že Bourget Hellovy teze pro svou teorii dekadence jednoduše bez udání zdroje
převzal (de Palacio 2003). K tématu srov také např. (Kafitz 2004, 47–88).
Srov. Nietzschovu ostrou kritiku Wagnerovy hudby: „Bei Wagner steht im Anfang die Halluciation: nicht von
Tönen, sondern von Gebärden. Zu ihnen sucht er erst die Ton-Semiotik. Will man ihn bewundern, so sehe
man ihn hier an der Arbeit: wie er hier trennt, wie er kleine Einheiten gewinnt, wie er diese belebt,
heraustreibt, sichtbar macht. Aber daran erschöpft sich seine Kraft: der Rest taugt Nichts. [...] Nochmals
gesagt: bewunderungswürdig, liebenswürdig ist Wagner nur in der Erfindung des Kleinsten, in der
Ausdichtung des Détails […].“ (Nietzsche a D’Iorio 2009, WA-7). Srov. Nietzsche, Friedrich. 1901. Případ
Wagnerův a Nietzsche contra Wagner. Praha: Josef Pelcl.
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jiných místech, pro život člověka zcela nezastupitelné, a to právě i svou přirozenou
„deformační“ schopností, nelze tuto pasáž nahlížet jen z jediné perspektivy. Dekadentní
jazykový styl rodící se z chaosu a anarchie, lze chápat jako sílu, jež skýtá též bořitelsky
ozdravný (destruktivně-konstruktivní) potenciál obnovy.
Nietzschova kritika dekadence je samozřejmě neoddělitelná od kritiky křesťanství
s jeho potlačováním vlastní vůle individua a rezignujícím (netvůrčím) odevzdáváním se vůli
„vyšší“. Odkud jeho odsudek Wagnera pramenil zejména.85 Oproti Hellovi a Bourgetovi
Nietzsche zvlášť vyzdvihoval jako příznačně dekadentní emocionalitu a afekt, které se
mnohou stát nežádoucími jako pasivní a pasivizující. Takový charakter podle něj má soudobé
melancholické moderní umění, jež v sobě nese „náboženský stín“. Umění podle Nietzsche ve
společnosti i životě individua zaujímá místo, jež do osvícenství náleželo náboženství. Jako
chorobné však Nietzsche hodnotil hromadění (křesťanského) „nakažlivého“ soucitu v umění
od Tolstého po Wagnera. Dekadenci Nietzsche chápal jako emocionální nevyváženost a
neuměřenost, taková je „instabilita“86 Wagnerovy hudby. Jejím opakem je Bizet, jehož hudba
je veselá, „aber nicht von einer französischen oder deutschen Heiterkeit. Ihre Heiterkeit ist
afrikanisch; sie hat das Verhängnis über sich, ihr Glück ist kurz, plötzlich, ohne Pardon.“
(Nietzsche a D’Iorio 2009, WA-2).
Jak píše Nietzsche na jiném místě, též recipientovo ustrnutí v hledání sebe-/světazapomnění v umění na úkor jednání ohrožuje „dekadencí“ vůle, tzn. jejím ochabnutím.
Přítomna je kritika Schopenhauera: „Die Wohlthat, die Wagner Schopenhauern verdakt, ist
unermesslich. Erst der Philosoph der décadence gab dem Künstler der décadence sich selbst -.“ (Nietzsche a D’Iorio 2009, WA-4). Vztah umění a života Nietzsche formuloval
prostřednictvím konceptu epigonství či figury básníka-epigona, který zprostředkovává
recipientovi svět mimo jeho aktuálnost. V § 148 (Dichter als Erleichterer des Lebens) v
Menschliches Allzumenschliches/Lidské, příliš lidské87 básníka představil jako hledícího vždy
85
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87

Srov. Nietzschův náhled na křesťanský princip soutrpení: „Mitleiden ist die Praxis des Nihilismus. Nochmals
gesagt: dieser depressive und contagiöse Instinkt kreuzt jene Instinkte, welche auf Erhaltung und WerthErhöhung des Lebens aus sind: es ist ebenso als Multiplikator des Elends wie als Conservator alles Elenden
ein Hauptwerkzeug zur Steigerung der décadence – Mitleiden überredet zum Nichts!“ (Nietzsche a D’Iorio
2009, AC-7). Srov. Nietzsche, Friedrich. 1991. Antikrist: pokus o kritiku křesťanství. Bratislava: SandS.
Nietzsche v tzv. dekadentní literatuře konstatoval pod mytologickým nánosem moderní problémy à la Mme
Bovary: „Ja, in’s Grosse gerechnet, scheint Wagner sich für keine andern Probleme interessirt zu haben, als
die, welche heute die kleinen Pariser décadents interessiren. Immer fünf Schritte weit vom Hospital! Lauter
ganz moderne, lauter ganz grossstädtische Probleme!“ (Nietzsche a D’Iorio 2009, WA-9).
Srov. „Die Dichter, insofern auch sie das Leben der Menschen erleichtern wollen, wenden den Blick entweder
von der mühseligen Gegenwart ab oder verhelfen der Gegenwart durch ein Licht, das sie von der
Vergangenheit herstrahlen machen, zu neuen Farben. Um diess zu können, müssen sie selbst in manchen
Hinsichten rückwärts gewendete Wesen sein: so dass man sie als Brücken zu ganz fernen Zeiten und
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jinam, zpět a jako toho, který tvoří most mezi časem minulosti a přítomností čtenáře. Umění
podle něj člověka (paliativně) vzdaluje jeho přítomnosti, žité realitě a činu. Hranici
pozitivního či negativního efektu umění pro život musí rozpoznat recipient v odpovědnosti k
sobě sama – sám. Básník je tak v tomto smyslu vždy epigonem a umění epigonské, tedy
nedokonalé, vůči žité přítomnosti, je-li čas jednat.
Označení dekadence a epigonství ve výše nastíněném smyslu mohlo být na
přelomu devatenáctého a dvacátého století užíváno téměř synonymně. Příkladem je vývojový
model literatury Leo Berga, jehož myšlení bylo Nietzschem ovlivněné. Berg kombinoval
různé perspektivy. Epigonství podle něj (podobně jako později v Šaldově modelu v textu
Moderní literatura česká, 1909)88 představuje jednu z vývojových fází literatury, zahrnuje též
psychologický vztah mezi umělcem a jeho vzorem („mistr a epigon“) i význam umění versus
život:

Z. B. ein Dichter, selbst der grösste, gesündeste, einheitlichste, ein Firdusi oder Homer, er ist
doch immer als Mensch eine Décadence-Erscheinung. Die Thaten, die er besingt, er kann sie
eben als schwächlicher Epigone nicht selbst wollführen. Die Helden, die er preist, sie stehen
als gewaltige, unerreichbare Vorbilder in Seiner Seele. Es gab noch keinen Künstler, der sich
als Mensch in Geheimen nicht geschämt hätte, vor seinem eigenen Helden. (Berg 1892, 102)

Nietzsche, v inspiraci Platonem i ve sporu s ním, ukazoval vztah subjektu
k uměleckým reprezentacím v celé jeho problematičnosti. Zvláště vztah moderního subjektu
k soudobému umění založenému na emocionalitě a soucitu hodnotil jako krizový. Umění jako
takové podle Nietzsche vždy život nutně napodobuje, imituje, kopíruje, je vůči němu
epigonské – nedostatečné, nereálné; umění život také plaguje – parazituje na něm, doslova
Vorstellungen, zu absterbenden oder abgestorbenen Religionen und Culturen gebrauchen kann. Sie sind
eigentlich immer und nothwendig Epigonen. Es ist freilich von ihren Mitteln zur Erleichterung des Lebens
einiges Ungünstige zu sagen: sie beschwichtigen und heilen nur vorläufig, nur für den Augenblick; sie halten
sogar die Menschen ab, an einer wirklichen Verbesserung ihrer Zustände zu arbeiten, indem sie gerade die
Leidenschaft der Unbefriedigten, welche zur That drängen, aufheben und palliativisch entladen.“ (Nietzsche a
D’Iorio 2009, MA-148). Srov. Nietzsche, Friedrich. 2010. Lidské, příliš lidské: kniha pro svobodné duchy.
Přel. Věra Koubová. Praha: Oikoymenh.
88

Srov. evolucionistický literárněhistorický model v Šaldově knize Moderní literatura česká z roku 1909, v
němž literatura „epigonská“ představuje fázi první. Text implicitně vyjadřuje, že taková fáze je ze své
podstaty nezbytná. „Místo jedinečného uměleckého činu, kterým má být každé pravé básnické dílo, podává
odlitku, opakované schéma; dává ne formu, ale formuli rozmnoženou nebo nalezenou rozumovým pravidlem.
Akt tvůrčí intuice nahrazen jest tu aktem mnohem mechaničtějším.“ (Šalda [1909] 1961, 41). Jak ukazuje
Hans Asbeck, označení epigon bylo dlouho užíváno jako stavební prvek literární historie. Srov. (Asbeck
1978). Výskyt označení epigon je však v literárněhistorickém hodnocení od devatenáctého století směrem k
současnosti postupně vytrácí.
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okrádá člověka o jedinečný čas, který je možné věnovat jednání. Přesto přese všechno, ba
právě proto, je umění pro život člověka nezbytné a nenahraditelné, zakrývá životní strast
snem a představou, je-li třeba, dynamizuje. Podobně, ale přece výrazně jinak, tomu bylo u
Schopenhauera – také v jeho pojetí umění opakuje, „uměle“ napodobuje daná schémata,
modely, koncepty, nikoli však dílo „génia“ (viz výše), které je neopakovatelné jako sebetvůrčí. Umělecká tvorba (a recepce) v jeho pojetí však zejména poskytuje útočiště, spásnou
formu rezignace. Schopenhauerovy a Nietzschovy teze o vztahu umění a života poskytovaly
osobnostem kolem Moderní revue v promýšlení dekadentní/symbolistně-dekadentní estetiky
cenné impulsy a tvořily (více méně implicitně) podklad při vymezování této stylizující
estetiky vůči konceptu „nápodoby“, „plagiátu“ v pojetí národně-orientovaných kritiků a
zastánců uměleckého realismu.

2.2.1 „Plagiáty“. Předpoklady stylu

Plato wirft, wie mir scheint, alle Formen
des Stils durcheinander, er ist damit ein
erster décadent des Stils.
Friedrich Nietzsche: Götzen-Dämmerung

Debatu o „plagiátech“ lze chápat jako předpoklad stylu v tom smyslu, že
modernisty provokovala k reakci, sebedefinování vymezením vlastních poetických programů
a poměru k jiným uměleckým dílům v jejich rámci. Jak jsme naznačili, výrazy jako
„nepůvodnost“, „nápodoba“, „plagiát“, „epigon“, která byla v kritickém diskursu přelomu
devatenáctého a dvacátého století užívána k hodnocení a diskvalifikaci mnohých (nejen
modernistických) děl, obecně směřovala více méně vždy k významu stagnace ve smyslu
nesamostatnosti, nenápaditosti projevu a závislosti na větších kulturách (argument
nečeskosti). Přítomen byl význam ustrnutí, zastavení jisté představy vývoje jako vize
„zdravé“ společenské a kulturní reality. Ve vztahu k formující se umělecké moderně se
objevovala výtka nezvládnutelné intelektuální náročnosti s poukazem na hermetismus a
intelektualismus jako nežádoucí efekty jednostrannosti či též výtka náročnosti „nezvládnuté“
(viz dále např. Šaldovy kritiky). Výše uvedené znaky moderního umění byly národně66

orientovanou kritikou vykládány jako nežádoucí důsledek i možná příčina dalšího vzdalování
člověka přírodě a jeho „přirozenosti“, jako příčina nerovnováhy.
Umělci a kritici okruhu Moderní revue tuto perspektivu kriticky reflektovali a
poukazovali na skutečnost, že vlastní „přirozeností“ moderního člověka je právě jeho moderní
kultura sama. Kultivovanost, utvořenost a stylovost či stylizovanost převážné většiny projevů
člověka zakládá jeho vlastní „přírodu“, která senzibilitu včetně zranitelnosti a intimity
zakrývá a přetváří.89 Dekadence jako oblast mimo střed/průměr tak byla vždy spojována s
extrémem hypersenzibility i necitelnosti, přičemž první postoj (či stav) poskytuje masku
druhému a naopak.90 Jak ve svých prózách tematizoval Miloš Marten a například ve studii
Plagiáty poznamenal Arnošt Procházka (viz dále), soudobý moderní člověk kulturu jako svou
„druhou“ přirozenost přijímá přirozeně-nevědomě, mnohdy ani nemá volbu činit jinak, až do
momentu sebereflexe.
Představa hypersenzibility i hyperracionality, primitivismu i rafinovanosti (čili
představa lidské bytosti mezi antropoidem a androidem) jako nové a přitom nejvlastnější
„natury“ moderního člověka si žádá i odpovídající představu tzv. geniálního díla. Pro Kanta
byl génius vrozeným talentem, jímž v kombinaci s imaginací udává umění vlastní pravidla
jako tzv. prodloužená ruka přírody. Tvorba génia je zkušeností svobody, činnost osvobozená
od veškerého účelu a vždy originální. Génius nemůže být vysvětlen, jedině napodoben.
Schopenhauer chápal genialitu jako schopnost vize obecného v partikulárním, tzn.
kontemplaci idejí, jež je cestou k dosažení maximální objektivity a překonáním individuální
vůle. Nietzsche tyto představy postavil na hlavu. Genialitu především demytizoval a
zpsychologizoval („Jemanden ‚göttlich‘ nennen heisst ‚hier brauchen wir nicht zu
wetteifern‘“). Kult génia vyložil jako omluvu pro vlastní neschopnost, „geniální“ tvoření je
podle něj prostým skládáním/přeskupováním materiálu:

Alle diese Thätigkeiten erklären sich, wenn man sich Menschen vergegenwärtigt, deren
Denken in Einer Richtung thätig ist, die Alles als Stoff benützen, die immer ihrem innern
Leben und dem Anderer mit Eifer zusehen, die überall Vorbilder, Anreizungen erblicken, die
in der Combination ihrer Mittel nicht müde werden. Das Genie thut auch Nichts, als dass es
89
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Srov. také Hausenblasův široký pojem stylu jako bytostnou charakteristiku téměř veškerého lidského konání
(Hausenblas 1996).
V diskusích nad fenoménem dekadence v polovině devadesátých let F. V. Krejčí pojímal tzv. dekadentního
umělce jako podmíněného svou psychikou, tzn. nervy, jimž, dovedeno do důsledku, musí dát volný průchod,
aby bylo jeho umění „upřímné“ (Krejčí 1895). K diskusím nad fenoménem dekadence v prostředí české
literární kritiky devadesátých let a „nultých“ let dvacátého století srov. (Vojtěch 2008, 88–99).
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erst Steine setzen, dann bauen lernt, dass es immer nach Stoff sucht und immer an ihm
herumformt. Jede Thätigkeit des Menschen ist zum Verwundern complicirt, nicht nur die des
Genie’s: aber keine ist ein „Wunder.“ – Woher nun der Glaube, dass es allein beim Künstler,
Redner und Philosophen Genie gebe? dass nur sie „Intuition“ haben? (womit man ihnen eine
Art von Wunder-Augenglas zuschreibt, mit dem sie direct in’s „Wesen“ sehen!). (Nietzsche a
D’Iorio 2009, MA-162)

„Tradiční“ romantické koncepce génia i Nietzschova ironie se ve formulacích tzv.
dekadetních umělců-kritiků synkreticky mísí. Co je zvláště podstatné, organičnost v jejich
pojetí není artificialitě nutně protikladná, jinak řečeno, artificiální jako „dekadentní“ nemusí
nutně znamenat mechanické (strojové, hmotné, materiální, materialistické, neživotné apod.).
Opakované, „napodobené“, „plagující“ může být i nové a životné, protože stylizované, tzn.
záměrné, sebe-reflektující a využívající pozici „na konci věku“. Arnošt Procházka v doslovu
nazvaném K poslední fázi české poezie v Almanachu secese (1896) vycházel z Leo Berga, na
něhož se výslovně odvolával. Ve svém uchopení problému dekadence Procházka zdůrazňoval
hlediska estetická, psychologická i sociální. Spolu s Bourgetem a dalšími, v českém prostředí
také se Šaldou (Šalda [1895] 1950), Procházka dekadenci chápal jako rozpad a individualizaci
společenské organizace: „Celek není již jednolitý a v témže řečišti, rozbíhá a roztékává se,
dosud podřízené individuum společnosti nabývá vrchu, uplatňuje se samo o sobě, a to
znamená, že na účet a proti societě.“ (Procházka 1896, 72). Inspirován Nietzschem91 zdůraznil
aspekt emocionality a iracionalismu moderního dekadentního umění, které sdílí s citem
náboženským, sekularizací transformovaným. S ohledem na soudobou českou situaci
nahlíženou z náboženského i sociálně-politického hlediska jako stav krize Procházka
konstatoval, že dekadentní umění v Čechách právem nalézá velké uplatnění.92
Z hlediska estetiky a psychologie Procházka kladl důraz na citovost dekadence
„navazující přímo na grandiosné, mystické, pochmurné umění středověku, spřízňující se
91
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Srov. § 150 Beseelung der Kunst: „Die Kunst erhebt ihr Haupt, wo die Religionen nachlassen. Sie übernimmt
eine Menge durch die Religion erzeugter Gefühle und Stimmungen, legt sie an ihr Herz und wird jetzt selber
tiefer, seelenvoller, so dass sie Erhebung und Begeisterung mitzutheilen vermag, was sie vordem noch nicht
konnte. Der zum Strome angewachsene Reichthum des religiösen Gefühls bricht immer wieder aus und will
sich neue Reiche erobern: aber die wachsende Aufklärung hat die Dogmen der Religion erschüttert und ein
gründliches Misstrauen eingeflösst: so wirft sich das Gefühl, durch die Aufklärung aus der religiösen Sphäre
hinausgedrängt, in die Kunst; in einzelnen Fällen auch auf das politische Leben, ja selbst direct auf die
Wissenschaft. Überall, wo man an menschlichen Bestrebungen eine höhere düstere Färbung wahrnimmt, darf
man vermuthen, dass Geistergrauen, Weihrauchduft und Kirchenschatten daran hängen geblieben sind.“
(Nietzsche a D’Iorio 2009, MA-150).
K tématu tzv. interstatuality české dekadence dané též socio-politickou situací v rámci monarchie srov.
(Pynsent 1988).
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s jeho velikou, mocnou, prolínavou, impresivní duší“ (Procházka 1896, 75). Emocionalita
umění však není vlastním cílem uměleckých snah. Shodně s Bourgetovou interpretací
Baudelaira Procházka pojímal dekadenci jako paradoxní stav nedostatečnosti vůči ideálu,
který se ztratil. Označení epigon nepoužil. Z jeho slov však plyne, že dekadentní básník je
básník-epigon, pozdě příchozí, který seznal, že „střed“ schází a je třeba utvořit nový. V
soudobém českém moderním umění nalézal bolestný projev hledání ztraceného náboženského
citu, prostředku exaltace. Cíl uměleckých snah profeticky spatřoval v syntéze, tzn. ve
směřování k ideji estetickou tvůrčí cestou, jejíž nedílnou součástí je exces emocí:93

Rozkvět této nyvé touživosti nazpátky, v bývalé, v daleku zaniklé, pohrobené, nenajde se
jinde v té bujnosti, jako zrovna v poezii naší těchto dnů, poněvadž to, řekl jsem juž
několikráte, odpovídá úplně a přiléhavě převládající myslové náladě české [...] A v této své
minulosti nebyli jsme marně a beztrestně národem nábožensky hlubokým, nábožensky
žijícím, nábožensky reformujícím a reformovaným. [...] Jako páry rozprášené, jenom více
tušitelné než možné k doteku, jako slabě nadechlá intonace, jako zavlnění po zvuku dávno
doznělém, echo po veliké, exaltované, mučednické, až orgiastické religiozitě v nás se
ozvučuje, dává závojově lehké zabarvení vnitřnímu životu. Umění pak, produševnělé, niterné,
do hlubin bytosti obrácené, nutně reflektuje tento stav, kloní se k mystice, jde v zbožné pouti
k božstvu, má radosti svatého a muka hříšníkova. V posledních konsekvencích dojde se čiré
abstrakce, holé metafyziky, přechází se v svět, kde city mění se v ideje, poezie stane se
pyšnou glorifikací nejvěrnějšího a nejvyššího. (Ibid., 77)

Podobnost

děl

evropských

moderen

Procházka

vysvětloval

příbuzným

psychickým a estetickým naladěním umělců, jejich společnou hierarchií hodnot. Požadavek
realistické kritiky na tzv. prožitost zobrazovaného a „ne-literárnost“ odmítal: „že není poezie
ta prožita, procítěna, vlastní krví prolita, vlastním mozkem prohřáta, že je umělá,
vykonstruovaná, odkoukaná, nedá se ani vážně diskutovati. Nebo pak odpadá tím nejméně
devadesát procent vší světové literatury […].“ (43). Příslušníci duchovního internacionálního
společenství modernistů podle něj v tomto směru sdílejí orientaci na společné v ideji:

[...] dnes právě zůstává jenom širá, latentní, vágní podobnost uměleckých duší, veliké,
mnohoobjímající, hřivé naladění myslí, příbuznost čistě druhová, generická. Mimo tuto
93

K Procházkově koncepci dekadentně-symbolistní syntézy srov. (Merhaut 1999a).
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nejširší, základní, jakoby prodlouženou, bratrskost nitra dnešních Umělců, ostře, pronikavě,
jasně se rýsují, hranolí rozdíly, vzdálenosti, odstíny. (Procházka 1896, 78)

Přímou reakcí na plagiátové aféry kolem Muthera, D’Annunzia aj. zmíněné výše i
na situaci v české kultuře byl Procházkův článek s výmluvným titulem Plagiáty z roku 1897.
Text je, podobně jako Masarykova studie o eklekticismu (1895), zacílen polemicky a zároveň
vyzývá k ukončení polemik a serióznějšímu způsobu myšlení o otázkách literatury a umění.
Estetické téma Procházka ukotvil v dobových teoriích evoluce a dědičnosti. Současně se
výslovně distancoval od oblasti etiky, zvláště od možnosti kriminalizace či jakékoli
penalizace umělecké tvorby jako oblasti postulované svobody a umělecké odpovědnosti.
Procházka hovoří o plagování (1) nevědomém a (2) vědomém/záměrném, které spolu úzce
souvisejí, první typ určuje druhý.
Tzv. nevědomé plagování (1) znamená rozvin předávaného – dědičného rasového
– potenciálu ve smyslu umělecké tradice. V této souvislosti autor připomíná i tzv. imitační
pud a sociabilitu jako principy jakékoli tvorby a učení. Velkou váhu zde Procházka s
odvoláním na Herberta Spencera přikládá rasovým teoriím založeným na tzv. příbuzenství
krve a ducha. Biologicko-antropologické podloží těchto teorií Procházka výslovně
nezdůrazňuje a převádí je na oblast estetiky a kultury. Průniky těchto oblastí jsou však v jeho
argumentaci nevyhnutelné. Princip ontogeneze jedince určené fylogenezí „kmene“ či „rasy“
Procházka aplikuje na osobnost umělce a jeho tvorbu:

[...] v každém následujícím a pozdějším jedinci téže rasy, téhož kulturního a sociálního
vývoje, všechna práce, všechny výsledky činnosti předků jeho se hromadí a splétají v jeden
nový celek, jsoucí pokračováním všeho předchozího, tedy důsledně, že tento nový člen téhož
řetězu všechny dřívější bezděčně, mimovolně, fatálně plaguje. Tedy též umělec. Voilà čemu se
říká paradox. (Procházka 1897, 145).

Dále Procházka vytvářel analogie mezi oblastí kultury, umění, vědy a průmyslu, přičemž
prosazoval myšlenku (2) tzv. vědomého/záměrného plagování ve jménu pokroku jako
„stupňovité na-sebe-se-stavění“, „přivlastňování-si“, „ztravování-v-sobě“ (Procházka 1897,
145). Převzetí „materiální“ části časově předcházejícího díla do díla nově vznikajícího je
podle něj z estetického i etického hlediska zcela oprávněné jako samo sebou přirozené: „[...]
70

nesmí se ani jednati při skutečně uměleckém díle o to, mnoho-li jeho látky je přejato odjinud,
jaké procento materiálu je původní, nýbrž jedině to nutno vyšetřiti, co ze snesených
prostředků umělec dovedl stvořiti.“ (Procházka 1897, 145).
Procházkova koncepce tvorby jako tzv. vědomých/záměrných a nevědomých
plagiátů měla spíše charakter reakční glosy. V českém prostředí však obhajovala a
prosazovala jinou koncepci moderního umění. Autor zde projektoval vizi ideálního díla, v
němž tvůrce sám sebou originálně opakuje celou kulturu a tradici jako dědictví své „rasy“ v
intelektuálním a estetickém smyslu a současně „svobodně“ (artificiálně i organicky) volí k
záměrnému a zvýrazněnému opakování (ve smyslu aluze) elementy nejhodnotnější,
nejnutnější, případně nejkrásnější pro potřebu svého vlastního jedinečného výtvoru:

[...] stojí-li dnešní umělec nad svými předchůdci, nestvořil své vyvýšenosti jako bůh z ničeho,
ale děkuje jí jenom zase těmto překonaným a převýšeným předchůdcům, je za ni povinnován
jedině tomu, že řada těch a oněch umělců tvořila před ním, že má ve své krvi a svém duchu,
z části nevědomě, z části vědomě, to nejlepší z jejich krve a z jejich ducha. (Ibid.)

V jádru se tak skrývá napětí mezi determinací „přírodou“ člověka („rasou“/kmenem) a
volností myšlení – ducha.
Procházkovu tezi o kontinuitě jako produktivní návaznosti na díla/vědění
předchozích generací, kterou provokativně přestavil jako „závislost“, lze číst jako variantu
Nietzschových postojů k předchůdcům i historii, jež je zde především proto, aby se z ní
tvořilo:94

Má-li umělec jíti do výše, stoupati vždy do závratnějších výší, prozkoumávati vždy úděsnější
propasti duše a srdce lidského, má-li růsti a zářiti, musí míti nejen možnost, ale nutně právo a
povinnost, přejati do sebe všechnu uměleckou minulost, zpracovati a zpřetvářeti [ji]

94

K Nietzschově postoji k historii blíže 6.1. Za pozornost stojí názor Harolda Blooma, který tvrdí, že Nietzsche
se jako jeden z mála dokázal se se svými předchůdci vyrovnat bez úzkosti z vlivu: „Nietzsche, as he always
insisted, was the heir of Goethe in his strategy optimistic refusal to regard the poetical past as primarily an
obstacle to fresh creation. Goethe, like Milton, absorbed precursors with a gusto evidently precluding anxiety.
Nietzsche owed as much to Goethe and to Schopenhauer as Emerson did to Wordsworth and Coleridge, but
Nietzsche, like Emerson, did not feel the chill of being darned by a precursorʼs shadow. ‚Influence,‘ to
Nietzsche, meant vitalization.“ (Bloom 1997, 50). Není zde na místě otázku definitivně rozhodnout, ale lze
tušit, že Nietzschovo vyrovnávání se s předchůdci tak bezproblematické, jak je Bloom vykládá, patrně nebylo.
Když se v Die fröhliche Wissenschaft obdivuje Shakespearovu Caesarovi (§ 98), obdivuje se Brutovi.
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v žárovišti svého vlastního nitra, k danému připojit svěží, ztaviti z obého nové a vypjatější
dílo. (Procházka 1897, 145)

Výsledné dílo je pak z principu protikladné požadavkům realistické kritiky na autorovu
„prožitost“ zobrazeného. Abstrahujeme-li od Procházkovy „genetické“ argumentace, částečně
předjímá estetický koncept slovesné koláže. Jeho argumentace v mnohém připomene i
Goethův modelový přístup, tak jak byl citován ve zmíněné vídeňské polemice o plagiát, o níž
informoval Čas:

[…] dílo, smetené a snesené ze všech nejrůznějších a nejprotilehlejších knih, sestavené a
slepené ze samých citátů, útržků vět a pestrých obrazů, které by nicméně bylo zcela
originelní: záleželo by pouze na tom, jak dovedl umělec tyto heterogenní, cizí prvky slíti
v jeden celek, jak by se dovedl v něm projádřiti, co nového, dobrého a krásného, co velikého a
hlubokého by z toho oslnivě stvořil. (Ibid., 146)

Procházka nakonec polemicky převrací perspektivu a z plagování obviňuje
tehdejší české tzv. realistické umění, které nemá styl, nestylizuje, jen přepisuje: „takové dílo,
které opakuje věci tisíckrát a pět tisíckráte opakované, dílo, jež nemá v sobě kapky tvůrčího
ducha, ani atomu nového, krásného, hlubokého.“ (Ibid.). Neboť jeho představa umění spočívá
v jedinečné konstrukci nové umělecké reality a distance od reality každodenní. Procházkův
výklad upozornil nejen na tvar mnohých modernistických děl, ale především na představu
moderní originality a tvůrčí individuality. Fakt odkazování k jiným dílům jako ke specifické
tradici minulosti, k synchronně společnému, popř. i k synchronně oživené tradici v rámci
internacionální intelektuální komunity, zakládal zvláštní významnost. Mění se především
náhled na hodnocení vztahu mezi díly – nikoli závislost, natož v negativním slova smyslu
(pasivita), či dokonce odcizení (plagiát), ale pozitivně chápaný vztah kreativní podmíněnosti,
sdílení, maska epigonství, ale i motiv tvůrčího zápasu.
Přestože v tomto textu Procházka umělecké „plagiáty“ a fenomén dekadence ve
vztah explicitně neuváděl, článek byl obhajobou estetiky tzv. dekadentní moderny, tedy i
vlastní sbírky Prostibolo duše (1895) a dalších (do roku 1897): Zazděná okna (1894), Sodoma
(1895), Kniha aristokratická (1896) a Sexus necans (1897), pro něž je množství citátů a aluzí
příznačné (Karásek ze Lvovic 1995). Jednotlivé básně se vyznačují užitím mott. Ve sbírce
Prostibolo duše Procházka použil citát Stéphana Mallarméa, Felixe Dörmanna, Maurice
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Maeterlincka (název básně Et tout est effrayant lorsqu’on y songe je současně citátem).
Karáskova sbírka Zazděná okna je uvedena citátem Franze Grillparzera, dále uvádí citát Paula
Verlaina (např. Sérénade), Thomase Moora, Maurice Maeterlincka, Charlese Baudelaira
(např. Spleen), Mallarméa, Remyho de Gourmonta. Sbírka Sodoma je uvedena citátem
z Nietzschova Jenseits von Gut und Böse/Mimo dobro a zlo95, citován je dále Byron, Tristan
Corbière, Paul Verlaine, Petroniův Satiricon, Richard Dehmel, Joséphin Péladan nebo
Platonův Faidros. Sbírka Sexus necans je uvedena citátem Lorda Douglase (De profundis),
dále je citován Remy de Gourmont (Lilith), Charles Baudelaire (Femmes damnées) atd.
Karásek většinou konkrétní text signalizoval uvedením jména příslušného autora, současně
zásadně citoval díla v originálním znění.96
Když Procházka v článku Plagiáty obhajoval tvar moderního uměleckého díla,
současně propagoval ideál poety doctus a jeho kultivovaného, tzv. náročného čtenáře. V roce
1901 Moderní revue otiskla překlad studie Remyho de Gourmonta z roku 1898 Stéphane
Mallarmé a idea dekadence, která v mnohém Procházkovy teze potvrzovala. Studie
poukazovala na historickou proměnlivost konceptu dekadence a různé aplikace tohoto
označení jak ve významu nápodoby, tak naopak ne-nápodoby vzoru, který je jistou skupinou
považován za závazný („nějaké slovo má již jenom ten význam, jaký máme v zájmu
přikládati mu“) (de Gourmont 1901, 331):

[…] v XVIII. století byla ne-nápodoba pokládána za hřích proti dobrému vkusu [...] až do

těchto posledních týdnů a po nějakých deset let byli spisovatelé, vzpurní nápodobiti mistry,
stigmatizováni buď za dekadenty nebo za symbolisty. (Ibid.)

Zasvěcující erudovaný básník a jeho čtenář byli chápáni jako „dědici“ kultury.
Takový obraz mnohdy splýval s představou literatury/kultury/dějinné periody jako vyčerpané
i vyčerpávající „dekadence“ a s obrazem „degenerovaného“ dekadenta, jak jej představil
prostřednictvím svého psycho-fyziologicko-morálního konceptu Ent-artung Max Nordau.
Dekadence tak vždy značí a-/ab-normalitu. Například Jan Vorel v článku Nové proudy a
dekadence píše: „Dekadent považuje se za spisovatele, který žene k určitému excesu vady
95

96

Citování Nietzsche bylo oblíbené. Srov. např. citát z Jenseits von Gut und Böse na úvod Trionfo della morte
Gabriela D’Annunzia.
Jak píše Daniela Čadková, co se jazyka citovaných textů týče, Karásek mnohdy ani – minimálně v případě
antických autorů – jinou možnost neměl, do češtiny byla přeložena jen malá část (Čadková 2016, 143).
Čadková také připomíná, že pro pozdější vydání Karásek motta odstraňoval, čímž se styl i smysl jeho děl
výrazně měnil.
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buď jisté školy nebo rasy, k níž patří, zachovávaje a ukazuje jinak ještě vlastnosti esenciální.“
(Vorel 1895, 83–84). Fyzický autor, jeho dílo a čtenář byli často nahlíženi logikou principu
analogie, symptomu a přenosu: vyčerpanost kultury – „rasy“ – civilizace – látky – stylu –
fyzické vyčerpání individua. Pořadí příčiny a následku přitom mohlo být různě zaměňováno,
viz dále intermezzo o degeneraci 6.6.1. Například Jan Voborník na počátku devadesátých let v
dopisu Jaroslavu Vrchlickému zneklidněně vyslovil pochybnost, že by dekadence byla
záležitostí pouze (neškodné) umělecké stylizace:

Ale horoucí přání mám svěřiti se Vám s pochybnostmi stran původu tak řečených dekadentů.
Dle Vašich Studií byla by příčinou jich rázu a zjevu pouhá vůle, tj. vědomě vyvolen a určen
byl by všechen ten styl i vkus. M. Nordau (Die Entartung) je velmi jednostranný, ale
o některé části jich má snad pravdu. Sbíral jsem právě materiál k studii o Šlejharovi a
některých druzích z Nivy. Studie nemůže na veřejnost, je tuze osobního rázu. Šaldu nechám
na pokoji též. Zcela patrné jsou u některých důkazy degenerace tělesné. Ale je zde též
degenerace společnosti vůbec. [...] Konečně je i ryze literární příčina: vyčerpanost látek
reflektivních, velká frázovitost slohu, bombast prázdnoty, necitelnost parnasistů starších etc.
(Pražák 1955, 373)97

Logiku podezření a interpretace předpokládaných symptomů používal také F. X.
Šalda v rané studii Překlad v národní literatuře (1892). „Přirozenost“ moderního člověka,
která přesahuje meze předpokladů dobového determinismu, lakonicky hodnotil jako umělou a
projev dekadence: „Člověk moderní a městský neprocítí nikdy přirozeně lásku k půdě a k
zemi, jakou cítí zemědělec primitivný.“ (Šalda [1892] 1949, 152). V odpovědi na otázku, co
je tzv. národní umění, Šalda spojoval úvahy o národní estetice s evolučními teoriemi.
Vycházel z představy o soudobé francouzské kultuře jako výsledku hypermoderní tzv.
znavené civilizace, jež hledá cestu obnovy v konceptu tradice. Situaci českého a
francouzského umění srovnával z hlediska poměru k „lidovosti“, jež splývala s představou
prvotního (dionýského), „nejpřirozenějšího“, a přece kulturního výrazu jako nevyčerpatelného
zdroje obrody (Šalda [1892] 1949, 152).98

97
98

Dopis kritika a literárního historika Jana Voborníka Jaroslavu Vrchlickému z 1. 2. 1893.
Srov. Šaldovy formulace: „Touha po nejisté a široké, volné, poloprůhledné a polonevědomé, emotivné a
primitivné nepravidelnosti, neformálnosti lidové písně [...]“ (Šalda [1892] 1949, 153). Jako projevy této
tendence v soudobé francouzské poezii Šalda označoval nepravidelný rytmus, asonance, aliterace v díle Paula
Verlaina, Henriho de Régniera, Gustava Khana a Arthura Rimbauda. Dodejme, že zde nešlo o žádné přímé
narážky na dobové rasové teorie nebo poznámky o Francii jako koloniální velmoci.
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V básnických návratech k „přirozenosti“ v podání J. V. Sládka Šalda spatřoval
špatné pochopení této myšlenky renovace kultury a sbírky Starosvětské písničky a Směska
hodnotil jako „umělou a reprodukční reflexi, v podstatě mechanickou a virtuózní“: „Takže po
mém soudu vše, co bylo chváleno na knihách p. Sládkových jako ‚přirozené‘ a ‚prosté‘, je ve
skutečnosti ‚umělé‘ a ‚složité‘, rafinované a pasivní, reprodukční a technické.“ (Šalda [1892]
1949, 152). Šalda dále konstatoval, že moderní národní umění nelze stvořit imitací národních
lidových písní, jež symbolizují uzavřenou historickou etapu a nemohou mít trvalost (rozuměj
životnost) pro soudobého moderního člověka zcela odlišné psychologie99: „ten, kdo přeloží
dokonale cizího některého génia, vykonal pro národní umění (ve smyslu přesném a
technickém!) více, než kdo virtuózně napodobil sta lidových písní.“ [zvýrazněno autorem, J.
K.] (Ibid, 151). Sládka-básníka následně Šalda nepřímo označil za „dekadenta“ ve smyslu
netvůrčí repetitivnosti:

Je trudné, je v tom rozhodně jisté naladění dekadentní, mysliti, že není v bohaté a složité
kultuře moderní básnického syžetu a motivu, že není zde jádra, které by mělo schopnost a
právo žádati výrazu uměleckého, že je nutno reprodukovati pasivně a virtuosně primitivná a
zapadlá stadia kulturní a psychologická. Je v tom rozhodně proskribovaná „Kulturmüde“ –
odpor a únava z daného a obklopujícího světa a vzduchu přítomnosti, k jeho složité, živé,
reálné, bolestně a těžce cítěné spletitosti – útěk a návrat k starým a iluzorně prostým a
domněle „zdravým“ periodám primitivným. Pojmy dekadent a primitiv se tak stýkají a
spojují. Determinují se navzájem. Jeden tvořívá symptomatologii druhého. (Ibid.)

Sládkova vlastní básnická tvorba byla pro Šaldu synonymem dokumentárnosti,
folklorismu a – v Šaldově smyslu – ne-národnosti: „Národního, tj. sociálního významu,
smyslu v psychologii národní tato přímo a virtuózně napodobená poezie nemůže míti –
poněvadž není virtuelná, sociálně přiměřená.“ (Šalda [1892] 1949, 154). Na rozdíl od české se
podle něj francouzská literatura dokáže s moderní situací vyrovnat přirozenějším způsobem –
prostřednictvím náznaku. „Primitivismus“ ve francouzském umění podle Šaldy není: „[...]
opakovaná a v kopiích napodobená minulá epocha, nýbrž tato doba, tato minulá její stadia
jsou tu podstatně jen dekorací, mají jen hodnotu symbolu, podobu vnější a sdruženě
narážkovou – za ní je však percepce živá a přímá.“ (Šalda [1892] 1949, 153). O definování
pojmu dekadence zde nelze hovořit. Je však evidentní, že narážka na „dekadenci“ zde nese
99

Srov. „Nechápe se, že to, co máme zavřeno v ‚národních‘ písních, je svět mrtvý a zhynulý, sociálný a kulturní
stav zapadlý, zapadlý i stav psychologický.“ [zvýrazněno autorem, J. K.] (Šalda [1892] 1949, 150).
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jak význam opakování prvku, které má vést k jeho formální dokonalosti, tak pokus o návrat a
nový začátek, jež je pokusem o návrat nenávratného, a tedy stagnací.
Jiří Karásek ze Lvovic se s tématem nápodoby a stylu aforisticky vyrovnával v
souboru esejů Chimérické výpravy (1906). Jeho postoje jsou blízké Procházkovým, ale v
mnohém také raným názorům Šaldovým. Například v otázce imitace národní písně Karásek
dospěl k podobnému závěru jako Šalda – člověk městské kultury je od „primitivního člověka“
příliš vzdálen a dokáže vytvořit pouze pastiš, napodobeninu. Pod označením národní umění
Karásek rozuměl tvorbu umělce jako příslušníka národa pro svůj národ, ovšem nikoli
specifické látky či témata (Karásek ze Lvovic 1906, 25–27). Proklamovanou „nečeskost“
moderny ironicky vysvětloval jako danou již geografickou polohou: „Smíšeni, prosáklí ze
všech stran, jako v úskočné a smluvené hře brutálního přepadu, cizí kulturou, nemůžeme
chrániti fikce křišťálově bezvadné a čisté českosti.“ (Ibid., 25). Na jiném místě jsou jeho teze
o tzv. původnosti ovlivněny populárním sociálním darwinismem: „V literatuře jako v životě
slabší přemáhán je silnějším. Silné individuality básnické tísní slabé. Vítěz vtlačuje své rysy,
svůj ráz v mince básnického kapitálu, jímž vládne přemožený.“ (28). Dále Karásek rozlišoval
mezi individuálním zpracováním a řemeslností, již definoval jako schopnost imitace čehokoli.
Centrem jeho úvah je téma individuálního stylu, který provokativně formuloval také jako
„vlastní styl imitační“:

Kdo zná Baudelaira, Mallarméa a Verlaina, ví, že je naprosto nemožné býti zároveň i
Baudelairem i Mallarméem i Verlainem. A že kdo by dovedl sloučiti tyto tři nejrůznější
umělecké individuality, byl by zázračným umělcem [,] a tedy tím už svrchovaným originálem.
(29)

Příznačný je titul pozdějšího Karáskova souboru kritik a portrétních esejů –
Tvůrcové a epigoni vydaný v roce 1927, ovšem obsahující texty z období od roku 1900.
Epigonství Karásek chápal jako popírání individuality v umění, podobně jako Procházka vinil
z plagiátorství tzv. umělecký realismus:

Epigonem je mnohý umělec, plnící své dílo chaosem a křikem přítomné skutečnosti, a
zapomínající v té vřavě na jediného – na sebe sama. A tvůrcem je zase jiný, tichý a pokorný, jenž
jako by házel tkaný závoj na skutečnost, jen aby se mu jevila aspoň poněkud zastřenou, a jenž
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usiluje nejčistší formou vychvátiti ze skutečnosti všechno, co má k jeho duši a k jeho bytosti přímý
vztah. (Karásek ze Lvovic 1927, 6)

Martenova korespondence se Šaldou nad tématem tzv. ne/původnosti byla diskusí
o individuálním stylu a stylizaci jako utváření sebe sama svým dílem i řadou životních
zkoušek, pokusů a omylů. Marten inspirován Nietzschovou řeckou „povrchností z hloubky“ a
Schopenhauerou představou génia jako „organického, přeměňujícího se těla“ Šaldovi
exaltovanou dikcí a prostřednictvím evolucionistických obrazů předestřel svou představu
moderního umělce. Výjimečným jej činí zdolání krizí, znásobuje tak „přírodu“ a přesahuje
jedince, jenž v sobě nese „jen“ vývoj druhu:

15. 6. 1905 (č. XXXIII): Býti novým neznamená, jak tomu chtějí u nás, začíti znova od první
příhody a náhody, není primitivností a rudimentálností. Znamená to zpravidla a téměř
zákonitě: zopakovati v sobě moudrost přírody, která vede organismus zkrácenou tisíciletou
evolucí tvarů a sil – a vyrůsti nad ni výslednicí, která ji zmnožuje a posouvá, tvoří velký vklad
a hodnotné plus v jejich řadách; která ji překonává slovem, ale překonáním není chytrá,
opatrná zavilost, lhostejnost a pyrrhonismus, jež odrážejí vlny a rány jako želví štít. Překonání
potřebuje odvahy a otevřenosti, dlouhé a složené vlny otázek, obdivu, zklamání, muk,
vzpoury, inteligencí, jež se vyrovnávají, a srdcí, jež tajně milují, je stálý styk, tanec a boj,
drama. (Šalda–Marten 1941, 59)

Tzv. původností se zde rozumí samotná (sebe)tvorba, čili schopnost dát uměleckému dílu
původ nikoli pasivním přepisem, ale kreativním aktem, který je dramatem výběru:

Zachytiti ve svém ohnisku paprsky, jež proudí kolem nás z tolika zdrojů, a odraziti je pod
úhlem, daným zvrstvením naší duchové atmosféry, to je funkce původnosti, v umění jako
všude, kde tvoří kterási základní vzrostná síla lidské psychy. O jinou původnost, o tu
negativní, kterou u nás mají pořád v ústech umělci a kritikové, nestarali se géniové, a
nepotřebovali jí […]. (Ibid., 59–60)

Šalda na Martenův dopis reagoval o poznání střízlivěji. Zdůraznil, že moderní
honba za originalitou je umění v zásadě nepřátelská. Jeho idealistická představa kultury jako
společného „tkaní koberce“, čili kontinuálního utváření kulturního textu spřízněnými
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osobnostmi byla v jádru v napětí s jeho rolí moderního kritika, který požadavek na
„originalitu“ spoluutvářel a „neoriginalitu“ a „nepůvodnost“ vylučoval:

3. 8. 1905 (č. XXXIV): […] máte pravdu: u nás začíná každý ab ovo a dobrou půlku sil – neli síly všecky – vyplýtvá na věci podružné, na pouhé podmínky, které jinde jsou dány a
rozumí se samy sebou: na látku, děj, materiál, na dorozumění se o tempu a zorném úhlu se
svým okolím, na nekonečné (a často ještě marné) výklady, jak jej mají lidé číst. A každý tvoří
jako by nebylo tvůrce a děl před ním, tvoří bez poměru k nim, olupuje se o tisícerý (a právě
nejjemnější) vztah ke světu, k jeho dramatu vývojovému. [...] Četl jsem nedávno za sebou
několik velikých Francouzů šestnáctého, sedmnáctého a osmnáctého věku a podivil jsem se,
jak cyklicky se tu myslilo a cítilo, jak jeden vychází od druhého a předpokládá jej, jak všichni
tkají na jediném ohromném koberci. (Šalda–Marten 1941, 62)100

Martenově koncepci stylu je věnována podstatná část osmé kapitoly této práce.
Zde alespoň připomeňme, že principy stylu a stylizace lze pozorovat také ve formulacích jeho
raného článku-glosy Slovo o individualismu z roku 1902 (Marten/Šebesta 1902f, 1–4).101
Z textu vyplývá, že šlo o autorovu reakci na kritiku adresovanou osobnostem, které nacházely
inspiraci v Nietzschových spisech, byly proto označovány za „individualisty“ a současně za
„nepůvodní“ a „epigony“. Marten individualismus chápal jako kritický postoj ke kultuře
v širokém smyslu. Upozorňoval na skutečnost, že šíření jediné ideje i nekritické přijímání
ideje/í je ideologické a je zcela odlišné od kritického přístupu ke vzorům jako myšlenkovým
inspirátorům. Jak píše: „Nebo se snad předpokládá, že jest o tolik těžší, hlubší, vážnější činiti
excerpta z Bible a z Tolstého nežli inspirovati se křížením blesků ve mracích filozofie
Nietzschovy?“ (Ibid., 2).

100

Srov. „Pascal ku příkladu bere celého Montaignea – všecek jeho resultát – za svoje východisko, za svoji látku,
z níž básní, již přepracovává, stravuje, přetvořuje: začíná tam, kde Montaigne končí, a domýšlí jej paradoxní,
obrácenou logikou.“ (Šalda–Marten 1941, 62).
101
Text je podepsán jako M. Š. Dikce článku utvrzuje v názoru, že jde o Miloše Martena-Šebestu.
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2.3 Plagiátové aféry II

Do plagiátových afér devadesátých let mezi představiteli tzv. realistické kritiky a
moderny se kromě eticko-estetických sporů promítaly i konflikty generační. Vzájemné
obviňování z „nápodob“ a „plagování“ pokračovalo i dále mezi představiteli moderny,
přestože v tuto chvíli umělci a kritici sdíleli více méně totéž pojmosloví (viz polemika mezi
Šaldou a Dykem o Píseň o vrbě102). Do sporů o eticko-estetické otázky se mnohdy promítaly
neshody osobního rázu, kritické výměny často provázela nařčení z krádeže stylu. Argumenty
nových teorií (jako dříve teorie sociability imitace nebo teorie degenerace) do diskusí vnášeny
nebyly. Objevily se spíše rekapitulující sociologicky orientované náhledy, které uváděly
problém do širších souvislostí: komplexní politicko-ekonomická transformace společnosti
umožňuje snadnější přístup ke zdrojům, tedy snadnější dostupnost vzdělání, čímž dochází k
nárůstu umělecké vzdělanosti. Literární historik Hans Landsberg uveřejnil v roce 1911 v
Zeitschrift für Bücherfreunde článek Das literarische Plagiat (Landsberg 1911). Při
definování plagiátu autor analyzoval jeho historické a kulturní podmíněnosti – neexistence
kategorie

ve

středověkém

křesťanském

umění

sdílícím

ideu

či

v

kolektivně

orientované japonské kultuře po vzoru teze „majetek je krádež“. Landsberg konstatoval
extrémní úzkost z krádeže duševního majetku. Spolu s „hony“ na plagiátory ji interpretoval
jako fenomén typicky moderní (viz výše Bloomovy teze). Extrémní péče o tzv. originalitu díla
i osobnosti, slovem stylu, jsou podle Landsberga daní za moderní vzdělanost. Demokratizace
umožňuje přístup ke vzdělání i zájem o nejmodernější umění, jež se tak stává dostupným
širokým vrstvám obyvatelstva:

102

Srov. polemiku o spisovatelově odpovědnosti za jeho postavy mezi F. X. Šaldou a Viktorem Dykem z roku
1908–1909 kvůli Dykově souboru povídek Píseň o vrbě, resp. povídce Událost pozorovaná z okna, kde v
narážkách na postavu filozofa-kompilátora Šalda identifikoval Dykovu karikaturu Masaryka/Drtiny/Krejčího.
Šalda zdánlivě neporozuměl perziflážnímu charakteru Dykova Konce Hackenschmidova a prohlásil jej za
kompilaci: „celé stránky složené z citátů nebo kde volně překládá cizí díla nebo podává jejich myšlenkový
obsah!“. Dále hovoří o „příznačném motivu“ Dykova románu: odpor k opakování, čímž ho usvědčil z převzetí
motivu ze svých Bojů o zítřek (Šalda [1909] 1953b, 285). Dyk se hájil proti ztotožňování postavy s autorem
ve jménu umělecké svobody (Dyk 1909). Z hlediska race-kritiky stojí za pozornost Šaldova snaha Dyka
ponížit obrazem primitivismu debaty: „Ó literární abecedo! Ó literární negři!“ (Šalda [1909] 1953a, 392).
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Mit der Zunahme der literarisch interessierten Kreise wächst die Ängstlichkeit, mit der
geistige Eigentumsrechte bewahrt, die Nervosität, mit der Plagiatsbeschuldigungen erhoben
werden. [...] Das neue Jahrhundert ist an Plagiatsbeschuldigungen ebenso reich wie arm an
einigermassen glaubhaften Nachweisen. (Landsberg 1911, 124)

O Landsbergově článku v českém prostředí informoval v roce 1911 Stanislav
Kostka Neumann fejetonem v Lidových novinách (Neumann 1911).103 Neumann připojil
příklady českých sporů o „plagiát“ (narážel na další aféry kolem Vrchlického, Machara,
Herbena), převážně však šlo o zkrácený překlad Landsbergova článku citovaného výše. Spíše
s ironií Neumann vyzýval k přezkoumání „povahy různých způsobů přebírání látky“ u
zmíněných autorů, současně narážel na spory v hodnocení díla Julia Zeyera a jeho stylu, který
je podle článku založen na parafrázích. Neumann tak nepřímo odkazoval na brožuru Miloše
Martena O básníka (Marten 1911b)104 a Martenovo úsilí o Zeyerovu obranu zpochybňoval
(„Hezké periody esejistů nerozhodnou osud tohoto sporného básníka.“) (Neumann 1911, 2).
Následovaly spory o originalitu stylu Růženy Svobodové, které se dotýkaly i
Martena. Šalda publikoval v časopisu Novina glosu o knize Břetislava Foustky Ochrana
dětství a mládeže, přičemž mravokárně narážel na beletrii okruhu Moderní revue (Šalda
[1912] 1954a).105 Příští polemika způsobem vedení připomínala spíše plagiátovou aféru v
Času z kraje devadesátých let. V glose Případ Siebenscheinův… (Šalda [1912] 1954d), kdy
patrně skutečně šlo o pochybnou podobu volného překladu, Šalda pokračoval útokem na
Karáska, Procházku i Martena. Motiv ne/originality a krádeže stylu-ducha byl Šaldovou
cestou k upevňování dominance a superiority na poli kritiky i výrazem odporu ke sdílení
čehokoli:

Praví literární lupičové, a lupičové v umění jedině nebezpeční, jsou ne ti, kdož berou slova,
řádky, fráze a věty, slovem literární hmotu, nýbrž ti, kdož odkoukávají ducha, smysl, rytmus,
intonaci, vnitřní ráz, vůni a výraz a padělají je v jiné látce. Takovému lupiči nedokážeš
103

Také srov. rané ironizování tématu Neumannem v článku Příspěvek k plagiátové komedii těchto let
devadesátých (Neumann 1897, 160).
104
K polemice o dílo Julia Zeyera mezi Novinou (F. X. Šalda, O. Šimek) a Moderní revue (Marten) srov. (Vojtěch
1996, 380–381).
105

Srov. Šaldovu ironickou argumentaci založenou na poměřování tragiky „skutečné“ a „inscenované“: „V době
literární specializace, uměleckoprůmyslové rutiny a literárního bibelotství doporučuji její četbu [Foustkovy
knihy, J. K.] literátům, aby poznali, kde vyvěrá opravdová tragická inspirace životní a kde jest třeba hledat
vykoupení z dnešního zprahlého papírového hračkářství literárního. Jsou v knize Foustkově stránky vyplněné
tabulkami statistickými, které tomu, kdo umí číst, řeknou stokrát víc než stoh dnešní beletrie z nákladu
Kamily Neumannové nebo Moderní bibliotéky.“ (Šalda [1912] 1954a, 96).
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juxtapozicí před soudním tribunálem, že něco uzmul, poněvadž nic neopsal slovně, a přece
oloupil víc svou oběť, než kdyby z ní opsal celé stránky. V tomto smyslu jsou neoriginální
např. některé stránky p. Karáskovy, Martenovy nebo Procházkovy, poněvadž padělají
paradoxní grácii a ironii Wildovu nebo smyslnou melancholii Péladanovu nebo názorně
naléhavou obrazovou metodu Barbeyho d’Aurevilly. Ale ovšem to přesahuje obzor, rozum,
znalost a soudnost naší literární policie [,] a proto ticho po vlastech. (Šalda [1912] 1954d,
101)

V tomto duchu pokračovalo Šaldovo hodnocení Karáskových Posvátných ohňů
(Šalda [1912] 1954b). Následně Karásek upozornil na shodu mezi beletrií Svobodové a svou
vlastní, šlo o motiv horské květiny hořec a jeho interpretaci. Motiv se objevil ve Svobodové
Hodině páté, Karáskově básni i v Posvátných ohních. Na spor fejetonem reagovali Jiří Mahen
v Lidových novinách (Mahen 1912, 1–2) a Viktor Dyk v Lumíru (Dyk 1912, 378–380).
Karásek se bránil v článku Kapitola k problému původnosti a napodobení. Úsilí zesměšnit
druhou stranu106 se střídalo s úvahami na téma psychologie tvorby a stylizace v kontextu
neoklasicistních tendencí: „Originálnost v syžetech jest iluzivní. [...] Byl učiněn soupis všech
dramatických situací a shledáno, že jest jich něco přes třicet. Renesanční novela, lidová
pohádka, není to vlastně obměna několika málo ustálených situací?“ (Karásek ze Lvovic
1911–1912, 232).
Roli plagiátových afér v hledání výrazu moderního umění a v jeho teoretické
reflexi jistě nelze přeceňovat. Takováto mnohdy teatrální forma projednávání etickoestetických otázek cesty skutečnému dialogu naopak uzavírala. Na druhou stranu, v některých
případech tyto aféry představitele moderny podněcovaly k sebereflexi. Především
provokovaly účastníky debat k definování pojetí „ne/původnosti“ a „plagiátu“ ve vztahu k
vlastním programům a estetikám, které byly v následujících desetiletích dále rozvíjeny – na
jedné straně jako experimentální avantgardní postupy koláže, na straně druhé jako metody
neoklasicismu obnovované spirituality navracející se k tradičním formám vyprávění,
konstrukci dramatických konfliktů a zpracovávání „starých“ nadčasových látek.107

106

Srov. „Nepochopí však ovšem ani, že je větší plagiát, opíše-li kdo z Flauberta jednu větu, než kdyby někdo
z Jiřího Mahena opsal celou Díži.“ (Karásek ze Lvovic 1911–1912, 229).
107
Srov. Šaldovu studii Novoklasicism reflektující knihu Paula Ernsta Weg zur Form: „Dnes víme, že kladná
původnost (a jen ta má cenu) jest možna jen tam, kde básník nebo umělec zná co nejlépe své předchůdce a že
jest pak jen jiným slovem pro smysl tradiční.“ (Šalda [1912] 1954c, 16). K tématu novoklasicismu a
Karáskově svébytné realizaci „novoklasicistní tendence“ v básních Ostrov vyhnanců (projekt „vytvoření
jakéhosi mauzolea věčnosti, krásy a umění […]“) srov. (Wiendl 2010, 204).
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3. KRITICKÉ KONKRETIZACE MARTENOVY BELETRIE

3.1 Cyklus rozkoše a smrti 1907

Bílý květ durmanový je tato záhadně krásná,
jedovatá a do jisté míry odporná kniha.
Jan Max o Cyklu rozkoše a smrti

Okruh čtenářů Martenovy prózy je možné velmi přibližně ztotožnit s okruhem
čtenářů Moderní revue a s okruhem autorových přátel v českém a francouzském prostředí.108
Vydání Cyklu rozkoše a smrti v roce 1907 působilo kontroverzně a v kritických reakcích byly
zastávány velmi protikladné postoje. Recenze se shodovaly v názoru, že Martenův
beletristický knižní debut je zejména svým stylem v kontextu soudobé české literatury
neobvyklý. Tuto jinakost se kritika snažila pojmenovat, přičemž je patrné zdráhání zařadit
Martenovo dílo jednoznačně do kategorie „dekadence“. Samo označení se v reakcích na knihu
vyskytovalo spíše výjimečně, a to především na základě Martenovy publikační aktivity v
Moderní revue. V českém tisku se objevilo více než deset recenzí (Šrubařová 2010),109 jedna
ve francouzské revue Mercure de France. Nejčastěji diskutovaná témata lze rozčlenit do
několika vzájemně provázaných oblastí: (1) neobvyklost Martenova „chladného“ jazykového
108

Listy s adresami přátel a známých, jimž Marten knihu zaslal, se nacházejí v autorově pozůstalosti uložené
v LA PNP, f. MM.
109
Východiskem práce je bibliografie sestavená Vilémem Bitnarem a dále bibliografie sestavená Janou
Šrubařovou (Bitnar 1926; Šrubařová 2010). Současně jsem se opírala o heslo „Miloš Marten“ v Lexikonu
české literatury (Lantová 2000) a o Martenovu pozůstalost, kde se nacházejí další výstřižky recenzí. Reakce
na knihu publikované v českém tisku Martenovi zasílali do Paříže jeho přátelé, zejména Zdenka Braunerová a
Antonín Starý. Bibliografie Šrubařové uvádí patnáct recenzí na Cyklus první redakce. Bibliografie však není
vždy zcela spolehlivá. Dohledat se mi podařilo pouze dvanáct recenzí, z nichž některé zmíněná bibliografie
neeviduje.
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stylu; (2) nesrozumitelnost jeho jazyka, a tak nepřístupnost a „nečitelnost“ textu; (3) styl jako
maskování (nemravné) „podstaty“ autorova myšlení; (4) tzv. nepůvodnost/literárnost, západní
inspirace; (5) žánrová a kompoziční specifičnost/nevyhraněnost; (6) morální závadnost a
„nakažlivost“ díla, přičemž výroky postav byly ztotožňovány s autorovými názory.
Martenův jazykový styl vzbuzoval, až na výjimky, podivení. Nejčastěji byl
charakterizován jako „neživotný“, „chladný“, „neprožitý“, a to i ve smyslu falešný,
nepravdivý, lživý, alibistický. Omezíme-li se na nejčastěji se opakující požadavky, které
z negativních reakcí na Cyklus vyplývají, ideální umělec by měl ke skutečnosti přistupovat
bezprostředně, tedy prostřednictvím smyslů a nereflektovaně. Skutečnost by měl
pojmenovávat „objektivním“, co nejširším společenským vrstvám srozumitelným jazykem,
který má ve spolupráci s tématem a dějem ve čtenáři vzbuzovat co nejsilnější emoce –
požitek/odpor, tedy afektaci, vytržení. Dovedeme-li požadavky a připomínky většiny recenzí
do důsledku, autor má projevy individuality svého stylu ideálně tlumit.
Karel Hugo Hilar v recenzi nazvané Maniak analýzy z roku 1907 (Pokroková
revue) hodnotil „neosobnost“ Martenova stylu jako negativní znak a konstatoval, že jeho
dramata „nevyvřela z vulkanických hlubin fyziologických zážitků, z temných štol krevního
oběhu a básníkovy nervové organizace.“ (Hilar 1925, 158).110 Umění, k tomu aby působilo,
má podle Hilara čtenáře především šokovat:

[…] nelze před nimi [Martenovými dramaty, J. K.] pobýti s pocitem uměleckého otřesu, jímž
naplňují pravá umělecká díla; tato dramata skličují a nedávají výhledů. Je to svědectví jejich
neupřímnosti. Tyto martenovské tragédie nepřetékají prolitou krví, ale trpí opakem,
chudokrevností. (Ibid.)

Negativně a prostřednictvím velmi expresivní zastrašující rétoriky Hilar hodnotil také
prolínání umění a psychologické vědy (srov. již titul recenze), tzn. Martenovo užívání
analytické metody i odborné terminologie:

Zlý démon zběsilé analýzy, jíž rozpadá se červená krev, hnilobou byvši zastavena v pulsu,
stvořil tuto metodu, jež neuvedla-li ad absurdum metodu umění jakožto vědy a vědy jakožto
umění, uvedla bezpodmínečně ad absurdum hrdiny těchto dramat. (162)

110

Poprvé byla recenze publikována jako (Hilar 1907), následně přetištěna v souboru (Hilar 1925).

83

Rétoriku o nákaze ve smyslu učení amorálnosti, navíc se zdůrazněním ohledu na
národní zájmy,111 použil v recenzi Martenovy knihy R. B. Mácha (Moravský kraj):112

Umělec psycholog nevidí v člověku nic jiného – než zvíře [...] hledá krásu v nejhnusnějších
scénách, [...] Jed rozkladu pouští do duše mladého člověka, aby z něho udělal nešťastného,
zkaženého, rozvráceného, skleslého člověka. (Mácha 1907)

Efekt distancovaného a „netransparentního“ stylu provokoval a Mácha jej svou logikou
považoval dokonce za neetický. Kritizoval sloh „velkých slov“ bez emocí, který není s to
čtenáře oslovit a vede jej tak k opomíjení závažných společenských a národních problémů a
nakonec k celkové ignoranci. Z recenzentových výroků plyne, že Mácha postrádal autorovo,
popř. vypravěčovo, jednoznačné morální hodnocení a odsouzení hlavní postavy, v níž viděl
typ pokleslého Raskolnikova. Či ještě lépe, literatura má v ideálním případě recipienta
prostřednictvím šoku k přijetí názoru donutit, vychovat a neposkytnout prostor
pochybnostem:

Představte si, jak by takovou látku zpracoval Dostojevskij nebo Tolstoj. Jaký otřes hrůzy před
touto jámou zvířeckosti by dovedli ve vás vzbudit! Jak tu ubohou lidskou duši dovedli by
vyrvat z kloaky hnusu a strašna! Ale náš autor zrovna s rozkoší se v tom kalu válí [...]! (Ibid.)

Jiný pohled nabízela polemická replika na Máchův článek od Jana Maxe
(Moravský kraj). Jako mnozí další recenzenti také on Martenovi vytýkal přemíru cizích slov
působící efektem „distinguovanosti“ za každou cenu: „Dělaný patos blýská se ohavně cizími
slovy, která nejsou volena z nutnosti a travestují.“ 113 Celkový styl Martenova Cyklu však
naopak vysoce cenil: „Uráží [Cyklus, J. K.] odvahou; posvěcuje láskou to, čemu se říká vina,
111

Srov. „Utrpení a zápas lidstva, utlačených, ponížených zápas národa je umělci ničím. Nu, takové ,umění‘ byl
našemu národu čert dlužen.“ (Mácha 1907). Výstřižek recenze se nachází v LA PNP, f. MM. V této
souvislosti není bez zajímavosti, že autor recenze Rudolf Bedřich Mácha později náležel k hlasatelům
ideologie československého fašismu, v jejímž jméně kritizoval Masarykovu myšlenku ne-nacionalistického
humanismu, srov. (Mácha 1927).
112
Číslo strany není zřetelné, rukou Zdenky Braunerové (pravděpodobně), je připsáno „Moravský kraj“ a „7.
XI“.
113

Výstřižek recenze Jana Maxe se nachází v LA PNP, f. MM. Předpokládáme, že jde o rok 1907, stranu nebylo
možné ověřit. Skutečnost, že jde o Moravský kraj, vyplývá z kontextu článku.
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hřích; a neobestírá nic upachtěnou lyrikou.“ Aniž by Max podrobněji analyzoval vztahy etiky
a estetiky či například jiné Martenovy teoretické práce, porozuměl jeho úsilí o anti-lyrismus
právě prostřednictvím stylu: „Marten je bytost tlumící svou citovost, zadržuje a nedovolí, aby
se rmutně rozlévala. Dává své lyrické podstatě kamenný vnějšek, avšak prožívá jí horce a
vzrušeně temné otázky člověka, sestupuje hluboko ke kořenům, aby naslouchal a pozoroval
[...]“ (Max 1907).
Jan Max se svou reakcí implicitně stýkal s názorem Jiřího Karáska ze Lvovic.
Literaturu/umění Karásek z oblasti etiky ve jménu estetismu i práva na fikci vyděloval a
uplatňoval v jejím hodnocení kritéria esto-psychologická. Označení syntetický styl sice
nezmínil, Martenův styl však vykládal jako fúzi smyslovosti (evokace dojmů) a „racionality“
v tom smyslu, že takováto evokace dojmů je vědomou stylovou konstrukcí, stylizací jako
možností sebepřesahu, ne přímým přepisem citu fyzického autora (Karásek ze Lvovic
1907).114 V rámci literárně-psychologického přístupu kritik oceňoval autorovo „překonání“
lyrismu, o něž sám podle svých slov usiloval115:

[...] přímo racionelní vztah k vlastnímu umění, k jeho magnetismu, ne subjektivní podlehlost,
opojování se vlastními pocity a slovy, omdlévání z mučivých vjemů a z houstnoucích vůní,
ale úsilné, vědomé stylizování nádherně rozepjaté touhy i drtící, sžírající muky. [zvýrazněno
autorem, J. K.] (Ibid., 438)

V čem Karásek spatřoval, i přes onu distancovanost stylu, Martenovu schopnost
sugesce, byla tematizace univerzálních emocí: „[Marten, J. K.] nelíčí osob, ale smutky, jež
černají se v jich nitrech, melancholie, jež je zatemňují. Nelíčí věcí, ale vlivy, jimiž zmocňují
se našich niter, jimiž uvolňují v nás naše vlastní pocity.“ (Ibid.). Toto lidsky sdílené Marten
vyjadřoval prostřednictvím symbolizace: „Je to chimérická pravda nitra, pravda Baudelairova,
kde se vidí místo ženy stín anděla a místo úzkosti upír: kde není všechno totožné s naším já,
kde duše své nitro mění jako v nitro někoho jiného, ale přece nevychází z něho [...].“ (439)

114

Karásek dále píše: „Smyslným, opojným stylem vypravuje o imaginárních snech nitra, v nuancích
duchovitosti, ireálnosti popisuje předměty viděné ve skutečnosti. [...] Krásná kniha touhy, horké, rozpálené
touhy, šílící za opojením: ale zároveň kniha interní superiority, vnitřní nadvlády artistní bytosti, dychtící jen
po tom, aby cítila vanouti na sebe ‚ohnivý dech úst, aniž je líbá‘, – dychtící po iluzi a ne po vyplnění snu.“
(Karásek ze Lvovic 1907, 438).
115
Jiří Karásek ze Lvovic v roce 1901 (15. 7.) Martenovi v korespondenci vyznával, jakou obranu mu
poskytovala kategorie stylu: „Já sám užíval kritiky vždy jen jako drezury stylové a myšlénkové k původní své
tvorbě, ke zdisciplinování přílišného svého lyrismu.“ (Kuchař 1999, 66).
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Moralistní přístup k Cyklu zaujal Josef Laichter v časopisu Naše doba (Laichter
1908, 58–63).116 Za znepokojivou považoval nevyhraněnost Martenovy knihy: výtvor mezi
vědou a uměním reprezentující mravní relativismus postav. Jejich postoje Laichter
identifikoval s autorovými.117 Objevila se též výtka tzv. nápodoby cizích, tzn. západních
zdrojů, konkrétně recenzent zmínil Oscara Wilda a Olu Hansona.118 Jak píše Roar Lishaugen,
se stejnými Laichterovými (ale též Vodákovými ad.) výhradami k nabourávání veřejné
mravnosti „wildovštinou“ se setkával i Karáskův Román Manfreda Macmillena.119 Co se
Martena týče, varování před četbou Cyklu byla umocněna militantní rétorikou o nákaze a
otravě: „Spisovatel v tomto smyslu není již průkopníkem, je škůdcem a kniha jeho zbraní
napuštěnou jedem. [...] musí nám býti líto každé oběti, která jde do života otrávena
podobnými knihami. A oběti jsou.“ (Ibid., 60). Laichter zastával názor, že témata jako incest a
jiné projevy lásky a sexuality „mimo normu“ či reprezentace zločinů z vášně bez jasného, tzn.
odsuzujícího, morálního stanoviska autora do oblasti umění nepatří a ani „virtuozita“ stylu
není s to odstup zajistit: „Má jistou pečlivě získanou dovednost slohovou – nazval bych to
vypěstovanou virtuozitou – to je všecko.“ (Ibid.). Styl knihy Laichter z pozice zastánce
uměleckého realismu chápal jako ambivalentní a především alibistický prostředek zobrazení:
„Nelze zde mluviti o nějakém vniterném umění – je to zdánlivě všecko v rukavičkách, ale v
jádru hrubost a více než hrubost.“ (Ibid.). Dovedeme-li jeho názor do důsledků, morální
problémy má literatura buď vysvětlit jasně, nebo o nich má raději mlčet, neboť náznak v
uměleckém díle, jehož status neustále osciluje mezi „lhaním“ a „pravdou“, výchovou a
deformací, nepřestává budit zájem:

[…] působivost jeho [Martenovy, J. K.] knihy je založena v nejrafinovanějších a
nejdrastičtějších situacích, v rafinovanosti a dráždivosti syžetů, v působení ne na nejvyšší a

116

Laichterova recenze byla poprvé otištěna v Naší době v roce 1908, kde byl redaktorem Masaryk, následně
byla znovu publikována v souborném vydání Laichterových prací v roce 1919 pod titulem Uměním k životu
(Laichter 1919, 23–24).

117

Laichter Cyklus četl výlučně z hlediska morálky a psychologie biografického autora: „Povážíme-li, že autor
této knihy zří v oné perverzní rozkoši to nejvyšší, co život může dát, že v této rozkoši domnívá se zřít
vyrůstati myšlenku, čin, krásu a lásku, vidíme všechnu zvrácenost a zhoubnou chorobnost jeho srdce i ducha.“
(Laichter 1908, 59). Jako protipól Cyklu Laichter hodnotil Pavilon moru. Zlomek zápisků neurastenikových od
Louise Křikavy, který „dobro“ a „zlo“ jednoznačně a srozumitelně rozlišuje. Naopak stejně negativně jako k
Martenově knize přistupoval ve stejné recenzi ke Karáskovu Románu Alfreda Mcmillena a Hladíkově povídce
Duo.
118
Srov. „P. Marten to má z Wilda, u něhož se učil (také u Oly Hansona).“ (Laichter 1908, 60).
119
S konkretizacemi Karáskova díla lze pozorovat mnohé styčné body: téma epigonství, amorálnost, „plagování“
západní literatury/„wildovština“. Srov. (Lishaugen 2008, 158–210).
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nejlepší stránky lidské, nýbrž v působení na smyslnou, živočišnou stránku člověkovu.
(Laichter 1908, 60)

S argumenty o zneužívání krásného jazykového stylu jako alibi pro reprezentaci
nevhodného a společensky závadného obsahu operoval také recenzent(i?) Času, zvláště druhý
ze dvojice článků Nové pokolení I, II (autorem byl patrně Jindřich Vodák):120

Sloh p. Martenův, se všemi slibnými vlastnostmi, jež má, zdá se být zrovna jen k tomu, aby
bylo čím vykrucovat se z každé špatnosti a podlosti, aby pro všecko, co se dělá hrubého a
nízkého, mohla se hotovými, vytříbenými větami vyslovit nějaká bezpečná, svrchovaná
výhrada. (Čas 1907b, 3)

Martenův styl zde byl označen jako „ideologický sloh“ a interpretován ve smyslu derealizační clony. Ta má umožňovat jen zobrazování erotických scén, amorálních obsahů a
asociálních pseudokulturních postav,121 které jsou podle recenzentova názoru stejně
nekultivované jako tzv. okraj společnosti (uvádí dělníky z předměstí, návštěvníky
námořnických špeluňek a případy soudních síní) (Ibid.).
Také recenzent prvního článku v Času (Nové pokolení I) se zaměřil především na
kritiku Martenova jazykového stylu. Hodnotil jej jako příliš vědeckého charakteru, „více nežli
básnický nebo literární v běžném smysle“: „Nezní-li to, jako by nemluvil spisovatel, básník,
nýbrž ‚doktor sociálních – a dodejme: psychologických věd‘, který musí mít všechno, o čem
jedná na vlas vyměřeno a zjištěno?“ (Ibid.). S odkazem na esej Remyho de Gourmonta
Esthétique de la langue française/Estetika francouzského jazyka (1899),122 který je z
jazykově-politického hlediska skutečně militantní, recenzent kritizoval nejen pronikání
120

Antonín Starý se, podle korespondence Martenovi, domníval, že autorem prvního z článků v Času může být
Jan Herben. Národní obzor následně publikoval výňatky z Vodákova (?) článku. Jana Šrubařová v Martenově
bibliografii uvádí, že jde o Pavla Fraenkla (Národní obzor 1907, 11).
121
Srov. „Bettina a Helena Půlnočního dítěte shromáždí kolem sebe na naléhání lékařů (jen proto!) několik
umělců.“ (Čas 1907a, 2).
122
De Gourmontova kniha je výrazem jazykového nacionalismu, který např. bilingvismus považoval za
nebezpečný poklesek: „Un homme intelligent et averti peut savoir plusieurs langues sans avoir la tentation
d’entremêler leurs vocabulaires; c’est au contraire la joie du vulgaire de se vanter d’une demi-science, et le
penchant des inattentifs d’exprimer leurs idées avec le premier mot qui surgit à leurs lèvres. La connaissance
d’une langue étrangère est en général un danger grave pour la pureté de l’élocution et peut-être aussi pour la
pureté de la pensée. Les peuples bilingues sont presque toujours des peuples inférieurs.“ (de Gourmont 1899,
79). Také ve studiu jazyků v zahraničí de Gourmont viděl ohrožení národních evropských jazyků jejich
vzájemným kontaktem. Uzavíral radikální tezí: „le peuple qui apprend les langues étrangères, les peuples
étrangers n’apprennent plus sa langue.“ (Ibid.).
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terminologie sociálních věd a psychologie do literatury, ale i užívání cizojazyčných výrazů v
odborném českém pojmosloví vůbec. V obojím spatřoval výraz Martenova sebeusvědčení z
pocitu inferiority, ať už národní/národnostní či osobní: „Učenecky p. Marten vypadá v
celkovém rázu svého slohu, který se chrání zůstat něčemu něco dlužen, v důkladné, rozvážné,
promyšlené stavbě i úpravě svých vět.“ (Čas 1907a, 3).123 Recenzentův postoj však není pouze
odsuzující, v případě textu Půlnoční dítě neupírá Martenově doslova „vědě slohu“ umnost.
Dále Cyklus recenzenta pobuřoval reprezentací urážlivého chování mužů k ženám, přičemž v
některých postavách Martenovu osobnost údajně „rozpoznával“. Tyto a další podobné
identifikace a zároveň výtky k autorově „neprožitosti“ zobrazovaných obsahů poukazovaly na
problémy uměleckých koncepcí realismu s pojetím literatury jako fikce. V tomto smyslu se
objevily též argumenty vycházející z problému střídání generací: „Kolik z toho prožil opravdu
a viděl ten čtyřiadvacetiletý mladý muž a mohl skutečně vidět a prožít?“ (Ibid.). Pozoruhodná
je však poznámka, v níž recenzent mimochodem upozorňuje na retardační princip (kruhové)
kompozice Cyklu: „Čtete ji [knihu, J. K.] těžce, tápavě, výhledy jsou všude kalné, zahrazené:
nikde není nic, co převádí zjevně a jasně někam kupředu.“ (Ibid.).
Svéráznou interpretaci vysoké míry slov cizího původu v Cyklu rozkoše a smrti
nabídl William Ritter v recenzi v Mercure de France (1907). Jeho postoj k Martenově jazyku
byl ambivalentní. Podle slov Martenova přítele Antonína Starého nalézal své ozvuky i v
dalších recenzích českých kritiků. Rok 1907 Marten trávil v Paříži a v době vydání Cyklu se
léčil z tyfové nákazy. V dopisu 2. 8. 1907 adresovaném Martenovi do pařížské nemocnice
Saint Louis Starý píše: „Ta naivnost o cizích slovech, převzatá od Rittera! Usmějete se
doufám, a to Vám udělá dobře.“ (D: MM–AS, LA PNP, f. MM.). Podle Rittera byl Marten k
volbě lexika původem z francouzštiny v některých případech takřka donucen neexistencí
daných výrazů, konceptů i objektů v „zaostalejší“ české realitě (pravopisnou podobu
ponecháváme v originálu):
Je concéderai du reste, à la décharge de M. Marten, que certains de ces mots manquent au
tchèque parce qu’ils expriment des choses, même très ordinaires chez nous, qui, en Bohême,
vu l’état de la nation il y a un siècle à peine, n’existent pas ou plutôt n’existaient pas encore
tout dernièrement: koketterie, galantni, salone, intimni… Oui, jusqu’où le sens de l’intime est
neuf en Bohême. [zvýrazněno autorem, J. K.] (Ritter 1907, 376)
123

Recenzent hovoří o Martenově zálibě v cizojazyčných výrazech „jak se právě v odborných pracích vědeckých
roztahují nejvíce, s trudnou nesamostatností pokořeného plemene.“ (Čas 1907a, 3). Jako příklady recenzent
mimo jiné uvádí: imaginární, entita, ireální, atonie, transcendentní. Podobné názory v české jazykovědě
prosazoval např. František Bartoš, viz dále 9.1.
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Martenovo „vyspělé“ myšlení podle Rittera stávající možnosti češtiny jako
„mladého“ vyvíjejícího se jazyka přesahuje. Cyklus pozoruhodně označil za autorovo
duchovní cvičení („un continuel exercice spirituel“): „le tchèque – et cʼest pour cela quʼil le
faut sans cesse rappeler, – ne sʼest trouvé que tout récemment en mesure dʼexprimer les
raffinements de pensée auxquels se complaît M. Marten et de si fugaces et difficiles, jʼallais
écrire studieuses, nuances de sentiment [...]“ (Ritter 1907, 376). Ovšem v případech, kdy jde o
koncepty obecnějšího charakteru, které již svůj „jazykový obraz“ v češtině mají, Martenova
volba výrazu cizího původu podle Rittera plné oprávnění nemá:

Mais timbru (timbre de la voix), vitality, bizrrenim, improvisovali, ekstaticky, processiemi,
potence, animalni, lektur, passaz, differencovany, experimentovati, naturell, vegetujici,
depresse, tout cela signifie-t-il des choses que Jean Huss ou Komensky nʼauraient pas
connues? [zvýrazněno autorem, J. K.] (Ibid.)

V Ritterově argumentaci je implicitně přítomná opozice ducha a těla/hmoty
(země) a otázka jejich fúze. Nakonec poznamenává, že by Marten udělal lépe, kdyby
umělecky rozvíjel možnosti češtiny a nepokoušel se o jazyk, který je umělý. Metafora
kultivace květiny vyrůstající z vlastních slovanských zdrojů, doslova „kořenů krásných a
dobrých“, v souvislosti s jazykem a jeho estetickým užíváním (popř. s konceptem „rasy“) byla
ostatně pro svou dobu, která jazyk nahlížela esteticko-morálním prizmatem, více než
příznačná124: „On mʼaffirme quʼil y aurait eu moyen dʼexprimer, même des sens un peu
déviés, un peu spéciaux, un rien nuancés de ces choses, en un tchèque épanoui sur une plante
née de belles et bonnes racines slaves et non dʼune sorte dʼespéranto.“ (Ibid.). Ritterova
poznámka o „esperantu“ je podstatná, neboť Martenův eticko-estetický umělecký projekt
mimoděk poměrně dobře vystihuje (viz dále 9.2.1.1). Přes jazykové výhrady však Ritter knihu
hodnotil pochvalně pro její odvahu filozofické abstrakce, estetistní kulturu včetně grafické
124

V této souvislosti lze připomenout např. výroky F. V. Krejčího, když odůvodňoval nekompatibilitu myšlenky
dekadence jako anti-sociabilní s ideovými základy pokrokového hnutí hájícího soudržnost „lidu“. Krejčí,
vycházeje z polarizace Západ vs. česká situace píše, že specifická kultura a estetika je inherentně spojena s
fyziologickými podmínkami: „To jsou jednou dva krajní póly, jimiž možno své žití ve společnosti pojímati,
póly diametrálně od sebe vzdálené a nesmiřitelné. Ani nejtlustší folianty, napsané o těchto věcech, nemohly
by ze člena demokratické strany v dnešním našem momentu národním a sociálním udělati dekadenta, není-li k
tomu dán celý sklad jistých podmínek fyziologických i kulturních, tak jako nevypěstujeme na žitném lánu
mezi prostými klasy nádherný exotický květ.“ (Krejčí 1895, 13).
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výpravy. Cyklus považoval za pendant k Barrèsově Knize krve rozkoše a smrti a přál mu brzký
překlad do francouzštiny.
Na „umělost“ a „mimo-zemskost“ jazykového stylu Cyklu, který pre-definuje
svého předpokládaného čtenáře, odpověděl karikaturou František Gellner ve fejetonu z roku
1913. Gellnerovy poznámky vystihují Martenovu situaci jako umělce-prozaika známého jen v
nejužších kruzích: „z toho [,] co napsal skutečně beletristického [,] pamatuji se na jedinou
věc. Nemýlím-li se, jmenuje se to Kniha rozkoše a smrti [sic!].“ (Gellner 1913, 1). Gellner
Cyklus nahlížel ze sociologického hlediska. Upozornil přitom mimochodem na efekt estetické
distance, jazykem utvářený:

Řeči, která je podivnější a šroubovanější než ona, kterou nalezl hrdina Čechových románů,
Matěj Brouček, při svém výletu u Čechů na měsíci, stěží [dělník, J. K.] porozumí. A vnikne-li
snad přece v taje temných slov a vět, dočte se mátožného líčení krvesmilných lásek, ovšem
bez nebezpečenství pro svou duši. Neboť porozumí-li, pozná jistě v spisovateli člověka srdce
nezkušeného. (Ibid.)

Výhrady k „nečeskému“ charakteru Martenovy knihy se zastíranou logikou
argumentace vznesl recenzent Lidových novin v článku s titulem Aristokrat (podepsáno -il).
Implicitně hájící pozice českého socialismu navázal na anti-západní jakožto anti-kapitalistické
diskursy. Cyklus je podle něj „místy pouhou parafrází děl Stanisława Przybyszewského,
ovšem pofrancouzštělého a obdařeného uměleckými, archeologickými a sběratelskými
zálibami.“ (Lidové noviny 1907, 2). V ironických poznámkách se ozývala kritika Martenovy
umělecké tvorby jako asociální, proti-společenské, implicitně jako buržoazní. Recenzent
klade otázku, na niž Martenovo dílo nepodává odpověď, totiž jaký je původ kapitálu postav, a
uzavírá: „jsou nám prostě směšní lidé, kterých se zmocní hysterická křeč při slově: tuniská
svítilna.“ (Ibid.).
Pozitivní odezvy se Cyklu dostalo v časopisu Osvěta lidu (podepsáno vkb.).
Konstatovaná příbuznost s knihou Maurice Barrèse Du sang, de la volupté et de la
mort/Kniha krve, rozkoše a smrti nebyla, v dobovém kontextu výjimečně, hodnocena jako
negativní jev. Pozoruhodné jsou některé recenzentovy interpretační postřehy jako například
antimoralistní výklad Martenova konceptu rozkoše jako rozkoše pro ideu: „[...] ne ta rozkoš
pouze smyslná, snažící se ukojiti pudy, jest to rozkoš prožívaná s nesmírným obětováním sebe
sama, svého klidu, rozkoš, kterou se člověk povznáší a utlouká zároveň a které věnuje vše.“
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(Osvěta lidu 1907, 3). Také další poměrně výstižné pojmenování neuroticky repetitivního
chování

postav

poukazuje

na

možnost

recenzentovy

obeznámenosti

s

moderní

psychologickou literaturou: „Hrdinové vymýšlejí možná dramata, aby vyvolali scény duševně
vysávající, po nichž nastává jisté otupění a deprese.“ (Ibid.).125 Vypravěčské postupy Cyklu,
totiž způsob inscenace psychologie postav prostřednictvím introspekce, recenzenta vedly ke
srovnání Cyklu se soudobou moderní severskou literaturou. Další společný znak jakožto znak
moderní prózy kritik spatřoval v roli paměti, kdy okolní objekty v mysli postavy vzbuzují
reminiscence, tzn. zapomenuté a potlačené zážitky.126
Osvěta lidu knize přičítala v rámci české literatury „stylovou originalitu“ a
označila ji jako řadu „psychologických novel“ i „znamenitý článek v řetězci vývoje
psychologického románu“. Bylo-li v recenzích téma žánru nadneseno, převážná většina z nich
hovořila o souboru novel/povídek, současně byl zmiňován jejich charakter eseje. Složitě
strukturovanou (doslovně „architektonickou“) kompozici knihy, jejímž principem je výraz
jednoty minulosti–přítomnosti–budoucnosti a cykličnosti jako věčného opakování, oceňoval
Otakar Theer (Lumír). Jeho recenze prokazovala nejen následování zásad tzv. vědecké kritiky
(zaměření na formální výstavbu díla, nemoralizování, vyhýbání se popisu dojmů z díla), ale
prozrazovala také velkou míru porozumění:

[...] nejen každé jednotlivé dílko, ale každá stránka, ano, možno říci každá věta musí míti svůj
pevný vztah k celku, že není již samostatnou jednotkou, nýbrž mikrokosmem, symbolem
celku samého. Kniha má podávati dobrodružství duše a každá jednotlivá stránka je, abych tak
řekl, dnem tohoto dobrodružství, v níž se reflektují všechny dny minulé a z níž lze vyčísti
všechny budoucí. (Theer 1907, 454)

Patrné je však i jisté míjení se. V interpretaci prózy Mimo dobro a zlo Theer konstatoval
Martenův pokus o inscenaci překonání náboženské morálky dualismu dobra a zla: „Obě tyto
křesťansko-židovské hodnoty ustupují zde do pozadí, pozbývají zcela svého obvyklého
významu, činíce místo jinému mravnímu ideálu, ideálu stupňované energie [...]“) (Ibid., 455).

125

Na motiv spolupráce tzv. pudu života a pudu smrti (Eros a Thanatos) svými vlastními slovy upozornil také
neznámý recenzent Cyklu v neidentifikovaném periodu. Novinový výstřižek se nachází v LA PNP, f. MM:
„tato souvislost smrti s rozkoší, tento zápas slepé síly, jež je v nás, nekonečné touhy nikdy nenaplněné, s
osudem neodvratného zániku je předmětem několika jemně vybroušených povídek – možno-li tu toho slova
užíti.“ (3).
126
Nabízelo by se zde pochopitelně srovnání s postupy, s nimiž se později setkáváme u Marcela Prousta.
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Vymanění postavy z tohoto dualismu a její „princip ryzí renesance: závratné vypětí ducha a
požitku“ (Theer 1907, 455) však nakonec podle Theera selhává:

A právě střetnutím obou těchto prvků vzniká tragický konflikt, jehož dokladem je vlastně
kniha celá. Ať se pan Marten brání, jak brání, křesťanský dualismus se sem vloudil, ne sice
jako hřích, nýbrž jako slabost. Žena, nositelka sexuálního opojení, princip slabosti, podlamuje
muže, princip síly. (Ibid., 456)

To, co Theer interpretoval jako nedopatření, lze však chápat i naopak, totiž jako Martenův
záměr a provokaci k reflexi nad paradoxní úlohou umění v lidském životě a nad podobami
determinace člověka – biologické v širokém smyslu jako pudové, antropologické (ve smyslu
hledání fyziologických a morálních rozdílů), kulturní atd. (viz interpretace Erotikonu v
6.10.3). Je tak otázkou, zda je skutečně nutné vykládat také závěrečný motiv dialogu se ženou
(resp. jeho zárodek) jako křesťanské „Erlösung“ ukotvením v „ženské anti-spiritualitě“.
Kritické konkretizace první redakce Martenova Cyklu rozkoše a smrti svědčí
o nedůvěře a podezření, jaké Martenův tvůrčí princip distancovaného stylu při zobrazování
dramatických situací vzbuzoval. Styl, který většina kritiky v roce 1907 považovala za
emocionálně „chladný“ a neosobní, Marten sám zpětně v letech 1915–1917 považoval naopak
za emocionálně velmi vypjatý a expresivní. Je však třeba mít na paměti roli uměleckého díla
ve změněné společenské situaci, tedy úlohu, kterou mu Marten sám v době války přikládal
(viz 9.2).
Výtky podobného typu jako v recenzích Cyklu se objevily i v reakci na Martenovu
renesanční novelu Cortigiana (1911): „známý dekadentní slovník“; „zcela umělý, studený –
naučený a odkoukaný drobet literatury“ (Lidové noviny 1912, 3).127 Bohumil Polan
(Pokroková revue) hodnotil motiv spojení Eros a Thanatos v roce 1911 jako klišé, opakovaly
se výtky jako „knižnost“, „neinovativnost“, „nepůvodnost“ a „neprožitost“ (Polan 1911).128
V podobném duchu se nesla také kritika Františka Langera v Uměleckém měsíčníku (Langer
1912, 143). Ve všech plánech Martenova díla kritik shledával manifestaci „podivnosti“
(hermetičnost symbolů, slovní bizarnosti, mravní nezávaznost) a svou kritiku uzavřel:
127

Jiná recenze Cortigiany v Příloze „Národní Politiky“ měla charakter ryze informativní, zmiňovala jen
neurčitě „krásu stylu“ (Příloha „Národní Politiky“ 1912, 1).

128

Srov. Polanovu kritiku: „[...] mistrná miniatura, z níž se potěšíme na chvíli, ale jež nerozžehne našeho srdce a
nerozpálí chtivého mozku; připomeneme si tu obraz, tu renesanční basreliéf, tu zase dekadentní prózu kdysi
přečtenou, ale vlastního, naprosto nového z těžké a horečné chvíle tvůrčího vznícení zrozeného života nejeví
téměř ani okamžikem.“ (Polan 1911, 331).
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[…] tato literatura jest i po stránce mravní úplně negativní. Nemiluje zdravé a silné, nemajíc
zájmu pro jakýkoliv klad životní, nalézá největší zálibu v tom, co jest ve stadiu ničení, zničení
i sebeničení a co se chýlí k rozpadu. Staví podivné místo přirozeného, nesrozumitelné místo
harmonického. Nevytváří konečně nic, co by mohlo být touhou, snem, radostí člověka.

(Langer 1912, 143)

Druhý Martenův soubor novel Dravci z roku 1913 se dočkal čtyř reakcí, přičemž
pouze recenze v časopisu Čas byla vyloženě negativní. Kritik k textům přistoupil
prostřednictvím analýzy stylu, jejíž závěry prozrazovaly trvalost eticko-estetických kritérií
periodika – „neprožitost“ a „neživotnost“:

[…] nadnesené fráze dle vzoru svých kritických a románových četeb [...] však i ty domnělé
jeho záhadnosti a složitosti proběhly dávno sterými romány a novelami, jež je dovedly
přesvědčivě vysvětlit, jednak záhadnost a složitost vzniká u něho toliko z neschopnosti
kteroukoli bytost bohatě odpozorovat a co nejvíc se zmocnit jejího životního obsahu. (Čas
1913, 6)

Recenzent upozornil na dojem „sošnosti“ postav, jehož Marten dosahoval užíváním motivů
drahých kovů a kamenů i výčty přídavných jmen a příslovcí evokujících chlad a strnulost.
Výsledný efekt byl však interpretován nikoli jako úsilí vyjádřit trvalost a stálost ve smyslu
opakovatelnosti jistých životních situací. Celek podle recenzenta vypovídá o Martenově
životní nezralosti a tvůrčí neschopnosti – o postavách (ve smyslu o člověku) autor doslova
neví více než o sochách (Ibid.).
Jemné stylové posuny mezi Cyklem a Dravci kritika zaznamenala. V interpretaci
Jana Reichmanna v Českém slovu čteme: „lyrismus autorův, tak vášnivý, prudce zvlněný a
dramaticky rytmovaný z vnějšího stal se ryze niterným“ (Reichmann 1913, 8). V podobných
intencích se vyjadřoval také recenzent Přílohy „Národní Politiky“. Stejně jako Reichmann se
obdivoval kráse řeči – „rafinovaně cizelovaná (varující se však přepjatosti a ryze původní)“
(Sekanina 1913). Charakter recenze byl spíše informativní, poznámku k podobnosti se
západní literaturou Sekanina příliš rozvedl. Nešlo však o výtku negativního rázu: „Kniha má
ovšem své předky v moderních literaturách, zejména francouzské a italské (D’Annunzio) –
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ale v literatuře naší zdá se stát jedinečně svojí vznešenou úměrností a elegancí nitra i
vnějšku.“ (Sekanina 1913).
Také anonymní recenzent Národních listů v neutrálním duchu připomněl jednak
Martenovu inklinaci k západní kultuře, jednak nepřístupnost jeho díla tzv. běžnému čtenáři
(Národní listy 1913). Pozoruhodná je poznámka o Martenově básnickém jazyku, která,
podobě jako recenze Rittera či Gellnera, upozorňuje na jeho „nadpozemský“, čili duchovn,
idealistický charakter: „Jeho zjev nelze zařaditi mezi tlumočníky, kteří prostředkují cizí
neznámou řeč bohů mezi lidmi; vždy byl tlumočníkem této řeči toliko sám sobě a hlas jeho
sílil a mohutněl v tomto divadle, kde herec byl si sám divákem a vášnivě soustředěným
pozorovatelem vlastní hry.“ (Ibid., 10). Styl Martenových Dravců recenzent charakterizoval
jako „starobylý barokní pomník“ a výrazy „stylová hojnost, projadřující tolik vžité a
nastřádané kultury“, „mužně ražený beletristický výraz“ (Ibid.). Hlavním předmětem úvahy
však byla žánrová specifičnost knihy v kontextu dobového synkretismu. Expanze reflexe a
analytičnosti jakožto znak modernosti vyvolala podle recenzenta pohyb proměn v žánrovém a
druhovém spektru: žánry tradičně epické („dynamické“) se stávají statickými prostřednictvím
reflexe a naopak. Martenova novela „dohání abstrakci děje v diskusi o jeho podstatě a v
nekonečné analýze celého řetězce vzájemně se podmiňujících podnětů na nejvyšší stupeň“
(Ibid.). Dále recenzent píše:

Dnes, kdy v literatuře abstrakce dějového živlu, jejž vnesla doba moderní i do nejustrnulejších
končin slovesného výrazu, strhla hráze mezi jednotlivými slovesnými druhy, takže možno
např. stylizovati ve formě povídek kapitoly literární historie právě tak, jako možno učeně
s hlubokou kulturní vyspělostí vystupovati na poli novely nebo románu – může náš autor
Dravců býti typem takového esejismu v novele. (Národní listy 1913, 10)

Recenzent Národních listů přinesl cenné postřehy, když Martenovy analytické
experimenty, kde tzv. vnější děj a vyprávění nedominují, představil jako úspěch
neoklasicismu v české literatuře. Cílem této tendence podle něj bylo „analytismus“
(introspekci) konotovaný s tzv. psychismem jako iracionalismem a bezcílným popisným
lyrismem nově umělecky zhodnotit:

Ať přímé vypravování či dopis nebo dokonce malebně scenovaný dialog, vždy je to týž
vnitřní pronikavý pohled esejisty do určité dějové prohlubně, pohled vždy stejně rozšířený a
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na konci svého úkolu vždy stejně zanícený poznáním, které dochází absolutní jistoty a
absolutního klidu. (Národní listy 1913, 10)

V souboru novel Dravci recenzent spatřoval ideální realizaci programu neoklasicismu Paula
Ernsta. Martenův racionálně-analytický přístup hodnotil jako nezbytnou podmínkou poznání
mravního zákona (života i tvorby): „není-liž ono obnažené absolutní jádro, v němž vyhrocuje
každá z těchto tří novel, rovnomocninou osudového okamžiku, který sbírá do rukou celý život
hrdinův dle formulky Ernstovy!“ (Ibid.).
Ve Francii o Martenovi nejvíce referovala revue La Rénovation esthétique (1905–
1910),

a

to

jako

o

reprezentantovi

„tradicionalistické“

Moderní

revue.

Jejím

spolupracovníkem byl od roku 1909 malíř Émile Bernard,129 s nímž se Marten v Paříži
spřátelil a následně propagoval jeho dílo v Čechách. V květnovém čísle z roku 1909 byl
Marten, vedle Arnošta Procházky, představen jako jediný kompetentní pražský autor („à
lʼheure actuelle le seul compétent écrivain artistique de Prague“) (Bernard 1909, 40).
Martenova próza, Bernardovi ostatně jazykově nedostupná, zůstávala mimo zájem ve
prospěch Knihy silných referující o francouzském umění. Marten byl prezentován jako
umělecký teoretik a esejista s velmi osobitým stylem a jako hlasatel (doslova prorok) „antimoderního“ ideálu krásy i dalších „anti-moderních“ idejí jako „komerce, průmysl, hloupost a
demokracie“. O umělcích představených v Knize silných Bernard píše: „Ils ont su se faire un
monde au-delà, et cʼest précisément pour cette cause quʼils sont des créateurs, des poètes, des
artistes; ils préparent pour demain la délivrance des âmes quʼopprimeront de plus en plus le
Commerce et lʼIndustrie, la Bêtise et la Démocratie.“ (Ibid., 41).130

129

Srov. disertační práci Johna Stuarta založenou na uveřejnění korespondence Marten–Bernard z let 1908–1914
(Stuart 1975). K Bernardově tvorbě srov. katalog pařížské retrospektivní výstavy (16. 9. 2014–5. 1. 2015)
(Cogeval a kol. 2014). V roce 1909 (leden–únor) Marten v Praze zorganizoval Bernardovu výstavu (pavilon
Mánes). Ke kontextu politiky vystavování francouzského umění v Čechách srov. (Savický 2011).
130
V roce 1909 La Rénovation esthétique publikovala francouzskou verzi Martenova portrétního eseje o Émilu
Bernardovi Jean Dorsal a esej Élémir Bourges. Další zmínky o Martenovi a Moderní revue měly spíše
charakter noticek. Také Moderní revue od roku 1908 (1907–1908), č. 14, přinášela překlady Barnardových
básní a programních článků kritizujících výtvarný impresionismus jako „neumělecký“ (řemeslný) realismus
bez vztahu k ideji krásy. Srov. (Bernard 1910–1911, 113–118).
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3.2 Obraz osobnosti Miloše Martena a konkretizace jeho díla v roce 1917

Martenova předčasná smrt v roce 1917, k níž výrazně přispěla zranění z fronty,
vyvolala v českém tisku několik reakcí. Tyto odezvy pochopitelně odrážely válečné napětí. Na
rozdíl od hodnocení autorova díla po skončení války a vzniku Československa nekrology ještě
nebyly tak výrazně politicko-ideologicky rámcovány. V reakcích na Martenův odchod 23. 7.
1917 měly citlivé národnostní a náboženské otázky své místo, ale prozatím nedominovaly.
Autorův dialog Nad městem týkající se tématu národních dějin byl v té době ještě v rukopisu.
Svou roli v prvních konstrukcích Martenova obrazu mohlo sehrát jisté obecné autocenzurní
chování přispěvatelů v situaci války, která utvářela podmínky diskursu, jeho tzv. materialitu.
V centru pozornosti kritických reakcí bylo estetické a etické posuzování Martenovy beletrie,
esejů, jejich stylu a zejména hodnocení autorovy osobnosti a jeho činnosti v rámci české
kultury. Z knižních vydání měla kritika v tuto chvíli k dispozici pouze první redakci Cyklu
rozkoše a smrti z roku 1907 (u B. Kočího), novelu Cortigiana (1911 u K. Neumannové),
soubor Dravci (1913 u F. Hovorky), eseje sebrané v Knihu silných (1909, 1910 u K.
Neumannové) a knihu Akord (1916 u B. Kočího), již Marten uspořádal na frontě z dříve
publikovaných a následně upravených esejů.131
První posmrtné reakce počínají ustavovat narativ o Martenově osobnosti a díle,
formují jeho konstanty, které jsou dalšími konkretizacemi fixovány ať už jejich potvrzením,
nebo uváděním v pochybnost. V nekrolozích se lze setkat s následujícími opakujícími se
motivy: (1) Marten jako chladný/afektovaný intelektuál-estét a v odpovídajícím smyslu [sic!]
přispěvatel Moderní revue; (2) dvojí role Francie a francouzské kultury ve formování jeho
díla a osobnosti (negativní vliv francouzské dekadence versus náprava francouzskýmlatinským katolictvím); (3) Martenovo češství (popř. slovanství)

versus západní

kosmopolitismus; (4) problematické hodnocení jeho beletrie. V kritických konkretizacích po
roce 1918 byl narativ doplňován dalšími motivy: francouzská matka, zázračné dítě fin de

131

Pro úplnost doplňme ještě další knižně vydané texty, které měla kritika v roce 1917 k dispozici: Otokar
Březina (1903, Praha: Symposion), Eduard Munch (1905, Praha: Zdenka Braunerová), Styl s stylizace (1906,
Praha: Moderní revue), Julius Zeyer (1910, Praha: Kamila Neumannová), In memoriam Karla Hynka Máchy
(1910, Praha: Moderní revue). Další texty viz bibliografie.
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siècle; válkou zmařený talent; fyziologické/tzv. rasové „dekadentní dispozice“ (a jejich
„překonávání“); zvláštní charakter jeho katolictví; odkaz Martena jako myslitele.
Z nekrologu Antonína Macka ve Zlaté Praze, jinak redaktora Práva lidu a
Martenova blízkého přítele132, plyne snaha uchránit Martena zjednodušeného spojování
s pojmem dekadence a zejména s negativními konotacemi, které s proměnami společenské a
politické situace vzrůstaly: „byl [Marten, J. K.] nesprávně označován za estéta, ano za
‚dekadenta‘, ale naopak směřoval jinam; seznáním kultur cizích chtěl silnou kulturu českou.“
(Macek 1917, 539). Současně Macek připomněl Martenův od počátku rezervovaný postoj k
Moderní revue a s upozorněním na rané eseje O lyrickém impresionismu (1906–1907) a
K renesanci tragédie (1907) jeho osobnost prezentoval jako iniciátora „nového idealismu“ v
umění, čímž měl na mysli Martenovo syntetisování (viz 8.2.2). Co se autorovy beletrie týče,
Macek ji oceňoval jako psychologickou analytickou prózu a poznamenal, že vše se v ní děje
ve jménu idealismu: „je tu nikoli dekadentní, ale psychický dynamism, touha po velkosti,
renesanci ducha“ a upozornil, že verze Cyklu, která byla v té době k dispozici, není
„definitivní“ (Ibid.).133
Martenova obava ze stigmatizujícího spojování s dekadentně-estetistní Moderní
revue, jejíž redakci v roce 1912 opustil, je z autorovy válečné korespondence s manželkou
Annou Kopalovou-Martenovou/Šebestovou (později Klecandovou) a Zdenkou Braunerovou
patrná. V roce 1916, kdy obecné národnostní, náboženské a etnické napětí výrazněji
akcelerovalo, se v Martenově nejintimnější korespondenci v této souvislosti objevily dvě
narážky s antisemitským podtextem. V dopisu Braunerové ze Szolnoku 26. 8. (pravděpodobně
1916) napsal:

[...] promyšlená perfidie ponouknutá z určitých míst… z židovské agentury pro korupci české
myšlenky, která stojí nohou na univerzitě, nohou v Nár. Listech. Ti lidé vědí, proč chtějí,
abych v očích neinformovaných lidí platil za mluvčího M. R. [Moderní revue, J. K.], jim se
hodí politika tohoto listu tajiti můj rozchod: mezi [slovo chybí, nečitelné, J. K.] čtenářů, kteří
by přijali s láskou mou myšlenku a mezi mnou stojí právě jen M. R. a „estét“, za něhož jsem
pokládán, paralyzuje nebezpečí, kterým by jim byl autor přesného a přísného ideového chtění,
132

Marten si s Mackem dopisoval v letech 1910–1917, dochovalo se pouze 31 Mackových odeslaných dopisů.
Jak píše Vladimír Hellmuth-Brauner v Martenově strojopisné biografii, Macek byl, dodejme kromě Claudela
do roku 1912, Martenovým patrně nejbližším přítelem. Hellmuth-Brauner také píše, že Martena, jehož projev
chtěl být apolitický, Macek zasvěcoval do myšlenek socialismu.

133

Macek píše: „Odcházeje do války přepracoval ‚Cyklus‘ ve formu definitivní pro případ, že by se již nevrátil.“
(Macek 1917, 539). Marten na druhé verzi Cyklu pracoval především v letech 1915 až 1917.
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jehož ve mně se bojí. Tedy zneužívají mého nuceného mlčení – a osud Dravců ukázal, jak jest
tato taktika úspěšná. Nechci, aby týž osud měli Akord, Cyklus, Kniha silných [...]134

Z kontextu plyne, že šlo pravděpodobně o bezprostřední reakci na negativní
recenzi souboru Akord v Národních listech.135 Knihu o Máchovi, Zeyerovi a Březinovi Marten
považoval za výraz národní myšlenky i výraz svého „popíraného češství“ (viz dále
korespondence s Braunerovou nad vydáváním Cyklu v kapitole 6). Je příznačné, že zejména v
případě Máchy a Zeyera šlo o eseje o autorech, jejichž „českost“ a příslušnost ke konceptu
národní literatury byla mnohdy kritikou uváděna v pochybnost. Marten, který ve jménu své
představy univerzalismu136 nyní v rámci všelidství nově zdůrazňoval myšlenku češství,
považoval důvody jako domnělý literární byronismus nebo výtky k etnickým a náboženským
specifikům v případě Zeyera za podružné.137 Martenův protižidovsky laděný výpad je proto
poměrně překvapivý, nebyl však v rámci reakcí české inteligence v této době nijak ojedinělý
(Koeltzsch 2012; Frankl a Szabó 2015).138 O systematickém rozvíjení protižidovských postojů
však v Martenově případě nelze hovořit. Současně nelze vyloučit, že zde také šlo o podlehnutí
antipatiím osobního rázu namířeným proti Otokaru Fischerovi, který tehdy přispíval do
divadelní rubriky Národních listů.139
Manželce v dopisu z 25. 8. 1916 Marten napsal: „Proto je mi malostí periferie takových N. L. [Národních
listů, J. K.] jejíž původ cítím určitě v… semitské enklávě české literatury.“ (D: MM–AM, LA PNP, f. MM).
135
V úvahu by přicházela recenze podepsaná A. V. („Literatura“ 1916, 9).
136
Filozofické rozpětí tohoto pojmu s dlouhou tradicí je pochopitelně velmi široké. V této práci je ve vztahu k
Martenovi používán v obecném smyslu jako představu a postoj, který zdůrazňuje to, co je všeobecné,
univerzální, tedy jako opak toho, co je partikulární a relativní. Sám koncept je však velmi problematický a
ukazuje své limity, jelikož je mnohdy využíván k legitimizování partikulárního a relativního a k jeho
pozvedávání k univerzálnímu modelu.
134

137

Srov. polemiku s O. Šimkem shrnutou v Martenovu brožuru O básníka z roku 1911.
K tomu srov. knihu Ines Koeltzsch, která s odkazem na Oskara Donatha zmiňuje protižidovské výpady ze
strany české společnosti vůči českým Židům před rokem 1918. Píše o kulturní kampani vedené v roce 1917
proti Otokaru Fischerovi: „Oftmals wurden sie von der nichtjüdischen Öffentlichkeit gerade dann an sie
‚erinnert‘, wenn sie Stoffe der tschechischen Nationalgeschichte und -mythologie in ihren Werken
verarbeiteten, [...] So löste beispielsweise das 1917 veröffentlichte Trauerspiel ‚Přemyslovci‘ – (Die
Přemysliden) von Otokar Fischer eine Debatte in der tschechischen Presse aus, ob es einem jüdischen Autor
überhaupt zustehe, ein ‚nationales‘ Drama – zu verfassen.“ (Koeltzsch 2012, 221–22). Dále k aféře kolem
Otokara Fischera a jiným antisemiským projevům Viléma Mathesia, Zdeňka Nejedlého či Jaroslava
Kříženeckého vůči umělcům-českým Židům srov. kapitolu Vyloučeni z národa? (Frankl a Szabó 2015, 129–
137).
139
V roce 1912 Marten ukončil dlouhé a velmi intenzivní intelektuální přátelství s Annou Fischerovou, sestrou
Otokara Fischera (korespondence z let 1902–1912), což znamenalo i celkový rozchod s rodinou
Fischerových. 30. 3. 1912 si Marten do francouzsky psaného deníku poznamenal, že obdržel dopis od matky
„Mlle F.“, následně se Marten ptá po míře odpovědnosti v jejím životním neštěstí. Fischerová se v té době
vrátila ze studijního pobytu v Londýně. Kontext dramatických událostí se nepodařilo dohledat. V Martenově
korespondenci s manželkou z roku 1916 se objevují pouze narážky na vyhýbavý postoj k sourozencům
Fischerovým.
138
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Podobně jako v případě Antonína Macka také nekrolog z pera Jiřího Karáska ze
Lvovic v Moderní revue byl obecnou odpovědí tendencím vylučující Martenovo dílo z české
literatury jakožto národní. Karásek oponoval tezi, že „Marten příliš žil v ovzduší cizích
literatur“ (Karásek ze Lvovic 1917, 11). Martenovu frankofilii Karásek interpretoval téměř
jako podmínku jeho českého národního vědomí: „Procházeje ovzduším plodného, světlého
génia latinských literatur, Marten nepozbýval toho, co mu dávala slovanská rasa. Své češství
měřil kulturou světových literatur, kritizoval je jimi, očišťoval a tříbil.“ (Ibid.). Karáskův
generalizující pohled na Martenovu beletrii v roce 1917 se s jeho reakcí na Cyklus před deseti
lety podstatně rozcházel. Popřípadě, aniž by to však Karásek dal výslovně najevo, se tyto
soudy měly vztahovat až na pozdější novely jako Cortigiana (9)140 a Dravci, jejichž styl
skutečně nebyl se stylem Cyklu zcela identický. Martenovo úsilí o anti-lyrismus Karáskovi
nyní nevyhovovalo, autorovi podle něj chyběla „lyrická exaltace“ a „instinktivní opojenost
básníkova“ (10). Reflexivní, analyticko-kritický rozměr Martenovy beletrie hodnotil spíše
jako nevydařenost: „kritická vloha autorova, jeho schopnost analytická, destruktivní byla
silnější než vloha básnická, než schopnost tvárná, imaginační.“ (9). Pozitivně Karásek naopak
hodnotil Martenovu schopnost lyrické evokace v esejích (např. Gustave Moreau).
Jarmil Krecar ve svém příspěvku (Knihomil) Martena s patosem prezentoval jako
velkého znalce západoevropských literatur, který však své „češství“ neztratil. Jak Krecar píše,
své srdce Marten „oddaně položil na dědičný oltář kmene“ (Krecar 1917, 96).141 Kritik
oceňoval postupnou proměnu Martenova stylu směrem k oproštěnějšímu výrazu, nikoli však
ve smyslu jazykové purifikace, jako tomu bylo v případě poznámek Arna Nováka a Jinřicha
Vodáka (viz dále). Krecar píše: „Přijal slovesné prvky uměn a věd, v jejichž styku žil, těžil ze
slohového studia autorů hlavně francouzských, ale uvedl též do své řeči živel lyrický, plný
skvělých obrazů a náladových odstínů, až jeho jazyk se oprostil a nabyl přirozeného přepychu
členité krásy.“ (Krecar 1917, 96).
Arne Novák na Martenův odchod (23. 7. 1917) reagoval dvěma články, přičemž
bezprostřední ohlas v deníku Venkov (31. 7.) se od příspěvku pro Lumír (26. 9.) vcelku
výrazně liší. V reakci pro Venkov Novák Martenův vstup do války nejprve hodnotil jako
tragédii idealistického heroismu, ba jako neuvážené přecenění vlastních schopností a sil:
140

K novele Cortigiana Karásek poznamenal: „jaká šílenství těla, jaké výbuchy bakchických vášní, jaké
infernální strže lidského nitra touží zde autor vylíčiti, a přece studí každá věta jeho stylizací.“ ( Karásek ze
Lvovic 1917, 9).
141
Krecar dále píše: „Jeho dílo, psané s aristokratickou výlučností, je ve skutečnosti jedním z nejhlouběji
prožitých, procítěných a domyšlených projevů českého ducha.“ (Krecar 1917, 94).
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[...] válka, od níž Marten doufal, že jej toliko přiblíží hořké a prudké pravdě života, ale že mu
popřeje též možnosti projeviti hrdinské pudy, odstředila jej nejprve od jeho bytostného jádra,
vyvrátila jej pak z kořene a posléze rozdrtila jako kteroukoliv ze svých trpných bezejmenných
obětí. (Novák 1917b, 1)

Válečná oběť podle Novákových slov Martenovo dílo téměř vykupuje, původnost
nepůvodnost. Poznámky efektně doplnil parafrází Nietzsche „Tváří v tvář této lidské, až příliš
lidské tragice Martenova osudu [...] nechci zařazovati jeho děl a idejí do vývojové souvislosti,
ani zkoumati jejich původnosti.“ (Ibid.). Dále, poněkud s nedostatkem taktu, Novák navázal
na typy výkladů o všeobecně „léčebných“ účincích války a o Martenovi se vyslovil jako o
estétovi, který odešel zrovna ve chvíli, kdy se v jeho názorech objevoval akceptovatelný „hlas
lidskosti, neslýchaný dříve od umělce, dotud jen knižního“ (Ibid., 2) a kdy se v něm probouzel
tzv. národní charakter („vědomí kmenové“):142 „kusé zvěsti o nich [zkušenostech válečných, J.
K.] přece opravňovaly k víře, že duševní i tělesný otřes jeho bytosti uvolní ony lidské a
rodové síly, dlouho tajené v duši estétově.“ (Novák 1917b, 2).
Martenovu beletrii Novák hodnotil jako tzv. neživotnou svým analytismem, a tak
pro soudobé čtenáře jako pasé. Navíc konstatoval, že v budoucnu jazykovým stylem
neobstojí: „příval přebroušených obrazů a umělých epitet“; „slovní a formulkovité přeludy“;
„již vyumělkovaná obrazová strůj, mluva přetížená odbornými výrazy cizorodými, neobvyklá
a namnoze i protičeská skladba větná vylučují je z obliby obecnější a trvalé.“ (Ibid.). Svá
vlastní proroctví Novák ostatně ve dvacátých letech ochotně naplňoval, když v Lidových
novinách v tomto duchu svazky Martenových sebraných spisů jako jeden z mála recenzoval
(Novák 1925, 9). Stylovou proměnu Martenových novel zcela pomíjel. Naopak v souvislosti s
eseji – Knihou silných a Akordem – v roce 1917 hovořil o „plnosti výrazu“ a „čistotě skladby“
(Novák 1917b, 2).
Z Novákových slov o Martenovi jako nesmlouvavém „rytíři činorodého
idealismu“143 současně promlouval sentiment a obdiv k jeho zásadovosti i jistému romantismu
(který Marten ostatně ve svém nejbližším okolí nezastíral). Když Novák vzpomínal, jak
142

Dále Novák: „Proč bych nepřiznal, že více než cokoliv dalšího z Martenova vývoje mne zajímala otázka, zda
u něho zesílí a zkovoví tento tón a zda snad vybaví silněji tajemství vědomí kmenového?“ (Novák 1917b, 2).

143

Srov. formulace: „Byl to vášnivý a neústupný ideolog, často suchý a abstraktní [...] nebyl bez velikosti, když
hájil individualism vyhnaný do krajností, když vystupoval jako rytíř činorodého idealismu, když proti zvůli
doby demokratické se zastával auktority a proti tupé hromadnosti socialismu kázně církve středověké –
nevolil si v tom za vzor duchy hodné zavržení.“ (Novák 1917b, 2).
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Marten jako interpret a překladatel moderního francouzského a anglického umění působil na
mladé publikum, patrně myslel i na sebe sama (zmínil Martenovy interpretace Claudela,
Baudelaira, Wilda, Patera, Browninga, Muncha, Gauguina, Roericha, Bourgese). V roce 1906
Novák s velkým porozuměním recenzoval Martenův esej Styl a stylizace a spolu s pozitivní
reakcí v Času šlo o jediné dva ohlasy na tento esej vůbec (Novák 1906, 899–900). Na rozdíl
od literárněhistorických výkladů v Geschichte der čechischen Literatur (1907, 1913) i od
proklamovaných tezí v úvodu nekrologu o zdržení se soudu Novák Martenovo úsilí o styl
nakonec hodnotil poněkud dvojznačně, tzn. i jako zastírání přejímání myšlenek: „přijímal a
přejímal velmi lehce a rychle, leč i převzaté soudy formuloval si po svém, snaže se, aby jim
nějak vtiskl osobní ráz.“; „přítěž slovesného epigonství.“ (Novák 1917b, 2).
Je otázkou, zda motivací proměny charakteru druhého nekrologu (26. 9. 1917)
(Novák 1917a) byla Novákova sebereflexe, nebo spíš přizpůsobení se profilu periodika, popř.
kombinace obou. V Jelínkově Lumíru se Novák tezí o válce, která „naučí“, zdržel. Negativně
hodnotil neukotvenost Martenových postav v sociálních a generačních vztazích, názor na
jazykový styl jeho beletrie nezměnil (Ibid., 479)144: „kritická mluva jeho neznala středních
poloh [,] a tak jako psychologická řeč jeho povídkových prací libovala si v krajnostech.“
(480). Podobně jako Karásek také Novák Martenův jazykový styl v esejích na druhou stranu
oslavoval: „Jaké umění slova barvitého i odstíněného zároveň, jaký náklad skladby chvílemi
násilné, ale vždycky výrazné; jakou kulturu metafory a vkus přímětku věnoval svému
kritickému podání!“ (Ibid.).
Novák dále rozvíjel Martenův profil jako „chladného“ intelektuála, který
upřednostňoval (nezainteresovanou) estetiku nad etikou („estetický soud zřídka býval
doplňován oceněním etickým“) (Novák 1917a, 480). Jeho postoj ke světu i ideový princip
tvorby vykládal jako v podstatě neangažovaný titanismus předstíraného senzualismu, velmi
vzdálený byronismu „převratné kritiky mravně společenské.“ (Ibid.). Na druhou stranu Novák
oceňoval Martenovu soustavnou analýzu, metodičnost kritik, zasvěcenost a porozumění
dílům, která jeho doba z etických i estetických důvodů odmítala. S Novákovou interpretací
Knihy silných nelze nesouhlasit:

[...] stále se vrací [Marten, J. K.] k ústřední otázce, jak překonati myšlenkový chaos 19. století
kázní návratu, jak pomoci zmatenému neklidu dnešních umělců vyrovnávajícím zákonem
144

Srov. Novákovu formulaci: „[…] na těžkém konturu odtažité výmluvnosti, v brokátovém kroji obrazového
verbalismu vystupují zde s postoji vyzývavými a děsivými chimérické postavy, jež jsou spíše schématy než
lidmi.“ (Novák 1917a, 479).
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tradice, jak vyléčiti náboženskou úzkost duší umdlených i burácejících trvalými hodnotami
církve, jež se žáku Claudelovu jevila nejvelkolepějším dílem, či spíše organismem tradiční
kultury. (Novák 1917a, 480)

Nekrolog od Jindřicha Vodáka v Lidových novinách operující s motivem naivity
estéta, jenž se chtěl stát vojákem, neskrýval cynismus:

První prudší styk s velkým a širým skutečným světem nezbytně jej sklátil, nebyl pro něj stvořen.
[...] Jakýma očima hleděl mladý, čtyřiadvacetiletý [sic!] muž vstříc smrti, když tušil její blízkost?
Mluvíval o ní jako o nejvyšším lidském vypětí, jako o svrchované rozkoši, světle, božstvu […].
(Vodák 1917, 1)

Martenovu životní dráhu Vodák vyložil jednostranně na základě historicko-materialistického
pojetí determinace. Stojí za ní tzv. úřednická rodina, „kde dítě od útlého mládí ocitá se za
přehradou dělící od ostatního, pravého života, jsouc předem určeno ke vzdělání výlučně
školnímu a knižnímu.“ (Ibid.). Martenově kritickému přístupu k umění odmítajícímu
biografismus Vodák nedůvěřoval145 a pramen jeho odmítání taktéž hledal v rodinném původu:
„Kdežpak tak zvaná skutečnost, den, svět se svým politickým, sociálním, mravním a
praktickým ruchem!“ (Ibid.).
K Martenově beletrii Vodák vyjadřoval odpor, čímž současně velmi dobře
vystihoval zásady autorovy estetiky, například princip schematičnosti: „osoby Martenových
samot nemají co dělat a čím žít, jsou skoro bez příběhu, holé, jako ty orvané stromy: člověk
pohlaví mužského a člověk pohlaví ženského.“ (Ibid.). Podobně jako Novák v deníku Venkov
také Vodák negativně hodnotil Martenův jazykový styl. O Knize silných napsal, že Martenovy
věty o francouzských umělcích „rozbíhají se k patetickým, blouznivým, nadsazeným
superlativům“ (Vodák 1917, 2), naopak jazyk esejů Akord považoval za doklad, že jejich autor
„hleděl se očišťovat“ (Ibid.). Motivy metafyzické revolty a sepětí principů rozkoše a smrti
Vodák interpretoval jako jednoznačné francouzské „vlivy“ (Ibid.). Do jeho hodnocení se
nepochybně promítal dřívější spor mezi kritiky nad Knihou silných v Času. Vodák, o šestnáct
let starší než Marten, považoval za opovážlivé, aby šestadvacetiletý „český“ kritik hodnotil
takové množství francouzského umění, ve své době navíc v Čechách neznámého (Vodák
1909, 4). Marten v reakci v Moderní revue Vodáka označil za „nevyléčitelného galofoba“ a
145

Srov. „Nejradši byl, když umělec přímo odmítl, aby se pátralo v jeho životě.“ (Vodák 1917, 2).
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ironicky komentoval jeho „inkviziční praktiky“ – odsouzení na indicie: „Nadále stačí zjistiti
autorovo stáří, výšku postavy, barvu vlasů – a nezvratný verdikt literární odvodní komise je
hotov.“146
Hodnocení vztahu F. X. Šaldy a Miloše Martena, jehož charakter se po roztržce
v roce 1906 radikálně změnil, se již věnovalo několik badatelů (např. Hellmuth-Brauner 1937;
Chalupný 1941; Macek 1983; Vojtěch 1996; Kudrnáč 2000, vlnu příspěvků vyvolalo také
publikování vzájemné korespondence v roce 1941). Až na polemické výpady adresované
spíše obecně Moderní revue (viz výše 2.3) Šalda za Martenova života jeho beletristickou
tvorbu provázel mlčením. Výjimku tvoří soukromá sdělení obdivu před ukončením vzájemné
korespondence.147 Šalda v nekrologu (Kmen, 23. 8. 1917) Martenovu osobnost charakterizoval
figurou vnitřního zápasu, ovšem bez zřetelného výsledku: „umírá, nevysvobodiv se
konečným, rozhodným slovem tvůrčím.“ (Šalda [1917] 1957, 154).148 Dále Šalda píše:

Příliš mnoho prvků, a prvků příliš různých, shluklo se v této duši: vedle laciné, lepenkové
pózy padělaného literárního aristokratismu à la Moderní revue opravdová vůle k řádu a kázni,
vedle epigonské dekoračnosti a odvozeného akademismu tucha konstruktivnosti a tektoniky
umělecké. (Ibid.)

Šaldův příspěvek utvářel narativ o Martenovi „před“ pobytem ve Francii (a Itálii149), a
Martenovi „poté“. Tato hranice není umělá, Marten po roce 1907 proměňoval styl i celou svou
eticko-estetickou koncepci (viz kapitola 7). Ovšem Šaldova interpretace této hranice v
146

Srov. Martenovu ironizaci Vodákovy argumentace: „Doufám, že nežádá, abych jej pozval k sobě a předložil
mu uctivě seznam své knihovny, studijní sešity a víza rakouských konzulátů z cest?“ (Marten 1908–1909b,
464). Vodák se s Martenovou osobností a dílem nesnadno vyrovnával i nadále. V roce 1933 se v anonymní
recenzi v Českém slově podivoval „nepoměru“ mezi Martenovým občanským povoláním a dílem („je
doktorem práv, uvrtaným na střízlivou kancelářskou práci“), až dospěl k závěru, že právní teorie a praxe má k
zájmu o „psychologické zrůdnosti, především pohlavní“ blízko, což podle něj osvětluje i autorovu,
„náklonnost k pronikavému zkoumání složitých a úchylných zjevů literárních a uměleckých“. Ve srovnání
s odkazem Adolfa Heyduka k Martenovi poznamenal: „Byl typ odživotněné literárnosti, jež u nás tak řádila a
řádí.“ (Vodák 1933, 10).
147
Šaldův přístup k Martenově beletrii byl v době vzájemného přátelství podstatně jiný: „22. 12. 1905 (č.
XXXVIII): „Díkem jsem Vám zavázán také za zapůjčení Vaší povídky Půlnoční dítě. Těším se z ní velmi: jest
dnes tak vzácné opravdové umělecké úsilí napjaté k ryzím hodnotám, nekoketující s ničím, stravující se
tragickým kultem a ritem a stoupající přímo tichým obětním plamenem k popůlnočnímu studenému nebi.“
(Šalda–Marten 1941, 71).
148
Srov. též druhý Šaldův článek z 28. 10. 1917 (Venkov) reagující na Martenovo úmrtí, který byl však cele
věnován analýze jeho dialogu Nad městem (Šalda [1917] 1957).
149
K tomu srov. popisy Martenových cest do Florencie a Benátek z roku 1911, jež v roce 1937 publikovala jeho
manželka. Jižní Itálie byla pro Martena symbolem revitalizace nutné pro „severskou rasu“, s níž se jako s
kulturním typem mnohdy identifikoval (Marten 1937). Itálii navštívil již v době svého pařížského pobytu a
následně se svou manželkou v roce 1912.
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příběhu o spásné nápravě v „zemích ryzí tradice románsko-latinské“ (Šalda [1917] 1957, 155)
je přece jen poněkud černobílá. Problematická je jeho paušalizující klasifikace na umění
„latinského světa“ a na tzv. severské umění „nebo severní svým klimatem duševním“ a jeho
časové vřazení do narativu. Zlom je vystavěn na opozicích forma versus non-forma, trvání
versus okamžik, světlo versus temnota, objektivita versus nitro:

[...] umění soumračné, individualizující, náladové; umění celou svou podstatou lyrickoimpresionistické, umění rozkladu, bez víry v objektivné hodnoty, metody, zákony; umění
roztříštěně titanizující, plné zvůle a odboje, beztvaré nebo polotvaré, propadlé fantomům
nitra; vzdávající se okamžiku, rozbíjející pro vteřinový vtip formu a konstrukci; umění
křečovité, často i rouhačské. [zvýrazněno autorem, J. K.] (Ibid.)

Šalda konstatoval, že před cestou do Paříže Marten s Moderní revue sdílel stejná
„božstva“ a strategicky zastíral, že šlo o umění, jemuž se z části dříve obdivoval i on sám:
„hlavně Przybyszewski, Wilde, Munch, Garborg, Nietzsche, Dehmel, Johannes Schlaf; z
latinského světa nejvýš ještě Péladan, Rops, D’Annunzio.“ (Ibid). Mnohé z umění „latinského
světa“, o něž se Marten před cestou do Francie veřejně zajímal, tzn. s obdivem o nich
referoval, překládal je (Bourges) nebo k nim odkazoval ve své beletrii, Šalda v nekrologu
opomenul, neboť tito jednoznačně nekorespondovali s jeho radikální klasifikací, popř. se
ocitali na pomezí. Jde o umělce jako Claudel, Baudelaire, Huysmans, Barbey d’Aurevilly,
Dante, Mallarmé, Maeterlinck, Bourges, což znamená také Flaubert, za jehož následovníka
Marten Bourgese považoval. Martenův Cyklus Šalda hodnotil jako „ozvuk“ (Šalda [1917]
1957, 161) Barrèsovy knihy Du sang, de la volupté et de la mort a konstatoval, že motiv
incestu zpopularizovaný Maeterlinckem a Fordem, vražda ze zvědavosti ad., to vše lépe
ztvárnili jiní (Przybyszewski, d’Aurevilly, Péladan, Wilde, Pater) a „Martenova schematická
traktátovost působí, že na předlohu každé jednotlivé scény jest možno ukázati přímo prstem“
(Ibid.). Mezi jednotlivými svazky Martenovy beletrie Šalda nerozlišoval a paušálně je
hodnotil jako „odvar pozdně romantické beletrie západnické“ se záměrem je diskvalifikovat
jako tzv. životně rozkladné a umělecky nepůvodní.
Emanuel Chalupný své důvěrné vzpomínky na Martena jakožto bývalého kolegu
z literárního a řečnického klubu Slavia a následně protivníka v polemikách formuloval jako
dodatek k Šaldovu článku. Chalupný, loajální k Šaldovi, dále rozvíjel jeho myšlenky. Šalda se
jako jeden z mála k Martenovu jazyku/jazykovému stylu (patrně též sebekriticky)
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nevyjadřoval. Jinak Chalupný, podle něhož Marten „neotevřel skorem úst, aniž by se mu do
každé věty připletla nějaká ‚verze‘, ‚imaginace‘ a ‚supozice‘, která byla ‚en vogue‘ v Mercuru
de France.“ (Chalupný 1917, 1), čímž podle jeho soudu karikoval sebe sama. Současně se s
obdivem vyslovoval o Martenově zásadovosti a spolehlivosti jeho slova. Martenův výrok o
nesmírné mnohosti myšlenek a jejich opakování Chalupný interpretoval jako příznak
„dekadence“, tzn. myšlenkového vyčerpání: „povážlivě se zde přiblížil dekadentnímu názoru,
že všechny důležité myšlenky byly již nalezeny a vysloveny a že napříště lze je pouze
kombinovat, aplikovat a reprodukovat.“ (Ibid, 3).150 Marten byl podle jeho názoru jako většina
kritiků „nepůvodní“. Jeho profil solitéra Chalupný doplnil vzpomínkou z roku 1901, kdy
Marten soukromě charakterizoval svůj poměr k Moderní revue – v rámci možností českého
revuálního časopisectví – jako znouzectnost.
V říjnu roku 1917 byl in memoriam publikován Martenův dialog Nad městem.
V následných výročních a vzpomínkových textech se autorova díla ocitly v centru zájmu
zejména knihy Akord a Nad městem a jeho osobnost a tvorba byly vykládány v rámci sporu
o smysl českých dějin. V těchto souvislostech autorova beletristická tvorba ztratila na zájmu
diskutujících. Paralelně byl konstituován narativ o geniálním dítěti fin de siècle, enfant
terrible, v němž získávaly prostor motivy predestinace a postupy legendarizace a heroizace.
Ke slovu se dostávaly politicko-(biologicko)-ideologické či náboženské kontextualizace. 151
Příkladem je studie Viléma Bitnara v olomouckém měsíčníku Archa z roku 1918, která měla
charakter obhajoby autorovy osobnosti, jeho „odkazu“ a v podstatě se zakládala na postupech
křesťanské exegeze:152 Bitnar zmínil pozitivní rozměr Martenovy „krize mládí“ vedoucí k
náboženskému a etickému vyspění v katolíka s odporem k „severskému protestantismu“ a
ctitele tradic „latinského západu“ (Bitnar 1918, 25), což podle něj díla Akord a Nad městem
dokládají. Dále zdůraznil skutečnosti předurčující Martenovu „genialitu“: narození o půlnoci
(„byl dítě půlnoční“) (Ibid., 26) a francouzská matka: „Byla to Charlotta Martinová, která
darovala choti svému a národu jednoho z nejušlechtilejších synů.“ (Ibid.); „narodil se
150

Dále Chalupný: „Myšlenek je dnes na světě tolik, že člověk vždy nějakou najde, a na myšlence valně
nesejde.“ (Chalupný 1917, 3).
151
Z nedostatku prostoru ponecháváme koncipování obrazu Martenovy osobnosti a konkretizace jeho díla po
roce 1917 prozatím stranou. Tyto texty bude nutné analyzovat v kontextu dobových biopolitických diskursů.
152
Michel Foucault píše, že utváření funkce autora je velmi komplexní operací provozovanou kritiky a historiky,
jež je právě na exegetických postupech založena: „[…] la manière dont la critique littéraire a, pendant
longtemps, défini l’auteur – ou plutôt construit la forme-auteur à partir des textes et des discours existants –
est assez directement dérivée de la manière dont la tradition chrétienne a authentifié (ou au contraire rejeté)
les textes dont elle disposait. En d’autres termes, pour ‚retrouver‘ l’auteur dans l’œuvre, la critique moderne
use de schémas fort voisins de l’exégèse chrétienne 1 lorsqu'elle voulait prouver la valeur d’un texte par la
sainteté de l’auteur.“ (Foucault 1994, 801).
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[Marten, J. K.] v jedné z oněch vzácných českých rodin, které přílivem cizí krve šťastně
obohaceny, zplodily národu génia.“ (Bitnar 1918, 26).153 Bitnar také vyzdvihl kultivaci
knihovnou Martenova otce, brněnského soudce, a zájem mladého Martena o tvorbu Františka
Sušila: „Četba, kterou hoch nacházel v otcově knihovně, byla eticky nezávadná a v ohledu
estetickém dovedla mladou duši poučiti o mnohých stránkách literárního umění.“ (Ibid., 28).
Avizovaný druhý díl Bitnarovy exegetické práce však realizován nebyl.
I přes nové vydání dvou svazků Martenovy beletrie ve dvacátých letech (1925
Cyklus, 1927 Dvě novely) se kritika více zajímala o jeho eseje s národní a náboženskou
tematikou, beletrii Arne Novák přiřkl hodnotu dobového dokumentu (Novák 1925, 7).154 Ve
třicátých letech byla Martenova osobnost a zejména esejistická tvorba vykládána v kontextu
otázek národnostních, náboženských a v kontextu předválečných národně orientovaných
antiněmeckých a antiprotestantstkých diskursů (Novák 1937).155 Jisté oživení zájmu o
Martenovo dílo přinesla publikace jeho korespondence s F. X. Šaldou připravená Emanuelem
Chalupným (1941). Jejím primárním cílem bylo doplnit poznání Šaldovy osobnosti a
editorovo úvodní slovo nazvané „Mistr a epigon“ jen dále rozvíjelo narativ o Martenově
„nepůvodnosti“ (Chalupný 1941, 7–11).

153

Bitnar informaci o Martenově rodinném zázemí pravděpodobně získal od Zdenky Braunerové nebo od
Martenovy manželky. Podle třístránkového náčrtu Martenových životopisných údajů, který jsem nalezla v
deníku Anny Martenové, je historie Martenovy matky nejasná (náčrt je psán rukou Martenovy manželky).
Anna Martenová píše, že v rodině „se tvrdilo“, že Caroline/Charlotte Martin byla původem Francouzka a
poté, co osiřela, byla vychována svou tetou a strýcem ve Vídni. Šlo o francouzskou royalistickou rodinu, která
emigrovala do Vídně z Alsaska přes Bavorsko. Jak Anna Martenová uvádí, údaje se však rozcházejí s
matričními záznamy na vídeňské farnosti. Od roku 1870, po svatbě s Tomášem Šebestou, Moravanem z
Divák, užívala Martenova matka jméno Karolina Šebesta. Dále Martenova manželka uvedla, že Martenova
matka syna vychovávala ve francouzštině, německy údajně hovořila jen nerada. O tom, jakým jazykem spolu
převážně hovořili Martenovi rodiče, nemáme zprávy. Nejasnosti v rodinné historii však nic nemění na míře
Martenovy frankofonní orientace. Dokument je uložen ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy,
inventární číslo 429. Pokud Vladimír Hellmuth-Brauner ve strojopisné biografii Miloše Martena (in LA PNP,
f. Vladimír Hellmuth-Brauner) vycházel z uvedeného dokumentu, jeho interpretaci poněkud zjednodušil:
„Paní Karolina Magdalena Martinová pocházela ze staré royalistické rodiny francouzské, která po Velké
buržoazní revoluci francouzské emigrovala do Bavor a pak se usadila ve Vídni.“ Informace o původu
Martenovy matky se v Bitnarově biografické studii veřejně objevila vůbec poprvé. Je tedy otázka, do jaké
míry byla tato informace v literárních kruzích známa, resp. jakým způsobem a zda vůbec Marten svůj původ
veřejně prezentoval, a do jaké míry jím popř. zdůvodňoval svou uměleckou stylizaci – pochopitelně kromě
uměleckého jména.
154
Srov. Novákovu poznámku: „není-li [Cyklus, J. K.] povídkovou poezií čistého typu, je bohatým dokumentem
prvního řádu.“ (Novák 1925, 7).
155
Ve vzpomínkovém článku ze třicátých Arne Novák vyzdvihoval frankofilii Miloše Martena („katolicky
zabarvený mystik“) a Otakara Theera („bergsonovec helénských zálib“) ve srovnání s negativním
protestantským „němectvím“: „Překonávali silnou intelektuálnost kultem vůle a energie a tím sami bojovali
proti svému dekadentnímu východisku. Oba byli vychovanci francouzské kultury a pokračovali uvědoměle v
díle duševního odněmčení, jež podle jejich soudu vyžadovalo i důslednou emancipaci od protestantských
složek národní vzdělanosti.“ (Novák 1937, 7).
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II. INTERTEXTUALITA A INTERPRETACE
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4. JUVENILIE

Miloš Marten vstoupil do literatury povídkou Mstitel, již v roce 1900 publikoval
v Moderní revue. Autorovi bylo sedmnáct let a měl za sebou příspěvky do rukopisného
studentského časopisu Různé zvuky (povídkové črty Agonie, Návštěva, eseje Decadent a
Nietzsche) (Bitnar 1926) a do brněnského divadelního časopisu Pozor – referáty o Shelleym,
D’Annunziovi, Wildovi, Tolstém a Dostojevském (Kuchař 1999). V Moderní revue Marten
debutoval kritickou glosou Poznámky v roce 1899, v níž zdůrazňoval požadavek individuality
stylu. Raná glosa o Martenově tvůrčí i kritické orientaci mnohé vypovídá (viz dále 8.2). Dílu
Emanuela z Lešehradu vytýkal čitelnost tzv. cizích vzorů: „Tolik jim podléhá, že jest jeho
Atlantis místy hotovým rendez-vous řady z našich mladých autorů, Hlaváčka, Opolského,
Karáska… Zde by bylo nutno více kritičnosti, více sebekázně [...]“ (Marten 1899, 147). 156 U
Jana z Wojkovicz negativně hodnotil bezprostřednost, nedostatek autorova odstupu, jinými
slovy též nedostatek vlastního stylu.

4.1 Mstitel. (Ne)zkušenost

Autorův beletristický debut Mstitel zůstal bez povšimnutí kritické veřejnosti,
nedočkal se pozdějších konkretizací a ani bližší informace o genezi povídky nejsou
156

Text byl publikován ještě pod autorovým vlastním jménem Miloš Šebesta.
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k dispozici. Tématem experimentální prózy je krize individua – krize mužství, komunikace a
krize vztahu k principu reality. Marten svůj debut komponoval jako fragmentární obraz
vědomí mužské postavy-vypravěče. Jeho introspektivní vnitřní monolog je vyvolanou
vzpomínkou na dobu přátelství se „mstitelem“, druhou postavou povídky, který výrazně
formoval vypravěčovu osobnost. Dějová linie je omezena na nutné množství bránící rozpadu
povídkového útvaru. Maximum prostoru Marten věnoval zobrazení vnitřního děje – ryze
subjektivním interpretacím minimálních podnětů vnějšího světa. Ten zastupuje postava
„mstitele“ a jeho paradoxní vyprávění-mlčení. Ženská postava nabývá podoby pouhého
fantomatického „zjevení“ (Marten 1899–1900, 318) vypravěčovy fantazie. Má podobu
představy podnícené „mstitelovými“ evokacemi: „Neboť ona přišla. Ztělesnění toho, co po
hodiny mluvilo mi mlčení přítelovo [...] jakou mohutnou energií, jakou sílu tvůrčí musil as
rozvinouti, aby přinutil přírodu k realizaci své drahocenné a rafinované nálady!“ (Ibid.).
Vyprávění evokující minulé události autor koncentroval do dvou scén: hovory, či
spíše společné mlčení, v lázeňské kavárně na téma vztah muže a ženy a scéna „mstitelovy“
krize. Na první pohled výrazně fragmentarizovaný útvar povídky je podřízen přísnému
kompozičnímu plánu; nestejně dlouhé textové pasáže jsou odděleny grafickým značením do
celků, jádro tvoří afektovaná monologická promluva-proud vědomí postavy „mstitele“.
Marten pokračoval v experimenální linii naznačené Jiřím Karáskem ze Lvovic v prózách
Stojaté vody (1895), tzn. krátké odstavce, nedokončené výpovědi, či Mimo život (1897) –
kapitoly tvořené metaforickými hybridními souvětími. Zdrojem napětí a trvalého znejisťování
je v Martenově povídce rychlý střih a ne vždy zřetelná hranice mezi oněmi mlčenlivými
promluvami jednotlivých postav.157
Způsobem koncipování hlavní postavy a postupem (ne)vyprávění se Marten
připojil k dobovému směru nazývanému psychický naturalismus. Je založen na metodě
radikální introspekce a prosazoval jej Stanisław Przybyszewski, dobře známý čtenářům
Moderní revue. Jeho dílo v devadesátých letech devatenáctého století představovalo radikální
modernost: satanismus, mystický panteismus, mizogynie a tzv. psychismus. 158 Lze
předpokládat, že Marten byl s Przybyszewského tvorbou do roku 1900 důkladně obeznámen.
Texty polsko-německého modernisty vycházely v Moderní revue v polovině devadesátých let
157

V této strategii Karásek pokračoval i ve své románové trilogii. Jak píše Roar Lishaugen s odvoláním na
Romana Jakobsona (Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances) a Josepha Franka
(Spatial Form), tyto lyrické metaforické pasáže působí efektem retardace a utvářejí ahistorický charakter díla
(Lishaugen 2008, 201–202).
158
K Przybyszewského uměleckým konceptům srov. (Schulchter 1969) a (Fiałek 2007; 2009).
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v překladu či jako české originály. V Martenově pozůstalosti se také nacházejí česky psané
poznámky z roku 1901 k In diesem Erdental der Tränen (1900), dále Marten jako kritik
komentoval autorovu dramatickou tvorbu (Marten 1902–1903b). Metodu psychického
naturalismu Przybyszewski formuloval v esejích Das Werk des Edvard Munch z roku 1894,
v původní verzi pod titulem Psychischer Naturalismus (1894), v české verzi pro Moderní
revue jako Edvard Munch 1896. Další formulace nalézáme v eseji Auf den Wegen der Seele.
Gustav Vigeland 1897, Pro domo mea 1895 (v českém originálu pro Moderní revue 1985–
1886).159 V českém prostředí psychický naturalismus, nebo také tzv. psychismus, prosazoval
zejména Arnošt Procházka:

[...] nutno postřehovati a chápati právě v tomto umění, zabývajícím se výhradně duší, nejvyšší
možný projev básnického intelektu. Tento umělecký proud, široký a mohutný, skvělý a
hluboký, navazující přímo na grandiózní, mystické a pochmurné umění středověku,
spřízňující se v jeho velikou, mocnou, prolínavou a impresivní duší, dle nepřímého soudu
Stanisława Przybyszewského, valí se dnes všemi literaturami staré Evropy, více či méně
uvědoměně, projadřuje se v různých zabarveních a odstínech. (Procházka 1896, 75)

Martenův odkaz k Przybyszewského osobnosti v próze Mstitel lze chápat jako
veřejné vyznání a výraz sdílení, vezmeme-li v potaz, že šlo o autorův debut v revue, která
byla pro mladé umělce už svým titulem synonymem modernosti (Urban a Merhaut 1995) a
Przybyszewski, Procházkův přítel, reprezentoval „světovost“ moderního umění. Dále se
v Martenově próze objevila aluze ke kresbám Karla Hlaváčka, spolupracovníka Moderní
revue, taktéž představitele radikální moderny. Znalost a schopnost vlastního uchopení tohoto
typu umění stvrzovala při přijetí do okruhu Moderní revue Martenův symbolický kapitál
(Bourdieu 2010, 191). Aluze k oběma moderním umělcům a jejich dílům ovšem rozhodně
nejsou jednoznačnou oslavou. Kontextualizace aluzí fungování kultury, resp. kulturní
existenci člověka, dramaticky problematizuje.
Povídka je založena na množství motivů tzv. dekadentní poetiky. Například
obrazem „tělo její, jako bledý leknín nad hnijícím jezerem“ (Marten 1899–1900, 351) se autor
159

V Pro domo mea, „filozofii básnické skladby“ povídky De profundis Przybyszewski na téma realismu a
psychického naturalismu píše: „nazírám lidi jedině ,vzhledem k tomu‘, dojde-li v nich kdy k zjevení duše či
nic. […] Nemívám žádného děje, poněvadž líčím život duše a děj jest jen kulisou duše, špatně pomalovanou
kulisou, jak ji lze viděti na ochotnickém divadle malého města. Život nepotřebuje žádného děje, aby vyvolal
konflikty. K tomu postačí nevinná myšlenka, jež se ponenáhlu zmocní celého člověka a zničí ho.“
(Przybyszewski 1895, 94).
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dovolával typického motivu pomíjivé krásy zachycené v jejím finálním stadiu.160 Ideová
rovina textu je napojena na dekadentní mizogynní diskurs, v němž je žena mnohdy
redukována na esenci „nákazy“ nerozumem v logickém maskulinním řádu, současně je
chápána jako nutný „doplňující element“ celistvosti člověka. Martenova raná reprezentace
ženy poměrně jednoznačně ztělesňuje „negativa“ jako materiálnost, instinktivnost,
iracionalita, ne-vědomí, majetnictví: „Žena… kel nákazy odvěčně, vočkovaný hybnému a
tvůrčímu plasmatu mužského intelektu.“ (Marten 1899–1900, 319). Dekadentní mizogynní
diskurs se do velké míry prolíná s křesťanským motivem ženy stojící za původem „zla“. 161
Stejně v Martenově povídce, kde postava „mstitele“ vypráví mýtus o „genezi Ženy“ (Ibid.,
320). Je to ona, princip „nevědomí“ (Ibid.), která brání pozitivnímu chodu světa pod
taktovkou muže, symbolu „rozumu“: „jak mohl jen ještě se ptáti, odkud úpadek a impotence,
odkud strachy a choroby vůle a moci! – Nevědomí!“ (Ibid.). Naopak sen o ideální ženě,
„Obraz Ženy Nové, Jeho Ženy“ (350), je ironicky označen jako „Klam Kristův.“ (Ibid.).
Pomsta za ohrožení „mužské kultury“ tzv. ženskou přirozeností v podobě (spásné) sexuální
abstinence je postavou prezentována jako jediná možnost, jak si může muž udržet pozici tzv.
silného jedince: „Oh, dny pomsty, v níž našla se síla mého nitra! Jak meč biblický zocelen
askezí a exaltován záští, nehnut útoky, házel jsem jim všem, každé, co jich kol, výzev lásky
pohrdáním.“ (Marten 1899–1900, 320–321).
Takovýto motiv sexuální pomsty je v dekadentní poetice často provázen obrazem
ženy-bestie se zelenýma očima: „Ty ženy všecky plály jej milovati, leč on zaklínal
v nehybnost jediným zhrdavým stažením obočí, při němž zornice podivuhodně se rozšířily a
zazářily svitem zelenavým jak oči příšer nočních.“ (Ibid., 283). Jak píše Mario Praz, jde o loci
communes162 vycházející z romantismu (Praz 1970).163 V soudobé české literatuře se s ním lze
setkat také v Karáskových básních Zelené oči, Puberta nebo Píseň pocitu sexuelné msty
(1897), kde je muž představen jako ženina oběť: „Zatímco klesám, vysátý, bledý, Vašemu
útoku podlehnuv chabě, / nemoha pomstít pohlaví svého, nemoha pomstít smrt svého mládí!“
(Karásek ze Lvovic 1995, 141). Podobné schéma ve stejné době nalezneme v Dykově
dramatu Pomsta (1896) s tím rozdílem, že mužská postava břitkého ironika je ve výsledku
160

Podobné motivy lze v české literatuře nalézt např. u Jiřího Karáska ze Lvovic: Sracabeus, Legenda o Marii
Elektě, Smrt Salomina atd. Ke Karáskovým motivům estetizace smrti srov. (Nekula 2004, 241–257).
161
Zdrojem mizogynní stylizace byl v moderní literatuře Arthur Schopenhauer, August Strindberg, Joséphin
Péladan. Srov. např. (Le Rider 1985).
162
Motiv lze zaznamenat také ve výtvarném umění – např. obraz Expresivní hlava Josefa Panušky, srov. (Urban
2006).
163
Mario Praz upozornil na tento motiv jako typický pro triviální romantickou literaturu.
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prezentována jako vítěz:164 „Jak kočka plížit se; / tiše, ah, tiše! Pomalu jen, výš! / Ty oči žhnou
– jen tiše, tiše jen! [...] Vždyť vzala všechnu nejčistší mi krev… / všechno mi vzala – sílu
života, / lásku a lidskost, mládí. – Pomsta teď!“ (Dyk 1896, 39).
Jádrem krize individua se jeví problém mezilidské komunikace. Motiv
nekomunikace představuje variantu tzv. dekadentního toposu nevyslovitelnosti (unutterability
topos) (Dowling 1986, 161). Promluva hlavní postavy-vypravěče beze jména je inscenována
jako z velké části nevyřčená a domýšlející se. Dialog jako prostředek dorozumění a
porozumění v povídce chybí, komunikace postav je založena na mlčenlivém sdílení. Do
mlčení jsou přitom vkládána příliš velká očekávání – má přinést zjevení „podstaty“, stát se
ideálním jazykem duchovních aristokratů, již se vzdávají participace na profánním
životaběhu. Jazyk je představen jako nepřesný, nespolehlivý, a tedy nedostačující k přenosu
myšlenky i emoce: „Ne slovo: neboť co může slovo, kde žíří vše a podstata se mění?“
(Marten 1899–1900, 318). Komunikace postav je nahrazena vírou v ryze subjektivní nástroje
jako tzv. vnitřní zrak a sugesce. Nedůvěra v moc slova je opakovaně tematizována. Ovšem
víra ve sdílnost mlčení je ve vypravěčově případě jednostranná, most ze strany druhé postavy
chybí, představy spějí k tragickému omylu:165

Cítil jsem tu, jak vysává moje mlčení a postřehuje nejslabší otřesy mé bytosti, dovídaje se
o jejích strastech, aniž pronesl jsem slova. (Ibid., 283); Těchto myšlének těžkých a zdrcující
pravdivosti, stával jsem se účastným vlivem propastného mlčení přítelova, jemuž rozuměti
naučil mne vývin zvláštní mohutnosti, tak málo citlivé u mnohých: chápati jemné vztahy
duševního vlnění sugescí [...]. (Ibid., 250)

Metatextově naznačované téma funkce řeči čtenářovu pozornost rafinovaně
směruje k médiu jazyka. Z hlediska jazykového stylu je povídka homogenní. Časté jsou
komplikované syntaktické celky rytmizované dějovými přídavnými jmény v popisech přírody

164

Pod Dykovým jménem bylo drama publikováno na stránkách Moderní revue, premiéra v Intimním volném
jevišti (scéna v Národním divadle na Vinohradech) však byla anoncována pod autorovým uměleckým
pseudonymem L. Vilde. Srov. (Kuchař 1999, 19).
165
Z nevyslovitelnosti, jazykové unutterability, se rodí melancholie. Jak k tomuto tématu píše Petr Málek:
„Diskrepance mezi konvencionalitou a abstraktností jazyka na straně jedné a jedinečností a konkrétností
zakoušeného světa na straně druhé rodí jazykovou skepsi, jež se v literatuře moderny ohlašuje jako
melancholie z tohoto selhání jazyka. Současně však tato skepse vede k hledání kategoriálně ‚jiného‘ jazyka, v
němž by byla trhlina ve vztahu mezi jazykem, vědomím a skutečností zacelena a v němž by bylo možné
znovu autenticky mluvit a psát.“ (Málek 2008, 18–19).
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či v evokaci rozbíhavého myšlení. Postava „mstitele“ kromě jediné monologické promluvy
vystupuje skrze interpretace postavy vypravěče. Introspekce je doplňována pozorováním:

A tu postřehl jsem vzdech, bezvýznamný každému, kdo neznal jeho mlčení, mně však plných
slov a nevyjadřitelných sdělení: otevřená prohlubeň bytosti zeje, v ní tělo trudí se s duší, ana
dospěvši k vrcholu napětí hasí žízeň dávnou z odkrytých zřídel, duch tvůrčím požárem
roztavený řine se sálajícím a oslňujícím proudem, jediný žhavý tok, strhující a v sebe hltící
vše, co v dosahu… (Marten 1899–1900, 318)

Vybraný jazykový styl povídky tvoří napětí s tematizací nespolehlivosti slova – vytříbeným
jazykem se hovoří o nemožnosti i zbytečnosti mluvit. Komunikační bezmoc má být
kompenzována představou nejvyššího srozumění, které však nepřichází.
Tichý monologický svět postavy-vypravěče tvořený vznešenou literární řečí
představuje ryzost, tradici, stabilitu, je symbolem očekávání. Současně však znamená izolaci
myšlenek ve vakuu vnitřního monologu. Je-li nakonec myšlenka, výsledek reflexe, ve světě
Martenovy povídky pronesena, jde o inscenaci křiku a běsnění na hranici racionality, ovšem z
převážné části opět prostřednictvím kultivovaného jazyka. „Mstitelův“ vyřčený monolog je
označován jako „vír slov“ a „rvavý příboj“, rozrušení je evokováno střídáním krátkých
emfatických výkřiků včleněných do dlouhých rytmizovaných syntaktických celků, které
prozrazujících erudici a literární inspiraci postavy (viz též signál „A vždy zase vracel jsem se
k dílům oněch Velkých trpících [...].“) (Marten 1899–1900, 321). Inscenace afektu tak
implicitně vyjevuje pasti a úskalí kultivace a izolace.

4.1.1 Fatální kniha

Martenovu prózu spojuje s texty jeho současníků jako F. X. Šalda, Jiří Karásek ze
Lvovic, Pavel Kles, Karel Kamínek a dalšími postava tzv. raisonujícího intelektuála. Jde
o zdánlivě pasivní tzv. dekadentní typ, příznačně často beze jména, se svým typickým
atributem – nezbytným „katechismem“ jako „ideálním“ dílem. Postavy se k němu vztahují
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jako ke kanonickému; hlavní protagonista Karáskových Stojatých vod čte Huysmanse a Zolu,
Klesův Klenka je čtenářem Bourgeta a Cazalise, Šaldův Schlaag se inspiruje úvahami Alfreda
de Vigny atd. Huysmansův des Esseintes v À rebours/Naruby posuzuje celou soudobou
francouzskou literaturu, Paterův Marius Epikurejec čte Golden Ass od Lucia Apuleia, příběh
o Amorovi a Psyché166, ve Wildově The Picture of Dorian Gray/Obraz Doriana Graye
figuruje „poisonous book“ atd. Linda Dowling v souvislosti s dílem Waltera Patera hovoří o
motivu tzv. fatální knihy jako o centrálním toposu dekadence: „Literary texts in Pater seem to
preside over or indeed produce a climacteric of mental and physical change in their readers.“
(Dowling 1986, 164). Jde o způsob koncepce postavy, která je charakterizována (a mnohdy
determinována) nikoli svým jednáním, ale poměrem k umění. Jak bylo zmíněno, Martenova
postava „mstitele“ se explicitně vztahuje k fatálnímu dílu Przybyszewského a Hlaváčka:

Nejhroznější knihy vysával jsem, kletby ženě, otevřené sluje podvědomí a spazmata šílení.
Jak dlouho neznaven listoval jsem v zázračně bolestných a jasnovidných knihách
Przybyszewského, zře ve vlnění krví zkřížených impulsy otevřených nejpropastnějších
tajemství, jako v oněch prorockým rozjitřením utrpení a strachu sinavých kresbách
Hlaváčkových! Tak určoval jsem cílevědomě krystalizaci svého nitra, až mohl jsem vstáti ze
žhavých vigilií jako mstitel, nadšen odhodláním po zápalné oběti, v jejíž dýmech mluvilo mi
velké dílo, zaslíbené u oltářů! (Marten 1899–1900, 321)

Odkaz k Przybyszewskému a Hlaváčkovi v podobě signalizované aluze
představuje emblém, lotmanovský text v textu (Lotman 1995), symbolickou zkratku, která má
být „plasticky“ rozvedena. Protože Marten neodkázal ke konkrétním pretextům, k aluzím lze
přistupovat spíše jako ke kódu v rámci kultury: vedou ke konfrontaci s textovým a obrazovým
univerzem a zprostředkovávají rafinovanou komunikaci v podobě poodhaleného zrcadlení
mezi ideovou rovinou děl Przybyszewského jako celku, Hlaváčkovými temnými kresbami a
Martenovou povídkou. Společné je zejména téma tzv. boje pohlaví a obraz typizované
postavy (sebe)analytika. Rámcová představa o charakteru pretextů je směrodatná také pro
čtenářskou konkretizaci podoby Martenových postav, neboť informací o jejich vzhledu se
téměř nedostává. Vnější charakteristika je omezena na rysy jako bledost a vráska ve tváři jako

166

K Paterově dílu Marten explicitně odkazoval v eseji Styl a stylizace. Jeho kniha Marius the Epicurean byla od
roku 1906 častým tématem Martenovy korespondence s Annou Fischerovou, která dílo překládala do češtiny,
Dojmy a myšlenky Maria Epikurejce Marten lektoroval. K Martenově recepci Waltera Patera srov. (Procházka
2004, 196–202).
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evokace člověka s bohatým, až excesivním duchovním životem.167 Motiv zrcadlení zůstává
zachován i za předpokladu, že čtenář pretexty nezná, ale vyplývá-li z kontextu jako v tomto
případě, že postava imituje umění. V takovém případě je však potenciál aluze využit jen
částečně – charakterizační funkce a kritický metatextový rozměr jsou limitovány a může dojít
k přílišné generalizaci a redukování motivu na význam „umění“.
Motiv uměleckého díla jako typického atributu postav aktualizuje dobově
oblíbený narcisovský mýtus, který vždy nese význam krásy/krásné přírody a smrti, dvou
krajních pólů lidské přirozenosti a existence. Literatura a umění ve fikčních světech tzv.
dekadentního umění vystupuje jako výzva i nebezpečí: zrcadlo i učebnice. Jinými slovy jde o
objekty, k nimž si subjekt utváří vztah, hledá se v nich, poznává v nich sebe a svět, i se od
nich odvrací. Martenova postava „mstitele“ zklamaného životní zkušeností nalezne v díle
Stanisława Przybyszewského a Karla Hlaváčka modus vivendi. Postava vypravěče poté bere
za své „mstitelovy“ nálady a postoje, ovšem bez vlastní přímé zkušenosti. Jeho životní
zkušenost nabývá charakteru estetické zkušenosti, navíc zprostředkované jinou osobou.
Takovýto motiv fatální knihy, jejíž projekcí postavy jsou, reprezentuje krizi vztahu k
modernímu umění i k žité realitě. Umění skutečnost medializuje a dovedeno do extrému,
může ji nahradit „realitou“ uměleckých reprezentací. O minulých životních zkušenostech
postavy „mstitele“ povídka příliš nehovoří. Současně je uvedeno, že umění (zne)užívá jako
narkotikum (sedativum i excitans): „Rytiny a knihy v neladu rozhozené svědčily o marném
pokusu, ohlušiti se.“ (Marten 1899–1900, 318). Bezmezné přijímání reprezentací světa jako
vzoru jednání je prezentováno jako odvrácená strana lásky k modernímu umění. Značí krizi
schopnosti rozlišovat estetickou zkušenost recipienta od jednání mimo oblast estetična.
Nekritické přijetí „mstitelových“ postojů postavou vypravěče je nasvíceno jako
motiv deformace. Hypertrofie abstraktního myšlení a imaginace bez skutečného zážitku
(připomeňme dobový anti-scientistický pojem Erlebnis, tzn. žitá zkušenost), nedůvěra
v možnosti jazyka, neschopnost sdělit se a sdílet ústí v téměř rozpad vypravěčovy osobnosti.
Ten závěrečným vyznáním subverzivně podrývá svoji autoritu:

167

Takovýto vzorový popis vzhledu poskytoval například Przybyszewski v Chopinově portrétu: „Má
sklerotickou barvu anémie [Chopinova touha, J. K.] s transparentní koží, již se vidí nejjemnější žilkování
prozařovati, štíhlá postava s táhlými údy, vydechujícími v každém pohybu nenapodobitelnou grácii
degenerovaných šlechtických rodů a v očích převelikou inteligenci, jakou vídáme u dětí, jimž ústa lidu
neslibují dlouhého života.“ (Przybyszewski 1895a, 28). Srov. také německý originál eseje (Przybyszewski
1991).
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[...] když žena snáší se do marných mých snů, nabývají obrysy plné intenzivnosti, a rodí se
myšlénky bolestné a choré, jimiž zdusen je celý mechanism mé bytosti, ježto ona představa
hořká stala se utkvělým bodem v nitru a duše osciluje kol něho, nemohouc z dosahu jeho
přitažlivé síly. – Mstitel stal se mánií mého mozku. (Marten 1899–1900, 352)

Zkušenost jako předávaná estetická zkušenost je pochopitelně vždy parciální. Vypravěč
nakonec konstatuje posedlost utkvělou představou, jež pramení z „pouhého“ vyprávění.
Ovšem nejen – centrem všeho, doslova „bodem v nitru“, se stává představa ženy jako velkého
tajemství opředeného příběhy a mýty (viz výše onen o „genezi Ženy“). Poslední věta povídky
značí podstatný moment sebereflexe. Zmínku o „mánii“ lze číst jako cestu k šílenství, ale i
jako šílenou zvědavost a touhu po vlastní životní zkušenosti.
Obě varianty otevřeného závěru lze číst jako implicitní dialog textu se
Schopenhauerem a Nietzschem a jejich koncepty umění jako prostředku „sebe- a světazapomnění“ v umění. Východiskem je, že přijímání umění mívá (fatální) následky vždy.
„Mstitel“ je determinován uměním, postava vypravěče příběhem o jeho zkušenosti. Závěr
povídky svou otevřeností nevylučuje možnost změn. Otázka, jakým způsobem se vypravěč s
touto zkušeností vyrovná, zůstává nezodpovězena. Jak bylo naznačeno v oddílu 2.2, pro
Schopenhauera představuje estetická zkušenost možnost útěchy v životě chápaném jako
utrpení v podléhání neukojitelné nevědomé (slepé) vůli, která lidskou bytost vede
k neustálému neklidnému usilování o „předměty“ touhy jako „kolotání“. V tomto směru je
pak umění spásou – ať již prostřednictvím nazírání celku světa jako představy v umění, tzn.
odděleně od chtění, nebo prostřednictvím vlastní tvorby, jež mění utrpení v tvůrčí
entuziasmus. Vždy jde o princip opakování, který odpoutáním od nevědomé vůle umožňuje
sebenahlédnutí a uvědomění sebe jako subjektu. Svět jevů je vlastním zrcadlem vůle, její
překonání je směřováním k ideji: „Ist die ganze Welt als Vorstellung nur die Sichtbarkeit des
Willens, so ist die Kunst die Verdeutlichung dieser Sichtbarkeit, die Camera obscura, welche
die Gegenstände reiner zeigt und besser übersehn und zusammenfassen läβt, das Schauspiel
im Schauspiel, die Bühne auf der Bühne im ‚Hamlet‘.“ (Schopenhauer [1819] 1991, § 52,
372).
Překonání utrpení je podle Schopenhauera možné jen skutečným popřením vůle
v rezignaci (tzv. asketický ideál).168 Nietzsche kladl naopak důraz na rozpoznání momentu,
168

Srov. např. formulaci „[...] die Verneinung des Willens zum Leben, zeigt sich, wenn auf jene Erkenntnis das
Wollen endet, indem sodann nicht mehr die erkannten einzelnen Erscheinungen als Motive des Wollens
wirken, sondern die ganze durch Auffassung der Ideen erwachsene Erkenntnis des Wesens der Welt, die den
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kdy je třeba se k životu ovládanému nevědomou vůlí, životu „neasketickému“, jako tvůrčí
umělec navrátit. Zdůrazňoval v tomto směru vždy vícerý možný přístup k uměleckému dílu –
nikoli pouze jako Schopenhauerův tišící prostředek („Quietiv“), ale i jako excitans (zdánlivě
paradoxně) prostřednictvím dočasného omezení možnosti jednání, znejasnění smyslu (jako
rozumění sobě a světu).

4.2 Intermezzo první: Nietzschovský „rodokmen“

Vliv Nietzschovy filozofie, vedle Shopenhauerovy metafyziky i Kantovy
(nadindividuální/transcendentální) estetiky i etiky, na mladou generaci modernistických
autorů je nezpochybnitelný. Díky nesmiřitelné kritičnosti k vyprázdněnému operování s
hodnotami, které soudobé realitě neodpovídaly, náležela Nietzschova filozofie ke společnému
kódu Martenovy generace i autorů starších.169 Na popularizaci Nietzschova myšlení se
nechtěně podílel také Max Nordau, když ve čtenářsky velmi úspěšném spisu Entartung
filozofovi věnoval samostatnou kapitolu. V úvodu knihy Nordau poznamenal: „Ibsen
entthront Goethe, Maeterlinck wird Shakespeare an die Seite gestellt, Nietzsche erklären
deutsche und selbst französische Kritiker für den ersten Schriftsteller der Gegenwart [...]“
(Nordau [1892] 1896, 26–27). Nordau Nietzschovu filozofii považoval za celkově škodlivou
dogmatiku bez argumentace, konstatoval přílišnou závislost na Schopenhauerovi (téma vůle),
kterou se podle něj Nietzsche pouze snažil zastřít atd.
V českém prostředí devadesátých let byl Nietzsche nejprve uznáván mladými
umělci, nikoli akademickou obcí.170 Masaryk varoval ne přímo před jeho filozofií, ale před
Willen spiegelt, zum Quietiv des Willens wird und so der Wille frei sich selbst aufhebt.“ [zvýrazněno autorem,
J. K.] (Schopenhauer [1819] 1991, § 54, 393).
169
Srov. zprávu v časopisu Česká mysl z roku 1907 konstatující stále vzrůstající popularitu Nietzschovy filozofie.
Článek informuje o přednášce Raoula Richtera v roce 1906 v Berlíně: „Učitelé obecných škol dávají si v
svých prázdninových kursech přednášeti o filozofii Nietzschově. V salonech společnosti zabral Nietzsche
povlovně místo Schopenhauerovo.“ (Krček 1907, 189–190).
170
První reference o Nietzschovi v českém prostředí se objevila v časopisu Rozhledy v roce 1894 pod titulem
Z dnešního ruchu za hranicemi – Německo, v roce 1896 následovaly překlady F. V. Krejčího v Moderní revue
z Also sprach Zarathustra a z Zur Naturgeschichte der Moral (Jenseits von Gut und Böse). K Nietzschově
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jejím zjednodušováním a nebezpečnou redukcí v hesla (Masaryk [1894–1895] 2000a).171 Do
umělecké literatury Nietzschovo myšlení pronikalo jako emblém. Jak píše Libuše Heczková,
Luise Zikové sloužilo Nietzschovo jméno jako symbol anarchistického autorského postoje
(Almanach secese, 1896), Edvard Klas/Vladimíra Jedličková subverzivně nalézal/a tvůrčí
inspiraci pro koncepci „ženského“ ornamentálního stylu v Povídkách o ničem (1903)
(Heczková 2003, 98). Více než explicitní způsob odkázání představuje Vrchlického sonet
Nietzsche (Poslední sonety samotáře, 1896), (Vrchlický 1959, 261–262).172 Filozof je v něm
představen jako dítě své doby plné rozporů, zdůrazněn je motiv plurality jeho masek (prorok,
snob, umělec, šálitel) i motiv šílenství.
Cirkulací byla Nietzschova filozofie přetvářena ve speciální anonymizující se
interdiskurs/kód v podobě parafrází, metafor a symbolů. Na některé příklady v českém umění
fin de siècle upozorňuje Hana Bednaříková – kromě aluze v titulu Martenovy povídky Mimo
dobro a zlo připomíná například symbol hada a nadčlověka v Údolí nového království
Antonína Sovy, „myšlenkové figury“ ve sbírce Háje, kde se tančí Otakara Theera, zmiňuje
„dithyrambický sloh“ v básni Vyhnancům lásky Jiřího Karáska ze Lvovic (Bednaříková 2000).
Jako příklad „de-specializace“ interdiskursu lze nahlížet ironický obraz Friedricha Nietzsche
zredukovaného na postavu Zarathustry v Matějkově románu Exotikové (Matějka 1904, 66).
Vztahy příbuznosti mezi Nietzschovou filozofií a tvorbou mladých autorů kritika
zaznamenávala, viz zmíněná Martenova reakční glosa Slovo o individualismu.173 Jaroslav
Kamper v Rozhledech a Arnošt Procházka v Moderní revue konstatovali „nietzschovský
rodokmen“ v Przybyszewského románu Satans Kinder/Satanovy děti (1897). Současně se
recepci v Čechách srov. (Heftrich 1999; Zouhar 2000).
Popularitu Nietzschovy filozofie Masaryk opíral o představu tzv. konkrétní slovanské povahy se sklonem
odmítat abstraktní myšlení: „Zračí se v tom zčásti naše slovanská povaha: nemáme žádné záliby
v abstraktních systémech, základní myšlenky se utvářejí implicite v konkrétní práci literární; ale že právě i
slovanské konkrétní myšlení potřebuje abstraktních základů, nehotový Slovan sahá po cizích vůdčích
myšlenkách, a to právě se stalo také u pokrokářů. [...] Ovšem sahá naše mládež spíše po Nietzschovi nebo po
Renanovi než po Kantovi nebo Lockovi. Nietzsche vůbec straší mladým v hlavách; proto také vítají mnohé
spisovatele, kteří nějak s Nietzschem souvisí, například Strindberga, Brandesa.“ (Masaryk [1894–1895]
2000a, 222). K Masarykově recepci Nietzsche, zvláště v otázce přístupu k (a)historii srov. studii Libuše
Heczkové (Heczková 2004). Marten viděl spojnici mezi slovanstvím a nietzscheánstvím v motivu iracionality,
tvárnosti, mladistvé, stále znovu se obnovující a obrozující tvořivosti a anti-metafyziky, viz dále 7.2. Zdá se,
že Martenův i Masarykův přístup (otázka „nehotovosti“ a „konkrétnosti“ Slovana) v zásadě mířily stejným
směrem, a to i v kritice Nietzsche. Toto téma je však nutné podrobit dalším analýzám.
172
Sonet Nietzsche byl poprvé publikován ve Světozoru XXVIII v roce 1894.
171

173

Stejně tomu bylo ve francouzském prostředí. Například článek Ernesta Gouberta a Georgese Caselly z roku
1905 v Revue illustré je téměř pětistránkovým výčtem soudobé francouzské umělecké produkce, která je
„ovlivněna“ Nietzschem. Kant se vedle něj stává suchopárnou školskou filozofií: „Lʼindividualisme
nietzschéen, lʼidée du surhomme, la glorification des élites, en un mot le dogme platonitien de lʼhomme libre
qui se retrouve et se contemple dans la face même de ses dieux, de ses arts, a dominé tous nos romanciers et
tous nos poètes.“ (Goubert a Casella 1905, 43).
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objevovaly spory o interpretaci Nietzschovy filozofie. Například Šalda v kritice Karáskových
Stojatých vod autorovi ironicky vytýkal, že filozofovi dostatečně neporozuměl a jeho
„dědictví“ dezinterpretuje.174
Martenův zájem o Nietzschovo dílo byl intenzivní, permanentní a kriticky se s
ním vyrovnával po celý život. O filozofovi napsal studentský referát, 175 z roku 1901 (28. 9.)
pocházejí jeho poznámky k Also sprach Zarathustra/Tak pravil Zarathustra:

A není zde klíč k Nietzschově bytosti? Týž, tuším, jejž odkryl Przybyszewski. V hloubi je děs
a utrpení záhadným živlem Zarathustry. Jako nemůže býti než děs, utrpení a hnus na dně
ducha, který pronikl za faktickou zdánlivost světa, odhalil původní a pravé psychologické
hodnoty věcí a vztahů, myšlenek a citů. Ale v tom tkví moment síly osobnostní, že její touhy a
cíle, moci [,] rostou v recipročním poměru k poznání zla, k její negaci. V tom tkví podstata
génia. A v tom dále, že může, že snese dát v sobě žíti tisíc bytostem každé její životní
tajemství, a že všechna ta utrpení překonává zrozením vidiny nepoměrně sugestivné –
mocnější, plamennější, – vládčí.176

Takovéto obrazy jako růst síly osobnosti v negaci ad. nakonec nalézáme i v
Martenově beletrii, viz dále postavy Mimo dobro a zlo (1902, 1907). O neutuchajícím
Martenově zájmu o Nietzschovo dílo svědčí korespondence s přítelkyní Annou Fischerovou z
roku 1902, v níž Nietzschovy citáty a parafráze tvořily integrální část komunikace a byly
výrazem vzájemného srozumění korespondentů.177 Jiným dokladem je distancovanější
korespondence s F. X. Šaldou z roku 1903, kde Marten Nietzsche chápal, vedle Američanů
Thoreaua, Emersona a Whitmana, jako hlasatele ozdravné „renesanční vůle“. Do tohoto
období

spadá

též

Martenova

nadšená

recenze

překladu

Unzeitgemäße

174

Srov. Šaldovy výroky: „Lidé, kteří citují velmi rádi a s chutí Nietzsche, nechápou, že nemnoží se život
malbou a sugescí mdloby, nemoci, rozvratu, chaosu. ‚Není ohyzdnější věci než degenerující člověk‘,řekl
Nietzsche, a to bude, tuším, hrobní nápis všech ‚Stojatých vod‘.“ (Šalda [1895] 1950b, 244). Srov. také studii
Jiřího Pechara, který dokládá, jak F. X. Šalda stylizoval svůj poměr k Jaroslavu Vrchlickému po vzoru
Friedricha Nietzsche a jeho dramatického vztahu k Richardu Wagnerovi (Pechar 2002, 186–203).
175
Tento pramen zmiňuje kromě Viléma Bitnara též Vladimír Hellmuth-Brauner, který z něj ve strojopisu
Martenovy biografie cituje. Pramen je však nedostupný.
176
Martenovy poznámky k „Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen. Ed. V“ nalezneme v jednom
z jeho raných zápisníků, dále ZPS. In LA PNP, f. MM.
177
Martenovy dopisy Fischerové nejsou k dispozici, korespondence tedy přímo svědčí jen o Fischerové čtení
Nietzschovy filozofie. Dopisy často prokládala citacemi Nietzsche bez udání zdroje, např. v dopisu z 28. 7.
1902 píše „Das tiefe Leiden macht vornehm, es trennt.“ (Srov. § 270, Jenseits von Gut und Böse). (D: AF–
MM, LA PNP, f. MM).
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Betrachtungen/Nečasové úvahy178 pro tehdy Šaldou řízenou Českou revue (Marten 1902–
1903e). Marten obdivoval Nietzschovu angažovanost pro věc, patos, brilantní polemický styl,
který označuje jako „šerm“ (Ibid. 356). Píše: „Základem své individuality je Nietzsche duch
kladný, tvořivý, k negaci přinucený.“ (357).
Výše citované Martenovy poznámky k Zarathustrovi naznačují to, co osobní
korespondence s přítelkyní Zdenkou Braunerovou potvrzuje, totiž že Nietzsche z počátku pro
Martena představoval „duchovního učitele“ a symbol odvahy k životu jako sebetvorbě v jeho
(sebe)akceptování. V dopisu Braunerové z 19. 8. 1904 se Marten svěřoval s tématem
sebepoznání („jako zápasník musí znát své svaly“). Objevují se ozvuky Nietzschovy filozofie,
opakuje se metafora pozitiv, resp. nutnosti, utrpení a bolesti, síly v odporu atd. („Bolest má
raison d’être jako princip boje.“) (D: MM–ZB, LA PNP, f. ZB). Nietzschovo myšlení Martena
přitahovalo v mnoha ohledech a kompletovalo jeho idealistické myšlení. Působilo představou
„nového“ člověka ve smyslu psychologického rozvoje jedince cestou sebereflexe, sebepřijetí,
a tak i sebepřekonávání. Dále jej inspirovala filozofova odvaha ke kritice hodnot křesťanství
jakožto „platonismu pro lid“, kritika metafyzického myšlení vůbec a představa člověka in
concreto v kritických životních situacích, jež přijímá s respektem k životu a sobě a sama,
čímž od mravnosti neupouští. Martenův poměr k Nietzschovi jako učiteli se však později
výrazně proměňoval (viz 7.2).179

4.3 Dáma se psem. Krize kulturního člověka

Prózu Dáma se psem z roku 1900 Marten publikoval v Moderní revue (1900–
1901). Povídka titulem odkazuje k Čechovově próze z roku 1899 Dama s sobachkoj/Dáma
178

Šlo o překlad dvou statí Janem Krejčím: O užitku a škodlivosti historie pro život a David Strauss, vyznavač a
spisovatel.

179

V roce 1912 Marten Nietzsche např. rozhorleně hodnotil jako rousseauistu bez morálky: „Jak mohl neviděti v
své imorálnosti dědictví poruchy Rousseauovy – kdyžtě jinak roussauismus (romantismus) dobře podezíral?“
(ZPS: 1912).
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s psíčkem, jejíž první český překlad byl uveřejněn v Besedách času (Čechov 1902). Přestože
v Martenově povídce Čechovovo jméno uvedeno není, dobovému čtenáři sledujícímu aktuální
literární dění byla aluze v titulu zřejmá a čtení perspektivou Čechovova textu bylo nasnadě.
Příběh Martenovy povídky o vývoji vztahu bezejmenných postav muže a „dámy v průvodu
vysokého ruského chrta“ (Marten 1900–1901, 203) opisuje děj Čechovovy prózy. Objevuje se
dobové téma negativních stránek městského habitu – postavy opouštějí městské prostředí a od
pobytu v přírodě očekávají znovunabytí vitality. Oba texty se dále podobají i co do základní
konstelace postav. Při bližším pohledu jsou však v zobrazeném i způsobu zobrazení patrné
spíše rozdíly: Čechovovu realistickému žánru odpovídá explicitní konstituce postav zahrnující
jméno a sociální situovanost; dalším rozdílem je pozornost věnovaná detailním vnějším
popisům městského i venkovského prostředí. V průběhu četby také narůstá vzájemná
polemičnost textů, která je zdrojem trvalého napětí, až vyústí v ideovou neslučitelnost. Hlavní
mužské postavy obou próz reprezentují typ misogyna. Čechovův Gurov však svůj negativní
postoj k ženě (označena doslova jako „nižší rasa“) odhalí jako dobově konvenční
společenskou masku a harmonický vztah muže a ženy je prezentován jako možný. Taková
varianta zůstává v Martenově textu utopií – mužův pokus o fyzické sblížení se sobě
intelektuálně rovnou partnerkou končí jeho totálním zhroucením a postavy setrvávají v „boji
pohlaví“.
Martenova próza místy nabývá charakteru lékařské zprávy, resp. auto-diagnózy.
Výjimečně se objevuje vstup auktoriálního vypravěče, který ozřejmuje okolnosti odjezdu
mužské postavy na venkov za účelem rekonvalescence. Protagonistova nacionální identita
zůstane nejasná, explicitní reference k českému prostředí se neobjeví. Současně je postava
charakterizována opozicí k „jinému“, tzn. ke kulturnější „rase“/prostředí, přičemž je přítomen
ambivalentní příznak hyperkultury:

V mysli mu vybavovaly se detaily sublimovaného cítění, jež miloval, ač sám puzen k životu,
syn mladé, nevyžilé raçy, jež čeká na svůj úkol [...] Bylo třeba umělce takové generace, aby
Shakespearův obraz dovedl zhustiti v tuto větu, tak zcela obsahující ducha národa, jenž
ukončil rozvoj a dostoupil k odkrytí pojmu: umění pro umění – prosycuje uměním vše, celé
svoje bytí. Bylo mu teskno, že v něm není toho, leč v přejatí, že v něm je síla živelná,
vztažená k budoucnosti – jež přece zase stejně se ukončí. (Marten 1900–1901, 206)
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Oním „umělcem“ zmíněným v citaci je Maurice Barrès (viz dále) a výraz „mladá rasa“
nakonec v dobovém kontextu odkazoval ke „slovanství“. V koncepci hlavní postavy Marten
čerpal z dobového diskursu, který se zakládal na představě francouzské kultury jako vyspělé a
dekadentní.180 Hlavní postavě je tento kulturní model ironicky a poněkud sebedestruktivně
vzorem.
Jako pramen vnitřního konfliktu postavy je označena touha po individualismu,
který v dobovém kontextu konceptuálně splýval také s dekadencí ve smyslu uměleckých a
sociálních projevů mimo tzv. normu/střední proud.181 Muž se potýká s nemožností najít
uspokojivý poměr ke společnosti.182 Samotu a sebemarginalizaci současně chápe jako nutnost
v cestě k ideálu. Extrém vnitřního i fyzického exilu kompenzuje extrémem „společnosti“
uměleckých děl:

Ale duch jeho, zjemnělý uměním, vyhovuje potřebě stálého rozněcování sentimentu, vyplnil
svou samotu požitky příliš odvážnými a umělými, než aby požívaly se beztrestně, a tak po
roce objevily se následky akutní nervózou s těžkými bolestmi neurasteniků: mlčeními
dlouhými a nejistými v bezesných nocích, nemilosrdné nárazy a křeče citu, strašnější horeček,
ježto s vědomím choroby a úzkosti, s analyzujícím okem, jehož výsměšná sdělení
vyhrožovala šílenstvím. (Marten 1900–1901, 204)

Ukotvením protagonisty v širších společenských vztazích, i když jen naznačením
jeho sociálního statusu (městský, umělecky kultivovaný člověk versus venkované),
Martenovo zobrazení poměru subjektu k umění poukazuje na odvrácenou stranu moderní
společnosti a její kultury. Explicitněji než v debutu autor vyzdvihl motiv „užívání“ umění jako
kompenzace, narkotika. Umění je představeno jako farmakon, tzn. jed i lék v jednom, ovšem
180

Viz např. (Šalda [1892] 1950). Dále k dobovým diskursům o představě „dekadentní“ Francie srov. (Koppen
1973).
181
Pro mnohé byla znepokojující otázka vztahu nonkonformního umělce, tzv. génia, a společnosti, ovšem i
jedince, který se z jakéhokoli důvodu cítí/jeví vůči většině jiný. Neklid budilo zvláště tázání se po příčinách
jinakosti. Například Stanisław Przybyszewski ve studii K psychologii individua. Chopin a Nietzsche
publikované v Moderní revue v roce 1895–1896 hledal zdroj nesouladu v demokratickém uspořádání
společnosti a v tzv. vysokém vývoji jedince, jehož následným znakem je „nervová instabilita“. Srov.
Przybyszewského koncept ideálu individualismu jako nelimitované vůle: „[...] – dějiny individua stávají se
smutnou monografií zdržované vůle a svedených pudů, vypravováním o znenáhlém zhroucení hory, kde voda
nenalezší odtoku, se sráží do hloubky, kamenné balvany rozpouští, rozkládá, vysává a skálu v nejnitřnějším
svazu uvolňuje.“ (Przybyszewski 1895a, 20–21).
182

Srov. charakteristiku Martenovy bezejmenné postavy: „Od leta již, co znechucením skončily jeho pokusy o
projevení sebe, volně a nezkráceně v propracování své individuality, pokusy, zastavené vždy svíravým
okruhem prostřednosti v duševní atmosféře jeho okolí, žil osamocen.“ (Marten 1901b, 204).

122

v závislosti na způsobu užití (poměr moment:kvantita). Naznačena je souvislost mezi uměním
šoku vzbuzujícím silné emoce (viz „rozněcování sentimentu“ v citaci výše), jeho vzrůstající
potřebou a neurastenií (nervovou instabilitou) ve smyslu budované závislosti na umění.
Dovedeno do důsledku, estetické emoce nebezpečně konkurující emocím běžným.
Podobně ženská postava představuje typ tzv. senzitivní individuality. Další oddíl
povídky sestává z detailních metaforických popisů působení hudby, již žena sama produkuje,
na její nervový systém:

[...] všecky ty zvuky, ostrý a perverzní ve výši i zmrazení, plazivě kamením se vlekoucí
stékají se v jeden roznět, jednu dojmovou skvrnu: ta slizce lne a prosakuje do por, rosolovitá
hmota jako tělo medúzy tlačí na nervovou tkáň, rozlučuje se v ní, prolíná, stísňuje duši… je
k zadušení, děsno… [...] Jak rozkošně bylo! (Marten 1900–1901, 232)

Umělecké dílo vystupuje jako metonymie postavy i „symptom“ jejího charakteru. Emotivnost
ženské protagonistky je vyjádřena evokací její klavírní interpretace Chopinovy skladby.183
Popis sám založený na akumulaci přívlastků a kakofonii má vyvolat dojem hysterického
pláče. Marten se zde pokoušel realizovat tzv. umění nervů (Nervenkunst):184

V tom úděsný, žíravý výkřik, okamžitě vzplanulý požár tráví celou bytost, rozcitlivělou
chtěním, tělo vzepne se a žádá, zajiká se, spílá, řve chraptivě jako jelen v říji – a zas třesení,
mdlé skleslé vlnění měsíčního stříbra, jež vpíjí se do jezerních hladin tichých, sténajících…
teskné vlnění, vysílené a vyplavené… – Z hloubi vylinul se vysoký, perverzní tón, v disonanci
se vším, vibruje v nejvyšší poloze, jako by každou chvíli měl se zlomiti. (Ibid.)

Reprezentace přírody a venkovského prostředí v Martenově povídce odpovídá
topoi dekadentní poetiky: doba podzimu, zámek, opuštěná myslivna na kraji vesnice. Tento
ztracený ráj přírody a „přirozenosti“ je ovšem dekadentně klaustrofobní. Venkovský lid je od183

Martenovy evokace jsou analogické pasážím v eseji K psychologii individua. Chopin a Nietzsche, kde
Przybyszewski charakterizoval působení Chopinovy hudby na nervovou soustavu moderního individua:
„Tento bezprostřední vzkřek zrovna do tupého snění v těžký, bezesný spánek, tento fyzicky-brutálný výkřik
v agonii bolesti, toto chraptivé, pronikavé zachechtání zrovna do chmurné vážnosti noční podzimní krajiny,
podává nám lepší zprávy o temných stránkách lidského života pocitového než všechny psychologické
chytrůstky dohromady.“ (Przybyszewski 1895, 66).
184
K tomu srov. Hermann Bahr a jeho definice symbolismu a dekadence jako umění nervů („Romantik der
Nerven“) např. v eseji Symbolisten (1892). Tématu se zevrubně věnuje Lucie Kostrbová v knize Mezi Prahou
a Vídní (Kostrbová 2011).
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idylizován, protagonista chápe venkovany jako novou hrozbu své revitalizace pro jejich touhu
po městě a kultivaci:

Chápal cenu toho: straniti se lidu, i venkovského, neboť stejně je zcizen přírodě, nasáklý
úzkoprsostí, přejatou a ještě zhrubenou, na cestě státi se tím, co on překonal a čím
opovrhoval: stádem bez jediného instinktu primérního a silného, konveniencemi spoutaným a
hnusným. (Marten 1900–1901, 205)

Protagonistův intelektuální a emocionální život je tvořen zejména emocemi
estetickými, které jsou spojeny s pocity uloženými v paměti. Postava takto žije v permanentní
minulosti. Evokace mužova pobytu v lese působí jako afektované sebe-přesvědčování o
příslušnosti k přírodě pod vlivem moderního panteismu: „[...] cítil se úměrně zapadajícím
v celý ten život, bezprostřední a věčný, jakoby sám tu byl tónem, barvou, tvarem mezi tvary –
projevem téže kosmické síly, jen s inteligencí více diferencovanou, sebevědomí a vsebepojetí
schopnou.“ (Ibid.). Veškeré impulsy zvenčí chtě nechtě konfrontuje se svou pamětí jako
textovým a obrazovým rezervoárem. Příroda v něm vzbuzuje literární (umělecké) asociace.
Smysly jsou dysfunkční a smyslové vjemy nahrazují tzv. estetické emoce uložené v paměti.
Vzpomínka vystupuje na povrch a autentickou smyslovou zkušenost doplňuje i překrývá. 185
Krajina se postavě filtrem estetické perspektivy jeví jako umělecká, kulturní, mrtvá a umělá:
místo prožívání pobytu v lese vidí jeho rafinovaný obraz:

Vzpomenul věty, jež hluboce jej zaujala v románě Barrèsově: „činiti ze slabosti krásu“ [...] a
nazíraje na plavé záření odpoledního slunce v jehličí, prolamovaného jako krajka ze stříbra
vytepaná, smysly ztlumeny ve vlahém vypařování podrostu, jako v plášť zahaleny umírajícími
nádherami, vychutnával v ní kouzlo energie rvavou strží staletých kulturních zápasů dospěvší
v široký, v klid ulehlý kruh jezera, jehož voda již bez schopnosti prouditi ukládá se k hnilobě
a na hladině splétají se stříbřitě zelené mechy vodní v jemnou nadechnutou krytbu, ale krásně,
kouzlo dobouřivší v klid energie, zcela proměněné v umění, v nevzrušivou životní praxi
dekadentních period… (205–206)

Povídku lze číst jako aktualizaci rousseauovského mýtu o návratu k přírodě a
lidské „přirozenosti“ i jako navázání na platonsko-rousseauovskou tradici. Ta se zakládá na
185

Nabízí se souvislost s principem Bergsonova durée, kdy minulost trvá i jako minulost estetických zkušeností
(viz dále 6.6.5).
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nedokonalosti písma (farmakon) a potažmo i psané či obecněji civilizované kultury vzhledem
k prvotní promluvě (opozice vnější versus vnitřní). Platon upřednostňuje promluvu nad
písmem mimo jiné pro možnost živého dia-logu, který je cestou k pravdě idejí a brání
dezinterpretaci (Platon 2000, 276b).186 Pro Rousseaua je mluvený jazyk, řeč, zejména
symbolem proudění života, je expresí, která mluvčího vždy vyjadřuje autenticky, a tak
přesněji než němý znak. Promluva je podle něj lidským bytostem společnou možností
estetického individuálního výrazu jako výrazu génia (Rousseau [1782] 2012).187 V případě
Martenovy povídky Dáma se psem motiv „němého“ literárního/uměleckého díla nabývá
rozměru psychologického problému i tragických existenciálních poloh – umění-znaky, či
kopie-simulakra, jsou jako obrazy pseudoideality permanentně přítomné ve vzpomínkách.
Umění je principem vnějšku, tarasí cestu subjektu k sobě sama i dialogu s druhým,
symbolizuje nedokonalou náhražku druhého Ty. Jinak řečeno, umění emancipuje, nabízí
prožitek alternativní reality, ale též odcizuje a znemožňuje kontakt navázat.
Platonsko-rousseauovský mýtus se tak v Martenově povídce prolíná s moderním
anti-intelektualistickým diskursem o neurastenii. Text představuje situaci, kdy je umění
užíváno jako kompenzace osamění moderního kulturního člověka. Postava trpí tzv.
přesyceností kulturou, jejíž rezidua vystupují jako leitmotiv v podobě záchvatů nevolnosti.188
Přemíra estetických emocí se transformuje v pocit fyzického hnusu:

[...] vyvolávali [postavy povídky, J. K.] vzpomínky na dvůr Ludvíka XV. a celou tu
předrevoluční dobu, inspirováni reprodukcemi Hogartha a Watteaua na stěnách, v něž mísily
se japonerie, zjednodušující, slaďující a spolu stužující živel – v jeho nitro cosi se vrývalo,
186

Srov. formulace v Platonovu Faidrovi, 276b–e: „Tedy kdo se domnívá, že zanechal ve spisu učebnici umění, a
také ten, kdo ji přijímá, jako by ze spisu mělo být něco jasného a trvalého, je asi pln veliké prostoduchosti a
vskutku nezná výroku Ammónova, když se domnívá, že jsou psané výklady něco více než prostředek, aby
upamatovaly toho, kdo věc zná, na látku, která je předmětem spisu [...] výtvory malířství stojí sice jako živé,
ale když se jich na něco otážeš, velmi velebně mlčí. Právě tak i napsané výklady;“ (Platon 2000, 71).

187

Srov. Essai sur l’origine des langues: „L’écriture, qui semble devoir fixer la langue, est précisément ce qui
l’altère; elle n’en change pas les mots, mais le génie; elle substitue l’exactitude à l’expression. L’on rend ses
sentiments quand on parle, et ses idées quand on écrit. En écrivant, on est forcé de prendre tous les mots dans
l’acception commune; mais celui qui parle varie les acceptions par les tons, il les détermine comme il lui plaît;
moins gêné pour être clair, il donne plus à la force; et il n’est pas possible qu’une langue qu’on écrit garde
long-temps la vivacité de celle qui n’est que parlée.“ (Rousseau [1782] 2012, 388). Srov. Rousseau, JeanJacques. 2012. Esej o původu jazyků, kde se hovoří o melodii a hudebním napodobování. Přel. Martin
Pokorný. Praha: Prostor.
188
Zdrojem medicínského diskursu zaměřeného proti tištěné podobě kultury obecně byly teze amerického lékaře
George Miller Bearda, jež se v Evropě šířily v osmdesátých letech devatenáctého století. Byl to Beard, kdo
zavedl pojem neurastenie ve spisu Neurasthenia (nerve exhaustion): with remarks on treatment (1879) a jako
zdroj únavy a nervového znechucení označoval mimo jiné periodický tisk. K tématu srov. sborník
Neurasthenie. Die Krankheit der Moderne und die Moderne Literatur (Bergengruen, Müller-Wille, Pross
2010). Srov. také (Pross 2013).
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neurčitý, nedeterminovaný pocit nechuti a utrpení, nepochopitelno, proč? Ale těžce se
rozmáhající v nervech a šířící malátnost v těle. A aniž chápal čeho z tohoto náhlého
znechucení, cítil se těžce zasažen a zadýchán nevysvětlitelnou ošklivostí. (Marten 1900–1901,
208)

Aluze, podobně jako v Martenově debutu, charakterizují postavy jejich četbou.
Ženská protagonistka je čtenářkou sbírky Schöpfung (1887) německého modernisty Alfreda
Momberta, autora mysticky laděné poezie uváděného také Moderní revue. Kniha vystupuje
jako znak společné sympatie postav, který mezi nimi stupňuje napětí („Nalézal u ní vůbec
příbuzná zaujetí, a to zdálo se mu tak vhodně doplňovati její obraz, vetkvělý v něm.“) (Ibid.,
207). V roli fatální knihy však vystupuje dílo Johannese Schlafa Das dritte Reich/Třetí říše
(1900), jehož rámcová znalost je pro čtenářovo porozumění konfliktu a motivaci
Martenových postav podstatná. Schlaf se svých románech hledal východisko z krize moderní
společnosti v alternativní utopické říši budoucnosti mimo křesťanskou morálku a spoluutvářel
mýtus o „novém“ člověku, tzv. dégénéré supérieur.189 Vyjádřeno interpretací Martenovy
ženské postavy, fascinované stejně jako mužská postava myšlenkou „nového“ člověka:

Sám problém: Třetí říše „mimo dobro a zlo“. A pak spojuje [Schlaf, J. K.] závratnou
psychologii Przybyszewského s intuicí budoucna čistě monistickou: širou a posvátnou. Tam
opravdu, zdá se jí, rodí se nový člověk. Satan a Bůh splývají v Jedno, v novou životní praxi
nové fýze. A na konec: jaký jásavý, vyzlacený akord v jeho „Alles ist eins!“ po ulehnutí
křečových záchvatů! – Dodejte milostivá: z nové ženy, přeroděné a čisté! (208)

Podobný způsob charakterizace postav ostatně používal také Schlaf, dokonce šlo o společná
referenční místa. V románu Das dritte Reich se nezřídka objevují signalizované přiřazené
aluze v podobě rozsáhlých citací. Příkladem může být stránkový citát z Przybyszewského
Chopin und Nietzsche, jeden a půl strany citace z Maupassantovy povídky Horla, citace
Mombertovy básně Schöpfung, stejně jako v případě analyzované Martenovy povídky. Jak
ovšem uvidíme dále, v práci s aluzemi v dílech obou autorů jsou i značné rozdíly. S
přiřazením aluzí se v Martenových textech, na rozdíl od Schlafa, jehož text je tezovitý, lze
setkat spíše výjimečně.
189

Arnošt Procházka v recenzi Schlafovy knihy psal o dobovém dekadentním typu „Liesegangů“ (podle jména
hlavního protagonisty) jako o dobovém typu nikoli čistě literárním. (Procházka 1900, 223).
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Dějový zvrat povídky Dáma se psem je postaven na motivu fatální knihy.
Rozdílný názor Martenových postav v hodnocení protikladných ženských typů ve Schlafově
románu iniciuje proměnu náklonnosti v nesmiřitelný odpor. Argumentace i jednání mužské
postavy troskotá na rozporech vlastní psychologie a na vžité představě řádu genderových rolí.
Zastává názor, že instinkt, v textu doslova „atavism“ (Marten 1900–1901, 235), muže vede
k ženě na intelektuálně nižší úrovni, ženě „čisté“ (Ibid., 209), asociované s plodící přírodou a
nerozumem, v textu doslova „imbecilitou“ (235). Když se mu podaří ve jménu cesty za
„novým“ životem vlastního intelektualismu částečně zbavit, intimní sblížení se sobě
intelektuálně rovnou partnerkou (adeptka „ženy hotové“) (Procházka 1899–1900, 222)190
neunese v obavě z inferiorní role.
Pokus o dosažení harmonie v kvazirousseauovském návratu k „přirozenosti“
v povídce troskotá. Kulturní postava naráží na vnitřní spor – po „divošství“ touží a hrozí se jej
zároveň. Přiblížení se přírodě a vlastní „přirozenosti“ ve všech možných stereotypních
podobách – les, venkovský lid, žena, tělesná láska – selhává. Odmítání nabyté kultivovanosti
a uměleckého vzdělání je představeno jako zoufalé protagonistovo sebe-popírání i boj o
integritu. Důvod, který brání jeho proměně v „nového“ člověka/nadčlověka, je stejně banální
jako závažný. Jde o nemožnost najít partnerku, „novou“ Evu, s níž by spoluzaložil ať již
„novou“ říši, obnovený mytický ztracený ráj, nebo s níž by harmonicky sdílel každodennost.
Obě možnosti se jeví jako utopické. V závěru postava před totálním zhroucením v afektu
konstatuje: „Je tomu prostě tak. Vedle potřeby našeho duševního stavu, jenž vyžaduje u ženy
porozumění, hotovost, schopnost pohroužiti se v naši bytost ke stvoření nové harmonie,
podvědomý požadavek chce ženu čistou. Je to protirozumové prostě.“ (Marten 1900–1901,
236). Podstatné je též implicitní naznačení jiné příčiny než jen v ženě, která dosažení sna
znemožňuje. Je to právě disharmonie, necelistvost jako podmínka života sama, jež udržuje
postavu v chodu.
Jestliže se Martenův debut Mstitel uzavírá možnostmi zcela otevřenými,
protagonista druhé povídky končí jako budoucí „recidivista“: „Věděl: teď bude zase, jako
před rokem, bezsmyslně hýřiti, vyčerpá se docela, klesne…“ (Ibid., 237). V próze Dáma se
psem autor představil únik z moci civilizace i kultury na prahu dvacátého století jako
nemožný – jak odmítnutí kultury, tak návrat k přírodě troskotá. Příběh anonymní postavy se
uzavírá děsivou synestetickou představou jeho budoucnosti, která připomíná typické obrazy
190

Dodejme, že označení „hotový člověk“ se v dobovém kódu blížilo významu „vyšší člověk“ u Nietzsche, tedy
člověk na prahu „nového lidství“. Mohl být však přítomen i prvek deviace. Srov. Procházkovu recenzi
Schlafova románu (Procházka 1899–1900, 222).
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dekadentní lyriky: měsíc „jako vybělená lebka a pod ním rozšíří se černé, nekonečné perutě.
Ucítí jejich chlupatou blánu, jak tře se o jeho čelo…“ (Marten 1900–1901, 237).

4.4 Čin. Zkušenost davu

Duše velikého člověka jest ta, která může
pohybovati tisíci rukama tak jako svýma
vlastníma.
Émile Hennequin: Vědecká kritika

Povídku Čin Miloš Marten publikoval v roce 1901 v prvním čísle časopisu Srdce.
Do žádného z pozdějších výborů ji nezařadil, kritických konkretizací se tak text nedočkal.191
Tématem je spor racionalismu a iracionalismu ve smyslu principiálního přístupu k životu,
formulováno hlavním protagonistou jako „ničivý rozpor ducha, který tíhne k novému pásmu
žití a intelektu determinovaného minulostí…“ (Marten 1901–1902b, 21). Tento konflikt
otevírá téma viny a odpovědnosti – klade otázku, jaký je poměr mezi myšlenkou, k ní se
vztahující vůlí a reálným aktem naplnění myšlenky. Text má výrazný sociálně-psychologický i
ideově-politický náboj – do popředí Marten staví motiv sociální nerovnosti a motiv člověkavůdce i davového/kolektivního člověka jako moderního fenoménu. 192 V závěru povídka
provokativně směruje k tázání se, kdo je skutečným aktérem dějinných událostí.

191

Do stejného čísla nového měsíčníku Marten přispěl také recenzí sbírky Františka Gellnera Po nás ať přijde
potopa! a sbírky Otakara Theera Výpravy k já. V intencích přístupu tzv. literární psychologie a její typologie
uměleckých osobností Marten napsal: „[…] u p. Theera je [poezie, J. K.] chtěná, úmyslná, že detaily jsou
vybírány a sestavovány dle dispozic chladného mozku – to uvažuje vnitřní rozpor, nesouhlas mezi teorií a
směrem tvořivé síly: rozpor, jenž velmi ostře je odražen do exprese těchto básní.“ (Marten 1901 –1902h, 24–
25).
192
Zkoumání moderního fenoménu davu stálo u zrodu nového vědního odvětví sociální psychologie. Je
pravděpodobné, že byl Marten se základní knihou oboru Psychologie des foules od Gustava Le Bona
obeznámen. Do češtiny byl spis přeložen dva roky po francouzském vydání v roce 1897 (Nákladem časopisu
Rozhledů). Také např. Hennequin se v závěru Vědecké kritiky zmiňoval o tendenci v sociologii a historii
(vlivem Augustina Thierryho) přikládat v analýze historických událostí roli příčiny mase, davu. Odtud podle
něj také pramění vzrůstající role masy v moderním románu. Hennequin uvažoval o součinnosti obou „příčin“
(vojevůdce/autora a masy), ovšem s jasně vymezenou hierarchií – příčina řídící a příčina řízená.
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Hlavní postavou psychologické povídky je muž jménem Theiner, zdánlivě
objektivní pozorovatel svého okolí s kvazivědeckými aspiracemi sociologa-amatéra, 193 jenž
přísluší „k vyšší sociální kastě“ (Marten 1901–1902b, 142). Dalšími postavami jsou jeho
přítel Bort, stejně společensky situovaný, anonymní postava anarchisty a „kolektivní duše“
davu (Ibid., 48). Postava Theinera je zachycena v momentu tíživé reflexe nad prvotními
principy řídícími lidské jednání a nad svým poměrem ke společnosti. Poté, co projde
psychickou a světonázorovou proměnou, jež je prezentována jako mimovolná metamorfóza,
začne využívat svou nově nabytou schopnost manipulovat druhými. Postavu anarchisty
prostřednictvím sugesce přiměje k zapálení továrny. Přestože Theiner svým činem působí
zkázu, i tak paradoxně zůstává tzv. zdánlivě pasivním dekadentním hrdinou bez přímého
přičinění.
V rámci Martenova raného díla je zde výjimečně zvlášť explicitně tematizována sociopoliticko-ekonomická determinace postav. Jejich konflikt není vystavěn na genderové
nerovnosti jako v prózách Mstitel a Dáma se psem, tzv. boj pohlaví nahrazuje další propastná
asymetrie – boj (doslova) kast i jedinců v rámci kasty. Vedle introspektivní metody tzv.
psychického naturalismu (auto-analýza) se objeví naturalistické popisy nehostinného
městského exteriéru s nelichotivým obrazem chudiny, v němž se individualita jednotlivců
stírá. Na jiném místě je tato společnost postavou Borta ironicky identifikována jako
anarchisté. Dav, anarchisté a „luza“ nakonec tvoří jednu stranu mocenského pole. Některé
výjevy z Martenovy prózy připomenou Zolovy naturalistické pařížské romány:

[...] v ponuré směsi hlavy ostrých, energicky lomených tahů podlomené geniality, bohémské
tváře plné výsměchu s pletí pouličnímu blátu podobnou, masité, nevypracované obličeje
tupých individuí, ze kterých bída učinila maniaky – jednotlivci nejrůznějších stupňů
duševního vývoje, které societa odhodila stranou buď zjevně nebo pod zdánlivostí
společenského postavení, ale jistě všichni mimo zákon a kolektivní vůli. [...] V parách
alkoholu vyšlehovaly do všech těchto různorodých mozků soustředně ohně z téhož skrytého
požáru, v němž hoří sociální znehodnocení a odkud rozsívají se zárodky společenských
horeček. (Marten 1901–1902b, 22)

193

Srov. výraz poměru postavy k ostatním lidem: „Ale více mne zdejší individua zajímají… jako dokumenty…
Hledal výraz. A nejasně, jakoby blížila se zase tíseň, jiná však, vnitřní a zcela individuelní. - - dokumenty
přerodu… skončil.“ (Marten 1901–1902b, 49).
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Dominantu povídky tvoří psychologický vývoj hlavní postavy vedoucí k proměně
v typ vůdce. Díky popisu vzhledu a subjektivní perspektivě vyprávění text místy připomene
klinickou studii typu neurastenika, který se cítí vůči svému okolí „duševně nadřazen“ (Marten
1901–1902b, 23): „[...] jakés neurčitelné nervové napětí, které zbavovalo jej soustředěného
vědomí. Svůj obraz viděl vedle v zrcadle. Seděl jako zhroucen, papirosa mdle visela z koutku
jeho sevřených úst a rysy obličeje ostře vystupovaly. Tak smutné bylo vše…“ (Ibid., 141).
Stejně jako v předchozích prózách je postava koncipována prostřednictvím aluzí, které
představují její poměr k uměleckým dílům a filozofickým spisům. Povídka sama je uvedena
ne zcela přiřazeným citátem německého prozaika Wilhelma Schäfera (v originálním znění):194
„Ich war kein Werkzeug Wem sollte ich es sein? / Ich war eine Macht in diesen unendlichen
Mächten, / die freventlich über sich hinausgegangen war, / und die nun zermammelt
wurde.“195 Při utváření smyslu textu motto obecně působí jako výzva hlasu modelového autora
ke konfrontaci textů a čtení navazujícího textu perspektivou uvedeného fragmentu.196
Úvodní citát v povídce Čin pochází z povídky Der Selbstmord des François, která
byla publikována v berlínském modernistickém časopisu Pan v roce 1899 (Schäfer 1899, 79–
84) a odkud ji Marten znal. Identifikace a znalost pretextu rozevírá před čtenářem další
významy. Citát vystupuje jako polemické mise en abyme. Může však mít částečný účin i bez
identifikace a znalosti celého pretextu. Již veršem „Ich war kein Werkzeug / Wem sollte ich es
sein? Ich war eine Macht in diesen unendlichen Mächten [...]“ je předznamenáno téma
svobody, původu mocenské (ve smyslu životní) síly a téma odpovědnosti ve vztahu ovládající
– ovládaný. Pasáž „die freventlich über sich hinausgegangen war, / und die nun zermammelt
wurde.“ odkazuje k motivu nutného sebepřesahu, který se ve formě porušení Zákona mění
stejně „zákonitě“ v tragický pád (viz dále).
Signalizovaná ne zcela přiřazená aluze k Baudelairovi charakterizuje postavu jako
čtenáře moderního umění: „Sem chodíval občas za největších paroxysmů individuelního
utrpení ,bráti lázeň množství‘, jak říkal, vzpomínaje Baudelaira.“ (Marten 1901–1902b, 22) a
současně jako člověka přesyceného kulturou: „Otevřel pohozenou knihu a zkusil čísti. Ale
probíral se stránkami docela mechanicky a nezachytil jediné písmeny. Odhodil svazek hned
194

Autorovo jméno je v povídce uvedeno s tiskovou chybou jako „Wilhelm Schäffer“. Srov. (Lang a Rupp
1992).
195
Jde o další tiskovou chybu, v originálu „zermalmt“. Volně přeloženo: Nebyl jsem žádným nástrojem. Komu
bych jím měl být? / Byl jsem mocí z těch nekonečných mocí / jež bezbožně sama sebe přesáhla, / a jež byla
nyní rozdrcena.
196
Srov. formulaci Petra Mareše: „Někdy může citát fungovat především jako reprezentant něčeho, co bylo
vytvořeno dříve – citát slouží jako náhrada za vnímání textu-zdroje.“ (Mareš 1985, 225).
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zase [...].“ (Ibid., 21). Odhalí-li čtenář konkrétní pretext – Les Foules/Davy z Petits Poèmes
en prose/Malé básně v próze, konkretizace je řízena dále směrem k motivu ambivalentního
vztahu postavy k městské společnosti jako nutnému zlu se zálibou otupování se v davu. 197
Postava je čtenáři i dále prezentována skrze textové fragmenty, z nichž je její subjekt sám
zkonstruován. Theinerův poměr k literatuře reflektuje jeho světonázorový chaos vystavěný na
izolovaných tezích: „probíral se v knihách, které se kupily na jeho stole, vytrhávaje z nich se
zájmem jednotlivé věty.“ (Marten 1901–1902b, 49). Filozofické systémy nejsou vykládány,
ale zastoupeny prostřednictvím symbolů a nepřiřazených aluzí jako „Ne myšlenky. Jen cáry
z nich, rozváté vichrem.“ (Ibid., 50). Prostřednictvím textových fragmentů je tak čtenáři
předkládán konflikt postavy – střet filozofických systémů, ideologií a principů –
k rekonstrukci.
Theiner je sužován otázkou kdo/co je hybatelem lidského jednání. Začne v sobě
objevovat schopnost ovládat druhé, není však schopen si zodpovědět, čím/kým je veden on. Je
představen jako racionalista z přesvědčení v momentu, kdy si začne být vědom iracionálních
stránek své bytosti přesahujících jeho vědomí sebe, myslící Já. Princip iracionality Marten
metaforicky vyjádřil jako „automatická síla“ (22), „něčí ruka“ (23), „astrální ruka“ (Ibid.),
„sugesce spodních sfér“ (48), „Rozkaz cizích mocí, které velnuly v jeho vůli.“ (143). Ve scéně
metamorfózy postavy ve vůdce je čtenáři v rychlém sledu předestřeno vířivé panoptikum
intertextových a intermediálních odkazů zastupujících principy a „střepy“ kultury: obraz
ukřižování à la Memling, Hofmannův obraz tančící ženy, anti/anarchistická báseň Antonína
Sovy, kantovská morálka, nietzschovská myšlenka „nového“ člověka jako člověka-síly.
Motiv pohledu na „memlingovský obraz ukřižování“ (Marten 1901–1902b, 49)
signalizuje ukotvení postavy v křesťanské tradici a evokuje spíše než metafyzickou spekulaci
excesivní emocionalitu. Podstatný je však subverzivní umělecký detail – křesťanský symbol
je pro postavu zajímavý z toho důvodu, že hra měsíčního světla a stínu jej zdobí ornamentem.
Ten koresponduje s dekadentní estetikou: nad obrazem vyrůstá „stříbrný kalich s měkce
prohnutými listy a monstrózní bliznou uprostřed.“ (Ibid., 49). Tento estetický vjem,
křesťansky anti-křesťanský, postavu stimuluje jako narkotikum: „Náhle zaplaven touhou opíti
se krásnými formami, vykoupati svou senzibilitu v intimnosti uměleckých děl.“ (Ibid.). Motiv

197

Srov. Baudelairovu báseň: „Il n’est pas donné à chacun de prendre un bain de multitude: jouir de la foule est
un art; et celui-là seul peut faire, aux dépens du genre humain, une ribote de vitalité, à qui une fée a insufflé
dans son berceau le goût du travestissement et du masque, la haine du domicile et la passion du voyage.
Multitude, solitude, termes égaux et convertibles pour le poète actif et fécond. Qui ne sait pas peupler sa
solitude, ne sait pas non plus être seul dans une foule affairée.“ (Baudelaire [1857] 1993, 291).
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bizarní hry světla a stínu, která deformuje křesťanský symbol, je symbolickým preludiem
tématu problematické existence moderního člověka v jeho symbolicky křesťanské kultuře.
Recepce umění je implicitně naznačena jako iniciátor mimovolné metamorfózy:
„užíval estetického roznícení, jež po většině chorobná kontemplace mu znemožňovala.“
(Marten 1901–1902b, 49). Již v povídce Dáma se psem se objevil motiv závislosti na
„rozněcování sentimentu“ uměním. Estetické roznícení je pojmem Hennequinovy estetiky a
Martenův text je implicitní polemikou i souhlasem s jejími tezemi: tzv. estetická emoce
v příběhu působí, resp. spolupůsobí, jako spouštěč tragických událostí. Aluze k Hofmannovým
obrazům – ,Hofmannův Tanec‘198 – představuje umění jako erotickou touhu po ztrátě vědomí
(viz dále 3.6). Postava při pohledu na obraz sní o tanci jako svobodném lidském projevu.
Následná (re)citace Sovovy básně je již hlasem pološíleného, který provází jeho vlastní
nekoordinovatelný dance macabre:
U jednoho obrazu se zarazil. Savě se vpil do jeho kontur. [...] slyšel vášeň křičeti, jež stala se
vichřicí v zasnědlém těle, vášeň, jež sténala a bila, proudila ze všech pórů, šílenost hetéry
subtilizovaná v perverzní úkoj pohlaví, strhnuvšího celou bytost do spirál svého podráždění a
podlamující páteř. [...] To byla vášeň, které se hrozil. V ní rozkoš hříchu mukou zvyšuje se
k enervaci a rve duši. Perverzní, křesťanská vášeň. Zpěněným vírem delirantních představ byl
zase zachvácen. Běhal kolem stolu a gestikuloval živě.
– Duše ty pokřtěná svatou
Vznešenou Anarchií… zacitoval.
Nová země, nová země…
Ne proň, ne pro ostatní.
– Novou zemi chcete? Vy?
– Směšné, blbé… (Ibid., 50)

Marten použil signalizovanou nepřiřazenou aluzi (citace i parafráze) k básni Duše
a luza199 Antonína Sovy ze sbírky Vybouřené smutky (1897), v níž se autor vyrovnával
198

Původně „Hoffmannův Tanec“. Jde o další tiskovou chybu. Litografie Tänze od německého malíře Ludwiga
von Hofmann souborně vyšly roku 1905 s předmluvou Hugo von Hofmannsthala.
199
Srov. pasáž Sovovy básně: „Duše, ty pokřtěná svatou / vznešenou Anarchií, / ještě tvůj trůn je prázdný, /
bezlidná země. / Či už jsi doznala zdrcena, / že nelze nahradit bohů / davům a trpícím srdcím / Rozumem
čistým? / Že nelze rozsvítit světel / v ubohých lebkách davu, / kde je tma chladná jak v studnách / s mrtvolou
na dně?“ (Sova [1897] 2014, 240–243).
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s anarchismem.200 Představený kvazianarchistický postoj Martenovy postavy je spíše k idejím
anarchismu jako sebeorganizace společnosti bez vůdčí autority státního aparátu skeptický a
přitakává tak lyrickému subjektu citované Sovovy básně: „Zpívám tu bolestnou píseň: /
tyranům slávu a chválu! / Luze vždy velký je tyran, / větší než bůh!“ (Sova [1897] 2014, 240–
243). Iracionalita, jíž se postava hrozí, je v polemickém dialogu-monologu postavena do
kontrastu se stejně děsivou vládou rozumu:
– Rozpitvejte člověka. Bez milosti jen, po buňky nervů, prvky těla. A něco velmi ošklivého
naleznete.
– Velmi ošklivého… opakoval spokojeně, jakoby po někom jiném.
– Mravní bytost.
– Kategorický imperativ jako strašidlo.
A viděl přízrak, rozplývavý, nořiti se ze tmy. Páry mlh, srostlé v tělo přízraku.
– Ens morale. Všichni jsme hříšni, v nás je hřích. (Marten 1901–1902b, 50)

Úvahy hlavní postavy troskotají na uvědomění si mnohosti a vzájemné
neslučitelnosti principů: autonomní morálka kategorického imperativu, 201 která operuje
s myšlenkou člověka in abstracto a je založená na myšlence svobodné vůle, lidské rovnosti a
bezpodmínečné mravní povinnosti překonávající v člověku bytost podléhající zákonům
přírody, se Theinerovi náhle jeví jako děsivé abstraktní monstrum. Čistě racionální
kategorický imperativ nezávislý na situovanosti, determinaci a vlastní životní zkušenosti
jedince je chápán jako nerealizovatelný utopický ideál. Popuštění uzdy iracionalitě člověka
200

Martenův osobní postoj k anarchismu dokládá článek publikovaný v Neumannově Novém kultu v roce 1902.
Anarchismus chápe ve smyslu nutné revolty proti nefunkčnímu řádu, jako předpoklad tvorby nové struktury,
nového uspořádání, „nového“ člověka. Jeho přístup je zejména psychologický. K politickému anarchismu byl
Marten zdrženlivý, nikoli však apriori antipatický: „Vše nezvyklé, nové, nutí pochybovat o dnešku, klásti
nezodpověditelné otázky klidné ideologii odumírající dějinné fáze [...] Díky tajným spolupracovníkům je živě
cítiti dnes, že všechny možné způsoby existence v současných poměrech, shrnuté v pojmu Vlády, jsou
vyčerpány, a zdroje, z nichž jim proudila silná krev života, že zaschly. [...] Mimo anarchii, proti ní někdy,
přece je tvůrčí duch vždy připjat k ní nevystihle jemnými, skrytými, ale nepovolnými úponky.“ (Marten
1902d, 25–26).
201
Kantův kategorický imperativ jako bezpodmínečné a absolutní pravidlo morálky lze označit jako naprostý
soulad vůle s úkolem, přičemž tento soulad je synonymem svobody. Maxima našeho rozhodování má
aspirovat na univerzální platnost: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst,
daß sie ein allgemeines Gesetz werde.“ (AA IV, 421 in Grundlegung zur Metaphysik der Sitten) a člověk má
být vždy pojímán jako účel sám, nikdy ne jako prostředek: „Handle so, da ß du die Menschheit sowohl in
deiner Person, als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel
brauchst.“ (AA IV, 429 in Grundlegung zur Metaphysik der Sitten).
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však na druhou stranu znamená zkázu intelektu, tedy obávaný krok zpět směrem k
primitivismu, necivilizovanosti, tedy rozplynutí se ve instinktech, smyslech a citech. Marten
se opíral o dobové představy stupňů psychického a morálního vývoje člověka, zde ovšem bez
rasového podtextu.
Motiv metamorfózy postavy Theinerova je paradoxním krokem zpět i kupředu k
„novému“ člověku nových kvalit a schopností. Přestože se v textu signalizovaná aluze k
Schopenhauerovi či Nietzschovi neobjeví, scénu metamorfózy lze interpretovat jako hraniční
účinky estetické zkušenosti. Scéna následuje po působení několika uměleckých děl a reflexi
morálek v jednom momentu (efekt „nárazu“). Postava je představena v momentu ztráty (či
utlumení) smyslů, paralýzy a současně intenzivního auditivního prožitku: „Ztuhnul v
přikrčené póze ohromení. Již neviděl ničeho. Smysly přestaly vnímati [...] nevýslovné
konvulze bily v něm, neprojevujíce se pohybem.“ (Marten 1901–1902b, 50). Schopenhauer
hovořil o možnosti dosažení „vyššího“ vědomí jako názoru celku, jež je přiblížením se
harmonii v setkání s vůlí o sobě prostřednictvím hudby.202 V případě Martenovy povídky je
však tento motiv značně ambivalentní – jde spíše o dionýské šílení, děsivou halucinaci hudby.
Identifikace s nejvyšším tónem je mystickým prožitkem, sebedivinizací a klamnou harmonií
na hranici šílenství. Jde o z kontroly se vymykající vzmach individuální vůle:

A byla v něm jen křeč rodivé síly, která odpoutávala se odkudsi zdola jeho bytosti. Cítil ji
svými nervy táhnouti. [...] Spoustný dým provalil se z neznáma k němu. [...] Zničení –
zašlehlo jeho mozkem. [...] Zkáza všeho. [...] Úsečně vybavovaly se obrazy před zrakem
Theinerovým. Šílená hudba disonujících akordů sténala. A on byl tón v ní, nejvyšší, daleko
vyšlehující. (Ibid., 50)

Motiv metamorfózy jako stupně vývoje postavy se v Martenově povídce objevuje
vedle ideje „nového“ člověka. Jejím zdrojem byla Nietzschova filozofie, společný kód
modernistických autorů. Například charakteristika postavy Theinera „měl zase sebevědomí
202

Připomeňme alespoň stručně Schopenhauerovy postuláty: superiorita hudby plyne z její spontánnosti,
bezprostřednosti a všeobecné srozumitelnosti, neboť se blíží ideálu univerzálního jazyka. Hudba posluchačům
umožňuje přístup k absolutnu prostřednictvím představy nepředstavitelného – není totiž pouhým obrazem ve
smyslu reprezentace ideje jako ostatní druhy umění, ale vůlí samou, podle Schopenhauera prvním principem
metafyziky. Mezi idejemi a tóny spatřoval, podle své terminologie, nevysvětlitelné analogie, což mu umožnilo
tvrzení, že hudební dílo vyjadřuje svět v jeho totální harmonii – od basů korespondujících s anorganickou
přírodou (minimum objektivace vůle v kameni atd.) až po melodii lidského hlasu vysokých tónů, který je
analogický s vědomím člověka stojícího na vrcholu hierarchie druhů. Srov. (Schopenhauer [1819] 1991, §
52).
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vyššího člověka daleko od nich“ (48) společně s evokacemi jeho úzkostných stavů
„nesignalizovaně“ odkazuje k postavě proroka, tzv. vyššího člověka, pokoušeného lidskostí
(soucitem) z Also sprach Zarathustra.203 „Člověk budoucnosti“ je i objektem Theinerova
studia: „Chtěl jsem vyhledati, matematicky takřka vypočíst, onen psychický prvek nového
člověka z jistých uměleckých zjevů. O tom pracuji pořád. Hledám projevy oněch anomálií,
které zaznamenali psychologové v realitě.“ (Marten 1901–1902b, 49). Ve výsledku postava
především studuje sebe sama.
Bylo zmíněno, že metamorfóza postavy je krokem směrem k iracionalitě. Marten
v této povídce postavil sexuální vášeň, náboženskou extázi a touhu po vládě ve smyslu
mocensko-politické síly jako varianty jedné iracionální síly na roveň. Text lze v tomto smyslu
číst i jako interpretaci Nietzschovy filozofie, která je implicitním referenčním rámcem
povídky. Nietzsche rozlišuje mezi resentimentem otrockého davu a mezi tzv. přirozenou
morálkou „pána“, „mocného“, „vládce“ (Zur Genealogie der Moral, § 7), dědice vznešenosti
a urozenosti rytíře-aristokrata, jenž je veden vůlí k moci a je ztělesněním vůle sama:

Von der Stärke verlangen, dass sie sich nicht als Stärke äussere, dass sie nicht ein
Überwältigen-Wollen, ein Niederwerfen-Wollen, ein Herrwerden-Wollen, ein Durst nach
Feinden und Widerständen und Triumphen sei, ist gerade so widersinnig als von der
Schwäche verlangen, dass sie sich als Stärke äussere. Ein Quantum Kraft ist ein eben solches
Quantum Trieb, Wille, Wirken – vielmehr, es ist gar nichts anderes als eben dieses Treiben,
Wollen, Wirken selbst, und nur unter der Verführung der Sprache (und der in ihr versteinerten
Grundirrthümer der Vernunft), welche alles Wirken als bedingt durch ein Wirkendes, durch
ein „Subjekt“ versteht und missversteht, kann es anders erscheinen. (Nietzsche a D’Iorio
2009, GM-I-13)204

Martenova reprezentace davu rámcově koresponduje s Nietzschovým pojetím morálky
resentimentu (§ 13): „Bylo mu, jako by čekali, s pudy rozpoutanými na stimulativní pokyn
mocnějšího ducha, jehož vůli splniti křičely bestie v nich vstalé...“; „Síla obrovská

203

Srov. pasáž z Also sprach Zarathustra o hranici soucitu, jež dělí vyššího člověka od nadčlověka: „‚Du
schlimmer Verkündiger, sprach endlich Zarathustra, das ist ein Nothschrei und der Schrei eines Menschen, der
mag wohl aus einem schwarzen Meere kommen. Aber was geht mich Menschen-Noth an! Meine letzte Sünde,
die mir aufgespart blieb, – weisst du wohl, wie sie heisst?‘ – ‚Mitleiden!‘“ (Nietzsche a D’Iorio 2009, Za-IVNothschrei). Srov. Nietzsche, Friedrich. 1901. Tak pravil Zarathustra. Přel. Otokar Fischer. Olomouc:
Votobia.
204
Srov. Nietzsche, Friedrich. 2002. Genealogie morálky: polemika. Přel. Věra Koubová. Praha: Aurora.
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neovládatelná… Aby zmocnila se jejich pasivní zuřivosti, rostlé ze zášti, jaká v nich byla.“
(Marten 1901–1902b, 23).
Obraz Theinera přitom neodpovídá běžné představě vůdce – od počátku je
prezentován i jako manipulovaný, nikoli rozhodný manipulátor, jako oběť davu, který
kvazimesianisticky tuto roli přijímá. Anonymní lidské množství je představeno jako
nebezpečná hybná síla, zbraň čekající na rozkaz a iracionální vůle sama:

Kolektivní duše, zmocněná vášní, zachytila jeho odlišenou osobnost a stahovala ji do své
oblasti. Byl jí nutivě zasažen, vtírala se mu rozkazem, proti němuž se vzpíral, ale jímž
probouzely se k moci nějaké utajené síly, jenž pozvolným drcením odklízel odpor intelektu a
vůle. (Ibid., 48).

Theiner, doměle s „dispozicemi vyššího člověka“, je vlastní svobodné racionální vůle zbaven
a stane se nástrojem síly, jejíž původ je provokativně obestřen tajemstvím. Přenosnost a
zhoubnost této síly má vyvolat efekt děsu. Jde o další podobu motivu nákazy, jenž je pro
Martenovu poetiku příznačný:

Ah, jak se uvolnilo! Theiner cítil to v celém těle. Ona síla se odpoutala od něho, vála mimo,
rozletlá a pro něho neexistující. Bylo mu, jako by rychlým vyšinutím opustil miasmatickou
krajinu, jejíž otravné výpary mísily se s jeho krví, oživujíce v ní nebezpečné zárodky, a vrátil
se zase do pásma volného, neohroženého oddechu. Také jisté uspokojení, že nyní bez bolesti
pro svoji bytost hýbe se v jiné a určuje ji. (Ibid., 143)

Marten v Theinerovi vytvořil postavu paradoxního „dvojníka“. Protagonista se tak stane
diskrétním vůdcem bez vlastní odpovědnosti, ovšem se schopností manipulovat lidmi
prostřednictvím vnuknutí. Nestává se vůdcem masy, ale jakožto člověk-výjimka nalezne v
davu svého druha-výjimku, postavu anarchisty, vykonavatele rozkazu:
Mezi ním a druhým napjaly se samomocně vodivé struny, zprostředkujíce sdílení nervových
vzruchů, byli nepřekonatelně spjati oba, neviditelnými komisurami dvou různých center, která jsou
spojena v jednu bytost určujíce se navzájem svými funkcemi. V očích muže rozlilo se zděšení.
Také on pociťoval mizení svého já, zaplavení cizí duší. Čekali oba. Pokyn… slovo… rozhodnutí…
(143)
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Již bylo zmíněno, že úvodní motto má potenciálně svůj účin i bez identifikace a
obeznámenosti s pretextem. Pro čtenáře znalého pretextu však může od počátku modelovat
jeho očekávání ještě detailněji, vést ke srovnávání pretextu s navazujícím textem a stupňovat
napětí. Stejně jako Martenův Theiner také postava „vyššího člověka“ Schäferovy povídky
disponuje schopností manipulovat, k níž je „přirozeně“ disponován svou „vznešeností“: „Ich
sagte mir, daß diese alte vornehme Kultur unbewusst in mir gewirk hätte, daß ich nur ein
willenloses Werkzeug in ihrem Dienst gewesen sei.“ (Schäfer 1899, 83). V Der Selbstmord
des François lze shledat podobné dějové schéma jako v Martenově textu. Bezejmenná
Schäferova postava však nad činem, který nevykonal, cítí vinu a spoluzodpovědnost: na
Françoisovu sebevraždu myslel, přál si ji a nezabránil mu v ní. Závěrečný postoj Martenova
protagonisty, taktéž představitele kultury a „vyšší sociální kasty“, je jiný. Když přiměje
anarchistu ke žhářství, prožije stav mysterium tremendum a zkáze následně přihlíží s vědomím
své moci, ovšem bez vlastní vůle a bez pocitu jakékoli odpovědnosti či viny. Nezaujatě
pohlíží na dav, který fascinovaně a v „němé pomstě“ (Marten 1901–1902b, 144) sleduje požár
továrny.
Závěrečná scéna povídky je přípravou budoucího bitevního pole moderní
společnosti, rozestavováním pozic a rozvrhováním sil. Hořící továrna reprezentuje prozatímní
vítězství davu/anarchismu/„luzy“ nad „vyšší kastou“ držitelů prostředků. Theinerova pozice
mezi je zdánlivě indiferentní – distancuje se od světa „luzy“ i revolučních anarchistů,
současně ovšem skrývá touhu přiblížit se jim, tvořit součást celku. Postava na události pohlíží
jako na obraz: dav srovnává s vyobrazeními anarchistického kreslíře Théophila Alexandra
Steinlena (Ibid., 143),205 jehož typickými náměty jsou davy horníků, dělníků, protestní a
revoluční shromáždění atd. Perspektiva hlavní postavy je v pozici sebeobrany esteticky
zcizující. Polo-vědomě však tuší, že je spoluautorem tohoto „obrazu“, na němž sám nemá
místo.
Theiner se ocitá v roli nevyhraněného prostředníka (vůdce-oběti) v mocenském
poli – mezi starým, centrálně organizovaným světem, a novým sebeorganizujícím řádem v
pohybu, který sám přirovná k chaotickému zápasu „bestií“: „Věděl: jediný výstřel stačí, aby
tato spousta, náhle bestií, vrhla se v útok. Jistě, puch krve dráždil již její čivy, krve, kterou
205

Nabízí se například Steinlenovy kresby z devadesátých let La foule suivant Jésus, Les gueules noires.
Ouvriers sortant de l’usine, Le Veau d’or, La République s’élançant au devant d’une foule, Aux désespérés
pour qu’ils choisissent. Programme pour L’Idée Nouvelle ad. V Martenově textu se objevilo: „Steinlenových
obratů“ místo „obrazů“ (Marten 1901–1902b, 143).
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bude pít a cítit...“ (Marten 1901–1902b, 144). Tento sociálně-darwinistický a téměř
kanibalistický obraz tvoří pendant k Theinerově tísnivé zasuté vzpomínce na střelbu do
klubka zmijí. Paralelou je zdůrazněn charakter člověka jako zvířete-bestie:

Z Theinerovy stísněné paměti vynořil se výjev, který zažil kdys v minulosti a dávno již
zapomenul [...] Kotouč zmijí rázem se smrštil, rozpletl a několik hlav syčivě se vztýčilo nad
ním. Ale v téže vteřině těla rozbitá a krvácející zase se spojila, semkla ještě těsněji, celý
kotouč zmítal sebou jako jedno raněné zvíře, mnohohlavá bestie, vášnivěji a rychleji bičoval
vzduch sykotem… A do měsíčního jasu jakoby velnuly krvavé proudy… (Ibid., 23)

Estetickou perspektivu postavy střídá distancovaná perspektiva „sociologa davu“. Ukazuje se
však, že jak estetická, tak intelektuální „věděcká“ perspektiva jsou v případě Martenovy
postavy stále značně emocionální, jsou prodloužením intenzivního a traumatizujícího zážitku
z minulosti. Postava v duchu tvoří analogii mezi sebepožírající říší zvířat a iracionálním
chováním lidské skupiny.206 Sebe sama situuje na pomezí: původně reprezentant starého řádu
představuje „nového“, moderního člověka, který je rozkročen mezi racionalitou a
iracionalitou.
Motiv síly neznámého původu nabízí i odkouzlená vysvětlení – pramenem hybné
síly je lidská iracionalita, zde jako součinnost iracionálních složek Theinerovy osobnosti a
monstrózního davu, který je připraven povely přijímat i dávat. Silou je šířící se vlna afektů
gradujících v davovém šílenství, kde nakonec útočí všichni proti všem. V závěru povídky se
postava přesvědčuje o síle své moci, která jí současně umožňuje alibi. Theinerova vize střelby
do davu je následována slovy: „To bude čin. / Jeho vůle a cizí ruky. Přece: cítí? / Ale starý
člověk v něm ptal se ještě. Cíl? Tvář Theinerova jevila skeptický úsměv, zvyklý Bortovi.“
(Marten 1901–1902b, 144). Obraz „cizí ruka“ však stále poskytuje alespoň minimální prostor
znejisťujícímu tajemství.

206

Interpretace motivů kanibalismu v moderní literatuře jako prvků sociální alegorie, která v českém kontextu
své doby může mít rozměr i alegorie národní, je tématem na samostatnou studii. Lze alespoň připomenout
jiný motiv kanibalismu a vampirismu spolu s motivem umělecké prostituce v Kamínkově próze Dies irae. K
tématu srov. Jamesonovy teze o diametrálně odlišném charakteru sociální alegorie v tzv. západní literatuře
vycházející z modernistické tradice, kde je tento typ alegorie považován spíše za vměšování politiky do tzv.
čisté estetiky, a v literatuře tzv. třetího světa, kde jde o kontinuitu a obecně srozumitelnou národní alegorii.
Srov. (Jameson 1986, 80).
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4.5 Shrnutí. Aluzivnost juvenilií

Aluze k dílu Przybyszewského a Hlaváčka v debutu Mstitel jsou autorovým
výrazem sdílení moderní a módní metody tzv. psychického naturalismu a Hlaváčkova
temného výtvarného výrazu, který v devadesátých letech utvářel estetický profil Moderní
revue. Nepřiřazené aluze k Przybyszewského a Hlaváčkovu dílu jako celku mají v textu
funkci emblému, současně pro předpokládané čtenáře mohly působit tzv. efektem reálného.
Aluze tvoří základ kompozice postav (vnitřní i vnější charakteristika) a definují vztahy mezi
nimi: postava „mstitele“ zasvěcuje vypravěče, který jako novic podléhá jeho (zčásti
estetickým) zkušenostem. Aluze ve fikčním světě povídky vystupuje jako motiv fatální knihy,
který je sám o sobě vždy prostředkem signalizace. Vztah mezi moderním subjektem a
uměním je představen v celé jeho problematičnosti: jako vcítění se, rozumění, vzor jednání –
„nákaza“ i možný odvrat od vzoru. Způsob zapojení aluzí do kontextu díla, čili zaujetí postoje
k umění postavami, rozvíjí jejich kritický metatextový potenciál. Ten je realizován setkáním
předpokládaného čtenáře s intencí textu/modelového autora (viz také 10.4.1). Loci communes
dekadentní poetiky (motiv ženy-netvora, sexuální abstinence jako pomsty) náleží spíše do
oblasti vztahů architextových.
V próze Dáma se psem se aluze objevují v několika rovinách kompozice. Titul
odkazuje k Čechovově stejnojmenné povídce (signalizovaná nepřiřazená aluze), čímž je
předpokládanému čtenáři otevřena perspektiva srovnávání postav. Tato perspektiva též
zakládá možnost dějové anticipace, jež je následně rušená. Roli fatální knihy zaujímá román
Třetí říše Johannese Schlafa (signalizovaná přiřazená aluze): charakterizuje a situuje
mužskou i ženskou postavu, současně předurčuje jejich žitou zkušenost – determinuje přístup
k sobě a světu. Dialog postav o Schlafově knize je příkladem jednoty aluze jako
intertextového propojení a metatextovosti: debata o románu je debatou o vlastní situaci.
Explicitněji než v Martenově debutu text vyzdvihuje motiv „užívání“ umění jako kompenzace
osamělosti individua v moderní městské společnosti, jako jed i lék – farmakon. Efekty reziduí
estetické zkušenosti jsou představeny jako krajně negativní, brání postavě v dosažení
vytouženého předreflexivního stavu. Fatální knihou je žánr románu, který představuje
množství rozličných postav a potenciálních identifikací. Co je však podstatné, možnost
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interpretací je před-strukturována genderově – muž umělecké kultuře podléhá, ženská postava
je jejími negativními efekty nezasažena.
Povídka Čin potvrzuje Martenovo pokračování v linii strategického signalizování
a nepřiřazování, popř. nedostatečného přiřazování aluzí, které otevírá prostor pro hru s
předpokládaným čtenářem. Mottem, čili „vnější“ instrukcí modelového autora, je citát z
povídky Wilhelma Schäfera Der Selbstmord des François (signalizovaná ne zcela přiřazená
aluze) a v textu vystupuje jako leitmotiv konfliktu moci a odpovědnosti. Hlavní postava
představuje aluzivně utvořenou „textovou množinu“ připravenou čtenáři ke konstrukci –
nejprve prostřednictvím citace Baudelairovy básně Les Foules/Davy (signalizovaná ne zcela
přiřazená aluze). Následná akumulace intertextových a intermediálních odkazů postavu
situuje i determinuje, tedy definuje její myšlenkové i citové univerzum, až nakonec určuje její
jednání. Fragmenty zastupují rozličné ideje a jako celek utvářejí figuru přesycení cornu
copiae: memlingovský obraz jako subverzivní ukotvení v křesťanské tradici (signalizovaná
přiřazená aluze), Hofmannův obraz Tanec jako typ moderního extatického umění
(signalizovaná přiřazená aluze), anti/anarchistická báseň Antonína Sovy proklamovaná v
deliriu (signalizovaná nepřiřazená aluze), Kantův pojem kategorického imperativu
(„nesignalizovaná“ aluze), Hennequinův pojem estetického roznícení („nesignalizovaná“
aluze). Motiv hudby jako vášně, maximalizované iracionální vůle, spolu s motivem „nového“
člověka

jsou

„nesignalizovanými“

aluzemi

k

dobovému

filozofickému

diskursu

(Schopenhauer, Nietzsche). Intermediální propojení světa postavy s kresbami Théophila
Steinlena (signalizovaná nepřiřazená aluze) vyjadřuje její střídavě indiferentní postoj jako
reziduum estetické zkušenosti – postava na výsledek svého „jednání“ zčásti pohlíží
nezainteresovaně jako na obraz.

4.6 Následky četby. Mezi nákazou a rozuměním

Téma moderního umění jako diskutabilní deformace nevhodnými uměleckými
modely spolu s tématem městské mediální kultury bylo častým předmětem dobové
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moralizující kritiky i medicínského diskursu (zejména B. A. Morel, M. Nordau, P. J. Möbius).
Jejich společným motivem bylo v zájmu veřejného zdraví uměleckou produkci hodnocenou
jako morálně závadná či hraniční (dekadentní/degenerovaná) regulovat. Jako problém se
jevilo již samo textové množství moderní doby. Caroline Pross k tomuto tématu píše:

Weltwissen wird in steigendem Maße über Druckerzeugnisse vermittelt, und dieser Befund
bietet den Dekadenzimaginationen eine doppelte Anschlußstelle. [...] In historisch neuartigem
Umfang würden die kognitiven Kapazitäten durch die Lektüre von „buchhändlerischen
Erscheinungen“ und „Zeitungen“ in Anspruch genommen. Der daraus resultierende Verbrauch
an „Nervenkraft“ aber mitverantwortlich gemacht für die psychophysiologische Ermüdung
der Zeitgenossen. (Pross 2013, 100)

Jak bylo uvedeno v analýzách výše, tuto odvrácenou stranu umění a celkové (ne)fungování
kultury reflektovalo též moderní umění samo prostřednictvím dalšího uměleckého ztvárnění,
tedy vyprávěním a novým medializováním problému.
Přestože jsou v centru zájmu této práce především koncepty historické a soudobé
přístupy v metareflexi umění, mohou je pomoci osvětlit a vhodně uchopit právě
odmoralizované koncepty současné. Reprezentují linie myšlení, které mají svou historickou
kontinuitu. Dělení citů a emocí na estetické a běžné/praktické v myšlení Baldine Saint Girons
(2008) je inspirativní i pro lepší porozumění situaci na přelomu devatenáctého a dvacátého
století. Místo pojmu estetická zkušenost („expérience“) Saint Girons volí pojem estetický akt
(„acte esthétique“) a recepci uměleckého díla (ovšem nejen) chápe jako zvláštní formu
jednání, které je vždy riskantní, ale zároveň odpovědné, k sobě sama, a tím i druhým.
Estetický akt je akt sebeobnovy, jímž člověk reaguje na provokaci poskytovanou světem. V
kritické návaznosti na dílo H. G. Gadamera se Saint Girons vzdává nároku na pojmy jako
Erlebnis a Erfahrung (ve fr. obojí přeložitelné jen jako expérience), které předpokládají
autenticitu žitého, a tudíž podle autorky může být přece jen matoucí s nimi operovat ve vztahu
subjekt – umělecké dílo. Především však chce zdůraznit prvek estetického jednání jako
aktivity svého druhu (Saint Girons 2008).207 Vnímání (aisthesis) Saint Girons chápe ve dvou
režimech: „běžný a praktický“ a „estetický v širokém smyslu“ (Ibid., 23). Estetické emoce se
207

Saint Girons k volbě pojmu akt, jenž má zdůraznit aktivní prvek, píše: „Si je préfère le concept d’‚acte‘ à
celui d’expérience, c’est pour au moins quatre raisons: la dimension d’arrachement propre à l’acte, la
responsabilité qui lui est inhérente, la priorité de l’acte par rapport au sujet et la production d’un résultat,
même immatériel.“ (Saint Girons 2008, 25).
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podle ní od běžných/praktických liší ze tří hlavních důvodů: (1) jejich dlouhodobé
působení/dlouhý dosah; (2) prvek zcizenosti a osvobození od běžného kontextu (princip
estetizace pocitů a emocí); (3) jejich výjimečnost – jen tomuto tajemství „jen jako“ jsme
schopni se plně oddat:

[…] d’abord, parce que nous nous y attardons, au lieu de les [émotions esthétiques, J. K.]
oublier immédiatement dans l’action; ensuite parce que nous les „étrangéisons“ et les
„libéralisons“, en les détachant de leur contexte habituel; enfin parce que nous les considérons
en elle-mêmes, comme des choses qui auraient leurs fins en soi, en leur donnant une opacité
et un pouvoir de résonance maximal. (Saint Girons 2008, 23)

Pro analýzu vztahu postav k umění v Martenově díle se tyto tři faktory
specifikující estetickou emoci jeví jako velmi užitečné. Vyzdvihněme alespoň onen „dlouhý
dosah“ jejich působení prostřednictvím paměti: „Des chocs d’une grande force donnent à la
mémoire une acuité exceptionnelle; la sensation esthétique est celle qui poursuit ses effets et
sur laquelle nous revenons mentalement comme à un apport décisif.“ (Ibid.). Další podstatnou
charakteristikou estetické emoce je efekt de-mechanizace: „L’esthétisation des sensations et
des émotions suppose une mise à l’écart de l’ordre usuel, des séries constituées [...]“ (Ibid.).
Také Martenovy postavy přistupují k uměleckému dílu s cílem od-mechanizovat svou
každodennost a učinit ji výjimečnou. Na rozdíl od konceptu estetického aktu v pojetí Saint
Girons, který se opírá o odpovědnost subjektu k sobě sama i druhým, přístup Martenových
postav k umění je mnohdy nebezpečně hraniční, vymykající se kontrole a odmítající jakoukoli
odpovědnost. Zejména však – každodennost postav těchto fikčních světů je na estetických
emocích založena, subjekt je z nich nestabilně poskládán. Každá další estetizace, jež je sice
de-mechanizací, se stává novým negativním extrémem.
Vztah tzv. estetických emocí, emocí běžných a lyriky/lyrismu byl pro Martenovo
myšlení a utváření vlastní estetické koncepce centrální. Jako začínající umělecký kritik a
teoretik studoval přístupy, které v otázce vztahů mezi autorem, dílem a recipientem nabízely k
rozšířenému zjednodušujícímu diskursu o degenerativní nákaze alternativu. Na jedné straně se
nabízel Kant a jeho dědictví, tedy estetika s myšlenkou auto-nomie uměleckého díla, objektu s
vlastní ontologií. Umělecké dílo je lidský výtvor, produkt svobody, který má účel sám o sobě.
Není prostředkem (jednání, poznání), lze k němu přistupovat na základě estetického soudu a s
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tzv. nezainteresovaným zalíbením, které představuje ideál osvobozené a osvobodivé recepce.
Takový přístup je schopností zcela nezávislou na podmínkách psychologických a
sociálních.208
Výrazně jinou („uživatelskou“) variantou takového přístupu k umění byl
psychologický a terapeutický rozměr estetické zkušenosti. Tuto možnost nabízela filozofie
Schopenhauerova a Nietzschova. Schopenhauerovy myšlenky byly kolem roku 1900
aktualizovány nejen díky trvajícímu wagnerovkému kultu. 209 Vzhledem k tezi o iracionální
podstatě lidské bytosti i světa byla se Schopenhauerovou filozofií srovnávána i tzv.
metafyzika života Henri Bergsona jako její pokračování (Babbitt 1912, 727; Černý 1929).210 K
vědeckým diskusím na téma vztahu autor-dílo-čtenář významně přispěl také Wilhelm
Dilthey.211 Jeho pojetí specifika tzv. duchovních věd jako porozumění a „znovuprožívání“
písemného svědectví (z oblasti práva, etiky, umění) jako lidského, tedy člověku vždy
vlastního výtvoru, který navíc proměňuje myšlení člověka „cizími“ obsahy, významně
konkurovalo tehdy běžnému chápání recepce moderního díla jako „učení“ porozumět
amorálnímu (mýtus o „nákaze“).
S tématem tzv. samoúčelnosti uměleckého díla a způsobu a rozsahu jeho působení
se Marten kriticky vyrovnával po celou dobu své tvůrčí činnosti. Vycházel ze základního a
stále znovu diskutovaného předpokladu, že umění, které ze životních dějů a kultury nutně
vychází, život a kulturu dále prostřednictvím recipientů zasahuje a spoluformuje. Jako umělec
i jako umělecký teoretizující kritik hledal v tomto kulturotvorném procesu svou pozici. V eseji
Kriterion života (1903), který je zaměřen především na vztah autor – umělecké dílo, Marten
obhajoval myšlenku umělecké autonomie. Vymezoval se proti chápání umění jako Bildung a
dovolával se kritikovy schopnosti akceptace jiného: „[...] kriterion života [...] ve velké většině
případu maskuje jednostrannou, tendenční představu kritikovu, jeho neschopnost vžíti se v
cizí vnitřní svět, v rozlohy, kterých neobsahují jeho vlastní osobní koncepce života.“ (Marten
1902–1903d, 9).212
208

Srov. například formulaci bezzájmového soudu vkusu v § 5 v Kritik der Urteilskraft: „Geschmack ist das
Beurteilungsvermögen eines Gegenstandes oder einer Vorstellungsart durch ein Wohlgefallen, oder Mißfallen,
ohne alles Interesse. Der Gegenstand eines solchen Wohlgefallens heißt schön.“ [zvýrazněno autorem, J. K.].

209

K Wagnerově inspiraci v Schopenhauerově filozofii srov. (Thomä 2006, 111–131), viz dále 10.3.
Babbitt, velký kritik Rousseaua a romantismu, vykládal Bergsonovu filozofii jako antiintelektualistické
pokračování romantického rousseauismu.
211
První český překlad Diltheyova Einleitung in die Geisteswissenschaften. Versuch einer Grundlegung für das
Studium der Gesellschaft und der Geschichte (1883) jako Uvedení ve vědy duchové: pokus položiti základ ke
studiu společnosti a dějin pochází z roku 1901. Srov. (Thurnher, Röd, Schmidinger 2009).
212
Marten zde vyslovil požadavek nezaujatosti a neosobnosti kritikovy činnosti, orientaci na formální výstavbu
díla, která vychází z autorovy psychologie. K tomu srov. (Vojtěch 1996).
210
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Přímý vliv Diltheye či Bergsona na Martenovo myšlení spolehlivě doložit nelze.213
Kromě Kanta, Schopenhauera a Nietzsche jej výrazně formovala Hennequinova
estopsychologie, ale také Tainova sociologie, s níž, resp. s jejími rezidui, se permanentně
kriticky vyrovnával (jinak v kritice, jinak ego-dokumentech a beletrii).214 Obecně byl
Martenovi vždy bližší Hennequinův přístup, který Tainovu sociologii revidoval. Determinanty
uměleckého díla jako „rasa“, milieu, moment/bydliště Hennequin považoval za příliš
hypotetické. Jeho nesouhlas je patrný zejména v otázce estetické svébytnosti umění: „Il
[Taine, J. K.] considère l’œuvre d’art non en soi, mais comme le signe de l’homme ou du
peuple qu’il veut connaître.“ (Hennequin 1888, 17).215 Hennequin taktéž chápal dílo jako
znak, ovšem znak individuální psychologie umělce (tedy nikoli umělce jako výlučně
historicko-biologického „produktu“, na jehož uměleckých produktech lze re/konstruovat
historii). Současně dílo chápal jako znak vkusu recipientů, čímž obrátil pozornost k
estetickému působení a jeho podmínkám (Ibid., 138–139).216 Závěrečným maximalistickým
náčrtem budoucího programu Hennequin ve výsledku aspiroval nejen na sociologickou
analýzu uměleckých kultů a čtenářských komunit, ale i na esto-socio-psychologii národů.
V otázce působení díla Marten nacházel inspiraci v Hennequinově pojetí
zvláštního statusu émotion esthétique, jejímž efektem je nikoli skutečná emoce, natož
skutečné akty, ale „roznícení“ („exaltation“) estetického a psychologického charakteru (Ibid.,
17). Estetická emoce je účelem sama o sobě: „[émotion esthétique, J. K.] a ceci de particulier
qu’elle ne se traduit pas par des actes, qu’elle est fin en soi.“ (26). 217 Hypotézu, že efekt
(estetické) emoce, kterou působí Hamlet nebo Shakespearova komedie, je v zásadě tentýž
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Jak poznamenal Rudolf Malý v časopisu Česká mysl v roce 1911, česká recepce Bergsonovy filozofie byla v
Čechách skutečně pozdní, např. ve srovnání s Německem, kde ji popularizoval Hans Drietsch. Srov. (Malý
1911). První český překlad Le rire Janem Bartošem jako Komika charakteru pochází z roku 1916, Évolution
créatice/Vývoj tvořivý přeložili Ferdinand Pelikán a František v roce 1919. Českému publiku Bergsonovu
filozofii přibližoval též Rudolf Procházka.
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K dispozici měl Marten ve své době též překlady Hennequina – La critique scientifique od F. V. Krejčího z
roku 1897, dále překlady Tainova díla od O. Sýkory: Filozofie umění (1897), Dějiny anglické literatury
(1901). Václav Tille vydal v roce 1902 monografii věnovanou Tainovi: Filozofie literatury u Taina a
předchůdců.
215
Srov. Hennequin, Émile. 1897. Vědecká kritika. Přel. F. V. Krejčí. Praha: Alois Wiesner.
216

Hennequin formuluje zákon psychologické podobnosti autora a díla s tím, že mezi oběma je hranice tvoření
versus jeho vnímání.
217
Citujeme z Martenových výpisků z Vědecké kritiky: „[...] prostředků a účinů estetických, směřujících ku
vzbuzení emocí jejichž zvláštním jest, že nemají bezprostředně za následek činy, že jsou utvořeny z maxima
roznícení a z minima bolesti a rozkoše, že jsou totiž jedním slovem řečeno cílem samy pro sebe a bez ohledů
na jiné zájmy. 2) dílo umělecké je skupina znaků zjevujících psychologické sestrojení autora, 3) dílo
umělecké je skupina znaků zjevujících duši jeho obdivovatelů, duši, již vyjadřuje, již přizpůsobuje svému
původci a jejíž účinkovnosti slabou měrou obměňuje, i na základě své všeobecné povahy i svého druhu.“
(ZPS).
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(„roznícení“), Hennequin považoval za svůj objev. V určování specifik estetické emoce
uváděl, s odvoláním na Kantovu Kritik der Urteilskraft/Kritiku soudnosti příklady jako:
bolest, kterou působí pohled na Rembrandtova Milosrdného Samaritána, versus skutečné
poranění. Recipient tedy vždy přijímá hru na „jenom jako“, estetická recepce je, řečeno
Hennequinovou metaforou, šermem s kordy, jejichž hroty jsou opatřeny ochrannými
kuličkami:

Les causes de l’émotion esthétique sont, contrairement aux causes de l’émotion réelle, une
hallucination que l’on sait inconsciemment être fausse, que l’on sent n’avoir rien de
menaçant, une hallucination émouvante, dont les images sans cesse combattues en vertu de
leur caractère factice, réprimées et modifiées par tout le cours ambiant de la vie, par la
conscience générale qu’a leur sujet de sa sécurité, de sa non-souffrance, – cessent d’agir
comme des images réelles, demeurent sans cohésion avec le reste du cours mental, ne
s’associent pas à des prévisions positives de peine ou de plaisir personnels, et restent ainsi
seulement excitantes, comme on n’éprouve d’un assaut avec des épées mouchées, que
l’exhilaration d’un exercice. (Hennequin 1888, 37–38)

Zřetelný je Hennequinův idealismus. V citaci výše je přítomen tichý, ovšem velmi
podstatný předpoklad jistých podmínek prostředí: „ne-hrozivý“ („rien de menaçant“)
obklopující proud života, vědomí bezpečnosti a „ne utrpení“ („non-souffrance“). Takové jsou
předpoklady zájmu o klamný hrozivý „přízrak“ („hallucination“) umění. Také v první kapitole
„Analýza estetická“ autor operoval s předpokladem účinků uměleckého díla na ideálního
recipienta: „nous avons considéré l’œuvre d’art dans ses effets sur un appréciateur idéal“
(Ibid., 63). Hennequin se tak patrně obracel k „trénovanému“ uměleckému čtenáři (-kritikovi),
který je však skutečně ideálním konstruktem. Příliš nepočítal s představou recipienta jako
moderního rozpolceného a dezorientovaného subjektu v chaosu moderní civilizace, který v
umění jednak hledá model pro život, jednak vyhledává moment šoku, tuto hranici mezi Eros a
Thanatos pro jemné balancování nad jejím překročením:

[...] la douleur entière, la vraie, le désir de l’éviter, étant les derniers mobiles de toute l’activité
animale, humaine et sociale, nous comprenons maintenant pourquoi les suprèmes émotions
esthétiques sont improductives d’actes, [...] ces émotions comprennent toutes les souffrances
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harcelantes de l’existence, mais sans les aiguillons des périls, des angoisses, des menaces, des
maux prévus ou ressentis. (Hennequin 1888, 39)

Otakar Theer v roce 1901 popsal spor dvou proudů přístupu k literatuře jako
dilema typické pro umělce a kritika devadesátých let:

Na jedné straně učení o samoúčelnosti umění, o naprosté bezodpovědnosti umělce vůči
mravním normám, Barrèsův intelektualism, Nietzschovo pojetí o nadčlověku jakožto vlastním
zákonodárci (tak aspoň nám je vykládali ti, ku kterým jsme se s důvěrou a obdivem obraceli),
a na druhé straně Masarykovy zásady, že umělec podléhá mravním příkazům stejně jako
každý jiný a že to, co nechceš, aby jiní tobě činili, nemáš i ty jim činiti. (Theer 1901, 327)

V témže článku (původně přednášce) se Theer se známkami pochybnosti ohlížel za koncepcí
tzv. vědecké kritiky jako jakéhosi autonomního meziprostoru, který umožňoval neosobnost,
abstrahování od morálky a zbavení se do jisté míry odpovědnosti za spoluutváření kultury. Jak
Theer píše, kritik „[...] pátrá jen, jakým postupem podařilo se autorovi [...] vytvořit ta a ta díla,
zkoumá jeho duševní strukturu a chce si vysvětlit jeho psychickou souvislost s vývojem
ostatní literární tvorby“ (Ibid.).
Spor autonomie díla jako estetického znaku na jedné straně a jeho
psychologického a morálního působení (na kritika, tzv. běžného čtenáře i společenství) byl
Martenovi svou podstatou více něž blízký. Vždyť nakonec i Hennequin, který svým, Kantem
inspirovaným, přístupem kritice nabízel podnětné analytické metody, vlastní program uzavíral
množstvím hypotéz a interpretačně otevřených tezí, s nimiž se kritici museli vypořádat po
svém. V závěru zmiňovaného spisu hovořil o tzv. sugesci výrazu jako o touze po zanechání
stopy v člověku: „la pénétration d’un homme dans un autre est réelle au même degré.“
(Hennequin 1888, 199), která může mít i negativní dopady. V roce 1888 tak s opatrností
naznačoval problémy, na nichž za čtyři roky postavil svou populární formulaci tzv. teorie
degenerace (1892) Max Nordau.
Přestože

některé

Hennequinovy

popisy

připomínají

charakteristiky

tzv.

dekadentních epoch národní ochablosti, jež jsou z velké části způsobené hyperkultivovaností
(objevuje se typický příměr kultivovaného Říma podléhajícího diktátorům) (Ibid., 109), sám
autor s pojmy dekadence či degenerované umění nikterak neoperoval. Svým příspěvkem sice
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velmi obecně, ovšem z pozice vědy, upozornil na potenciální účinky působení uměleckých děl
v delším časovém průběhu: „Mais l’émotion esthétique, tout en étant fin en soi et en ne
produisant pas sur le coup d’effets pratiques, en provoque cependant à la longue d’importants,
et par le fait de sa nature générale et par le fait de la nature particulière qu’elle peut présenter.“
(Hennequin 1888, 203). Umění je představeno také v Hennequinově koncepci jako farmakon,
jehož možným efektem je druh škodlivé závislosti na estetických emocích. Autor se zde staví
do role kritika-analytika („analytiste“), který umělecká díla doprovází „příbalovým letákem“:

La mise en jeu fréquente de tout un groupe de sentiments par un spectacle fictif, par des idées,
par des causes qui ne peuvent pousser ces sentiments jusqu’à l’acte ou à la volition, affaiblit
très probablement, par la désuétude de cette transition, la tendance des émotions réelles à se
transformer de la sorte: et les sentiments esthétiques étant dénués. (Ibid., 204)

Hennequinovy teze mohly působit velmi ambivalentně. Problém autor spatřoval
ve skutečnosti, že umění zobrazující vášně recipienta prostřednictvím tzv. estetických emocí k
vášni též vede, čímž jej udržuje v „primitivním“, tzn. před-morálním stavu (hovoří o
atavismech): „[l’art, J. K.] s’oppose ainsi dans une mesure assez forte, croyons-nous, au
progrès moral, au développement de tendances nouvelles mieux en relation avec l’état social
actuel.“ (Hennequin 1888, 205). Na jiném místě Hennequin současně přiznává pozitivní roli
umění v jeho přispívání k sociálnímu učení (Ibid., 204). I přes výše zmíněná „rizika“, anebo
právě pro ně, autor v závěru usiloval sféru estetiky a etiky, krásy a dobra, vkusu a hygieny
udržet oddělené, stejně jako sféru vnímání a činu (210). Například píše, že z pohledu estetiky
jsou si Mozart a Wagner rovni, nikoli však z pohledu etiky, tzn. dobrého účinku (208). Dále
argumentuje, že již pasivní přilnutí ke knize („l’admiration passive“) a přilnutí k hrdinovi
(„l’admiration active“) (201) se často samy vylučují.
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4.6.1 Rezonance

Miloš Marten spatřoval v působení uměleckého díla paradoxnost – coby estetické
by „mělo“ tzv. nezainteresované zalíbení umožnit. Přesto způsobuje změny psychiky, 218
ovlivňuje morální hodnoty čtenáře i společnosti, a dokonce se zdá, že někdy moderní subjekt
přímo „vede“ k činu (tzn. praktickému jednání). Tento spor Marten řešil na dvou polích, v
kritice a umělecké fikci. Ani jednu ze svých tvůrčích poloh přitom nepovažoval za méně
seriózní. Dodejme, že třetím polem, které se od předchozích dvou mnohdy přirozeně liší, jsou
dokumenty intimního charakteru jako místo „pravdy“, osobní zkušenosti i snu. Jak jsme již
pozorovali na příkladu juvenilií, v beletrii Marten tematizoval polemické případy působení
umění v motivu determinace fatální knihou, umění jako farmakonu aj. Tento motiv mohl dále
nabývat různých variant: přenos, podprahové násilí, zaklínadlo či nereflektovaná identifikace
s dílem (jeho postavou, myšlenkou) jako sebedestruktivní narcisismus. Postavy některých
próz Marten komponoval jako natolik schematické a charakterizované právě poměrem
k umění, že toto strategické směrování pozornosti na umělecké dílo je mnohdy uvádí na první
místa kauzálního řetězce. Umění se v těchto příbězích stává potenciálním motivem viny –
fatální chyby.
V rámci teoretického uvažování o umění a kultuře Marten koncipoval pojem
rezonance. Definoval jej jako sdílení a působení ideje (doslova „myšlenky“):

Proces, jak myšlenka – to slovo kladu za všecku nekonečně proměnivou vnitřní látku, za sám
horký obsah tvorby – přechází ze sféry subjektivní, mezemi jedinosti sevřené, kde vzešla, do
sféry objektivní, širší; poslání a osud uměleckého díla v prostředí, jemuž jest určeno, jeho
význam a funkce v něm; způsob, jak prostředí senzibilitou svých členů i svým sociálným
charakterem na výzvy umění reaguje. (Marten 1903d, 221)
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Spíše anekdotického rázu jsou svědectví o „psychických újmách“ z moderní četby, která podávají např.
dopisy Antonína Starého, Martenova přítele a rodinného lékaře Šebestových: „13. 6. 1905: Těkám od
Šaldových esejí, které přec nějak příliš mnoho mluví, k Nietzschovu Antikristu, jehož ostrost mne tu přemáhá.
K některým knihám bojím se navrátit, k Wildeovi a D’Annunziovi.; 3. 8. 1906: Učinil jsem velmi dobře, že
jsem vzal s sebou Vašeho d’Aurevillyho. [...] Přečetl jsem Une vieille Maîtresse a víte, že jsem si odnesl
malou horečku z této kruté knihy? Chápu dobře osud Marignuyho a cítím, že by to byl i můj osud. Chtěl bych
nyní čísti Váš příští Dialog o románu. Nebudete se na mne zlobit pro tuto nedočkavost? Právě na stránky o B.
d’Aurevillym se strašně těším.“ (D: AS–MM, LA PNP, f. ZB).
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Tento koncept reprezentuje dobové představy o uměleckých komunikačních modelech, které
jsou chápané jako kulturně-psychologické. Zahrnuje vztahy subjekt autora – umělecké dílo –
subjekt recipienta a pokouší se sloučit několik na první pohled neslučitelných perspektiv:
ontologický status díla, ale i jeho řekněme fenomenologický status i dílo jako kulturní
produkt, a to jako dílo kulturou formované i dílo člověka a kulturu formující. Vztah mezi
moderním čtenářem a uměleckým dílem Marten spatřoval jako krizový a esejem Štěstí
rezonance si kladl za cíl nabídnout po boku F. X. Šaldy219 jiný způsob uvažování o problému,
a to především mimo psychiatrizaci umění. Spolu s touto snahou prosazoval vizi budoucí
kultury jako univerzalistické (Marten 1903d, 228).220
Esej221 Štěstí rezonance je výsledkem vyrovnávání se s teoretickými otázkami i s
vlastním očekáváním začínajícího prozaika, který hledá své publikum. Dvacetiletý autor zde
zaujal pozici teoretika umění a kultury. Hlavními tématy jsou: (I) charakter estetické
zkušenosti; (II) status díla jako nositele této zkušenosti – „kulturně-psychologický zjev sdílení
a rozšíření umělecké emoce“ (Ibid., 221), ale též existence díla ve společnosti a jejím „vývoji“
(doby/„rasy“/ducha „rasy“); (III) otázka mezí umělcovy odpovědnosti za jeho tvorbu i
představa ideálního recipienta. Jde o text velmi komplexního charakteru. Prozrazuje
Martenovy myšlenkové zdroje, které kombinuje a kříží: Taine, Hennequin (a kantovské
dědictví), Nietzsche.
Jakým způsobem Marten vymezoval charakter estetické zkušenosti, jež vzniká
setkáním s uměleckou „myšlenkou“? V pokusu vystihnout reciprocitu vztahů autor-díločtenář/společnost je patrný již naznačený vliv tainovské teorie determinace. Tainova úvaha se
zakládala na představě vyvíjejícího se kulturního celku, který lze uchopit a zkoumat v jistém
momentu, přičemž tyto etapy „stavu ducha“ (jako renesance, klasicismus) přirovnával dobově
příznačně k životu rostliny. Předpokladem konstituce kulturního celku je spolupůsobení
„rasy“, milieu a momentu (detailněji viz 6.10.1). Současně se však Marten snažil tento
biologicko-antropologický a morálně-estetický model, který v důsledcích různými způsoby
lidstvo hierarchizuje, právě prostřednictvím oblasti estetična překlenovat (viz dále). Marten
hovoří o „sociální určenosti a funkci umění“, která podle něj znamená:
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Téma rezonance Marten se Šaldou konzultoval, viz Martenův dopis z 18. 12. 1902 (č. XII) a Šaldův z 1. 1.
1903 Marten (č. XIV), (Šalda–Marten 1941), srov. (Vojtěch 1996; Kudrnáč 2000).
220
Srov. „Nevědí [lidé, J. K.], jak spojit život s uměním, prosvětlit a posvětit život uměním, jinak řečeno: jak žít
soustředěně a hodnotně, krásně a mocně.“ (Marten 1903d, 228).
221
Původně přednáška proslovená 5. 5. 1903 v Mánesu.
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[…] působit jako výtvorce života, součinitel kultury a exponent vývoje. Ve společenském
celku jako v jednotlivcích budí [umění, J. K.] a zesiluje utajené, na popud čekající vniterní
síly, doplňuje stravující žhavost myslí a srdcí novými hmotami, spolupracuje o krystalizaci
duší. Ve vývoji, v myšlenkovém a citovém vyhraňování doby a raçy vidět vtisknuty jeho
stopy – a ono samo nalézá v tom svůj smysl [...]. (Marten 1903d, 221)

Hledisko sociologické Marten kombinoval s recepčně-psychologickým i metafyzickým.
Vymezil tři typy vztahu mezi dílem a publikem: (1) harmonický souhlas jako výraz
„příbuzného cítění“; (2) „hlas záporu“, kdy dílo vyvolává axiologický konflikt; (3) odmítnutí
díla, pocit cizosti. Inspirace estopsychologií jej vedla ke kategorii recepčního statusu
uměleckého díla: „A součet kladů a záporů i tichých lhostejností dává celkovou rezonanci a
sociálný rámec jeho.“ (Ibid.).
Zmíněná „sociální účelnost a funkce“ díla je taktéž primárně otázkou individuální
psychologie a má ve výsledku společenský dosah jako funkce eticko-estetická. Počíná
povzbuzením individua k životu v harmonii se sebou i společenským celkem:

[...] realizováno, vychází umělecké dílo ze subjektivní sféry umělcova já, začíná jeho nové
určení, nová funkce: sdíleti se býti kladnou, působící složkou v kruhu živých sil, které
vytvářejí život, býti vzpruhou osudů a proměn, kterými prochází lidstvo na zemi. [...] „Ein
großes Stimulans zum Leben“. (Marten 1903d, 224)

Marten vycházel z představy původní harmonické kultury, jež umožňovala „bezprostřední
kladnou rezonanci“ (typ 1). Jako příklad i model uvádí řecký ideál a jeho kontinuitu, tzn.
helénský starověk a renesanci. Takováto ideální kultura byla/je založena na dialogu umělců a
recipientů a pocitu sdílení stejné skutečnosti, stejných hodnot („souhlas instinktu životních s
uměleckými potřebami“) (Ibid., 222). Píše, že soudobá moderní kultura uměleckou rezonanci
svou „komplikací a diferenciací“222 znemožňuje, „začíná se pak žíti ze složité změti myšlének
odlišných a skřížených“ (Ibid.). Příčiny krize kultury Marten pojmenoval obecně jako
nesoulad kultury s civilizací, jehož důsledky je nekulturnost pramenící již z prostého
nedostatku času. Kulturu nahrazuje komerce, informovanost o kultuře a kýč. Krizovou
222

Problém zde Marten příliš nerozvedl. Na jiných místech svého díla směřoval k identifikování příčiny moderní
krize v diferenciaci myšlenkových proudů, ztrátě jednotného světového názoru a v propasti mezi „životem“ a
vnějškovostí myšlenkových schémat.
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nevyhraněnost reprezentuje stylová tříšť v architektuře, jíž vládne „neorganický“ dekor fasád
založený na historizujících slozích.
V eseji Marten také formuloval svou představu ideálních recipientů,
předpokládaných/modelových čtenářů, jimž je umění bytostnou potřebou. Jsou spojeni
kvazináboženskou „transcendentní sociabilitou umění“, přičemž tuto komunitu charakterizuje
metaforicky taktéž jako příbuzenství „krve a ducha“ (viz též Procházka, 2.2.1):

[…] způsobilost spojovati duše tím, že je zajme a vznítí jednou myšlenkou, poznáním a
vyznáním jedné krásy, a soustředí kolem sebe vyvolený rod sblížených individualit – protože
nemohou milovati tutéž krásu, kdo nejsou vnitřně příbuzni, kdo nejsou jedné krve a jednoho
duchového rodu, vyznávajícího svá božstva a své předky. [...] [rezonance, J. K.] není vázána
na žádný určitý celek a svaz lidí, na žádnou národnost nebo generaci, a v bezprostředním
umělcově okolí bývá nejmenší. (Marten 1903d, 224)

Recepce umění, sdílení ideje krásy formuje komunitu/společenství, které Marten nespojoval
se sociálním statusem, ale uvažoval o nad-národním, nad-generačním, nad-časovém a nadrasovém sdílení umění. Píše: „Duchové rody, vedené uměním, rozestřeny jsou přes meze a
hranice dob a míst. Podmaňují své lenní výsosti všecky přítomnosti i budoucnosti, a tajemná
příbuznost vede jejich genealogickou linii daleko do minulosti.“ (Ibid.). Ještě před esejem Styl
a stylizace zde Marten princip konceptu stylizace objasňuje: je to „duchové příbuzenství“, jež
vysvětluje návaznost nejmodernějšího umění na staré, inspiraci umění devatenáctého století v
umění primitivů, zde přirovnané k inspiraci renesance v antice. Stejný pramen Marten nalézá
v zájmu Francouzů o umění Východu: „objeví [se, J. K.] v raçe západní par excellence,
francouzské, smysl a cit pro umění východní v jeho nejkrajnější podobě, milují se japonerie a
chinoserie […] (225).
Potíž v realizaci Martenovy koncepce šťastné rezonance je, že harmonická kultura
minulosti jako navždy ztracená a do budoucnosti idealizovaně projektovaná, je vlastní
podmínkou své budoucí realizace. Z Martenových tezí vyplývá předpoklad, že v umění, stejně
jako v člověku, je přítomné „cosi“ (rozuměj odlesk ideje krásy), co je všem společné, je nadindividuální a nad-relativní, nad-partikulární, je univerzální. Cestu k harmonizaci soudobé
kultury, která by „štěstí rezonance“ mezi umělci a publikem umožnila, nakonec spatřoval v
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estetické přípravě recipientů, a to i mimo „zvláštní raç[u] lidí“ (Marten 1903d, 226), tzn.
mimo kritiky, umělce a amateury. Podmínkou této kultivace je „psychická predispozice“,
která značí způsob přístupu k umění jako tomu, co je nezastupitelné, čili nemůže být v životě
nahrazeno ničím jiným. Jde o představu výchovy k „umění přijímati“ (Ibid., 225, 226), které
spočívá v kultivaci smyslů („citu“), intelektu a srdce, tzn. též „instinktu“ (225).
Z eseje také plyne, že míra autorovy odpovědnosti za život díla – ve významu
jeho smyslu a působení – není absolutní. Nepřímo se tak říká, že stejná míra svobody, kterou
si tvůrce udává, má být poskytnuta i recipientovi. Tohoto charakteru byly též aluzivní
strategie Martena-prozaika – dílo náznaku musí být dotvořeno. Marten píše, že „velká“ umění
vyžadují „ještě speciální přípravy“. Následující pasáž lze číst i jako autorův návod k četbě
jeho vlastních próz, neboť sám na velké umění, o němž píše, nepochybně aspiroval. Metafory
níže jako „tkanivo“ a „žíly“ v jádru odkazují k tomu, co v této práci nazýváme jako systém
aluzí či obecně jako postup mise en abyme. Za výrazem „vnitřní hlas“ lze pak tušit koncept
příbuzný tzv. modelovému autoru v současném chápání:

Jimi [velkými uměleckými díly, J. K.] ozývá se jen vnitřní hlas, upozorňující na skryté
tkanino rudných žil k těžení – abyste jich dobyli [,] k tomu třeba hlubšího proniknutí,
intenzivnějšího poznání, mocnějšího a bohatšího procítění. Na té základně stojí umělecká
hierarchie; vaše místo v ní určuje se psychickým šlechtictvím, stupněm vašeho umění
přijímati. (Marten 1903d, 225)

Nelze však zjednodušeně říci, že šlo jen o projekt uměleckého elitismu. Moderní umění,
protože o ně jde Martenovi zejména, je potenciálně otevřené všem bez rozdílu, kdo se chtějí
investovat. Přítomna je myšlenka, že je nutné rozdíly vyrovnávat a estetistní umění, které se
veškerých morálních implikací vzdává, kultivací publika jistým způsobem, zdánlivě
paradoxně, „demokratizovat“. Jistě lze namítnout, že Marten téma zjednodušoval, například
socio-ekonomický rozměr problematiky stál zcela stranou jeho zájmu.
Esej Štěstí rezonance razí cestu estetického idealismu. Zdrojem umění je, jak
Marten píše, „myšlen[ka] a poci[t] věčnosti a nekonečnosti“ (Ibid.). Metafyzický rozměr
tohoto konceptu uměleckého díla lze hledat v myšlence jeho nepřerušitelného duchovního
trvání: „Umění, vytvořená před staletími nebo v daleké zeměpisné šířce a délce, mohou
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potkati otevřené duše a poslušná srdce, najíti rezonanci dnes nebo zítra stejně, jako naše
dnešní umění má ve všech budoucnostech předurčené dědice.“ (Marten 1903d, 225). Jde o
univerzalistický projekt založený na ideji trans-historického a trans-kulturního dialogu, který,
jako otevřený všem, má i svá kritéria přístupu.
Jaký byl užší kontext Martenova eseje a rámec jeho úvah? Koncept rezonance,
estetické výchovy jako harmonizování s poukazem na idealizovanou představu helénismu byl
současně příspěvkem k soudobé recepci antiky v české kultuře. V eseji o rezonanci se
implicitně střetával obraz řecké kultury jako uměřeného ideálu krásy a vzoru dokonalosti, jak
jej představil Johannes Joachim Wincklemann, s přístupem Nietzschovým, který se „vymezil
vůči winckelmannovskému modelu harmonické, apollinské antiky a akcentoval nově její
dionýskou, extatickou a orgiastickou složku.“ (Čadková 2016, 7).223 Jak dále píše ve své
disertaci Daniela Čadková, v českém diskursu o antice v devatenáctém století mnohdy
docházelo k utváření polarizovaného obrazu vznešeného Řecka a úpadkového Říma. Tento
obraz byl diskutován, umělecky re-interpretován nakonec i dekonstruován v polemice nad
Macharovým Římem z roku 1907, jíž se v souvislosti s Martenem ještě dotkneme (viz 10.3).224
Pro Martenovo myšlení, s Tainem i proti němu, byla z počátku nepochybně
inspirativní kritikova apoteóza řecké „rasy“, tak jak ji představil v Philosophie de lʼart en
Grèce (1869)/česky jako součást Filozofie umění (1897). V autorově pozůstalosti ostatně
nalézáme podrobná excerpta z této knihy.225 Jde o ideál naprostého souměru, který
reprezentuje idea harmonie kosmu. Pro Taina za vším stojí příčiny klimatické a fyziologické:
harmonická příroda formuje harmonického ducha natolik, že Taine dochází k hyperbolickému
tvrzení: „Nulle part l’instinct n’a été si lucide et la raison si spontanée.“ (Taine 1869, 40).
Takový idealizovaný obraz s Martenovým pohledem na jeho českou současnost pochopitelně
nekorespondoval. Tainovský model však, alespoň z počátku, v jeho myšlení doplňoval výše
zmíněný Nietzschův vitalistický přístup. Jak poznamenává Marc Crépon, řecká kultura byla
pro Nietzsche nikoli předmětem genealogického šetření, ale symbolem budoucnosti Evropy a
223

Šlo o Winclemannova díla Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und
Bildhauerkunst/Myšlenky o napodobování řeckých děl v malířství a sochařství (1755) a Geschichte der Kunst
des Altertums/Dějiny umění starověku (1764), která nově směrovala pozornost z Říma na Řecko.
224
Čadková konstatuje, že zatímco u Vrchlického můžeme hovořil o idealizaci řecké kultury, u Karáska ze
Lvovic Řecko a Řím splývá v antiku jako masku současnosti. Machar utváří nesmiřitelnou dvojici řecká
harmonie versus papežský Řím. K polemice nad Macharovým Římem srov. (Čadková 2016, 156–158).
225
Autorovy výpisky z Tainovy Philosophie de l’art/Filozofie umění v překladu O. Sýkory (datace poznámek
1900) a z Hennequinovy La critique scientifique/Vědecké kritiky (1899) jsou uloženy v LA PNP, f. MM. Srov.
Hyppolite Taine. 1897. Filozofie umění. Přel. O. Sýkora. Praha: Rozhledy.
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evropské kultury jako sjednocené a jednotné mimo rámec „rasy“ ve smyslu konceptu
biologicko-antropologicko-morálního (Crépon 2000, 78).226
Do tohoto rámce lze situovat i Martenovy snahy. Koncept „duchového rodu“, v
eseji formulovaný, se pokouší tainovské geograficko-antropologické moralistní determinanty
obejít univerzalistickou ideou krásy, k níž se člověk (mnohdy tragicky) vztahuje. V této
myšlenkové linii Marten pokračoval i nadále, dokladem je kromě Stylu a stylizace jeho glosa
k Péladanově studii Réfutation esthétique de Taine (Marten 1906–1907d, 52–55), dále též
některé anti-tainovské poznámky v „italském“ deníku z roku 1911. 227 Na druhou stranu,
„duchový rod“ jako též symbolický „svazek krve“ (Marten 1903d, 224) vyžadující kultivaci
smyslů a míru instinktu s pojmem „rasa“ jako kulturně-antropologickým i biologickopsychologickým konceptem, ve své době extrémně zatíženým, interferuje. V eseji Štěstí
rezonance Marten hovoří o „predispozici psychologické“, do jaké míry je od fyziologické
oddělitelná, nespecifikoval. Je však evidentní, že se pokoušel koncept „duchového rodu“ z
oblasti morálky anti-tainovsky vydělovat a oblast umění vymezovat jako oblast svobody. I tak
si zde pojem „rasy“ ponechává jistou ambiguitu a nejinak tomu bylo i v jiných Martenových
projevech, uměleckých i neuměleckých, jež jsou v tomto smyslu skutečným produktem své
doby (viz dále 7.2, 8.2.4, 8.2.8).
Dodejme, že myšlenka antického ideálu je silně přítomna také v Martenově
beletrii. Vystupuje jak v plánu tematicko-motivickém jako aluze (Pygmalion, Narcis, Echo,
Prometheus, Moyra, Eros, Thanatos ad.), tak v plánu jazykově-stylovém jako oživování
antiky prostřednictvím francouzského jazyka (viz dále). Pokusíme se ukázat, že Martenův
přístup k antice, jeho slovy „helénskému starověku“, nebyl neproblematický: na jednu stranu
obdivný, na druhou kritický. Otázka harmonického ideálu a antického mýtu/mytologie pro něj
byla zejména problémem recepce umění a záležitostí moderní psychologie.
226

K Nietzschově strategickému operování s pojem „rasa“ srov. (Crépon 2000, 71–83). Autor vychází z analýzy
§ 357 Die fröhliche Wissenschaft, Jenseits von Gut und Böse a Zur Genealogie der Moral a píše, že pojem
„rasa“, ač problematický a znejasňovaný, u Nietzsche neznamená čistě biologickou kategorii (ale spíše
antropologicko-kulturní). Neznamená ani nějaký ukončený vývojový stav a ani kategorii politickou založenou
na valorizaci a hierarchizaci. Crépon píše: „[…] lʼidée de la race dominante ne renvoie à rien
dʼhistoriquement constitué ou dʼethniquement déterminée. Elle désigne la possibilité de voir surgir du fond de
cette Europe des nations une autre Europe – celle à laquelle renvoie Nietzsche chaque fois quʼil invoque ‚les
bons européens‘.“ (Crépon 2000, 80).
227
18. 11. 1911 si Marten na své cestě po Itálii poznamenal: „Slunce je velký zmnožovatel energie a jediný dárce
radosti. Severní člověk, člověk mlhy a smutku přestává ve mně býti tyranickým vládcem, jímž jest jindy –
cítím, že rok na jihu by mi byl spásou – fyzicky i duševně. […] Taine nevyslovil správně, ale tušil jeden z
podivunejhodnějších životních zákonů, jenž ovšem právě v umění platí méně nežli v životě.“ (Marten 1937,
nečíslováno).
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5. ROMÁN?

5.1 Dekadentní narativ, dekadentní román

Ve druhé polovině devatenáctého století byl román považován za protiklad přísné
formy, zároveň již ztrácel na příznaku „nízkého žánru“ (Máchal 1902).228 Čím dál více byl
rozvíjen jako umělecký tvar, který se co do komplexnosti měl nejvíce přibližovat skutečnosti,
a jeho dříve negativně hodnocený „smíšený“ charakter byl oceňován jako „syntéza
dramatického, lyrického a epického, čímž vlastně překonal drama, zařazované dosud na první
místo vlivem supremacie klasické tragédie.“ (Zatloukal 1995a, 313). Balzakův román,
založený na kauzálně budované hlavní zápletce připravené v expozici a doznívající
v závěrečných

peripetiích,

představoval

kodifikaci

žánru

(Zatloukal

1995b):229

„Chronologický sled i začlenění scén do vyprávění podávají vše převážně z nadhledu
vševědoucího autora, který pokládá život za souvislé seřetězení příčin a následků.“ (Ibid.,
235). Protiklad reprezentoval román Gustava Flauberta, jehož prvenství spočívalo v
jednotném neosobním stylu, který je nově hnací silou románu rezignujícího na velkou epiku,
228

Jak poznamenal Jan Máchal, situace devatenáctého století se výrazně lišila od století předcházejícího: „Přece
však pokládán byl ještě [román, J. K.] za jakýsi nižší, všedním potřebám člověka hovějící druh poezie, který
se nemůže postaviti po bok bohorodému eposu a vrcholu vší poezie – dramatu.“ (Máchal 1902, 9). Marten byl
k Máchalově knize velmi kritický. Vytýkal mu opomenutí Jakuba Arbesa ve vývoji českého románu a
dojímání se nad ne-sebe-kritickou „vlastneckou“ produkcí bez vlastního stylu: „Humoristicky působí
Máchalovo namahavé dokazování ‚modernosti‘ p. Šimáčkovy nebo pí. Kunětické. P. profesora hluboce dojalo
a nadchlo jejich plané resonérství, na něž lepí marku vnitrnosti a analýzy – bez zřetele k tomu, že je to právě
jen resonérství, duté a povídavé, ve slohu a hloubce našich větších žurnálů.“ (Marten 1901–1902k, 600).
229
Zapletal upozorňuje na modelovost Balzakovy La comédie humaine/Lidské komedie, s jistými modifikacemi,
pro bratry Goncourty, É. Zolu, G. de Maupassanta, P. Bourgeta.
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románu „o ničem“ (Chartier 2007, 152). Jak píší Pierre Bourdieu (Bourdieu 2010) nebo např.
Antonín Zatloukal (Zatloukal 1995b), Madame Bovary je prvním případem ve francouzské
literatuře, kdy se román pokouší stát se sám sebou bez výpůjček postupů z poezie a dramatu.
Místo pohledu vševědoucího vypravěče je zde představena perspektiva jedné sentimentální
postavy, ovšem s úsilím o „objektivní“ způsob podání odstraňující emoce. Marten se
obdivoval dílu Balzaka, Flauberta a stejně tak i Zoly, který tyto romanopisce považoval za
předchůdce naturalismu.230 Jako umělci Martenovi naturalistický způsob zobrazení „vnějšku“
příliš blízký nebyl, oprávněnost takového umění co do zobrazovacích postupů a
(svobodného) zaměření na společnost okraje však rozhodně nezpochybňoval, právě naopak.231
Caroline Pross na základě analýzy německy psaných románů přelomu
devatenáctého a dvacátého století hovoří o tzv. dekadentním románu. 232 Jeho model spatřuje v
koncepci románového cyklu Émila Zoly, tak jak jej ve smyslu antropologické studie „jedné
rodiny za druhého císařství“ představil v prvním románu-předmluvě La fortune des
Rougons/Štěstí Rougonů, 1871 (Pross 2013, 81).233 Zolův cyklus různým způsobem a na
různých rovinách díla inscenuje procesy dekompozice, které mají dokumentovat i
symbolizovat stav soudobé společnosti:

Zolas Romane exponieren eine Wirklichkeit, in den Vitalismus und Mortalismus, Werden und
Vergehen, Sein und Zerstörung unauflöschlich ineinander verschränkt sind und in der Verfall,
Niedergang und Tod nicht mehr die Ausnahme sind, sondern die Regel der „Histoire naturelle
et sociale“ darstellen. (Ibid., 64)
230

Marten umělecké kvality Zolova díla uznával. K českému překladu La faute de lʼabbé Mouret/Hřích abbého
Moureta napsal: „[...] mimo jiné styl, rytmus věty a její hudebnost, vlastní každému prozatéru, který je
vskutku umělec.“ Styl překladu podle něj však smysl díla zdevastoval: „slepoval [překladatel Pavel Projsa, J.
K.] namáhavě součásti foneticky i smyslem si cizí, vzpírající se – výsledek, že napsal cosi temného,
drkotavého, těžkopádně strojeného, nečitelného téměř pro strašnou nepřirozenost, tvrdost, pazvučnost.“
(Marten 1901–1902c, 537). K recepci Zoly v českém prostředí srov. (Hrzalová 1965, 83–114), šířeji k otázce
francouzského a ruského realismu též (Brabec 2005, 71–86).
231
Tendenci vykazovat patologické z oblasti umění Marten chápal jako cenzuru, „subjektivní ideologii kritika“.
Jak napsal v eseji Kriterion života: „Jako věda, i umění vyhledává nejdůležitější stvrzení svých pravd tam, kde
var života se vzpění a vystoupne z mezí, ve zvláštním, jedinečném, ‚abnormálním‘. Neboť není abnormálnosti
leč ve smyslu odlišnosti od ustáleného průměru citu a tvaru, a v ní právě naze vystouply elementární síly
života.“ (Marten 1902–1903d, 8). Naturalismus Marten kritizoval jen v případě, stával-li se pozitivistickou
doktrínou, srov. předmluvu k Martenovu překladu Bourgesova románu Les oiseaux sʼenvolent et les fleurs
tombent/Ptáci odletí, květy opadají (Marten 1905b).
232
Caroline Pross svou tezi zakládá na analýze následujících románů („Dekadenzromane der frühen Moderne“):
Hedwig Dohm: Sibilla Dalmar. Roman aus dem Ende unseres Jahrhunderts (1896), Gerhard Ouckama
Knoop: Die Dekadenten (1898), Hermann Conradi: Adam Mensch (1889), Johannes Schlaf: Das dritte Reich
(1900), Thomas Mann: Buddenbrooks. Verfall einer Familie (1901) ad.
233
Pross radikálně odmítla veškeré dobové diskursy klasifikující německé romány jako „epigonské“ varianty
francouzských modelů a dekadentní román chápe jako typ literárního díla, které rozvíjí, variuje, a tím inovuje,
základní narativní schéma, užívá stejné motivy („Arbeit am Schema“).
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Dekadentní román je založen na velkém vyprávění o dekadenci, tzv. dekadentním
narativu, jako procesu vycházejícím z ideje úpadku a degenerace (Pross 2013).234 Dekadencí
se zde míní negativně hodnocený odklon od představy normy, středu, zákona: „Gegeben sein
muß die Abweichung von einem Ausgangszustand, und der Grundbedeutung von ,decadere‘
nach steht diese Abweichung unter negativem Vorzeichen.“ (Ibid., 39). Jak dále autorka píše,
vyprávění o úpadku (mravů, rozumu, ducha, společnosti, civilizace) a vyprávění o pokroku
jako o vzestupu (vědecko-technickém, civilizačním jakož i duchovním) vykazuje podobnou
lineární strukturu. Zatímco antika a raný novověk vzestup a úpadek pojímaly jako od sebe
oddělené a po sobě následující fáze, v devatenáctém století je tento proces chápán jako jediný
s janusovskou tváří – pokrok a dekadence jsou od sebe neoddělitelné. Dekadentní román tak v
jisté míře vždy, implicitně nebo explicitně, obsahuje prvek kritiky dekadence:

Spätestens seit dem 19. Jahrhundert wird die Vermittlung der Gegenbegriffe durch
Temporalisierung überlagert von der Vorstellung einer Gleichzeitigkeit und einer
Koevolution, in der Entwicklung und Verfall, Fortschritt und Dekadenz in ein Verhältnis der
wechselseitigen Bedingung, Beschleunigung und Steigerung treten. (40)

Dodejme, že lineární strukturu, na níž je idea pokroku založena, vykazuje i idea
spásy v židovsko-křesťanské tradici. Jak poznamenal Mircea Eliade, cyklické pojímání času
pracující s myšlenkou věčného návratu není vlastní jen archaickým společnostem, které
využívají opakování, cykly a rituály k očistné anulaci událostí. Od středověku koexistují dvě
dogmatické struktury času a dějin – eschatologie židovsko-křesťanské tradice a teorie
„cyklického vlnění“, která vysvětluje návratnost jistých dějinných událostí. Od sedmnáctého
století převažuje lineární pojetí dějin – kromě křesťanské ideje spásy je to Hegelův vývoj
univerzálního Ducha, později zmíněná myšlenka evoluce a pokroku. Modernímu člověku
vědomému si spádu dějin, který pocit sepětí s přírodou i víru v moc archetypu věčného
opakování se záchranou v anulaci špatných činů ztratil, se znovu/stále nabízí křesťanství
nejen vizí dějin, jež předpokládají smysl, ale též možností řádu, (estetizovanou) ritualizací a
repetitivností.235
234
235

Srov. oddíl „Dekadenz als Narrativ und ,grosse Erzählung‘“ (Pross 2013, 39–45).
Křesťanství, jak píše Eliade, takto nabízí modernímu člověku v krizi východisko. Poskytuje včlenění do
koncepce dějin, které mají smysl, aniž by byl člověk vydán na pospas strachu a úzkosti z neznáma a nesmyslu. Dějiny spásy poskytují tragédiím transhistorický smysl, stejně jako tragickému člověku: „[…] le
christianisme s’avère sans conteste la religion de l’‚homme déchu‘: et cela dans la mesure où l’homme
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Velké narativy o vývoji jako dějinném a postoje moderního člověka v krizi, který
stojí na místě či sahá k alternativním krokům zpět, se v moderně kombinují a kříží. Nezbytnou
součást tzv. dekadentního narativu tak tvoří různé formy (re)akce proti lineárnímu spádu času
a dějin s jejich koncepcemi teleologie. Nietzschova myšlenka věčného návratu téhož, jež
historii překračuje kladením událostí do stejné vzdálenosti, je z nejradikálnějších. Jsou to
dekadentní romány, jež na tuto konkurenci cyklické a lineární časové struktury na úrovni
života individua upozorňují. Jde o motivy anulace, resp. pokusu o ni, a to od události po celou
paměť.236 Dekadentní narativ je založen na motivu překročení „fatální hranice“, po níž
následuje katastrofický scénář: „[…] einmal in Gang gesetzt, entfaltet der Proze ß namens
Dekadenz sich nach einem regelmä ßigen Verlaufsschema, in dem Auflösung und Zerfall das
erwartbare Ende bilden.“ (Pross 2013, 41). Motiv hranice značí propast mezi životem a neživotem, bytím a ne-bytím, mezi formou a jejím rozkladem, zdravím a nemocí, mezi celkem a
jeho rozpadem na části:

Die Ereignishaftigkeit derartiger Grenzüberschreitungen, die in ihrer Gesamtheit das
Dekadenznarrativ ausmachen, bemißt sich daran, daß sie in der Regel als irrversibel
imaginiert werden, ein Zurück nicht möglich ist. Versuche, die initiale Abweichung
zurückzunehmen, dem einmal in Gang gesetzten Prozeß Einhalt zu gebieten bzw. ihn
einzuhegen, wie sie sich in Akten der Ausgrenzung des Dekadenten oder in als retour à la
nature realisierten Bemühungen um eine „Regeneration“ konkretisieren, sind sekundäre
Reaktionsbildungen, dialektische Komplizierungen und Differenzierungen des grundlegenden
Niedergangssujets. (Ibid., 80)

Dekadentní narativ tedy není jen schématem se strmě sestupnou tendencí
zakončeným totálním zhroucením subjektu, které může být navíc zkázonosné pro jiné. Je i
vyprávěním o mnohdy diskutabilních formách proti(re)akcí – léku/protijedu, kompenzaci,
protiproudu, které vystupují proti různým formám determinace a negativně chápané
kontinuity (ve formě osudu, kauzálního determinismu, biologické pre-determinace). Předem
naprogramovaný průběh se protagonisté snaží zvrátit úsilím o vlastní re-generaci, remoderne est irrémédiablement intégré à l’histoire et au progrès et où l’histoire et le progrès sont une chute
impliquant l’un et l’autre l’abandon définitif du paradis des archétypes et de la répétition.“ [zvýrazněno
autorem, J. K.] (Eliade 1992, 181–182). Srov. Eliade, Mircea. 2009. Mýtus o věčném návratu: archetypy a
opakování. Přel. Eva Strebingerová. Praha: Oikoymenh.
236
Jistě se nabízí srovnání těchto časových struktur s Bergsonovým pojmem durée a tzv. čistým a faktickým
vnímáním. Zevrubná analýza těchto koncepcí však bohužel není v možnostech této práce.

158

konvalescenci, re-kreaci odstraňováním vyšinutí a odchylek v nejširším smyslu. Současně jde
o hledání této počáteční „initiale Abweichung“ (odchylky, zdroje jinakosti), jejíž nalezení se s
každým přiblížením vzdaluje. Bylo by možné říci, že zatímco idea pokroku konstatuje účel,
idea úpadku o něm pochybuje a hledá příčinu. Protagonisté výkladům, které prostředkuje idea
pokroku či eschatologie křesťanství nedůvěřují, a meze lidského poznání se snaží „překonat“
jinými, často tragickými, způsoby. Hledání causa prima, prapříčiny, jejíž nalezení je i nadějí
pro odhalení příčiny poslední jako poslední pravdy, postavy nutně vede do oblasti krajností.
Radikálním pokusem o vystoupení z dekadentního narativu totální autodeterminací, čili
odpoutáním se od veškerých vazeb, je myšlenka proměny, metamorfózy, v „nového“ člověka,
viz výše povídka Čin a viz dále próza Mimo dobro a zlo.
Jakými kritérii Caroline Pross koncept dekadentního románu vymezila? Jde o
celoevropský fenomén, typ románu ze současnosti, který vznikal v letech 1880 až 1910. Tyto
romány zobrazovaly (velko)městský život, krizový stav kultury a čerpaly z medicínských
diskursů o vlivu dědičnosti a milieu na život člověka: učení o neurastenii, hysterii a
degeneraci. V těchto teoriích se jakýkoli protipohyb vůči tzv. rodovému zatížení jeví jako
iluzorní. Motiv genealogie vystupoval často již v titulech děl a sváděl k symbolické
generalizaci. Rodinná/rodová historie hlavního protagonisty metonymicky ztvárňovala celou
společnost. Potomek, vždy nutně de-scendant, dvojsmyslně odkazuje k de-kadenci ve
významu vyprávění o úpadku. To se promítá i do struktury textu: 237 „[es geht um Romane, J.
K.] in denen die fiktionale Ausgestaltung von Dekadenzprozeßen strukturbildend für
Sujetfügung und Textorganisation wird.“ (Pross 2013, 75).
Dekadentní román je však pouze jednou z možností žánrové realizace tzv.
dekadentního narativu (Ibid., 87).238 Jako výsostný příklad ne-románového vyprávění
dekadence, tedy současně její reflexe, lze uvést pasáž z první kapitoly Masarykovy knihy
Moderní člověk a náboženství239 – Umdlené duše: Moderní sebevražednost, kde autor
popisuje případ jistého doktora L.:

237

Caroline Pross se ve svých analýzách zaměřila na epické ztvárnění dekadence, tzn. texty vycházející ze
zolovského paradigmatu. Antinarativní romány typu Huysmansova À rebours a mnohá prozaická díla Wiener
Moderne (např. Hugo von Hofmannsthal: Andreas) ponechala stranou. Z konceptu dekadentního románu
vyčlenila i např. příběhy s „dekadentními“ motivy. Kritérium míry narativizace je mnohdy problematické.
Autorka sama si je limitů své koncepce vědoma.
238
Pross hovoří o interdiskursivním dekadentním narativu.
239

Kapitoly knihy Moderní člověk a náboženství byly publikovány jako studie od čtvrtého a pátého ročníku Naší
doby 1896–1897, poprvé souborně vyšly až v roce 1934. Jako „diagnózu“ Garborgovy postavy Gramma
Masaryk (příznačně) uvedl „ztráta duchovního středu“.
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[...] ať si čtenář představí jeho duši: otec sešel smrtí samovolnou, a syn se dovídal, že se tak
stalo v choromyslnosti; syn, jak přicházel do let zralejších, počínal se strachovat před tížícím
dědictvím a také se již o smrt pokusil. Nezdar byl ukázáním osudu, že má ještě čas žít; žil
tedy – studoval medicínu a filozofii, aby si rozuměl... Zde tedy to šlo doopravdy – může si
čtenář představit, jaké jsme měli rozmluvy, může si představit, jak a co jsem mluvil, abych dra
L. (posud žije) připoutal k životu? To naše rozbírání Schopenhauera, ty naše analyse
dědičnosti, rozhovory o Faustovi, o Bohu... Zkušenost s drem L. nezůstala ojedinělou ani před
vydáním mého spisu a ještě méně po jeho vydání. (Masaryk 2000b, 14)

Ironickou podobu „velkého vyprávění“ moderny jako internacionálního a
interkontinentálního fenoménu představuje například báseň El mal del siglo/Nemoc století
kolumbijského modernisty José Asuncióna Silvy.240 Pacient schopenhauerián trpící
introspekcí lékaři představí svou autodiagnózu založenou na četbě romantické a moderní
literatury. Lékař doporučuje lepší životosprávu (chůzi, spánek, stravu) a diagnostikuje „hlad“.
Symbolické čtení hladového hledání „pravého života“ v umění i jeho utopičnost je nasnadě:
El paciente: Doctor, un desaliento de la vida / que en lo íntimo de mí se arraiga y nace, / el mal del
siglo... el mismo mal de Werther, / de Rolla, de Manfredo y de Leopardi. / Un cansancio de todo,

un absoluto / desprecio por lo humano... un incesante / renegar de lo vil de la existencia /
digno de mi maestro Schopenhauer; / un malestar profundo que se aumenta / con todas las
torturas del análisis… El médico: – Eso es cuestión de régimen: camine / de mañanita; duerma
largo, báñese; / beba bien; coma bien; cuídese mucho, / ¡Lo que usted tiene es hambre!…
(Asunción Silva [1925] 2006, 201).241

Jak píše Caroline Pross, dekadentní román reagoval na dobovou diskusi o tzv.
krizi románu. Moderní umělci začali pociťovat, že klasický způsob kauzálního vyprávění bez
zlomů, diskontinuit a inkoherencí nedokáže moderní realitu jako nepřehledný chaos
vystihnout. V případě, že autor usiluje narativní soudržnost zachovat, je „nemoderní“ (Pross
2013, 71). Zlom v historii moderního románu představoval v německojazyčném prostoru
240
241

Text nebyl publikován za autorova života. José Asunción Silva zemřel v roce 1896.
Volně přeloženo: „Pacient: Doktore, sklíčenost životem / jež je vkořeněna v hloubi mého já a z něj vyrůstá, /
nemoc století… ta stejná nemoc jako Wertherova, / Rollova, Manfredova, Leopardiho. / Omrzelost vším,
absolutnem / opovržení lidstvím… bez ustání / odpor k nízkosti existence / věren mému učiteli
Schopenhauerovi; prohlubující se neklid / se všemi mukami analýzy. Doktor: Je to otázka životosprávy:
procházejte se / brzy zrána, hodně spěte / užívejte koupele / dobře pijte, starejte se o sebe / Co vás trápí je
hlad!“
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Rilkův román Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge z roku 1910, který rezignoval na
lineární strukturu vyprávění neodpovídající zkušenosti s moderní realitou bez řádu. Krize
románu je ve skutečnosti krizí vyprávění a krizí schopnosti vyprávět.242 Přestože moderní
román v zásadě směřoval k rezignaci na soudržné vyprávění příběhu, paralelně koexistuje i
opačná moderní koncepce: dekadentní román na rozdíl od tzv. realismu/realistického narativu,
který má tendenci idealizovat (resp. idylizovat), o „dekadenci“ nemlčí. Strukturované
vyprávění dekadence v dekadentním románu je dalším z pokusů o její „překonávání“. Vůle k
formě je možností dobového Überwindung:

Auch und gerade dort, wo sie Desintegration, Chaos und Zerfall zum Gegenstand machen,
bieten diese Romane daher ihren Lesern durch das konsequente emplotment, dem sie diese
Gegenstände unterwerfen, Kohärenz und Sinn, und als Bedeutung der Form kommunizieren
die Dekadenzromane der frühen Moderne diese durch die Narrativierung erzeugte
Sinnhaftigkeit stets mit. [zvýrazněno autorkou, J. K.] (Pross 2013, 70)

Ironie těchto románů spočívá v tom, že vyprávěním chaosu získávají na koherenci
a chaos na významu. V tom podle Pross spočívá napětí moderny: „Darin aber sind sie [die
Romane, J. K.] Dokumente einer Moderne, deren Velangen nach Form und Bedeutung in
einer grundlegenden Spannung zu ihrem Gegenstand steht.“ (Ibid., 74). Romány ukotvené
v tomto narativu jej zároveň upevňují, reprodukují, rozvíjejí a prostřednictvím intertextových
odkazů243 upozorňují na jeho reflexi i vlastní sebereflexi, svou přítomnost v něm. Dodejme, že
expozice časové následnosti v tomto typu vyprávění vždy nemusí znamenat příčinnou
souvislost. „Román“ Miloše Martena tento princip experimentálně dovádí do extrému: není
jen vyprávěním současnosti a projekcí budoucnosti, ale především je neustále selhávajícím
pokusem o rekonstrukci osobní minulosti hlavního hrdiny za účelem pokusit se od ní
odpoutat. Minulost se však jeví jako neuchopitelná, neboť se prolíná s minulostí stále větších
celků, jež individuum přesahují. Z velké části splývá s pamětí, která má rekonstrukci zajistit,
ta je přitom ze své podstaty selektivní a nespolehlivá.
242

Srov. formulaci: „In den unterschiedlichsten Wendungen setzen sie [die Romane, J. K.] Momente der
Diskontinuität und der Dezentrierung, der Fragmentierung und Selbstbezüglichkeit von Erfahrung, Sinn und
Sprache in Szene und verankern diese im Selbstbeschreibungsrepertoire der Moderne.“ (Pross 2013, 71 –73).
Ke krizi vyprávění v Rilkově románu jako krizi moderny a k Benjaminově hledání východiska z krize románu
obnovením vypravěčství, jež zadržuje čas, srov. studie Petra Málka (Málek 2005; 2008).
243
Hovoří-li však Caroline Pross o „intertextualitě“ dekadentních románů, má na mysli spíše vypravěčské
konvence, nikoli konkrétně aluze v podobě citátů, parafrází, motivů.
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Co se týče zobrazovacích postupů a jazykově-stylové roviny, koncept
dekadentního románu autorka užívá jako zastřešující pojem pro narativní romány
naturalistické, realistické, estetistní.244 Mohou sem tedy náležet například Mannovi
Budenbrooks. Verfall einer Familie (1901), románový cyklus portugalského autora Abela
Botelha Patologia social (1891–1910), román A ilustre casa de Ramires (1900) od autora José
Maria Eça de Queiroz a další generační romány (Pross 2013, 78). V české literatuře bychom
jako o dekadentním románu ve smyslu této koncepce patrně mohli uvažovat o románu Rozkět
F. X. Svobody, zvláště o jeho první („pesimistické“) verzi z roku 1898.245 Dále o dílech, které
Daniela Hodrová nazvala jako „romány úpadku rodu“ (Hodrová 1987, 416): Turbina K. M.
Čapka Choda z roku 1916, romány Stará rodina (1916) a Synové (1918) Anny Marie
Tilschové, román Loutky i dělníci boží F. X. Šaldy z roku 1916/1917 nebo F. V. Krejčího
Červenec (1913). Bylo by možné takto uvažovat i o deziluzivních románech jako Santa Lucia
(1893) Viléma Mrštíka nebo Jan Maria Plojhar (1891) Julia Zeyera.246

5.2 „Nový“ román

Díky formální variabilitě se stal román místem experimentu – např. zmíněný
Karáskův román Mimo život, Gotická duše (1900) dále Román Manfreda Macmillena (1907)
a Scarabeus (1908). V úvahách o podobě moderního českého románu krátce po roce 1900 byl
měřítkem Martenovým i jiných kritiků-prozaiků (F. X. Šalda, Otakar Theer247) zejména román
244

Pross upozorňuje na koncepty Johna R. Reeda. V knize Decadent Style rozlišuje román dekadence („novel of
decadence“), který reflektuje sociální, politický, morální stav doby jako dekadentní, a dekadentní román jako
román psaným dekadentním stylem („decadent novel“, např À rebours) (Pross 2013, 82).
245
Na ironickou notu titulu „Rozkvět“ v první verzi (druhá verze 1912) Svobodova románu upozornila Klára
Katolická v diplomové práci Román Rozkvět Františka Xavera Svobody, Brno 2016, FF MUNI, (Katolická
2016).
246
Nejde zde o úplný výčet, v každém případě by bylo nutné možnosti kategorie dekadentního románu na česky
psaných románech analyticky prověřit. Je evidentní, že by pro český kontext bylo nezbytné upravit časové
rozmezí dále za rok 1910. Nabízí se též otázka, zda kategorii rozšiřovat o fantaskní narativ (Karáskovy
Romány tří mágů). K problematice moderního románu srov. studie z historické poetiky v (Janáčková 1989).
247

Otakar Theer k překladu Balzakova románu Eugenie Grandet (O. Šimkem), který považoval za modelový, v
Lumíru poznamenal: „[...] próza posledních let mluví o stínech, jež jsou mdlé a bez šťávy jako rostliny z
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francouzský a ruský (Hodrová 1987; Vojtěch 1998). Miloš Marten promýšlel paralelně s
vlastní prozaickou tvorbou možnosti moderního románového tvaru také na teoretickém
podkladě. Inspirativní pro něj byla jak Balzakova a Flaubertova, tak Dostojevského koncepce.
Martenovy úvahy o „novém“ českém románu tvořily součást širší kriticko-teoretické reflexe
pohybu na poli uměleckých druhů a žánrů, kdy expanze lyriky/lyričnosti do epických
prozaických útvarů, dramatu i kritiky byla pociťována jako zatěžující. 248 Kolem roku 1900 byl
v centru pozornosti české literární kritiky problém románového tvaru a vztah mezi
románovým poznáním uměleckým a poznáním vědeckým. Šlo o problém legitimity tzv.
analytismu/psychismu soudobé prózy, tedy detailního zobrazování průběhu introspektivní
(auto)analýzy postavy-individuality. Uměleckým výsledkem jsou evokace vnímání, stavů
extrémních emocionálních hnutí s důrazem na popisy psycho-fyzických projevů bez podání
jasného (objektivního) sebeinterpretujícího stanoviska. Současně zájem tvůrčích osobností
směřoval k hledání podob tzv. umělecké syntézy, stylové, jakož i ideové, jejíž koncepce
nabývaly různých kontur.
Na těsnou provázanost evropské románové tvorby, zejména francouzské, s
poznatky moderní vědy upozornil v očekávání nových koncepcí románu F. X. Šalda (Šalda
[1893] 1949b). Jeho raná studie Román sociálný ještě nebyla namířena proti konkrétním
projevům tzv. psychismu v české literatuře, ostatně sám Šalda prózou tohoto typu debutoval
(Analýza), jiní autoři svou analytickou tvorbu teprve rozvíjeli. Budoucnost románu Šalda
spatřoval výlučně v umění sociálním, společenském, „jež chce a musí vystihovati člověka
celého.“ [zvýrazněno autorem, J. K.] (Ibid., 242), tedy vždy jako součást společnosti,
zapojeného do jejích vazeb. Takové umění využívá poznatků jak moderní sociologie a
statistiky studujících tzv. masu i průměrného člověka, tak moderní psychologie, která
analyzuje jednotlivé případy. V centru Šaldovy pozornosti byla tehdy aktuální otázka

herbáře, o lidech, kteří se nijak nejmenují, o dějích, které mají právě tolik scenerie, že se mohou odehrávat
stejně na Islandu jako v Benátkách, próza, kde autoři chodí kolem soudobé společnosti, jež kolem nich nese
tisíce a tisíce kulturních a sociálních problémů se zavázanýma očima, jako by si hráli na slepou bábu.“ (Theer
1900, 75–76). Theer v roce 1905 napsal o Balzakovi doktorskou disertaci. K tématu srov. (Pospíšil 2004, 54–
75).
248
Poznámky k odporu podléhání lyrismu, čili emocionalitě, lze číst také v Martenově korespondenci se Šaldou.
19. 11. 1902 Marten psal (dopis č. IV): „Tragická osudnost nedostatků vůle a touhy výš za momentální cit a
náladu, nedostatku ochoty, vykoupit své dílo těžkou prací soustřeďování a zapřenou obětí přípravy,
nedostatku přísných desek hodnot uměleckých, zaviňuje dnes tak tísnivě doléhající úpadek kultury ducha i
srdce, všech nervů a sil, a také hořkou samotu, v níž se několik nečasových vyznavačů heroismu přísně
uzavírá.“ (Šalda–Marten 1941, 20).
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koncepce moderní postavy-individuality („charakter“) a její přirozený konflikt se společností,
která ji chtě nechtě formuje:249

Každý člověk složen jest jako ze dvou bytostí: z jedné, která je výlučným jeho majetkem –
neznámého původu – a která se nedá svésti na vliv společenský, na útočný a podmaňující,
drtící a připodobňující jeho vliv – a z druhé, která je souborem stop nárazů a tlaku, jaké se
vtiskují okolím do každého živého a tmavého jádra individuálného. (Šalda [1893] 1949b,
253)250

Problematika koncepce postavy moderního jedince spočívá v jejím vztahu
k prostředí a určení příčiny jednání. Jde o téma vztahu determinace a svobody, neboli o
otázku, do jaké míry je subjekt determinován společností a do jaké míry je možná jeho autodeterminace. Šalda připomněl kontroverzní teze L. A. J. Quételeta251 o společenské síle, která
lidskou bytost formuje a je také příčinou jednání člověka jisté konkrétní společnosti (vede
např. k tématu tzv. kolektivní viny). Quételet definoval svobodu jako zcela vzácný případ
osvobození se od vlivu prostředí, okolí, národní kultury. Jak Šalda píše, hrdina, tzv. silný
jedinec, je podle Quételeta člověk rozumný, který ve vášních pouze rozpoznává negativní vliv
prostředí (Ibid., 249). Jak ovšem Šalda lakonicky poznamenal, soudobá psychologie
potvrzuje, že intelekt má na vůli velmi slabý vliv (250). Právě i na tyto teze implicitně
reagovala Martenova povídka Čin (viz výše), jejíž postava se nakonec zmítá mezi
předpokládanou racionalitou, iracionalitou vlastní i iracionalitou společnosti, v níž žije.

249

Šalda, jak uvedl, se v této otázce opíral zejména o experimentální psychologii Wilhelma Wundta. Poukazoval,
že lidská bytost je analyzovatelná až na část osobnosti, kterou označoval jako charakter: „Charakter je vlastní,
bezprostřední a věčně černé jádro vůle. Před charakterem zaráží se každá analýza. Je to střed, tmavý bod
lidské bytosti. Charakter je jediné ve vůli, co se nedá vyložiti, objasniti, poznati příčinností. Teprve vedle
charakteru a na charakter působí motivy vnější, objektivné, jež se dají zahrnouti v síť příčinné souvislosti, jež
lze poznati a vyšetřiti – jež jsou slovem vědomé. O charakteru nemůže věda přesná a zkušebná pověděti nic
určitého.“ [zvýrazněno autorem, J. K.] (Šalda [1893] 1949b, 241). Šalda se zde dostával na pole teorií
dědičnosti, dnes bychom nejspíš řekli pole, kde se protíná genetika, psychologie, sociální psychologie. (Ibid.,
242).
250
S odkazem ke G. Tardemu a E. Hennequinovi Šalda rozvíjel myšlenku dvou principů společenských sil, jež
jsou založené na genderových stereotypech: „individuálný“ jako tvůrčí versus princip „hromadný“ – princip
opakovanosti: „První má ráz a vlastnosti analogní živlu mužského – má jeho iniciativnost, prudkost, útočnost
– tvoří génie, vůdce, tvůrce, původce – druhý ženského – napodobí, rozšiřuje, ztělesňuje, realizuje ideje a
nárazy – je vlastní podrobné a poslušné mase, která provádí myšlenky a plány svých vůdců.“ (Šalda [1893]
1949b, 253).
251
Lambert Adolphe Jacques Quételet v knize Sur l’homme et le développement de ses facultés ou essai de
physique sociale (1835) zavedl pojem „sociálního těla“, které se podle něj vyvíjí jako život člověka.
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Rozvíjení sociálního románu Šalda chápal jako cestu k velké epice, k románu
lidovému/„démotickému“ (Šalda [1893] 1949b, 255), který by představil celkový pohled na
co nejširší oblast společnosti, typy i individuality („celý národ v jistém čase a celou obec“)
(Ibid.). V závěru studie Šalda částečně předjímal jednu z podob konceptu syntézy v románu (i
když označení zde nepoužil), když proklamoval jako cestu k sociálnímu románu ve „spojení
umění symbolického s reálným“ prostřednictvím postavy-symbolu, jež sjednocuje tzv.
individualitu i typ. Jde o představu individuality ukotvené ve své době a prostředí, která
reprezentuje univerzální ideji (Ibid., 256). V úvodu studie Šalda poukázal na rozdíl mezi
klasicismem a moderním uměním na příkladu typické klasicistní postavy, která je alegorií
celosti a jednolitosti člověka a do jisté míry „výchovnou“ idealizací: „Člověk je nazírán ne ve
své členěné a složité rozmanitosti, nýbrž jako nositel nějaké určité a vynikající schopnosti
[...]“ (259). Na závěr Šalda kladl důraz na inscenaci jednotného charakteru, čímž
mimochodem anticipoval návrat ke klasicismu v neoklasicismu. Tyto myšlenky znovu
rezonovaly na počátku nového století.

5.3 Fragmenty Martenovy „teorie románu“ I

Kritici a kritici-prozaici sdružení kolem časopisu Lumír se po roce 1900
vymezovali proti tvorbě přispěvatelů Moderní revue,252 jejichž typ introspektivní prózy
hodnotili jako tzv. dekadenci a psychismus. Například Karel Sezima s nesouhlasem
konstatoval tendenci určovat hodnotu umění v závislosti na míře extrémnosti iluzivních (ve
smyslu uměleckých jako z podstaty umění simulovaných) psychických stavů (Sezima 1900b,
371). Miloš Marten analyzoval tvarové možnosti moderního románu nového století ve stati K
otázce českého románu (Marten 1901–1902e). Cílem jeho argumentace v tuto chvíli bylo

252

Šlo o Karla Sezimu, Otakara Theera, Jana z Wojkowicz, Václava Hladíka, Otokara Šimka, Arna Nováka.
Diskusi kolem roku 1900 na téma umělecké legitimity tzv. psychismu analyzoval Daniel Vojtěch, srov.
(Vojtěch 2008). K Theerově koncepci obnovy epiky a renesance realismu srov. též (Štědroňová 2012), popř.
také (Štědroňová 2001).
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opodstatnit typ románové tvorby jako „román subjektivní analýzy psychologické“ (Marten
1901–1902e, 107), v níž spatřoval základní podmínku syntetismu v románu.
Marten zavrhoval jakoukoli dogmaticky preskriptivní koncepci a podrýval
zjednodušenou představu syntetismu pouhým odstraněním introspektivních pasáží, tak jak
tomu bylo v návrzích Otakara Theera a Jana z Wojkowicz (viz detailněji 10.1). Marten
vycházel z tradičního odlišení románu od dramatu ‒ drama tematizuje zápas jedince s vyšším,
nadosobním zákonem/instancí (Bůh, fatalita, nutnost; obecně problém „náboženský“), román
naopak zápas individua se společenským celkem (problém „sociálně-psychologický“). Z
tohoto důvodu považoval román za útvar ze své podstaty vždy analytický a kritický („větší
nebo menší měrou obsahuje prvek kritiky“) (Marten 1901–1902e, 37). Z hlediska umělcova
přístupu k látce rozlišoval „sociální“ analýzu, jejímž předmětem je člověk jako součást
společenského celku, a analýzu „individuální“, tzn. introspekci („záhada podvědomého
praútvaru“ (Ibid., 39). Tzv. individuální analýza „zkoumá zákony, které řídí duši takřka
lokalizovanou, a vnitřní složitost člověka od nadřazených vlivů neodvislou.“ (Ibid.). Zároveň
Marten zdůraznil, že obě sféry (individuální a sociální), které se logicky vzájemně prostupují
a „komplikují své tendence“ (Ibid.), nelze zobrazovat odděleně. Dodejme, že zde pramení
charakter románu jako žánru smíšeného.
Nárůst analytičnosti v moderním románu Marten považoval za rys vlastní
modernímu člověku-umělci ve světě bez Boha („vědecký sklon časového intelektu“) (Marten
1901–1902e, 38):

Je to kriticism generace, neklid a heuristická vášeň po úpadku světového názoru a před
konstelací nového „smyslu života“, jež způsobily prudký vzrůst analytičnosti, která, tuším,
potrvá, dokud dílo vyrovnání, dílo metamorfózy zcela nebude skončeno. Ať pod záminkou,
aby nalezen byl lék „nemoci století“, či motivováno pouhou, nepokrytou rozkoší z „kritického
sebemučení“ je analytické nazírání podstatnou vlastností moderního románu. (Ibid.)

Moderní román nepředstavuje „pouhý a věrný odraz života“ (37), ale analyzuje příčiny stavu
skutečnosti i příčiny způsobu pohledu subjektu na skutečnost, čímž se stýká s filozofickou
úvahou i psychologickým experimentem („Román vzniká, když lidské oko už je unaveno
třpytivostí a hrou povrchu a vidí za něj, staví se u vnitřnějšího a klade těžké proč?“) (38).
Úkol romanopisce tak Marten spatřoval v analýze napjatých vztahů mezi jedincem a
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společností („pud umělce: hledati za zdánlivostí jevů fakt původu“) (Marten 1901–1902e, 38).
Současně nepřipouštěl návrhy na hledání univerzálních zákonů o působení prostředí na
jedince ve smyslu absolutního dosahu determinace.
V rané studii Marten zmiňoval „formální“ syntetismus v románech D’Annunzia a
Przybyszewského, koncept syntetismu moderního románu však prozatím příliš nerozvedl.253
Nemožnost vytvořit moderní český román nakonec spatřoval v národně-politickém klimatu
českého prostředí, které podle něj vede jen k apatii a všeobecné pasivitě. Děje se tak ve
spolupráci s uměním založeném na principu idealizace jako zkrášlení, jinými slovy též
(povrchové) estetizace skutečnosti254, která je způsobem maskování a úpravy negativních,
resp. nepohodlných jevů (Welsch 1996, 4). Marten píše:

Rozklad, který jest, děje se u nás bez křečí a lhostejně. Chybí sebevědomí, intenzita sociální
vůle je na minimu. A nejen to. Toto zdrobnění je zidealizováno, pochybnou zásluhou
poloumělců bylo zahaleno kalným závojem pseudoidylismu – každým krokem srazíte se
s tímto sentimentálním patosem i kde jej čekáte nejméně – národ zalhává své krize, vymyká
se ostrému vržení světla – na konci je lhostejnost vůči všemu. (Marten 1901–1902e, 84)

Jako výrazný nedostatek českého prostředí Marten chápal absenci společného
sebedefinování. Logikou „kde není společné, nemůže být ani individuální“ konstatoval: „To
jest jen pociťovaný a opakovaný ,nedostatek národního charakteru‘ sám o sobě již schopný,
oslabiti individualitu, která je destinována k souběžnosti s ním.“ (Ibid.). K myšlence národa,
etnika a tradice Marten nikdy lhostejný nebyl. Jeho kulturní internacionalismus neznamenal
apriorní a-nacionalismus. Konstantní výtky k Martenově frankofilii a obecné „nečeskosti“
jeho uměleckého a kritického projevu se jeví i jako nedorozumění, resp. nedostatek vůle
rozumět. Výhrady měl Marten především k vnucovaným normativním praktikám jako
„kriterion nacionality“, které chápal jako ideologické zužováním koncepce umění i života:
253

Srov. Martenovy formulace: „idealistický syntetism [...] zbudovaný na psychologii aristokrata a estetika“ u
D’Annunzia; „psychologický syntetism p. Przybyszewského v románech faktury realistické, kde aparát
analytické psychologie je ztajen pod velkou zhuštěností a výsledností představovaných stavů.“ (Marten 1901–
1902e, 39).
254
Analýzy Wolfganga Welsche vycházely pochopitelně ze zcela jiného kontextu (kritika médií, zejména
televizní kultury). Hovoří o surface aestheticisation a deep-structure aestheticisation, oba procesy jsou úzce
provázány: efektem prvního (maskujícího) je de-realizace, ta vede k druhému, tzn. impregnaci uměním, která
má dopad na přístup k žitému světu, pohledu na realitu (Welsch 1996, 1–24).
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[...] postulát „románu českého“ – dále pražského, brněnského, vršovického… ad infinitum.
Nejníže skrývá se za slovem tendence strany nebo osoby, výrobních družstev a konzumních
společenstev… žánry, na štěstí, dnes už vymrskané, ne-li z literatury, aspoň z umění... (Marten
1902–1903d, 9)

Cílem Martenova prvního příspěvku ke koncepci moderního románu v revue
Srdce tak bylo nejen obhajovat analyticko-kritický přístup tzv. psychismu, ale také
odidylizovat255 pohled na soudobou českou společnost a její kulturu, a to nejen z pozice
přispěvatele dekadentní Moderní revue. Odkazoval přitom na Nietzschovu tezi v § 301 Wahn
der Kontemplativen, jež upozorňuje na problém moderního člověka setrvávajícího v roli
pozorovatele životního děje a zapomínajícího, že on je režisér, kreativní ve smyslu viva
activa. Závěr textu ve zkratce předjímá vývoj českého románu směrem od psychologické
analytické prózy „až k syntetismu formy a přímé, rozprouděné reflektaci.“ (Marten 1901–
1902e, 110). Martenův načrtnutý koncept románu jako analyticko-kritické syntézy byl
programním gestem, které mělo předznamenat jeho vůli k „participaci na životě“ vlastním
kritickým, maskovaně demaskujícím románem, čili gestem, v němž byl „patos odpovědnosti“
implicitně přítomen (Heczková 2004, 77).256
Jasnější náhled na Martenovu představu o tzv. syntetismu v románu poskytují jeho
rané recenze z roku 1902 pro Šaldovu Českou revue. Ideál syntézy spatřoval v dílech na první
pohled vzdálených autorů jako Balzac a Poe. Martenův zájem byl (literárně)psychologický a
obdivoval se sjednoceným postavám i sjednocování autorské osobnosti prostřednictvím
tvorby. Balzakův syntetismus podle něj spočíval v kombinaci takovéto koncepce postav257 s
analyticko-kritickým přístupem ke společnosti a filozofujícími reflexemi, tzn. v přístupu,
255

Marten zmínil např. Antonína Sovu a jeho „náběh románu veršem“ Zlomená duše, úspěšně hodnotil romány
Luisy Zikové Vilma a Karel Arkton (Marten 1901–1902e, 107). Je otázka, proč například opomenul Mrštíkův
román Santa Lucia. Upozornil na něj však Václav Hladík v otevřeném dopisu na stránkách časopisu Lumír s
titulem Nový román, v němž připomněl českou tradici sociálního románu. Do ní Hladík řadil Svobodův
Rozkvět, Šimáčkovo Štěstí, Arbesovy Kandidáty existence, Herrmannův román U snědeného krámu (Hladík
1901, 351).
256
Libuše Heczková Masarykovu „participaci na životě“ charakterizuje jako postoj, kdy „vůlí stmelené
individuum chce odhalovat, a tím překonávat slabost společnosti.“ (Heczková 2004, 77). S Masarykem
Martena jistě spojoval též „patos zápasu“. Ve zmíněném článku o románu Masaryka uváděl jako příklad
angažovaného intelektuála, jehož schopnosti se rodí právě ze sporů, jež vede.
257

Srov. „V psychologii Balzakových hrdin najdete skoro vždy důrazně vypjatu jednu složku vnitřní organizace,
cítíte, že se mu vždy bytost, individualita slije v jednu duševní vlnu, jednu myšlenku, jednu vášeň, jeden
vládnoucí cit, že Balzac vidí duše jaksi ve zkratkách, se zvláštní syntetickou schopností.“ (Marten 1902b,
264).
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který ne-reprodukuje ani neidealizuje (ve smyslu idylizace). Jak bylo uvedeno výše,
nesmlouvavá analýza a tzv. kriticismus Martenovi znamenaly nezbytnou podmínku syntézy
jako spiritualizace:

Balzakem lze doložiti, že román už svojí podstatou roste z nesouhlasu mezi touhami a danými
poměry, z pocitu životní nevyrovnanosti, že jeho hlavní pružinou jest kriticism. Poznaný fakt
tu zavádí řadu reflexí, je skrupulosně zkoumán, hledají se jeho podmínky a příčiny, jeho
vztahy, jeho dosah. (Marten 1902b, 266)

Balzakův protipól Marten spatřoval v Maximu Gorkém (kromě např.
Przybyszewského), jehož dílo reprezentuje typický „neklid ruských romancierů“ pramenící
v náboženských a mravních nejistotách (také N. V. Gogol, F. M. Dostojevskij, V. M. Garšin).
Aniž by Marten v souvislosti s hlavní postavou Gorkého románu Foma Gordějev výrazu
dekadence použil, ve stejných intencích později charakterizoval typ dekadenta-Slovana, jehož
„znakem“ je absence nábožensko-etického řádu. Jistou míru předsudečnosti danou dobovými
stereotypy Martenově hodnocení nelze upřít:

Něco úpadkového mluví ke mně z prací p. Gorkého – úpadkové ne v běžném, západním
smyslu slova, který předpokládá hyperkulturní predispozici a vybíhá na zcela jiná pole, ale ve
smyslu dezorganizace individuality, nesouměru a nesouladu živých sil nitra, které se mate,
zaplétá, rozrušuje a netvoří než ze zoufalé, křečovité nálady, z agonie, v níž končí. (Marten
1902c, 353)

Jiného charakteru je podle Martena Poeův umělecký syntetismus, který vychází z
autorovy psychologie a je zhodnocením jeho osobní úzkosti v symbolický umělecký tvar: „V
tom vidí Poe vlastní funkci umění, že objektivizuje, tj. syntetizuje a organizuje, sestavuje v
souměrné obrazce zmatené vidiny, vytěžené ve chvílích ztráty sebe, zatemnění, spilosti,
vytvořené horečkami a neurózami.“ (Marten 1902a, 451). Poe, oproti Gorkému, podle
Martena nepřepisuje jen vlastní tristní psychický stav, ale plasticky konstruuje (transformuje,
redukuje)

dílo

nejvyšší

záměrnosti

a

mistrné

neosobnosti

(má

„vyslovený

ráz

impersonelnosti“) (Ibid., 453): „Je to suverénně ovládnuté umění syntézy a reliéfu, výsledek
vysoké sebevlády a nadřaděnosti inteligence nad citem [...]“ (452). Poeův styl takto nejen
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zakrývá, ale transformuje emoce autora v symbol. Právě poměr umělce ke svému dílu byl
jednou z hlavních oblastí Martenova literárněkritického zájmu. Intelektualismus a ona
matematičnost Poeovy tvorby je podle něj autorovým „sedativem“, prostředkem proti
melancholii, výsledným tvarem je „vědomá a zodpovědná umělecká práce“ (Marten 1902a,
453). Gorkému je naopak anti-intelektualismus jeho povídek hledáním sebe v zoufalém
návratu k „matérii“, potřebou „ztratit se v proudění života kolem, v mlčenlivých tajemstvích
hmoty. [...] Vůně země, hořká a silná, je tu narkotikem rozrušeným nervům...“ (Marten 1902c,
356). Jinak Balzac, pro něhož je tvorba maskou, „převlekem“: „cítíte, že je ve své figuře
celým svým já zajat, jak se ona stává jednou z jeho vlastních možností, kterými jeho bytost
sama prochází.“ (Marten 1902b, 265).
Martenovy kritické preference byly poměrně jasné. V neposlední řadě šlo v těchto
recenzích o jeho vlastní sebereflexi jako prozaika, pro něhož je umělecká tvorba
vyrovnáváním poměru mezi krajními póly, materialismem a idealismem, dvěma „základy“
lidské bytosti, viz jeho formulaci konceptu stylu v eseji Štěstí rezonance jako „vítězství nad
hmotou“ (Marten 1903d, 225).
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6. CYKLUS ROZKOŠE A SMRTI 1907. PRVNÍ REDAKCE

6.1 Poznámky ke genezi

V roce 1907 Marten vydal Cyklus rozkoše a smrti, knihu obvykle označovanou
jako soubor novel (Mimo dobro a zlo, V aleji, Půlnoční dítě, Spolu kosmem, Irena, Erotikon).
Kromě V aleji a Erotikonu byly ostatní texty publikovány dříve samostatně v Moderní revue,
přičemž v několika případech se časopisecká juvenilní verze od souborného vydání z roku
1907 výrazně liší. Informace o genezi jednotlivých próz i Cyklu jako celku poskytuje
Martenova korespondence, zejména se Zdenkou Braunerovou, Annou Fischerovou, Jiřím
Karáskem ze Lvovic. Ten v dopisu ze 17. 9. 1901 projevuje zájem o Martenovu „románovou
práci“,258 Anna Fischerová v korespondenci do roku 1904 hovoří konsekventně o románu. 259 Z
dopisů vyplývá, že Martenovým původním záměrem byl ambiciózní románový projekt, dílo
pojednávající o rozvrácení rodiny Krausových, následně Farenových. Lze usuzovat, že
Marten usiloval sloučit román typu rodinné fresky, psychologické studie za použití metody
introspekce s žánrem filozofického/kulturně-kritického eseje. Cestu k takovéto fúzi hledal v
zachycení protagonistů v krizových momentech, kdy se k životu probouzí paměť člověka jako
individua i člověka jako druhu, tedy zděděné/tušené i čtené/viděné/slyšené jako určující
budoucí.
258

Z dopisu Karáska Martenovi: „Vaše románová práce mne zajímá, nemluvil jsem ještě o ní s přítelem
Procházkou, ale problém, jak jste jej v dopisu vyložil, dráždí mou zvědavost. Stejně se studií o českém
románě, jsem velmi zvědav na Vaše hlediska.“ (Kuchař 1999, 66).
259
Fischerová o jedné z próz v dopisu z 22. 1. 1904 píše: „Irena – varianta či dohra románu“. (D: AF–MM, LA
PNP, f. MM).
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V dopisu z 21. 6. 1902 Marten Zdence Braunerové předestřel svou představu
románu, v jehož centru stojí postava umělce a téma poměru umění a života:

Román, o němž mluvíte – ano (nyní nemám již práva zapírati to vůči Vám) toť dnes
gravitační střed mého nitra. Nemám myšlénky, pocitu, vůle, aby se nevztahovaly k němu. Byl
by to román silné intelektuality, které je úzko z našeho eklekticismu, poněvadž jej v sobě cítí
jako ochromenost, která se maskuje skepsí, za lásku v duši násilně dosazuje nenávist a ústí
v nihilismu, chladném, krutém, ničícím, kde mohla by býti světlem. Román umělce, jenž je
vyštván do oblastí výjimečných, lučavkovitých krás, jež jej zničí. Román ženy, malé a zlé,
poněvadž nelze jí se připnout na vpravdě silnou bytost muže. A román těch krajin našich,
féerií, v nichž jest jediná česká duše a krása, zasněných a hluboce psychických… [...] To vše
dát… v tom bylo by dosažení cíle. Snad je to nesplnitelný sen. Aspoň nemohu věřiti, že by byl
dosažitelný pro nihilistu, jakým mě učinila poslední dvě leta. Ale dávám se ve vzácných
chvílích navštěvovati touto myšlénkou, jež mi dává štěstí, jako má jen chrám pro ty, kdo mají
boha.260

Marten se rozhodl pro typ románu ze současnosti. Prózy Dáma se psem, Mimo
dobro a zlo a dramatický dialog Spolu kosmem publikované do roku 1902 v Moderní revue
tvořily jeho první náčrt. Podle dopisů Zdence Braunerové Marten ústřední text Mimo dobro a
zlo upravoval nejčastěji. Dne 1. 9. 1905 napsal, že znovu pracuje na časopisecké verzi z roku
1902 a svěřoval se s provizorní koncepcí Cyklu: Mimo dobro a zlo, Dáma se psem, Irena,
Půlnoční dítě, Dilema, Klášter261, Erotikon. Z dopisu z 30. 12. 1906 vyplývá, že Braunerová
pracovní verze Cyklu četla, komentovala a že Marten text Mimo dobro a zlo znovu
přepracovával.262 Postavy autor zobrazoval v průsečíku fyziologicko-psychologických,
sociálních a kulturně-náboženských souřadnic. Jestliže v textu K otázce českého románu
postuloval téma zápasu jedince se sebou samým i společností jako analyticko-kritickému
260

Vzájemná korespondence mezi Martenem a Zdenkou Braunerovou je uložena v LA PNP, f. MM a ZB. První
dochovaný dopis (citovaný výše) je z 21. 6. 1902 (f. MM). Z tohoto roku jsou k dispozici ještě další dva
dopisy: Braunerové odpověď Martenovi ze 4. 7. 1902, kde s nadšením komentuje prózy Mimo dobro a zlo a
Spolu kosmem (f. ZB). V dopisu Braunerové z 19. 7. 1902 Marten zmínil další dramatický dialog typu Spolu
kosmem určený výhradně Braunerové. Jeho text se nedochoval.
261
Rukopis textu Dilema není k dispozici, fragmenty-skici rukopisu Klášter jsou uloženy v LA PNP, f. MM.
262
Z dopisu Braunerové ze 30. 12. 1906: „Ale na čem mně záleží nejvíce, je psychologická kresba [postavy
Egona, J. K.], dorys a rytmus vnitřních krizí, kterým dosud chyběla plnost a pravda, ta podivná celistvost,
která dělá z vysněného skutečnost…“ V dopisu z 2. 4. 1907, kdy Marten v Paříži očekával Braunerové příjezd
i s prvním vydáním Cyklu, poznamenal: „Nenechte se paralyzovati kritikou.“ Dále 12. 10. 1907 napsal: „Víte,
jaký succès de scandale má Cyklus?“ Knihu podle vlastních slov chápal jako vyvrcholení jejich přátelství a
spolupráce. Zmíněné dopisy jsou uloženy v LA PNP, f. MM.
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románu vlastní, zápas jedince s vyšším zákonem („náboženský problém“) přisoudil dramatu.
Texty přibližně z tohoto období – Mimo dobro a zlo a Spolu kosmem však představují fúzisyntézu obou. Problém syntetismu, resp. románové analyticko-kritické syntézy, pro Martena
dále znamenal otázku stylu, konkrétně tvaru („formy“) a jazyka, tzn. ornamentálního
charakteru díla (viz kapitola 9). S tím velmi úzce souvisí též podoba internacionalismu či
kosmopolitismu díla, tzn. do jaké míry na prostorové, národní a kulturní souřadnice motivicky
a jazykově rezignovat, či nikoliv.
Výsledný tvar, k němuž Marten během šesti let práce dospíval, se od jeho
vyvíjející se ideální představy románu evidentně vzdaloval. Z korespondence s Antonínem
Starým bezprostředně po prvním vydání Cyklu vyplývá, že označení román vzal Marten zpět,
resp. knihu jako román neprezentoval:

5. 6. 1907: […] je zázrakem, že byla v Čechách napsána tak bezútěšně smutná a krystalově
čistá věc jako je Erotikon, tak ohnivě rudá, plápolající věc jako je V aleji ! [...] Chápu plně, že
Vás vede touha k románu – po Cyklu rozkoše a smrti je to tak přirozené, a já jen lituji, že
nebudu při tom, až se budou kupit nové proužky papíru popsaného textem chvíli
francouzským, chvíli českým… (D: AS–MM, LA PNP, f. MM)

Také Braunerové se Marten před návratem z pařížského pobytu do Prahy vyznával v tom
smyslu, že románová práce na něj teprve čeká. V dopisu z 9. 5. 1908 píše: „Napíšu, musím
napsati úžasné věci. Po dvanácti profilech druhou sérii novel; pak Kriterion, konečně román.“
(D: MM–ZB, LA PNP, f. MM).
Román jako analyticko-kritický i syntetický žánr měl podle Martena spojovat
přístup vědy, filozofie s imaginací a poetickým výrazem a směřovat ke sjednocenému obrazu
světa (viz dále 10.1). Ten má být představen odpovídajícím způsobem, který by nebyl ani
idealizací skutečnosti, ani pouhým emocionálním přepisem životní disharmonie. Jak Marten
konstatoval v roce 1904 ve vztahu k románové tvorbě Élémira Bourgese:
Potrvá-li literární forma románu, jistě se neobyčejně rozšíří. Pavědecké popisy, výklady,
stavějící na odiv psychologii příručnic a špatně zažitou biologii, z něho budou vyloučeny.
Stavba se v součástech vytříbí; skladba bude přísná; nové umění bude muset býti přesné a
jasné. (Marten 1905b, XXIII)
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Jako problém se Martenovi jevila otázka formální výstavby a vztahu románu a
tragédie. Jestliže je žánru románu tradičně přisuzována tematizace časnosti lidské existence,
Martenův Cyklus z roku 1907 místy směřoval k nečasovosti mýtu typickému pro tragédii. Na
tento rys Martenovy prózy upozorňuje také Jiří Kudrnáč:
Povahové rysy hrdinů nabývají téměř absolutních dimenzí a jejich problémy se blíží
problémům metafyzickým. Jejich jednání je sledováno týmž obrovským zvětšovacím sklem
jako jednání osob z klasických či klasicistických tragédií. Není to už realistické zobrazení
lidských osudů, ale velká filozofická hra, v níž je jen krůček k osamostatnění filozofických
pojmů a jejich volnému střetávání, stejně jako v modernistické literatuře dvacátého století.
(Kudrnáč 1989, 32)

Bourgesův román Les oiseaux s’envolent et les fleurs tombent/Ptáci odletí a květy opadají
(1893) Marten v roce 1905 ještě označoval jako tragický, „tragickou syntézu“, již vyrovnává
styl. V souvislosti s pozdějšími úvahami o tragédii (1907, viz dále) Marten názor proměňoval,
tragická stránka života a její estetické prožívání má být ponecháno tragédii. Ani neosobní
monumentální styl románu se v tomto smyslu napříště nejevil jako samospasitelný a
k zajištění celistvosti díla nepostačoval. Tragické rysy Cyklu i jeho celková finální podoba,
kdy vztahy mezi postavami jsou nejasné, postavy mizí ze zorného pole, vyprávění se ujímají
protagonisté z psychologického hlediska velmi rozporní, tak s Martenovou představou
Románu, k níž v roce 1907 dospěl, evidentně nekorespondovala.
Cyklus rozkoše a smrti z roku 1907 představuje pomezní útvar a skutečné místo
experimentu. Řečeno s Johnem R. Reedem, jde o novel of decadence i decadent novel (Reed
1985, 20), čili román dekadence (lépe o dekadenci doby) i román psaný tzv. dekadentním
stylem (viz dále). Tematicky, motivicky, diskursivně i narativními postupy Cyklus nese rysy
dekadentního románu (podle Caroline Pross). Zároveň ovšem na krizi vyprávění svým
eliptickým a diskontinuitním tvarem nepřestává upozorňovat a rysy přisuzované
experimentální linii modernistického románu mu nelze upřít. Šlo v tomto smyslu o text
programní: rezignace na možnost pojmout skutečnost („vnitřní“ i „vnější“) v celé její
komplexnosti jako celistvý obraz světa, velká míra introspekce, nepřítomnost auktoriálního
vypravěče, časové diskontinuity, nepřehlednost ve vypravěčské perspektivě odkazující k
nepřehlednosti, neuchopitelnosti a neorganizovatelnosti moderní reality v její celistvosti.
Fragment je logickým důsledkem, „nehotovost“ příznačná. Za předestřeným chaosem
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necelistvostí (zlomků, detailů, citací, parafrází, obrazů apod.) je přesto zřetelný pevný
(kruhový) tvar, který musí být dotvořen.
V době, kdy byl Cyklus již vytištěn, se Marten v jednom ze série článků pro
Moderní revue „Z pařížských výstav IV“ se značnými rozpaky podivoval Rodinově odvaze
vystavovat pracovní skici sochařských prací. Poskytnout k nahlédnutí divákovu oku i zákulisí
soch-torz, toto „chvatné, nervní písmo“, Marten hodnotil jako v rámci dějin vystavování
revoluční akt (Marten 1907–1908f, 198).263 Ovšem i on sám k podobnému kroku pomyslně
sáhl.264 Cyklus chápal jako dílo nekončícího vývoje k ideálnímu tvaru, zpětně jej hodnotil jako
„skicář romanciera“ (viz 7.1). Skrytá touha po celistvosti spolu s tragickým charakterem
Cyklu mu bránila tento experimentální tvar za román považovat. Paradoxní nehotovost této
dokonalé „skici“ je součástí stylizace a působení textu zakládá – vůle k formě je moderně
postoupena předpokládanému čtenáři.
V předmluvě Marten Cyklus stylizoval jako „fragmenty fikce“ knihy rozkoše, jejíž
nutný stín a smysl tvoří motiv smrti.265 Josef Vojvodík k Rodinově novátorské koncepci
fragmentu odkazující k antickým ruinám píše, že jde o torzo jakožto „organický celek, který v
sobě konstituuje a nese potencialitu svého vlastního komplementárního počátku, vznikání i
zničení a zániku.“ (Vojvodík 2006a, 411).266 Marten sám se na Rodinova slova v eseji Styl a
stylizace v podobném duchu odvolával. Píše: „Ví [moderní ruské malířství, J. K.] s Rodinem,
že ‚zjednodušení bez detailu svede jenom chudobu. Detail je krví organismu a musí býti pojat
v celku, který jej obsahá, aniž jej zabíjí.‘“ (Marten [1906] 1983c, 58).267 Způsob Martenovy
stylové práce s detailem-fragmentem, obsahujícím potencialitu celku jakožto vzniku a zániku,
i titul jeho románu sám odkazující k jednotě konstrukce a destrukce nabízejí paralelu: hroutící
se základy kultury jsou přítomny a otevírají prostor estetična pro novou konstrukci.
Požadavek na spoluúčast připraveného čtenáře v tvorbě fikčního světa je značný. Potenciál
263

V expozici Rodinových skic Marten spatřoval projev „impresionismu“, odhalování iracionálních základů
umění, jež mají zůstat publiku tajemstvím. Píše: „Umělec, který oné chtivosti [znát intimní proces vzniku
uměleckého díla, J. K.] povolil, musí snésti, že se studuje a analyzuje až k nejprvotnějším stavům jeho vnitřní
život, že se předčasně historizuje jeho dílo, i jeho osobnost. Nikdo nebyl předmětem a obětí depoetizace
géniovy v míře, jako p. Rodin; ale nikdo také nebyl k ní ochotnější, nežli on.“ [zvýrazněno autorem, J. K.]
(Marten 1907–1908f, 197).
264
Ukazuje se zde napětí mezi skicou hotového fragmentu-celku a skicou díla jako vize-celku.
265
Srov. formulaci z prvního vydání Cyklu „TOTO jsou fragmenty fikce, kterou jsem si o ní tvořil, jako několik
básníků, kteří měli stejnou touhu, ale o tolik větší sílu.“ (Marten 1907, nečíslováno).
266
Josef Vojvodík koncipuje modernistické uchopení motivu ruiny jako emblematický „výraz přelomu, krize,
zhroucení a nového začátku.“ (Vojvodík 2006a, 157).
267
Emanuel Macek v ediční poznámce eseje píše, že jde o Rodinův výrok před Rembrandtovým obrazem
Představenstvo soukenického cechu, který v knize August Rodin. Lʼœuvre et lʼhomme zaznamenala Judith
Claudel (1902).
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moderního fragmentu

je třeba dotvořit, zaplnit jeho „mezerovitost“ utvářenou

prostřednictvím spolupráce aluze (odkaz jinam), elipsy (vynechání) a (téměř) redundance
(nuancování, zpomalování, obkružování významu, viz kapitola 9).
Paralelu k architektonice Matenova prvního Cyklu, jež se zakládá na aluzivních
průhledech a mostech, lze patrně hledat v Nietzschovi a jeho postulování kreativního,
„plastického“, přístupu k historii, čili též k životu. 268 Nietzsche v Nutzen und Nachteil der
Historie für das Leben/O užitku a škodlivosti historie pro život píše: „Das Übermaß von
Historie hat die plastische Kraft des Lebens angegriffen, es versteht nicht mehr, sich der
Vergangenheit wie einer kräftigen Nahrung zu bedienen.“ (Nietzsche a D’Iorio 2009, HL10).269 V Martenově nadšené recenzi Nečasových úvah čteme:

[…] kriterion, jímž [Nietzsche, J. K.] měří hodnotu zjevů, na němž basuje rozbor a soud
našeho retrospektivního věku, akcentuje stavitelský instinkt raçy a lidstva, vychází z víry v
život a v jeho plastickou sílu, to v něm, čím se zmnožuje, zvyšuje, co tvoří z jeho
protoplazmat a vede jej výš, z galerie do galerie v navrstvené grandiózní stavbě století. Odtud,
že postuluje v eseji o historismu tvořivé a do budoucna vzepjaté mládí proti historickému
stařectví, že historie žádá jako složky stimulativní, tvořivost vzpružující a zesilující. (Marten
1902–1903e, 357)

Mezerovitost i komplexnost Martenova „románu“ tak čtenáři poskytuje možnost (sebe)tvorby,
přičemž cesta k ní není jednoznačná ani přímá. Za „obtížnou“ nejednoznačností díla stojí též
jazyk a jeho mnohdy svůdná metaforičnost. Cyklus, vymezující se vůči realismu,
historickému i fantasknímu narativu, tak představuje experiment vyprávět dekadenci a
současně utvářet prostřednictvím jedinečného „dekadentního“ stylu kulturu, která je klasická i
alternativní zároveň (viz 9.2.1).
Následující analýza textů Cyklu sleduje chronologické pořadí ve smyslu doby
jejich vzniku či časopiseckého publikování (Spolu kosmem, Mimo dobro a zlo, Irena,
Půlnoční dítě). Výsledné uspořádání textů v prvním vydání Cyklu rozkoše a smrti této
chronologii neodpovídá.

268

Caroline Pross, která zavedla koncept dekadentního narativu, o něm hovoří jako o interdiskursu, čili Linkův
pojem rozšiřuje i na narativní schémata (Pross 2013). Ke krizi historismu na přelomu 19. a 20. století a
proměnám reprezentací historie srov. (Řezníková 2004).
269
Srov. Nietzsche, Friedrich. 1992. Nečasové úvahy. Přel. Jan Krejčí, ed. Pavel Kouba. Praha: Mladá fronta.

176

6.2 Spolu kosmem 1902,1907. Faëthon

Podle datace rukopisu Marten knižní drama Spolu kosmem270 napsal v říjnu 1901 a
následně je publikoval v Moderní revue (1901–1902). Identický text později zařadil do Cyklu
z roku 1907. Postavami tříaktového psychologického (knižního) dramatu jsou Dana, její
partner Eugen, dcera Elie a sluha (se vstupem o jedné větě). Další postava na scéně chybí,
symptomaticky je však trvale přítomná v myslích ostatních: On, umělec-spisovatel, „tvůrce“
své múzy Dany, otec Elie. Základní osu tvoří schéma milostného trojúhelníku, děj je založen
na dynamice přetrvávajícího vtahu mezi Danou a postavou umělce. Dějištěm je terasa
venkovského sídla a budoir v exotickém stylu: tuniská svítilna, monstrózní květy na tapetách,
paraván atd.
Kulisy lokalizují děj do období fin de siècle a také hlavní postava Dany
reprezentuje dobový ženský typ: „dlouhé bílé ruce“ (Marten 1901–1902l, 459), „raffinement
nervů“ (Ibid., 462), „vyšinutost, jistý vzdálený reflex hysterie“ (Ibid.). Druhým
časoprostorovým rozměrem dialogu je charakter bezčasí tragédie. Základem psychologické
konstituce komplikovaných postav je aktualizace antického mýtu o Pygmalionovi a Narcisovi.
Souvislost je v kontextu dramatu patrná, přestože se v něm explicitní aluze k těmto
mytologickým postavám neobjeví. K mýtu explicitně odkazuje jen aluze k Faëthonovi (viz
dále). Osobnost ženské postavy Marten koncipoval jako stvoření umělce, z jehož područí se
snaží v novém životě vyvázat (motiv „rozdvojení“ osobnosti):

Předtím sterilnost ženy byla mou mučivou tíží, mojí velkou hanbou. [...] Byla jsem jím
vtělena znova; jeho duší jsem byla a každé slovo mělo skrytý vztah ke mně. (Marten 1901–
1902l, 460, 461) [...] Každé slovo, každý obraz… všechno reflektovalo mne. [...] Tvůrčí jsem
byla – umělec… Tvůrčí slovo umělcovo jsem byla. (Ibid., 507)

Pygmalionský mýtus je podřízen tzv. dekadentnímu narativu založeném na
překročení hranice iniciující „fázi úpadku“. V tomto případě jde o extrémní míru estetizace
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Časopiseckou verzi Marten publikoval pod pseudonymem Leon Brauner a s věnováním svému spolužákovi ze
studií Vítu Bartošovi, rukopis se nachází v Martenově pozůstalosti v LA PNP, f. MM.
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skutečnosti a lidské bytosti: osobnost ženy-loutky je (znovu)stvořena uměním, výsledkem
tvorby není vzestup, ale naopak nevratná destrukce:

On zbavil mne schopnosti žít. Nemohu, nemohu! – Vzal skutečnosti všecku radostnou
příchuť. Dal mi poznati jen vášeň halucinací, která se dostavovala jako ztělesnění snu, když
vize dosáhla nejvyššího stupně. Neznám jiné vášně… Nemohu… Oh, dej mi sen, předehru
snu… (Marten 1901–1902l, 464)

Vztahy mezi postavami se ukážou jako patologické a psychickým narušením je ohrožena
každá z nich: Dana cítí odcizení271 a sebe-nenávist, jež vystřídala sebelásku hraničící
s idolatrií. Postava Eugena se uchyluje k vraždě ze žárlivosti, naznačen je motiv latentního
incestu mezi otcem a dcerou: „Řekl, že budu jednou já s ním. Až vyrostu… víš, že budu jako
ty s ním... tak divně mluvil… Tajemně.“ (Ibid., 467). Postava umělce nepředstavuje
pozitivního organizátora chaotického světa kreativním aktem, ale člověka s tendencí k
sebedivinizaci, který se ve své tvorbě stylizuje do božské postavy „Syna Slunce“ (motiv
fragmentu nalezeného dopisu/fiktivního díla). Jde o zmíněnou aluzi k Faëthonovi, synovi
Hélia/Apollóna, která je předzvěstí tragédie a předpovídá protagonistovo ztroskotání.
Tématem dramatického dialogu je stejně jako v jiných prózách tohoto období
(Mstitel, Dáma se psem a Čin) problematický vztah individua k umění jako specifické životní
sféře volnosti, sféře zbavené morálních kritérií, jejichž platnost je v jiných oblastech
nekompromisně vyžadována. Umění a život jsou představeny jako sféry odporující si i
prolínající se zároveň, závislé jedna na druhé. Ženská postava sama navíc je „uměleckým
dílem“. Jde o motiv člověka jako „přirozeného/přírodního“, který je současně vždy formován
druhými/společností a její kulturou. Marten zde též otevřel téma psychologického problému
moderní idolatrie – ve světě bez Boha se Bohem pomyslně stává člověk se sklony k
narcisismu. Když postava Dany hledá východisko v „novém“ životě po boku postavy
„nezatíženého“ partnera, distancuje se od své minulosti, a tak i sebe sama jako jejího
výsledku: „Nové formace… jiné než sny a extáze. – Chtěla bych tebou ovládnout život,
zmocnit se ho, jako jsem se zmocnila umění.“ (Marten 1901–1902l, 461). Danina touha po
„zdravém životě“ je však střídána obavou z regrese: „Hleď, jsem nakažena uměním. On mne
271

Srov. „Jsem připoutána… moje slova mají jeho akcent a barvu… jsem to, čím mne učinil… jsem jeho…“
(Marten 1901–1902l, 507).
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nakazil. Otevřel mi perspektivy… Cítím závrať při pouhé vzpomínce na ně! A žíti mi dal, oh,
co mi dal žíti! Byla jsem více, nežli ženou, moje bytost se proměnila.“ (Marten 1901–1902l,
460).
V dramatickém dialogu Marten propojil věčný čas mýtu s časem své současnosti
(vnější charakteristika postav, popis scény), v němž mytický Pygmalion, Narcis a Faëthon v
psychologii postav znovu ožívají. Autor zde představil centrální téma, které v dalších prózách
varioval i rozvíjel: konflikt přírody/přirozenosti a kulturní utvářenosti/„umělosti“ moderního
člověka.

Stejně

je

tomu

se

základním

kompozičním

schématem:

zasvěcující/nakažlivý(á)/tvůrčí-ničící/pokušitel(ka) – prostředek (umělecké dílo, ideál, idol) –
zasvěcený(á)/nakažený(á)/stvořený(á)/pokušený(á). Na tomto schématu Marten v dalších
prózách rozvíjel téma komplikované psychologie moderního umělce i recipienta.

6.3 Mimo dobro a zlo 1902. Ideál Člověka

Centrální postavení v tomto textu zaujímá mužská postava, umělecký kritik Egon
Kraus,272 a jeho poznávání procesů vedoucích lidské jednání. Dalšími hlavními postavami
jsou Egonova sestra Helena a její přítelkyně Klára. Objeví se též několik typizovaných postav
vedlejších

–

služebnictvo

a

představitelé

české

společnosti:

umělci,

impresário,

nacionalistický filozof, politik, malíř-amatér, mladí idealisté, redaktor-žurnalista –
„popoháněč kultury“ (Marten 1901–1902i, 156).

272

Výklad charakteru postavy jako nomen omen prostřednictvím psychoanalytických konceptů je nasnadě: Egon
– ego hledající svou pozici mezi společenským superegem a pudovým id. Autorův záměr byl však podle něho
samého jiný. Citujeme z jeho dopisu manželce, která mu sděluje etymologii jména Egon a jeho souvislost
s významem „meč“. 10. 11. 1915: „[…] nevím ani jakou náhodou jsem je zvolil [jméno, J. K.], snad jen proto,
že jedna z prvních skic dějstvovala v lesích knížete Egona Fürstenberka a že mne svedlo tímto svou
intenzitou. A přece tak mocně vyjadřuje, co jsem chtěl říci jasněji, nežli jsem tehdy věděl sám. Meč netasený a
tím znehodnocený člověk-síla, který nenalézá v životě poslání hodného sebe, a tím padá. Je krásná náhoda,
jež si hraje s námi tak!“ (D: MM–AM, LA PNP, f. MM).
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Tématem je hledání alternativní možnosti „nového“ života a sebe sama jako
celistvé bytosti. Postup událostí i psychologii postavy Egona-vypravěče lze rekonstruovat
prostřednictvím retrospektivních vstupů, které inscenují jeho paměť, díky jeho er-formálním
monologickým promluvám, jež jsou zároveň komentáři filozofických a náboženských
systémů, i díky narážkám v dialozích: Egon Kraus se rozhodl opustit křesťanskou víru i
společnost a zcela se tak oprostit od hodnot a kategorií svého milieu ve jménu cesty za
„renesančním životem“. (Anti)náboženskou konverzi a projekt absolutně svobodného
„nového“ člověka stvrdil incestním poměrem se svou sestrou Helenou, která se tak stala jeho
komplicem a obětí zároveň. Naplnění „revoltující vůle“ prostřednictvím porušení
náboženského a morálního tabu je demonstrativním aktem negace celého hodnotového
systému jisté společnosti. Událost v obou sourozencích přeroste v nesnesitelnou frustraci,
stavy úzkosti a výčitky svědomí. Extrémní zkušenost společenského sebe-vyloučení a samoty
vede Egona k úsilí o návrat k „původnímu“ idealizovanému stavu. Cesta zpět se jeví jako
neustálý zápas a z principu nemožný. Pokusy o regeneraci selhávají („ohlušení se“ knihou,
milostný vztah s typem naivní dívky, rozptýlení se v přírodě, v zábavě městské společnosti
atd.). K příčinám své přetrvávající krize se postava snaží dospět auto-analýzou. Chce tak
zároveň zodpovědět otázku, zda touží po milenecké lásce své sestry přestože, nebo protože
jde o překročení morálního zákazu (incest jako z hlediska praktického rozumu
nerozumný/asociální a z hlediska křesťanství hříšný akt). Jinými slovy se postava ptá, odkud
jeho pohnutky k nevratnému překročení morálního řádu pramení i jaká je genealogie tohoto
řádu.
Kauzální vztahy mezi jednotlivými událostmi a proměnami psychického
rozpoložení postav nejsou v textu jasně vymezeny. Čtenáři jsou představeny nešťastné
následky (postava hovoří o splínu, mánii, úzkosti, nemoci), odhalení možné příčiny odkazuje
k množství možných příčin dalších. Dějová linie koresponduje se schématem tzv. dekadentího
narativu. Dobové vyprávění lze v případě Martenova textu minimalizovat na jednotky: krize –
překročení hranice jako projev revolty vedené vůlí k destrukci – krize – „úpadek“ –
regenerace jako opakovaný neúspěšný pokus o návrat. Podobnou schematičnost, ovšem v
komprimované podobě, vykazuje i fragment „dekadentního“ mikropříběhu, který Egon
později vypráví milence Kláře jako pseudoanekdotu. Vyprávění v rámci textu vystupuje jako
narativní postup mise en abyme:
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Znala jste Tannova? Pamatujete se snad, ukázal jsem Vám jeho verše, vzácnou knihu, určenou
výhradně přátelům, taková nervózní lyrika churavého, jakým byl. Jako nahé maso, jehož se
dotýkají. Nuže, zastřelil se v Drážďanech, kam se uchýlil, poněvadž… stal se nemožným
zde… (Marten 1901–1902i, 95)

Schematizovaný příběh v příběhu jednak odkazuje k modelovému vyprávění o „úpadku“,
jednak anticipuje vlastní příběh postav, resp. jeho možný vývoj a závěr – to vše v souladu se
zákonem determinace, který představuje jednu z platných věr fikčního světa. Míra
identifikace hlavní postavy vypravěče Egona s postavou Tannova není signalizována. Jak se
pokusíme ukázat později, makrostruktura dekadentního narativu je Martenem zpřítomňována
v textu samém i dále (anticipována i zpětně potvrzována) prostřednictvím intertextového
propojování.
Kromě několika obvyklých dekadentních topoi jako přízrak se zelenýma očima
nebo „žena jako muži odcizený intelekt“ Marten použil také další. Ve druhém oddílu prózy
naskicoval dějiště, které připomene interiér aristokratického venkovského sídla ve stylu
Huysmansova À rebours/Naruby. Krize člověka městského habitu a motiv regenerace ve
venkovském prostředí nabývá podoby karikatury rousseauismu: Egon je svou touhou po
„návratu k přírodě“ veden do skleníku, aby „stanul před skupinou rafinovaně znestvůrněných
květů bez vůně“ (Marten 1901–1902i, 94). Postavy korespondují s dobovými typy: Egon jako
tzv. raisonneur stojící nad davem; Helenin „jemný organism“ (Ibid., 26) trpí hysterií. Postava
Kláry představuje v kontrastu k sourozencům symbol zdraví, mládí a jisté naivity. Její
pozitivně konotovanou bezprostřednost Marten evokoval také aluzemi – Klára hraje a zpívá
Habaneru a Egon ji vnímá jako živelnou Bizetovu, ale zejména Nietzschovu zdravě necivilizovanou Carmen.273 Jde však o rafinovanou hru náznaku – kromě zmínky o Habaneře a
„cikánském dítěti“ vše ostatní zůstává nevyslovené, implicitní. Ovšem i Klára je postavou na
hranici normy, neboť na počátku prózy je zmíněna její „dispozice“ matčinou „nervózou“ (90).
Potenciální determinace k „de-kadenci“ je tak zajištěna.

273

Když Nietzsche oceňoval Bizetovu hudbu, konstatoval v ní „jinou senzibilitu“, neevropskou jako zdravě necivilizovanou: „Hier redet eine andre Sinnlichkeit, eine andre Sensibilität, eine andre Heiterkeit. Diese Musik
ist heiter; aber nicht von einer französischen oder deutschen Heiterkeit. Ihre Heiterkeit ist afrikanisch; sie hat
das Verhängniss über sich, ihr Glück ist kurz, plötzlich, ohne Pardon. Ich beneide Bizet darum, dass er den
Muth zu dieser Sensibilität gehabt hat, die in der gebildeten Musik Europa’s bisher noch keine Sprache hatte,
‒ zu dieser südlicheren, bräuneren, verbrannteren Sensibilität…“ (Nietzsche a D’Iorio 2009, WA-2).
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Charakteristika hlavní mužské postavy sestává pouze z jediné, ovšem dostatečně
výmluvné a typizující zmínky o jejím vzhledu: „Na pni v muce přitisklá úzká, táhlá dlaň,
modrá tkanivem nervů.“ (Marten 1901–1902i, 21). Také Egonův vztah ke společnosti Marten
charakterizoval, podobně jako v textu Čin, parafrází Baudelairovy básně v próze Les
foules/Davy: „Ale unaven svým nitrem, jež churavělo, poddával se ohlušujícímu víru, aby
unikl chimérickému zatížení.“ (Ibid., 154). Kromě psycho-fyziologických znaků Marten
postavy charakterizoval zejména kultivací, jež je v průběhu vyprávění nasvěcována jako
hodnotově ambivalentní ‒ formace i nákaza.274 Hlavní protagonista je charakterizován svým
atributem, fatální knihou (resp. básní).
Expozice textu je vystavěna na hře náznaku a ambivalence. Egon nejprve
zaslechne verš proslovený postavou Kláry: „Und meine kluge Hand / Weiss noch tausend
goldene Früchte....“ (20). Jde o signalizovanou ne zcela přiřazenou aluzi k básni Johannese
Schlafa Das dunkle Lied, jež byla poprvé publikována v roce 1899 v berlínském
modernistickém časopisu Pan, odkud ji Marten znal.275 Aluze je signalizována rolí fatální
knihy, grafickým odsazením a doplněna komentářem:

Znal tuto mocnou báseň německého panteisty a vzpomenul, že kdysi pokryl svým paralyticky
zkřiveným písmem list, na němž byla tištěna, ježto silné zaujetí jej pudilo k halucinovaným
glosám. Pod její[m] dojmem tehdy poznal šťastný klam citové konsolidace, ovládnut ideou,
kterou od té doby popřel jeho nihilism a která zde odrážela své klamivé světlo fikce do
rozproudění citu vzepjatého, do kosmických rozloh vztýčeného. (Marten 1901–1902i, 19)

Motiv umění je provázen uvědoměním si jeho dvojího účinku jako farmakon (jed i lék).
Rekonstruováno: citová konsolidace – paralýza – halucinace – klam citové konsolidace. Verš
„Weiss noch Tausend goldene Früchte...“ odkazuje k rajskému ovoci jako symbolu pokušení a
překročení hranice, ke stromu poznání dobra a zla a definitivní ztrátě rajské nevinnosti.
Takovéto diskrétní, a přesto důrazné předznamenání motivu hříchu je stupňováno motivem
kruhového echa: Klářina parafráze Egonových slov, která jsou Egonovou parafrází
274

Hlavní postava je vlastníkem „knihovny vybraných, vzácných autorů, chráněných před vulgarizací
prostředností imorality a nepochopitelnosti, několik obrazů, pudících těžké pocity“ (Marten 1901–1902i,
153).
275
Johannes Schlaf byl díky překladatelské aktivitě Moderní revue pro okruh jejích čtenářů dobře známým
autorem. Citovaná báseň však v té době byla známa jen okruhu odběratelů berlínského periodika.
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Nietzschovy teze o smrti Boha, která je parafrází slov lidí/společnosti. Zvěst o smrti Boha se
tak symbolicky nese prostorem fikčního světa. Postava Kláry syntetizuje hlas lidu i echo
kultivovaného Egona: „Nejvyšší blasfemie je přežitím boha. V hloub duše naší, ve var naší
síly na věky se ponoří poslední z toho, co bylo nám vnuceno, poslední povinnost. V maximu
hříchu – hříchu konec.“ (Marten 1901–1902i, 20).
Pokračování Schlafových veršů charakterizuje postavu Egona jako satanského
svůdce: „Keine Nacht war schwärzer als jene / Da er mir sein altes böses Lied sang / Sein
dunkles Drachenlied / Satan.“ (Ibid., 21) a dynamizuje tušení konstelace vztahů. Až poté
následuje objasnění o incestním vztahu sourozenců, symbolu překročení hranice většinové
morálky. Charakteristika postav jako zatížených hříchem je potvrzena konstatováním v
Egonově vnitřním monologu: „V nervech jejich, věřili, rodila se nová síla, jinými lidmi byli
za hranicemi zodpovědnosti. Byli hotovi, jen svým instinktům hrdě povolovati, hýřiti činy dle
hnutí své vůle – a tou bylo dionýské zajásání, plamen krve, vášeň.“ (Ibid.).

6.3.1 Intermezzo druhé: incestní „láska“

V dekadentním umění fin de siècle získal motiv incestu svou provokativností na
popularitě. Jeho ideovým zdrojem byla mytologie, kde incest představuje výsadu božství.
Druhým ideovým zdrojem bylo osvícenské libertinství (de Sade: Eugénie de Franval,
Florville et Courval v Les crimes de l’amour/Zločiny lásky, 1799) a romantismus. Zde se
motiv incestu objevoval ve jménu revolty proti morálce (Lord Byron: Manfred, 1817, či
motivy v díle Percy Bysshe Shelleyho) nebo v rámci fantaskna a bizarnosti (E. A. Poe: The
Fall of the House of Usher/Zánik domu Usherů, 1839). Toto myšlenkové podloží utváří
symboliku incestu v literatuře fin de siècle ve smyslu paralelní pseudobožské utopie.
Modernost motivu na přelomu století formovaly též aktualizace tradice – Maeterlinckův
překlad a inscenace alžbětínského dramatu Johna Forda Annabelle. Tis Pity She’s a Whore
(1895) s motivem sourozeneckého incestu (1626, první uvedení 1633). Především to však
byla vlna wagneriánství následující po uvedení souboru oper Der Ring des Nibelungen/Prsten
Nibelungův (1848–1874), jež k tématu upřela pozornost. Motiv incestu zdůrazňující nikoli
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revoltu vzbouřence, ale tragický rozpad rodiny, se objevil např. v naturalistické fresce
pařížského románu portugalského autora Eça de Queiroz Os Maias/Maiové: episoda z
romantického života (1888). Jiným pařížským románem autora portugalského původu je
Incesto (1912) od Mária de Sá-Carneira. Oproti fresce Os Maias stojí v centru pozornosti
psychologie postavy.
V období fin de siècle na téma incestu upírala zvláštní pozornost také vznikající
psychoanalýza a výzkum dětské sexuality.276 Problém incestu na materiálu uměleckých
projevů zkoumal Freudův žák Otto Rank, jehož kniha Das Inzest-Motiv in Dichtung und
Sage277 z roku 1911 představuje repertoár motivu v dějinách mýtu a literatury. V kapitole
věnované soudobé literatuře Rank uvádí rozsáhlý výčet děl včetně psychologických profilů
Martenových současníků. Zmiňuje například D’Annunziovo drama Città Morta (1898),
román M. P. Arcybaševa Sanin (1907), Kurta Münzera Der Weg nach Zion (1907) nebo
Przybyszewského De profundis (1893). Kromě Münzerova díla lze doložit, že ostatní z výše
uvedených Marten znal. Rank navazoval na Freudovu teorii sublimace; umělecký tvůrčí pud
je podle něj ventilem potlačované a vytěsňované psychologie člověka regulované „zákony“
jako náboženství, morálka, sociální-patriarchální řád. Sem náleží i incestní láska, která se z
jistého pohledu jevila „přirozená“. Umělecká tvorba sama o sobě je podle Ranka v tomto
smyslu vždy infantilní regresí, odreagováním zakázaného přání. Jde o dovolenou kanalizaci
ne zcela vytěsněného dětského incestního komplexu do vyhrazené oblasti umělecké svobody.
Umění je doslova vysvobozením,278 podobně jako mýtus, náboženství – i takto je podle Ranka
možné vykládat křesťanskou lásku k Otci.
Románové světy přelomu devatenáctého a dvacátého století nabízely vysvětlení
původu incestu také v imitaci vzorce v uměleckém díle, přičemž v konstrukci příběhu mohlo
jít o strategii falešné causa prima zkázy postavy. Příkladem je román Élémira Bourgese Le
276

Tématu dětské sexuality, tedy i teorii incestu, se věnoval Sigmund Freud v Die Traumdeutung (1900) a Drei
Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905). Michel Foucault píše o dvou dobových teoriích původu incestu,
jejich rozdílné institucionalizaci a způsobu lékařské a sociální kontroly, a to v závislosti na milieu: jestliže v
tzv. buržoazní rodině vychází nebezpečí incestu ze strany sexuality dítěte vůči rodiči (který má střežit jeho
autoerotismus), v prostředí proletariátu je tomu naopak a nebezpečnou sexualitu představuje rodič/bratr
(Foucault 1999, 257).
277
K tématu umělecké reprezentace incestu srov. Patriarchy and Incest from Shakespeare to Joyce (Ford 1998).
278
Rank zpochybňuje vrozené umělecké vlohy, srovnává umělce-neurotika, patrně pod Freudovým vlivem, s tzv.
primitivismem: „[…] wir glauben nur erkannt zu haben, da ß die aus der Verdrängung dieser Regungen
resultierende psychiche Energie (die Affekte) eine der Haupttriebkräfte für die poetische Produktion abgibt,
die natürlich dann auf dem Wege der Verschiebung auch andere Themen ergreifen kann, aber doch in einer
ungeheuern Vielzahl der Fälle auch die Stoffwahl im Sinne einer Befriedigungstendenz der verdrängten
Komplexe entscheidend beeinflusst.“ (Rank 1912, 683).
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Crépuscule des Dieux (1884), kde jsou hlavní protagonisté Christiane a Hans-Ulrich
konfrontováni s fatálním Wagnerovým hudebním dramatem Die Walküre i s Fordovým
dramatem Annabelle. Stejné schéma se objevilo v románu Catulla Mendèse Zo’har (1886),
kde postavy sledují fiktivní drama s motivem incestu a následně jej doslova prožijí.
Analogický je příběh postav s příznačnými jmény Siegmund a Sieglind v novele Thomase
Manna Waelsungenblut a jeho vývoj po zhlédnutí Wagnerovy Die Walküre.279
V moderní literatuře bývá motiv incestu vykládán jako topos typicky dekadentní,
tzn. nositel významů jako narcisismus, konzervace, utopie a současně anti-vývoj, regrese,
degradace, čili metafora blížícího se konce a smrti (také např. později v Musilově románu
Der Mann ohne Eigenschaften/Muž bez vlastností v souvislosti se zánikem Rakouska-Uherska
jako konce jedné epochy). Podobně je tomu i v případě Martenova „románu“: na úrovni
kompozice symbolizují incestní vztahy jeho dostředivost, minimum pohybu, strnulost. V
Mimo dobro a zlo motiv incestu znamená projev radikální revolty a zmocnění se výsady bohů.
Zároveň tímto aktem vývoj postavy nevratně stagnuje. Hned na počátku Egon naznačuje
(analepse), že tento akt v cestě za „novým“ (božským) lidstvím nenaplnil svá očekávání:
„Blábolivé věty se hrnuly bez sečlenění, že mozek praskal jako požárem, ničeho již nechápal,
jen hrůzou se krčil před ranou, která hrozila dopadnouti. [...] Pustota zbyla, prázdno.“ A z
protagonisty se stává „bezvědomé něco“ (Marten 1901–1902i, 21). Událost se později
objevuje jako fantomatická vzpomínka v repetitivních reflexích: „utkvělá představa její
[sestřiny, J. K.] přítomnosti, čtvrtodimenzní přelud, neustala jej rozechvívati.“ (Ibid., 263).
Schlafova báseň nakonec charakterizuje všechny tři postavy a současně působí
jako retrospektiva i anticipace: Egonovo vkročení mimo dobro a zlo za doprovodu četby
satanské básně, Egonovo svedení sestry, Egonova iniciace Kláry, stvrzení úspěchu iniciace
recitací této básně: „A v modulacích Klářina hlasu, nyní, domníval se slyšeti echo svých glos;
tak byla tehdy tato báseň v jeho dojmu, jak dala jí zníti jeho slova, plná otevírajících se
perspektiv a tušení...“ (19). Přímé kauzální spojování „nevhodné“ literatury a incestu je v
průběhu vyprávění komplikováno, spojnice je však od počátku provokativně načrtnuta. Jak
bylo zmíněno, Marten aluzi k autorovi básně nepřiřadil, navíc vynechal prostřední část, motiv
poznání („východní“) moudrosti a vítězného úšklebku nad křesťanstvím s jeho ohranými
melodiemi („Singsang“). Verše „Aber in Indiens Mondnächten / Hört’ ich sieben Messen /
Und erkannte den Tod. / Und nun kennt mein lachendes Schweigen / den alten Schlank / Und
279

Mannova povídka pochází z roku 1905, z publikace v roce 1906 sešlo. První vydání je z roku 1921. K motivu
incestního chování na základě nápodoby „uměleckého modelu“ v literatuře fin de siècle srov. (Koppen 1973).
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seinen Singsang...“280 zůstávají skryty a čtenáři neznalému textu zůstává širší prostor pro
vlastní konstrukci postav. I toto vynechání motivu ohraných a překonaných/překonávaných
melodií lze číst jako odkaz k Nietzschovi a motivu disciplinujícího vpisování kultury do těla
(viz dále).
Motiv recitace Schlafovy básně čtenáře od počátku zasvěcuje do světa
myšlenkového schizmatu a jeho rozpolcených postav. Jak bylo naznačeno, verš „Weiss noch
Tausend goldene Früchte...“ odkazuje k biblickému rajskému ovoci jako symbolu
neuposlechnutí božímu zákazu a podlehnutí ďáblu, důsledkem je ztráta původní harmonie a
dědičný hřích jako fatální nedokonalost. Ovšem myšlenka „množství zlatého ovoce“ odkazuje
dále k alternativě „nového“ lidství, které má podmínky člověka překročit a umožnit ustavení
paralelního světa, ráje na zemi. Od prvního oddílu prózy je tak vytvářena významová rovina
odkazující ke křesťanské představě dědičného hříchu, resp. dědičné viny, a zkáze člověka, již
lze vykoupit pouze vírou v Boha a odříkáním. Takové perspektivě paralelně konkuruje
představa „dionýského“ člověka, „génius-dégénéré supérieur“,281 který má toto schéma
překročit. Na malém prostoru úvodu Marten umožnil „prosvítání“ souvislosti tzv.
dekadentního

narativu

o

překročení

fatální

hranice,

po

níž

následuje

úpadek

(deviace)/vykoupení (v závislosti na perspektivě), s učením křesťanství o dědičném hříchu a
spáse člověka: dekadence je takto jeví jako křesťanství naruby. Jak upozornila Caroline Pross,
ve druhé polovině devatenáctého století byly při hledání příčin populačních krizí shledávány
pseudoetymologické paralely mezi dé-cadence, dé-générescence a dé-genèse.282
Referenčním rámcem časopisecké verze prózy Mimo dobro a zlo je zejména
křesťanská morálka a její kritika v Nietzschově filozofii. Nelze zde hovořit o konkrétních
pretextech stejně určitě jako v případě Schlafovy básně. Titul Martenovy prózy jistě odkazuje
k Nietzschovu spisu Jenseits von Gut und Böse/Mimo dobro a zlo (1886), který je věnován
vztahu náboženství (křesťanství) a tělesnosti (zejména třetí část: Das religiöse Wesen). Výraz
mimo dobro a zlo však přerůstal v heslo doby (s Linkem by bylo lze hovořit o
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Srov. celé znění básně: „Keine Nacht war schwärzer als jene / Da er mir sein altes böses Lied sang / Sein
dunkles Drachenlied / Satan. / Aber in Indiens Mondnächten / Hört’ ich sieben Messen / Und erkannte den
Tod. / Und nun kennt mein lachendes Schweigen / den alten Schlank / Und seinen Singsang... / – Und meine
Kluge Hand / Weiss noch tausend goldene Früchte...“ (Schlaf 1899, 10).
281
Literární typ hypersenzibilního „dégénéré supérieur“ byl utvářen umělci jako Schlaf pozitivními
interpretacemi typu duševně chorého „dégénéré“, jak jej formuloval psychiatr Valentin Magnan. Srov. (Pross
2013).
282
Doloženo v Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l’espèce humaine Bénédicta
Augustina Morela z roku 1857, srov. (Pross 2013, 93).

186

interdiskursivních jednotkách)283 a dekadentní topos, jako je tomu např. v dílech
Przybyszewského či Schlafa.284 Náboženský problém Marten v návaznosti na Nietzsche
představil jako psychologicko-morální, resp. psycho-somaticko-morální. Prostřednictvím
provokativního motivu incestu tematizoval dilema moderního člověka, který si zakládá na své
kultuře, rozumu, civilizovanosti, zároveň však pociťuje, že tato kultivace vystavěná na tradici
židovsko-křesťanských hodnot je uzurpací jeho „přirozenosti“ a vše „jiné“ odstraňuje do
oblasti patologického.
Egon Kraus je původně „Krist-křesťan“ a podle svého názoru i ostatním nerovný
anti-krist zároveň. Současně není ani jedním z nich – jeho proměna v „nového“ člověka
selhává a charakter jeho křesťanské víry ve světě zbývajících křesťanských symbolů je
nevyhraněný. Všechny postavy se tak (symbolicky) morálně a psychologicky nacházejí v
meziprostoru – žijí v křesťanské kultuře (motiv kříže na zdi, pohřební ritus aj.), ale zároveň se
od ní chtějí vnitřně odpoutat. Implicitně si kladou otázku, zda lze křesťanem v jejich
situovanosti nebýt, do jaké míry jde o determinaci a zda je tedy jakýkoli paralelní životní
(mezi)prostor vůbec možný.
Text Mimo dobro a zlo je komponován jako typ příběhu s tajemstvím se strukturou
labyrintu. Egonův sebezničující pocit samoty, vyhoštění a vědomí utrpení, které svému okolí
způsobil, jej vede k opakovaným reflexím o hranicích svobody, normality, přirozenosti. Po
zastřených příčinách krize se čtenář začne ptát nejpozději spolu s hlavní postavou, jež
analyzováním svých vzpomínek poodhaluje možné příčiny (sebe)destruktivního jednání (od
VII. oddílu explicitně: „usiloval o diagnózu svého stavu“) (Marten 1901–1902i, 151).
Systematické třídění vzpomínek a jejich spojování do jednotného kauzálního řetězce se však
jeví jako nemožné. Psychologický vývoj postavy i pokus o jeho rekonstrukci má charakter
krouživého pohybu na místě:
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Např. v Przybyszewského próze Totenmesse čteme: „Der Psychologe hat selbstverständlich das
unumschränkte, unbegrenzte Recht, ein solches Experimentierobjekt mit derselben Freiheit zu behandeln, mit
derselben Ruhe, mit demselben Jenseits von Gut und Böse, wie es beispielshalber dem Botaniker ohne
Widerrede eingeräumt wird, wenn er eine neue Spezies behandelt. Von diesem Rechte habe ich Gebrauch
gemacht.“ (Przybyszewski [1893] 1990, 10). Srov. Przybyszewski, Stanisław. 1919. Černá mše. Přel. Otakar
Hanačík. Praha: O. Hanačík. Postavy Schlafova románu Das dritte Reich sní o novém člověku utopické říše
„Jenseits“: „Und diese Wahrheit von der intimsten Zusammengehörigkeit Gottes und Satans! – Diese in ein
Jenseits von Gut und Böse augelösten Gegensätze, und dieses Jenseits die neue Notwendigkeit eines neuen
Verkehrs von Mann und Weib, der seine neuen, unfassenderen Gesetze hat, vor denen und in die alle anderen
menschlichen Gesetze, Institutionen und Bekenntnisse sich auflösen als in die neue Charaktereinheit einer
neuen Individualität!“ (Schlaf [1900] 1923, 18).
284
Srov. Pynsentův koncept dekadentní interstatuality (Pynsent 1988).
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Nemohl odkrýti vztahu [k sestře a postavě Kláry, J. K.]. To bylo jako odříznuto od
současnosti. Nic z toho necítil zasahovati odtud do svého dnešku. A přece, tvrdil si znovu a
znovu, jinde nesměl hledati temný vliv, jemuž byl vydán a v němž kořenila jeho nemoc.
(Marten 1901–1902i, 151)

Postavu tíží pochybnost, že její prvotní motivací k jednání nebyla ani odvážná
revolta proti křesťanství jako disciplinující ideologii, ani láska, pro niž je nutné bořit
konvence, ale pohlavní pud zaštítěný pseudoušlechtilým racionálním vysvětlením – ideou
„nového“ svobodného člověka. Marten zde tak narážel na mechanismus v psychologii
nazývaný jako racionalizace, kdy je iracionální jednání, ať už vědomě či nevědomě,
ospravedlňováno jinými iracionálními argumenty: „Energie vzdoru teď jevila se surovým
projevem puštěného těla, hrdé důvody zdály se směšnou farcí, za níž šklebila se bestialita [...]
nad ní [spodní vlnou, J. K.] jasně přehlížel celý svůj stav, byl si vědom jeho nízké
spontánnosti, tělovosti...“ (Ibid., 85). Introspekce postavě napovídá, že jej vede „směs
neovládatelných vlivů, temných a nezkrocených popudů, jak žil je troglodyt i křesťan, a jež se
připínaly na intuice, klíčící v jeho mozku...“ (Ibid.). Postava konstatuje, že člověk mimo dobro
a zlo je řízen především pudy. Stav předmorálního stupně vývoje, alternativní mimomorální
revolta, již postava realizuje, i stav morální v křesťanském smyslu interferují:

Duch stravuje se skurpulosnými zpověďmi a analýzami nitra [...] aby odhalil jejich vztah
k původním vznětům, až zděšen zastaví u přízračně zřených strží primérných pudů… zděšen
nad bezútěšností bytí vydaného nárazům neovládatelných, neustálených, vně personality a
přece z hloubi její kořenů se vynořujících živlů, jež je smýkají […]. (Marten 1901–1902i,
150)

Egon prožívá závrať z objevu sféry, kterou lze označit jako oblast ne-vědomí.285
K jejímu zkoumání vyzývají (mimo jiné) podněty prostředí: „Počal trpěti smutkem polí
spilých mlžnými masami, které těžkomyslně na duši uléhají, že, co myšlénka, stává se
plošným bleskem ostré a zsinalé světlo vrhajíc na spodiny vědomí.“ (Ibid.).286 Nejde však o
285

Záměrně je v této práci užívána varianta „ne-vědomí“ ve smyslu non-vědomí, mimo-vědomí. Cílem je
vyhnout se totožnosti s psychologickými a filozofickými koncepty nevědomí u Eduarda von Hartmanna,
Wilhelma Wundta a Sigmunda Freuda.
286
V následujících dvou redakcích (1907, 1917/1925) je pasáž změněna na: „Začal trpěti smutkem polí,
zatížených mlžnou masou, která se klade těžkomyslně na duši a činí ji citlivou, že se jí myšlenky mění v
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přístup čistě smyslově empirický, myšlenka ne-vědomí předpokládá existenci jakési trhliny,
předpřipraveného prostoru pod vládou vlastní logiky. Marten výrazu podvědomí/nevědomí
(který v kritice ostatně používal, viz recenze Przybyszewského a Maeterlincka) v beletrii sám
neužil a vytvářel jeho obraz jednak prostřednictvím metafor prostoru, jednak prostřednictvím
motivu tajemné ponorné řeky, která je vlastním pramenem života, temným a ne vždy
srozumitelným. V této představě z řeky vyrůstá spleť rostlin coby složky komplikovaného
celku, jakým jen lidské Já může být. V představě ne-vědomí Marten motivicky zdůrazňoval
zejména mocnost („dionýství“), nevšednost, ale přirozenost („přírodnost“) této oblasti
psychiky – ponorná řeka, vodopád, chaos vodních rostlin.
Kromě

motivu

„psychické

vegetace“

autor

používal

také

symboliku

purpurové/fialové (a červené) barvy, která v kultuře a umění fin de siècle utvářela specifický
kód. Symbolizovala skutečnost mimo běžnou přístupnost smysly a současně odrážela dobový
stav vědeckého poznání v oblasti elektromagnetismu a optiky, jež se zabývají zářením
vlnových délek mimo viditelnost. V eseji Kriterion života Marten v návaznosti na svůj esej o
románu kritizoval diktát realismu vylučující introspekci z umění. Zdůrazňoval zde své
chápání moderní literatury jako způsobu poznávání sebe a světa metodou analýzy, předávání
tohoto poznání čtenářům médiem uměleckého díla a – v případě literatury – básnického
jazyka (viz 9.2.6).287 Tzv. psychické umění představu reality a života v umělecké reprezentaci
kompletuje. Ke skutečnosti smyslům nepřístupné je možné přistoupit opět jen prostřednictvím
smyslů – jejich stimulací „barevným slovem“:

[…] vedle pěti barev rozloženého vidma leží pole vln ultračervených a ultrafialových,
nezjevných rozkladné moci spektroskopu a nepřístupných prostému oku. Aby byly
postřehnuty, třeba jinak přizpůsobiti a dokonaleji vyzbrojiti smysly, aby byly sděleny, třeba
nových možností slova. Umění, proniknuvši za reálné, rozšiřuje poznání života, doplňuje jeho
představu, zkonkretuje ty její části a znaky, bez nichž by zůstala neúplná, primitivní, falešná.
[zvýrazněno autorem, J. K.] (Marten 1902–1903d, 7)
plošné blesky a vrhají ostré, zsinalé světlo na svět, který v sobě nese a v němž pojednou vyrůstá jakýs druhý,
neočekávaný svět přízračných sil, prapůvodních hnutí, neovládatelných orgánů.“ (s. 30 in 1907, s. 45 in
1925).
287
V Martenových formulacích je patrný vliv koncepcí tzv. psychického naturalismu. Psychismus od realismu je
podle Martena neoddělitelný, spojuje je médium/materiál jazyka, jehož zvláštní užití umožňuje vyjádřit
emoce: „Nutno překonati realitu, proniknouti za ni, do hloubky, má-li býti dosaženo poznání nitra. Pak proto,
že realitou a její poznáním podmíněn jest majetek slova, zvuku, barvy, jimiž je psychikovi sdělovati své
zkušenosti – tím, že z nich vynutí nové prostředky sugesce, aby v estetické emoci zprostředkoval sílu intuice,
která jej obohatila.“ (Marten 1902–1903d, 7–8).
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Tyto skutečnosti reflektovalo i experimentální lékařství. Fialová barva měla svůj
specifický význam v rámci dobové psychiatrie reprezentované Alfredem Binetem a
Charlesem Féré. Jak píše Nordau, jedním ze symptomů degenerace a hysterie, ale též
neurastenie jako jejich nižšího stupně, byla záliba ve fialové barvě či vůbec jen vnímavost k
ní (Nordau [1892] 1896, 31):
Wie Roth dynamogen, so ist umgekehrt Violett hemmend und schwächend. Es ist kein Zufall,
daß Violett von manchen Völkern als ausschließliche und auch von uns als Halb-Trauerfarbe
gewählt wurde. Der Anbild dieser Farbe wirkt niederschlagend und das Unlustgefühl, das sie
erweckt, stimmt zur Gedrücktheit eines trauerbefangenen Geistes. Es liegt nur nahe, daß
malende Hysteriker und Neurasteniker die Neigung haben werden, die ihrem Zustande der
Müdigkeit und Erschöpftheit entsprechende Farbe gleichmäßig über Ihre Bilder zu verbreiten.
(Ibid., 54)288

Literatura (a výtvarné umění)289 evropské dekadence/estetismu s tímto kulturním kódem
paralelně pracovala. Připomeňme alespoň některé reprezentace: des Esseintes, hlavní postava
À rebours (1884), užívá fialové bonbóny, Przybyszewského bezejmenná postava z
Totenmesse (1893) trpí „ultrafialovými“ halucinacemi, postava Esmé Amarintha z The Green
Carnation (1894), představující Oscara Wilda, pronáší „mad scarlet things, such as Walter
Pater loves“ (Hichens 1894, 157).
Barevná stylizace scény v Martenově Mimo dobro a zlo na tento kód navazuje:
kulisy Egonových afektů tvoří ocúny fialové barvy, modré fioly symbolizují zkušenosti

288

Dále Nordau: „So entstehen die violetten Gemälde Manets und seiner Schule, die aus keinem in der Natur
wirklich zu beobachtenden Urbild, sondern aus einer inneren Anschauung, einem Nervenzustande
hervorgehen. Wenn ganze Wandflächen zeitgenössischer ‚Salons‘ und Kunstausstellungen gleichmäßig in
Halbtrauer gehüllt scheinen, so drückt sich in dieser Vorliebe für Violett einfach die Nervenschwäche der
Maler aus.“ (Nordau [1892] 1896, 54).
289
Kromě mnohých příkladů uvedených Nordauem připomeňme např. velkou část výtvarné tvorby Michaila
Vrubela stylizovanou do fialové barvy. Jeho Perlorodka, tvoří ornamentální spirálovitou strukturu v odstínech
fialové, jež navíc evokuje (tajemné) ženské pohlaví, místo počátku života. Fialové barvy jsou Vrubelovy
variace na Lormontovova Démona. Lze vzpomenout též povídku Růženy Svobodové Převez, převez,
převozníčku… a motiv, kdy hrdinka v mdlobách spatří paví oko, čili spirálovitý ornament, a „červenou tmu“
(Svobodová [1906] 1989, 253). Skvostnou karikaturu tohoto kódu fin de siècle nalézáme u Karla Čapka v
románu Život a dílo skladatele Foltýna: chce-li Foltýn vyvolat tvůrčí iracionální záchvat barbarské síly,
obléká fialový kabát. Srov. (Čapek [1939] 1960).
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toxikomana.290 Trhlina ve vědomí se mu nejzřetelněji vyjevuje při úsilí tento (spolu)řídící
mechanismus racionálně uchopit:

[…] malström podzemních vodstev, nad nimiž vratce zachycena se drží vegetace života
svého, v já zauzleného… Marně bránil se záchvatům této hrůzy. Zastihaly jej, nezadrženy
žádným hledaným zaujetím za výkřiků fyzických pocitů strachu, jimiž sdělovaly se tělu,
všude; přicházely jako od nezvěstných miasmů, z atmosféry projaté čišícími výpachy hnití
[…]. (Marten 1901–1902i, 150)291

Tento prostor je zdrojem přirozené, ale stejně tak obávané a potlačované pudovosti, „plný
zhoubných vírů, neovládatelných chorobných pudů.“ (Ibid., 158). Představa „předmorálního“
stavu, kdy je člověk plně podřízen své fyzické determinaci i tzv. morální člověk v
křesťanském smyslu v Egonovi nakonec vzbuzují hrůzu. Tento spor vyjadřuje návrat figury
iracionalismu, která nyní zdůrazňuje vnitřní zápas mezi iracionalismem před-morálního jako
před-společenského stavu vědomí a mezi iracionalismem křesťanství, které se postavě jeví
jako další společenský tlak, indoktrinace i-racionalismem navíc: „troglodyt a křesťan, ten
mstící onoho.“ (221). Primitivní před-společenské vědomí i křesťanství konotují nerozum a
dětský věk. Lze však mimo morálku stávající společnosti žít? Vždyť i tento stav v pokusu o
alternativu se postavě jeví jako permanentní krize, nejistota, selhávání a neutěšenost.
Poslední oddíl prózy Marten komponoval jako rekapitulaci protichůdných tezí a
dal vzniknout závěrečnému dialogu mezi hlasem okolního křesťanského světa a vnitřním
monologickým hlasem vědomí jedince, v němž zápasí „dvojnický“ dialog křesťana a
konvertity-nietzscheána. Hovoříme-li o nietzscheánství, máme tím na mysli nikoli
Nietzschovu filozofii, ale její interpretaci literární postavou (i autorem, přičemž nechceme
tvrdit, že jde o jeden jediný plán). Takováto reprezentace interpretace může být s
Nietzschovými tezemi v souladu, ale stejně tak je může přetvářet do excesu, dezinterpretovat,
290

„Nejčastěji trval tak do noci, která měla pro něj ohlušený, bezpocitný spánek podobný smrti, dokud neuvykl
sahati k modrým fiolám pro půlhodinu imbecilného klidu a uvolnění čivů.“ (Marten 1901–1902i,151). Jinde
je explicitně uvedeno, že Egon je občasným uživatelem morfia.
291
Deskripci neznámého prostoru „za“ vědomím, který v sobě objevuje postava Theinera v próze Čin, lze taktéž
chápat jako zobrazení psychického vstupu do ne-vědomí, které je s externím světem a vědomím propojeno:
„[...] jasné představy ponenáhlu z vědomí se vytrácely a s nimi mizelo všechno určité, ostré, zachytitelné,
mizel nepochybný pocit života a rozhosťovalo se mrtvolné ztišení bezbřehé, skalnaté písčiny, kde sotva
v hloubi kdes pod nepronikavými parami propasti lze postřehnouti tlupy potácejících se postav, hnědých, těla
sotva lidská, jak nezřetelně se rojí na prolámaném dně s úporným chvatem (a na něj shora padají chvivé
reflexy).“ (Marten 1901–1902b, 21).
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manipulovat s nimi pro potřeby vlastních záměrů. Egon v závěrečném oddílu (XIV) zaslechne
zpěv pohřebního průvodu. Zpěv Miserere (Žalm 51) je komentován antitezemi:

Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum: et in peccatis concepit me mater mea.292

[…] byl to nejvnitřnější prazvuk jejich duše, výraz pro jejich zdrcenost, ponížení, živelní děs.
Hřích… všude kde život! Všude, kde vůle! Fantom nemocné duše, její vystřebávající horečka.
Sotva přemožen prací rozumu – a nebyla ta jen jednou z forem štvanosti? – dostavuje se zase.
[...] Zde s hnusem těla, mnich-zpovědník, jehož řeč podlamovala feudální hrdost vévodů.
Vedle krásné, smyslné, renesanční šelmy se krčí, hubená bestie, jejíž fosforeskující oko staví
krev. Spí [hřích, J. K.] v mozcích asketů a jeho probuzení jest, když nádhera života je činí
šílenými. [...] Tisíceronásobně zapřen, vždy se vrací. (Marten 1901–1902i, 272)

Auditui meo dabis gaudium et laetitiam: et exultabunt ossa humiliata…293

Ale ještě roste instinkt nejsilnějšího zvířete. Proti staletím sebezapření stojí v boji staletí
člověka, zrozeného násilím. Bílá bestie měla silné sebezachovací pudy. Moc chce. (Ibid.)

Křesťanský koncept hříchu Marten představil jako paradoxní: je negativně
hodnocenou vzpourou, porušením „zákona“, zároveň se postavě vyjevuje jako nejvlastnější
podmínka lidství (versus božství). Hřích je „fantom nemocných“, který je však běžný a
všudypřítomný: „Ve skrytu netušených vnitřních zášeří číhá, až okamžik ticha připraví mu
duši k pohlcení. Po ustydnutí prvního vášnivého varu vstoupí do unavených nervů.“ (Marten
1901–1902i, 271). Nejvlastnější působiště „hříchu“ se v Martenově próze stýká s oblastí nevědomí, které je současně ne-věděním. Z této oblasti vyrůstají základní pudy, včetně pudu
sebezáchovy. V Egonově perspektivě je dav pohřebního původu paralyzován strachem ze
smrti: „V němž [zpěvu pohřebního průvodu, J. K.] strach mučivě se sugeroval, sténala
myšlenka smrti na hranici neplodného života, jen ona, po vymizení každého jiného zájmu
stavší se chimérou.“ (Ibid.). Je to „strach“, resp. spíše emoce úzkosti z neznámého, která je

292
293

„Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka.“ Ž 51,7.
„Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež jsi zdeptal.“ Ž 51,10.
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nejsilněji oslovena nabídkou křesťanské verze sebezáchovy v cestě spásy (srov. výše Eliadovu
interpretaci významu křesťanských dějin spásy).
Martenovy reprezentace „nového“ člověka anulujícího hřích, a tedy i úzkost,
odkazují k Nietzschovým figurám jako například v Zur Genealogie der Moral/Genealogie
morálky: „Raubmensch“, „blonde Bestie“ atd. Takové obrazy střídají minulé pozice člověka
„nemocného“ křesťanskou morálkou („hubené bestie“), který, řečeno s Nietzschem, obrací
instinkt svobody proti sobě.294 Ideovým zdrojem byla Martenovi Nietzschova reprezentace
člověka, jemuž je morálka „vpisována“ do těla církevní autoritou coby disciplinovanému
zvířeti za pomoci strachu a bolesti – například v Götzen-Dämmerung/Soumrak model oddíl
Die „Verbesserer“ der Menschheit (§ 2)295 a Moral als Widernatur, (§ 1).296
Egon, domněle již mimo dobro a zlo, v davu křesťanů se zděšením spatří obraz
sebe sama jako „nemocného“ křesťanstvím. Co více, svědomí křesťana se v jeho experimentu
rozpouští v ne-vědomí, jež hrozí vymknout se kontrole: „Ale v něm, v jeho já – nebylo-li to
stejné zhroucení, stejná depravace? Fúze sil. Svědomí, které není již soudem nad vlastními
činy, ale neurčitelnou rozkladnou činností nějakých spodních vrstev jeho nitra.“ (Marten
1901–1902i, 272). Protagonista prožívá zmatek. V konceptu hříchu identifikuje disciplinující
psycho-fyzický efekt, který přichází zvenčí (ve smyslu heteronomní morálky). Současně se
mu křesťanská morálka jeví jako „vrozená“, tedy i nezměnitelná esenciální zátěž, téměř
„dědičný hřích“ sám: „Ono popřené, jehož negace jej odřízla od života, stále se vrací. Tví
hloub’, nežli tušil. V něm samém je. Nedostupno vědomí...“ (Ibid., 158). Poté, co se Egon
křesťanské víry svým přesvědčení vzdal, se mu neustálý dosah jejího působení zdá
294

Srov. Zur Genealogie der Moral, např. II, § 19 nebo III, § 15.
Srov. Nietzschovy formulace jako motivický a stylový rezervoár dobové prózy: „Wer weiss, was in
Menagerien geschieht, zweifelt daran, dass die Bestie daselbst ‚verbessert‘ wird. Sie wird geschwächt, sie
wird weniger schädlich gemacht, sie wird durch den depressiven Affekt der Furcht, durch Schmerz, durch
Wunden, durch Hunger zur krankhaften Bestie. – Nicht anders steht es mit dem gezähmten Menschen, den der
Priester ‚verbessert‘ hat. Im frühen Mittelalter, wo in der That die Kirche vor Allem eine Menagerie war,
machte man allerwärts auf die schönsten Exemplare der ‚blonden Bestie‘ Jagd, – man ‚verbesserte‘ zum
Beispiel die vornehmen Germanen. Aber wie sah hinterdrein ein solcher ‚verbesserter‘, in’s Kloster verführter
Germane aus? Wie eine Caricatur des Menschen, wie eine Missgeburt: er war zum ‚Sünder‘ geworden, er stak
im Käfig, man hatte ihn zwischen lauter schreckliche Begriffe eingesperrt… Da lag er nun, krank,
kümmerlich, gegen sich selbst böswillig; voller Hass gegen die Antriebe zum Leben, voller Verdacht gegen
Alles, was noch stark und glücklich war. Kurz, ein ‚Christ‘… Physiologisch geredet: im Kampf mit der Bestie
kann Krankmachen das einzige Mittel sein, sie schwach zu machen. “ (Nietzsche a D’Iorio 2009, GDVerbesserer-2).
296
Srov. také: „Die Kirche bekämpft die Leidenschaft mit Ausschneidung in jedem Sinne: ihre Praktik, ihre
‚Kur‘ ist der Castratismus. Sie fragt nie: ‚wie vergeistigt, verschönt, vergöttlicht man eine Begierde?‘ – sie hat
zu allen Zeiten den Nachdruck der Disciplin auf die Ausrottung (der Sinnlichkeit, des Stolzes, der
Herrschsucht, der Habsucht, der Rachsucht) gelegt. – Aber die Leidenschaften an der Wurzel angreifen heisst
das Leben an der Wurzel angreifen: die Praxis der Kirche ist lebensfeindlich…“ (Nietzsche a D’Iorio 2009,
GD-Moral-1).
295
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nepochopitelným. V genealogických auto-analytických reflexích se tedy postava navrací k
možným příčinám selhání svého iniciálního projektu metamorfózy.
Schéma, které Caroline Pross nazvala jako tzv. dekadentní narativ, by bylo možné
nazvat i jako narativ o formách proměn – metamorfóz člověka. Nietzschův Zarathustra, vyšší
člověk, usiloval o „překonání“ člověka zaslepeného vidinou onoho světa. Na podobné cestě se
ocitá dobový typ „dégénéré supérieur“ nebo hypersenzibilní „lidé budoucnosti“ v románech
Johannese Schlafa.297 Marten na Schlafův román Das dritte Reich odkázal signalizovanou
nepřiřazenou aluzí ve scéně, kdy Egon přichází svou sestru znovu vyzvat k životu mimo
dobro a zlo. Dotazuje se dobovým heslem, zda je „hotova“, které odkazuje k utopické říši
(„Zase to slovo – Ale Helena rozuměla.“) (Marten 1901–1902i, 266). V Martenově próze Čin
se metamorfóza hlavní postavy mimovolně stala. V Mimo dobro a zlo jde o rozhodnutí a
systematickou činnost. Jaký je tedy charakter tohoto projektu proměny? Egon Kraus chápe
sebe sama jako člověka na cestě vývoje („je určeno, že dvě tisíciletí určí člověka pro věčnost?
Že se jimi zastavil vývoj?“) (Ibid., 273) s vůlí překonat omezení křesťanství, v němž spatřuje
„initiale Abweichung“ od svého ideálu „nového“ člověka. Chce k němu dospět usilovnou
sebetvorbou – hovoří o „velké anihilaci“ (219), „dílu pandestrukce“ (221): „Analýzou
proniknouti k esencielní, nahé hodnotě citů, přesnou metodou rozeznati stupeň a povahu
jejich nakaženosti a bezohledně je vyloučiti z celku své bytosti.“ (273).
Cílem metamorfózy je ideál harmonického člověka: „Dané energie míti v sobě
harmonicky sdruženy a každé nové se otevírati, aby ji uvedl s celkem tím v soulad a
součinnost. Sen harmonie a zmnožení…“ (Ibid.). Egonovým cílem byl koncept života jako
„renesanční, zmnožený, život suverenity a dosaženého cíle“ (219) bez morálních limitů i bez
úzkosti. Charakter této „proměny“ i s jejími důsledky však zůstává po celou dobu vyprávění
strategicky zneklidňujícím způsobem nekonkrétní. Podle náznaků může jít od konverze po
zvulgarizované excesivní nietzscheánství, pokus o dosažení podoby tzv. člověkoboha s
fanatickými mesianistickými rysy. Výsledek experimentu je prezentován jako nešťastný
mezistav: hranice je překročena, minulost trvá v podobě paměti, vzpomínek a zrcadlení ve
svém milieu, tzn. křesťanské kultuře. Revolta jako překročení hranice, která je v jádru
vitalistní vzpourou, se nakonec jeví jako dvousečná zbraň, vzniká tragický konflikt – metoda
destrukce citů se ukazuje jako příliš radikální a neadekvátní, neboť postava popřela část sebe
sama a kultury, jejíž součást tvoří. Skutečný „život“ Egon nakonec paradoxně shledává v
297

K analýze Schlafova románu Das dritte Reich srov. (Pross 2013).

194

proudění nenáviděného davu bližních, aniž by se mu podařilo zášti, morálce resentimentu,
uniknout. Odpověď na palčivé otázky, jaký princip vede jednání člověka a proč jeho konverze
selhává, nenalézá a je odsouzen k věčnému neklidu „žíti mezi sfingami.“ (Marten 1901–
1902i, 273).
V závěrečné scéně kulminuje metaforičnost i eliptičnost Martenova způsobu
zobrazení. Znovu zde vyznívají všechny principy utvářející Egonův svět pochybnosti: výrazy
„nejasný cit“ jako „jedno“ [zvýrazněno autorem, J. K.], „barevná skvrna“ (Ibid., 274) lze
chápat jako nevědomou vůli směřující k hledané jednotě. Střídá ji pohled na motiv
ukřižovaného298 a ambivalentní „zásvit znovazrození“, který je následován představou rozumu
„jenž nechce věřiti... a ptá se...“ (Ibid.). Tím postava popírá předchozí a znovu otevírá cestu
novému cyklu pochybování, jež je nakonec jedinou trvalou jistotou subjektu.
Fragmentární a přetržitý charakter textu evokující neurovnanost a neovladatelnost
vzpomínek, pokusy o průhledy do ne-vědomí spolu s dalšími stylovými prostředky
rekonstrukci psychologického a ideového vývoje postavy značně ztěžují. Všechny tyto
postupy současně zakládají dynamiku textu. Prostředkem strategického znejisťování jsou
aluze ve výpovědích a hra antitezí, které jsou záměrně nasvěcovány také jako antiteze falešné,
iluzivní a nakonec vedou k zobrazení stále stejného lidského „osudu“. Člověk je bytost
bezmocná a snící: troglodyt „versus“ křesťan, Krist „versus“ Anti-krist, hubená bestie
„versus“ renesanční šelma/bílá bestie, Egon před metamorfózou „versus“ Egon po
metamorfóze. I přes otevřený závěr se jako finální pozice postavy jeví názor, podle něhož
kompletní konverze směrem k „novému“ člověku není možná, a to vzhledem k charakteru
lidské paměti a za podmínky setrvávání ve svém kulturním milieu. Nepojmenované nevědomí (za nímž lze tušit pud/nevědomou vůli) je bází lidského jednání, současně je
determinované kulturou: morálními zásadami náboženského systému a uměleckými
reprezentacemi. Moderní umění, oblast svobody, jde v tomto směru „proti srsti“, mnohdy je s
touto kulturou ve sporu a moderní člověk (tvůrce-autor i tvůrce-čtenář) setrvává v
permanentním konfliktu. Takovou interpretaci umožňuje jedna z Egonových útržkovitých
reflexí v závěrečné kapitole:

298

Srov. obraz: „Jeho pohled se smekl a utkvěl na rudé portiéře. Tam visel a rudost žhavěla, roztápěla se, jako
tekutý kov byla, oslňujíc zrak.“ (Marten 1901–1902i, 274).
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Ale jestliže nelze se vybaviti z moci hříchu? Není šílené, ještě si věřiti, po tolikerém klesnutí?
Útok umění, nejmocnější vzepětí proti hříchu, končí paralýzami nebo návratem a kajicnostmi?
… Lze ještě intenzivnější energie rozvinouti? / Ty děsy na cestě nocí! (Marten 1901–1902i,
273)

Tuto výpověď lze číst i jako rafinované autoreferenční místo. Umělecké dílo, viz Martenův
text sám, je místem, kde tato vzpoura proti „hříchu“ může být realizována, kde se může dít.
Trvalé vítězství umělecké revolty jako důsledné realizace uměleckého modelu je však
provokativně (autoreferenčně) zpochybňována.
Na rozdíl od pozdějších redakcí textu není filozofická argumentace v první verzi
Mimo dobro zlo příliš rozvedena. Patrné jsou rozvrhy možných řešení, v nichž autor později
pokračoval. Ve verzi z roku 1902 se například objevuje motiv úzkosti z neznámého v podobě
horror vacui a nietzschovská myšlenka života sestávajícího z nutných klamů: „Ale hrůza, že
musí, po tom utonouti v beztvaré změti, v zejivém nic, zbaviv se posledního klamu. Zadržeti
život, jenž uniká, se vším jeho znehodnocením.“ (Ibid., 269). Tento stav Egon nakonec
udržuje prodlužováním sexuální extáze. Prázdno, nic, má však v této verzi ještě spíše
charakter zmatení a stesku po odchodu blízké bytosti, nikoli přímo charakter setkání s
metafyzickým prázdnem jako v knižním vydání (1907). Ve verzi z roku 1902 Marten také
zmínil blíže neurčený princip biologického puzení, jehož princip si postava uvědomuje v
okamžiku ne-jednání: „Vším hýbe a ve všem je činný týž vztlak ke zmnožení do většího
prostoru a proti němu v boji útlak, upoutávající něco.“ (84). Následně tento princip rozvedl ve
„světovou/vesmírovou“ vůli, jež se blíží „vůli o sobě“ v Schopenhauerově smyslu.

6.3.2 Shrnutí. Aluzivnost časopisecké verze Mimo dobro a zlo

Aluze zakládají kompozici postav. Motiv, kdy narušený hlavní protagonista hledá
uzdravení ve skleníku s poloumělými květinami, implicitně odkazuje k Huysmansově verzi
rousseauismu naruby a lze jej chápat jako architextový i intertextový („nesignalizovaná“
naplněná aluze). Postava je charakterizována, situována i determinována citací básně z fatální
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knihy Johannese Schlafa (signalizovaná ne zcela přiřazená aluze). Další aluze dopad četby
potvrzují a dále rozvíjejí: svou sestru i sebe sama Egon nahlíží prostřednictvím Schlafovy
knihy Das dritte Reich (signalizovaná ne zcela přiřazená aluze), postavu Kláry jako sobě
protikladnou živelnou Carmen (signalizovaná nepřiřazená aluze). Řešení situace Egon hledá
v instrumentaci vět knihy Barbeyho d’Aurevilly (signalizovaná nepřiřazená aluze, funkce
emblému) – viz následující oddíl.
Citace Schlafovy básně s motivem stromu poznání a pokušení zakládá zmnožený
intertextový vztah – báseň Martenovy postavy spojuje s časoprostorem a postavami
křesťanského mýtu i s Nietzschovou filozofií a tématem nadčlověka („nesignalizované“
aluze). K ní ostatně odkazuje sám titul prózy, totožný s názvem Nietzschova spisu
(signalizovaná nepřiřazená aluze). Současně platí, že výraz mimo dobro a zlo náležel k
heslům doby jako interdiskursivní jednotka. Výrazy jako člověk „bílá bestie“ atd. poukazují
na návaznost na Nietzsche. Takovéto aluze, ať již k Nietzschovi či k dobovému
(inter)diskursu jako společnému kódu, diskrétně „nabízejí“ svůj metatextový potenciál.
Egonem

vyprávěný

mikropříběh

o

Tannovovi

taktéž

nejen

vyjadřuje

makrostrukturu tzv. dekadentního narativu ve smyslu architextovosti. Jde o princip podobný
hře ve hře v Hamletovi, postup mise en abyme, který je metatextový. Egon Tannovův příběh
reflektuje, nepřiznaně se do něj projektuje a děsí se jeho možné všeplatnosti za splnění jistých
podmínek. Přístup k umění v Mimo dobro a zlo opisuje uzlové body tzv. dekadentního
narativu – Schlafova a d’Aurevillyho kniha má zajistit regeneraci, výsledkem je opak. V této
verzi ještě není jednoznačné, do jaké míry si je hlavní protagonista vlivu uměleckých předobrazů na své vnímání, myšlení a jednání vědom. Je zachycen v momentech cesty k
sebepoznání, tedy i uvědomování si své situace a determinace.

6.4 Kulturní/civilizační pesimismus

Motiv setkání s uměleckým dílem jako estetická zkušenost a její předávání
druhým nabývá v Mimo dobro a zlo podoby více méně negativního „přenosu“. Poměr mezi
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působením umělecké reprezentace na recipienta a charakterem recipientova „nemorálního“
jednání přitom zůstává palčivě nevyjasněn. Způsob kontextového zapojení aluzí (resp.
vlastních prostředků aluze) do textu lze číst jako prostředek kulturní a civilizační kritiky
modelového autora, který poskytuje perspektivy, tedy jako metatextovost díla. Motiv setkání s
uměleckým dílem v analyzované próze, vystupuje ve třech úzce provázaných modalitách. Ve
všech případech však jde o podobu extrému, který poukazuje na charakter moderního umění –
jeho společenskou prestiž i jeho charakter farmakonu:
(1) obraz recepce umění jako ne zcela uvědomělé přejímání (popř. vnucování) vzorce myšlení
a jednání (motiv nákazy); umění jako zdroj odcizení mezi subjektem a principem reality –
náhrada běžných/praktických emocí estetickými;
(2) recepce umění jako cílené „anestetikum“, dočasná psycho-fyzická neangažovanost,
otevření cesty k „vyššímu“ vědomí (pokus o sjednocení protikladů – syntézu), risk odcizení,
viz 1;
(3) umělecká tvorba jako možnost alternativní angažovanosti a osvobození se od individuální
vůle, záměr mnohdy troskotá na interpretační otevřenosti díla a vede k bodu (1 a 2).
(1) Zmínili jsme motiv imitace nakažlivého vzorce v uměleckém díle na příkladu
Schlafovy básně. Také na jiném místě je v triviální formě zdůrazněn status umění jako média
včetně následků jeho působení jako negativní medializace. Postava Kláry šifrovaný způsob
komunikace v aluzích k uměleckým dílům považuje za vrchol kultivovanosti, komunikaci tzv.
duchovní aristokracie. Její dopis matce není ničím jiným než evokací portrétů rodiny
Krausových, přičemž dívka předpokládá, že takový způsob důrazu na roli umění na matku
zapůsobí, resp. ji vyděsí. V zásadě jde o postavám na míru zjednodušenou verzi dobového
kulturněkritického hlasu, který je příbuzný Nietzschově argumentaci. Martenovy postavy
korespondují s jeho diagnózou v § 244 In der Nachbarschaft des Wahnsinns:

Die Summe der Empfindungen, Kenntnisse, Erfahrungen, also die ganze Last der Cultur, ist
so gross geworden, da eine Ueberreizung der Nerven- und Denkkräfte die allgemeine Gefahr
ist, ja dass die cultivirten Classen der europäischen Länder durchweg neurotisch sind und fast
jede ihrer grösseren Familien in einem Gliede dem Irrsinn nahe gerückt ist. (Nietzsche a
D’Iorio 2009, MA-244)
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Přístup ke světu hlavní postavy, uměleckého kritika, je především intelektuální.
Analýzu, konceptualizaci a abstrahování přitom pociťuje jako činnosti bránící „skutečnému“
životu. Jeho emocionální život sestává z emocí estetických. Příčinu odcizení mezi sebou a
světem hledá v umění samém, zájem o ně je mu na obtíž. Jakýkoli vnější podnět jej
polovědomě vede k reflexi, sám hledá excitans:299

Máte tak přímý vztah k fluidu života, který vám nevzaly doktríny. To musím si opakovati
vždy, když vidím Vás projevovati se. A pochopení života, jak plyne, ne teprve analýzami.
Něco, co souvisí s novým krajinářstvím… Víte, co si občas tvrdím? Že teprve stvoření
krajinářství dokazuje, že styl se ustálil. Totiž: […]. (Marten 1901–1902i, 23)

(2) Na jiném místě literatura vystupuje jako prostředek anestezie, narkózy (tzv.
dekadentní únik od reality). Hlavní postava hledá v knihách psaných hudebními periodami
vytržení umožňující sebe- a světa-zapomnění, podobně jako v občasném užívání morfia 300 či
sexuální extázi. D’Aurevillyho kniha postavě poskytuje jistou formu znecitlivění, snížení i
rozšíření smyslového vnímání, a tím možnost dosažení momentu „vyššího“ vědomí jako v
kontemplaci, zde přirovnáno k tranzu: „Jako jasnozřivá mdloba trance jej svírala, zatím co
zhroucen v chaise longue dlel nad jednou z novel Barbeyho d’Aurevilly, jehož sugesce
exquisní a navinulé měly na něj tak hypnotizující vliv.“ (Ibid., 218). Podobné účinky estetické
zkušenosti popisoval Schopenhauer, totiž možnost dosažení setkání s „vůlí o sobě“, ovšem
prostřednictvím hudby. Platon před písmem a obrazným uměním jako simulakry kopií obecně
varoval (viz také 6.8). Hudební věta přirozeného jazyka se tak jeví jako jakýsi „nebezpečný“
hraniční útvar mezi ideou a senzibilitou/vůlí. Marten popsal estetickou zkušenost postavy jako
moment překročení hranice, již lze vyjádřit protiklady jako materie–idea, hmota–duch, ale též
vědomí–ne-vědomí, vzduch/aér–éter/božský aithér (srov. také 8.2.6):

299
300

Viz také: „Intelektuelná pandestrukce omráčila jeho energii.“ (Marten 1901–1902i, 157).
Srov. význam Boha spánku (Hypnos a jeho syn Morfeus) v řecké mytologii a motiv pseudobožského a
pseudoheroického/heroinového stavu morfinisty. Spíše úsměvné zkušenosti s následky četby popsal Arthur
Breisky: „Cítil jsem touhu jen jediného, ohlušiti se, hleděti zapomenouti na okolí i na život, cítil jsem touhu
onoho baudelairovského výkřiku: Opíjejte se! A opil jsem se tento večer poezií. Baudelaire, paní
Ackermannová, Villiers de l’Isle-Adam, Verlaine, Poe, Barbey d’Aurevilly, Rollinat. […] V půl jedné vstal
jsem od knih skutečně omámený.“ (Breisky 1997, 41).
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[…] stupňovati senzitivní schopnost k postřehům výlučným a nadsmyslným. Jako by tu nervy
se obnažovaly, odhalovaly své spodní, primordialné akce… Nalézal na těchto stránkách, věty
finesy, která dávala dlouho se ztráceti ve vizionářských snech, přenésti se do končin jiného,
hlubšího dění nežli je svět hmatavých a zřejmých tvarů – pod skutečností dusné ztuhlé hmoty
byla to říše prvotných, ireálných podnětů, stoupajících sil, nahých a nepravidelných instinktů.
(Marten 1901–1902i, 218)

(3) Jak bylo zmíněno, závěr prózy se navrací k otázce vztahu umělecké
reprezentace a hříchu. Protagonistova reflexe: „Útok umění, nejmocnější vzepětí proti hříchu,
končí paralýzami nebo návratem a kajicnostmi…“ (Ibid., 273) značící úděs a pochybnost
potvrzuje, že umění, estetická oblast, představuje sféru svobody vzdorující zákonům morálky
platným v jiných oblastech (tzn. umění založené na ideji svobody). Zároveň však říká, že
umění ve své interpretační otevřenosti, a zvlášť umění, které explicitně Boha nevelebí, je
velkým riskem svobody a může být svobodou draze vykoupenou.
Motiv fatální knihy v Martenových textech je výrazem kulturního skepticismu,
umělecká komunikace je vždy nějakým způsobem dysfunkční. I přes výraznou eliptičnost
dává text na srozuměnou, že jde o problém civilizační – Mimo dobro a zlo díky většímu
ukotvení postav v jejich milieu explicitněji naznačuje, že příčinu krize moderního člověka
nelze zjednodušit na vzorec „nákazy“ četbou „amorálních“ knih stejně „amorálních“ autorů.
Jak bylo naznačeno již v textu Dáma se psem, jde o mnohem složitější komplex vztahu
přírody, kultury a moderní civilizace. Výrazným dopadem civilizačního pokroku je
nerovnováha aktivit fyzických a mentálních (stereotypní habitus městského člověka jako
příslušníka buržoazie), způsobená mimo jiné technickými možnostmi medializace reality.
Umění moderny tak vynalézá stále nové prostředky k vytržení náročného, extrémům
lyrického výrazu uvyklého čtenáře z letargie.
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6.5 Předmluva k Cyklu 1907301

Cyklus je uveden mottem Spectarunt nuptas hic se MORS atque VOLUPTAS Unus
fama ferat quum duo vultus erat, jež pojednává o neoddělitelnosti principů rozkoše a smrti.
Jde o staré přísloví, které v kultuře fin de siècle popularizoval také Gabriele D’Annunzio
citací ve svém románu Le vergini delle rocce/Panny ze skal z roku 1895.302 Rozkoš (voluptas)
je v předmluvě zbavena veškerých morálních hodnocení. Značí maximalizovanou životní
energii, kreativní sílu, nevyčerpatelnou touhu po dosažení absolutního štěstí. Nabízí se
významová příbuznost s Eros. Komplementární takové touze je princip smrti:

Smrt – ne trest, ne porážka, ale poslední nádherný, divoký výkřik bytí, obětovaného neúkojné
touze! Záhada a nebezpečí, čekající na konci tolika záhad a nebezpečí, vyzvaných k boji
pýchou našeho srdce. [...] Myšlenka, čin, krása a láska rozkvétají v paprscích jejího černého
slunce [smrti, J. K.]. Rozkoš, bez níž by jich nebylo, jest rovníkovým pásmem její říše.
(Marten 1907, nečíslováno)

Nerozlučnost životní energie a smrti, k níž život přirozeně směřuje, autor doložil
odkazem k tradici řecké filozofie Herakleitovým výrokem: τῷ οὖν βίῳ ὄνομα μὲν βίος ἔργον
δὲ θάνατος303 / „Jméno luku je život, avšak jeho dílo je smrt“. Východiskem koncepce života v
Cyklu je popření křesťanské ideje onoho světa. V úsilí vyhnout se skepsi, jež z takového
pojetí potenciálně pramení, definoval autor smrt jako absolutní konečnost, nevyhnutelný
definitivní limit (Thanatos), jímž je rozkoš – „projev životní síly na nejvyšším stupni
intenzity“ (Eros) podmíněna (Ibid.). Touha po rozkoši znamená kontinuální touhu po
sebepřesahu, jež mnohdy vede do oblasti krajnosti a extrému, viz touha po „pravdě“: „do
301

V předmluvě v první redakci Cyklu Marten diskrétně odkázal k Paulu Claudelovi. Jde o aluzi k čínské
legendě, kde císař schází do podzemí. Stejný motiv nalezneme v Claudelově dramatu Le Repos du septième
jour v souboru L’Arbre/Strom. V předmluvě ke druhé redakci Marten hovořil o „básníkovi“, který jako jediný
jeho prvnímu Cyklu porozuměl. Zde Marten patrně myslel spíše na Otokara Březinu, neboť Claudelovi byla
jeho česká kniha v jazykovém směru nepřístupná.
302
V roce 1897 publikovala Wiener Rundschau ukázku z D’Annunziova románu v německém překladu, v roce
1901 vycházel německý překlad románu také v Neue Rundschau. V románu se objevuje motiv eugeniky.
Hlavní postava, poslední ze šlechtického rodu, hledá partnerku ke zplození potomka nejlepších kvalit.
Plánovaná románová trilogie nebyla dokončena. Do češtiny byla kniha přeložena v roce 1910.
303
Marten měl na mysli Herakleitův zlomek č. 48 „βιός τῷοὖντόξῳ ὄνομα βίος, ἔργον δὲ θάνατος.“
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jakých propastí ducha se spouští, pochybující, který šílí po opojení jistoty.“ (Marten 1907,
nečíslováno). Lidská touha po absolutním štěstí, nekonečnosti, nesmrtelnosti svádí ke
zdolávání stále nových hranic až k limitu nejzazšímu, k poslední neznámé v podobě smrti.
Marten poukázal, že při takovém počínání, které je samou přirozeností života, se hodnoty
pojmů mohou stát relativními a v předmluvě k Cyklu křesťanské chápání pojmů dobra a zla
přehodnotil: „Skloniti se ke kořenům toho, čemu se říká zlo, utrpení, hřích, a zjeviti, že jsou v
podstatě emanací nejprvotnější touhy, touhy, kterou jsme a žijeme...“ (Ibid.) V jednotlivých
prózách autor na základě velmi kontroverzních případů demonstroval vedoucí tezi knihy, již
by bylo lze shrnout do výroku, který je stejně prostý jako závažný a svou vágností snadno
zneužitelný: touha, sám princip života, je smrtonosná. Slovy předmluvy: „Ukázati, kolik
nejkrásnější horké síly člověk obětuje, poslouchaje jejích rozkazů [touhy, J. K.], vždy znova
přemožen její hroznou mocí [...]“ (Ibid.).
Princip spojení rozkoše a smrti Marten představil jako univerzální definici
člověka, jako nadčasový motiv, který Cyklus spojuje s Herakleitem, moudrostí latinského
přísloví i s D’Annunziovým románem. Jak se však s tímto principem vyrovnat? Explicitní
aluze k Schopenhauerovi ani Nietzschovi se v předmluvě neobjeví, interpretace jejich tezí v
podobě motivů a metafor se však Cyklem vinou jako červená nit (viz 6.6.2 a 6.6.5). Marten
zobrazoval postavy ve stavech extrémních emocí – mezi intenzivním prožitkem smyslné
rozkoše, touhy, úzkosti, hrůzy, bolesti a utrpení. Postavy zároveň usilují takovéto projevy
života překlenout: vytěžit z nich a mechanismy jejich působení racionálně uchopit. Smrt se
zde objevuje v různých metaforických podobách – nejen jako fyzická smrt, agonie, ale i jako
„umrtvování“ pudů Z/zákonem, externí i interní morálkou, uměním, smrt jako metafora pro
pozitivní/negativní disciplinaci a delimitaci: „Čím by byli bez její strašlivé lásky ti, kdo se
dali celí závratné hře tohoto boje?“ (Marten 1907, nečíslováno). Čili touha, sám princip
života, je smrtonosná, nebo také toužit, tj. žít znamená usmrcovat sebe i druhé. Či ještě jinak:
poznávat život značí poznávat smrt – tato poněkud abstraktní hyperbolická formule se prolíná
Martenovým Cyklem jako leitmotiv. Princip rozkoše a princip smrti tvoří dvě tragické
nutnosti, jejich neoddělitelností je každá lidská bytost svým způsobem tragickým hrdinou.
Rozvedeme-li Martenovo koncipování života BIOS jako jednoty VOLUPTAS
(Eros) a MORS (Thanatos), bylo by možné chápat pud života, sebezáchovy a smrti i jako
jediný proměnlivý celek, přičemž jednotlivé složky v jistých situacích přebírají vedení nad
ostatními. Překročí-li touha po rozkoši (štěstí, pravdě, nesmrtelnosti aj.) mez únosnosti,
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přechází tato touha ve „vůli ke smrti“ jako ne-chtění, v touhu po klidu. Vůle ke smrti nabývá
role pudu sebezáchovy díky vizi absolutní konečnosti a může tak zabránit autodestrukci či
destrukci. V jádru jde patrně o princip blízký tomu, který Sigmund Freud v roce 1920 v
Jenseits des Lustprinzips zavedl v rámci své metapsychologie jako spekulativní Todestrieb.
Paul Assoun, Freudův vykladač, píše, že pud/y smrti působí jako „funkce“ pudu/ů života,
přičemž pudy života zůstávají hlavní „tendencí“ nevědomé psychiky (Assoun 1997, 439).304
Koncept pudu smrti Freud založil na tezi, že živé organismy jsou nevědomě puzeny k návratu
do svého původního – předchozího stavu, čímž je, bráno do důsledku, stav ne-bytí, smrti:

Es muß vielmehr ein alter, ein Ausgangszustand, sein, den das Lebende einmal verlassen hat,
und zu dem es über alle Umwege der Entwicklung zurückstrebt. Wenn wir es als
ausnahmslose Erfahrung annehmen dürfen, daß alles Lebende aus inneren Gründen stirbt, ins
Anorganische zurückkehrt, so können wir nur sagen: Das Ziel alles Lebens ist der Tod, und
zurückgreifend: Das Leblose war früher da als das Lebende. (Freud [1920] 1987, 40)

Lebenstriebe a Todestriebe jsou podle Freuda fundamentálními a především
univerzálními principy vlastní všem živým bytostem. Pud/y smrti působí vždy v součinnosti s
pudy života (Lustprinzip, libido), tedy s vitální silou, v níž je inherentně přítomen, ovšem jako
jenseits. Diskutabilní zůstává zejména charakter vůle k destrukci. Pozdější obecná formule o
„přirozené“ exteriorizaci pudu smrti ve formě destrukce, jež reguluje „přirozenou“ tendenci k
autodestrukci a jež je výsledkem spolupráce pudu života, resp. přesněji sexuální dynamiky

304

K historii principu Todestrieb a ke stálé přítomnosti tohoto konceptu v jiných formách ve Freudově myšlení
srov. (Laplanche a Pontalis 2002, 371–378). Jednotliví interpreti zdůrazňují jako inovaci jiné aspekty tohoto
Freudova konceptu. J. Laplanche – J.-B. Pontalis jako nové zdůrazňují definování tendence k destrukci jako
hlavního a neredukovatelného projevu pudu ke smrti: „elle [nouvelle conception, J. K.] est l’expression
privilégiée du principe le plus radical du fonctionnement psychique, elle lie enfin indissolublement, dans la
mesure où elle est ‚ce qu’il y a de plus pulsionnel‘, tout désir, agressif ou sexuel, au désir de mort.“ (Ibid.,
377).
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(libido), a pudu ke smrti (Todestrieb), působí stále velmi kontroverzně.305 Moderní román tak
představuje místo, kde je i tuto formuli možné svobodně a experimentálně „ověřovat“.
Jak bylo zmíněno v kapitole o konkretizacích Martenova díla, dobová kritika
upozorňovala na souvislost Cyklu s Barrèsovou knihou povídek/cestopisného deníku Du
sang, de la volupté, de la mort z roku 1893.306 Důvodem jistě byla jednak prostá příbuznost
titulu, jednak skutečnost, že překlad Miloše Jiránka Barrèsova díla pod titulem Kniha krve,
rozkoše a smrti vyšel ve stejném roce jako Martenův Cyklus. Marten znal Barrèsovu knihu
téměř nepochybně. Zvolený titul lze jistě číst jako aluzi. Na druhou stranu, spřízněnost
rozkoše/smrti či konstrukce/destrukce patřila k všudypřítomným tématům moderny. Kromě
titulu spojují knihy i další typologické shody. Mužská postava centrální a nejrozsáhlejší
povídky Milovník duší/Un amateur d’âmes představuje typ přesyceného člověka trpícího
nudou, jehož k životu povzbudí až pohled na utrpení a smrt. K tragédii topícího se člověka je
Delrio indiferentní, až nakonec asociacemi dospěje k myšlence na milostný poměr s nevlastní
sestrou Simonou. Dívka se tak ocitá v množství milostných vztahů tzv. mimo normu – láska
k bratrovi; k postavě Luciana, který je představen jako třetí pohlaví/androgyn; erotickomystický vztah k Bohu-otci. Setkáváme se též s podobnými charakterizačními postupy a
konstrukčními principy. Mužská postava je utvářena a inscenována prostřednictvím četby 307;
na Simonu pohlíží jako na Piu z Tolomei, přičemž odkazuje k Dantovi, dívka roli tiše přijímá;
dále je bratrem kultivována četbou knižních dramat, jež symbolizují vášeň katolicismu,
zatímco Luciano představuje prostředníka – předčítače. Přestože Marten ve své tvorbě
používal stejné motivy a postupy jako Barrès, přinesly jiné výsledky. Na rozdíl od Barrèse
Marten méně popisuje, více evokuje i zatajuje – např. charakterizuje postavy přímo
prostřednictvím jejich četby. Psychologie mužských postav je odlišná, jinak motivovaná.
305

Ve stati Das ökonomische Problem des Masochismus (1924) Freud píše o „vůli k moci“, která vzniká
spojením libida a pudů smrti orientovaných k exteriorizaci: „Die Libido trifft in (vielzelligen) Lebewesen auf
den dort herrschenden Todes- oder Destruktionstrieb, welcher dies Zellenwesen zersetzen und jeden einzelnen
Elementarorganismus in den Zustand der anorganischen Stabilität […] überführen möchte. Sie hat die
Aufgabe, diesen destruierenden Trieb unschädlich zu machen, und entledigt sich ihrer, indem sie ihn zum
großen Teil und bald mit Hilfe eines besonderen Organsystems, der Muskulatur, nach außen ableitet, gegen
die Objekte der Außenwelt richtet. Er heiße dann Destruktionstrieb, Bemächtigungstrieb, Wille zur Macht.“
(Freud [1924] 1987, 376). Analýza a srovnání Schopenhauerova konceptu vůle, již je třeba popírat,
Nietzschova konceptu vůle k moci jako regulující síly usměrňující a sjednocující pudy a Freudova konceptu
pudů smrti/destrukce a života představuje výzvu, která však možnosti této disertace přesahuje. Ke srovnání
Schopenhauerovy a Nietzszchovy koncepce vůle srov. (Stanek 2002).
306
Du sang, de la volupté, de la mort: Un amateur d’âmes. Voyage en Espagne, Voyage en Italie, etc. – Paris:
Charpentier et Fasquelle, 1894, do češtiny knihu poprvé přeložil (Jiránek 1907).
307
Srov. Barrèsovu koncepci postavy jako průsečíku textů: „Des torrents de poésie s’amassaient en lui, d’autant
qu’il ne les utilisait pour la route d’aucun moulin. Parmi ces ruines et tant de folles énergies qu’elles
évoquent, assez rassuré sur ses intérêts pour en avoir de l’insouciance, il s’abîmait en des rêveries ardentes
auxquelles il ne savait point fournir d’autre objet que soi-même.“ (Barrès [1893] 2011, 35).
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Především však Barrèsova kniha postrádá kompozici dostředivého kruhu, na níž je
významová výstavba Martenova Cyklu z podstatné části založena.

6.6 Mimo dobro a zlo 1907. Pokus o antiideologii

Druhou verzi Mimo dobro a zlo autor pro knižní vydání výrazně pozměnil.
Odstranil veškeré scény z českého prostředí zobrazující intelektuální elitu, dobový literární
provoz308 i jakékoli časové a lokální odkazy k české či jiné národní kultuře. Reference k
náboženským symbolům však uchovávají atmosféru židovsko-křesťanské Evropy. Celkově
próza nabývá komorního charakteru. Podstatně Marten proměnil psychologický a ideový
profil postav. Povahu hlavního protagonisty předjímá úvodní motto, citát ze Shakespearova
prvního sonetu: „But thou contracted to thine own bright eyes / Feed’st thy light’s flame with
selfstubstancial fuel.“309 Tento externí hlas modelového autora čtenáři nabízí vedení
interpretace. Paratext předznamenává typ tzv. výjimečného hrdiny, který je nezávislý a tvoří
ze sebe sama. Zároveň však motto tiše nabádá předpokládaného čtenáře k obezřetnosti,
přestavuje symbolické ano i ne. Sonet ve svém celku je varováním před narcisistní
sebezahleděností jako sebe-destruktivní a destruktivní vášní i poučením o věčnosti krásy, daru
přírody, v její dědičnosti a předávání potomstvu: „But as the riper should by time decease, /
His tender heir might bear his memory [...] tender churl, makest waste in niggarding. / Pity the
world, or els this glutton be / To eat the the world’s due, by the grave and thee.“ (Shakespeare
[1609] 2002, 383).
308

Marten vynechal např. tyto dialogy: „Musíme dojíti k národní bytosti. Obnoviti se národním principem, pak tu
bude literatura a kultura naše, česká. Národní smrt. Ano, Rusové, toť jediný vzor. [...] Pohybujem se v ovzduší
cizích vlivů jako v kalné vodě.“ (Marten 1901–1902i, 156); „Jedná se o to zjednati modernosti přístup
k obecenstvu. To je možno jen kompromisem.“ (Ibid., 267).
309
V celém znění: „From fairest creatures we desire increase, / That thereby beauty’s rose might never die, / But
as the riper should by time decease, / His tender heir might bear his memory: / But thou, concracted to thine
own bright eyes, / Feed’st thy light’s flame with self-substantial fuel, / Making a famine where abundance lies,
/ Thyself thy foe, to thy sweet self too cruel. Thou that art now the world’s fresh ornament / And only herald
to the gaudy spring, / Within thine own bud buriest thy content / And, tender churl, makest waste in
niggarding. / Pity the world, er else this glutton be, / To eat the world’s due, by the grave and thee.“
(Shakespeare [1609] 2002, 383).
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Marten dále rozvíjel dekadentní stylizaci postavy Egona Farena. Podoba ženských
figur nově koresponduje s typickými projevy secesní výtvarnosti. Příznačné jsou zejména
florální motivy, např. „Klára, štíhlá a svěží, s tělem jako květinový stvol.“ (Marten 1907, 5).
Konkretizaci postavy Kláry umožňuje pro Martena typický postup signalizovaného
nepřiřazeného intermediálního přirovnání, zde k Munchově litografii Houslový koncert
(1903):

Vskutku, bylo něco z Kláry – z nové Kláry, jak ji poznal onoho večera, s onou nevýslovnou
jantarovou něhou, s oním nehmotným zářením rozkoše kolem úst a očí – v této vizionářské
dívce, která se chvěla nad svými houslemi jako leknín, vzrušený dlouhým, studeným a
monstrózním polibkem měsíce. (Marten 1907, 46)

Přes změny v řazení jednotlivých oddílů zůstal základ hlavní dějové linie
zachován. Stejně jako v předchozí verzi nejsou zlomové události zobrazeny v chronologickém
pořadí: četba fatální knihy, svedení sestry, opuštění milieu a přesun do venkovského sídla.
Zůstává otázkou, kam například zrod projektu metamorfózy zařadit. Rekonstrukce příčin a
následků tak nutně přechází ve čtenářovu konstrukci. Jednotlivým motivům dodal Marten
oproti předchozí verzi jiný akcent: odkaz ke Schlafově básni má diskrétnější charakter, pasáž
o Satanovi chybí, stejně tak pasáž o efektu „citové konsolidace“. Jednoznačněji než v
předchozí verzi je zdůrazněn odstup od této knihy symbolizující dávnou životní etapu: „kus
jeho minulosti, vyvanulá vůně, ztracená velká víra“ (Ibid., 7). K umění jako farmakonu
přistupuje také postava Heleny – hned v úvodu je zdůrazněna její skeptická reakce, echo
Egonova vlivu: „Lék, abych nemusela mysliti... Ale knihy lhou.“ (6). Dále Marten doplnil
charakteristiku rodinného prostředí, milieu hlavní postavy. V nové verzi je městská společnost
synonymem úpadku mravů, vlády nudy a mamonu („svět kupovaných dobrodružství“), kterou
Egon s odporem zavrhl („Jistě, nevěřil už v revoltu a pýchu, jež byly příčinou, že je opustil.“)
(35). V intencích dekadentního narativu o nezvratném překračování hranic a neúspěšných
pokusech o regeneraci představuje únik na venkov nezdařený pokus o rekonvalescenci
(podobné schéma jako v próze Dáma se psem).
Postavy autor koncipoval jako nadnárodní a zároveň jako postavy in concreto. Jak
poznamenal Robert B. Pynsent v monografii o Juliu Zeyerovi (Pynsent 1973), Egon Faren je
„evropský typ“, stejně tak Dorian Gray nebo Huysmansův des Esseintes. Dodejme, že
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Martenova postava už od první verze prózy lokalizované do českého prostředí popírá
stereotypní představu o typu českého dekadenta, který trpí „hladem po kultuře“ (Pynsent
1988). Spolu s odstraněním referenčních vazeb na české kulturní a umělecké prostředí mizí
též určení hlavní postavy jako kritika. Za národně-kulturní determinaci v knižní verzi Mimo
dobro a zlo nastupuje determinace geneticko-psychologická, která byla ve své době spojována
s jistým kulturním vzorcem (srov. Tainovy determinanty osobnosti: „rasa“, milieu, moment).
Marten se k typu národně-kulturní charakterizace navrátil v závěrečném textu Erotikon (viz
6.10). V Mimo dobro a zlo jde o podmíněnosti odlišné. Oproti juvenilní verzi je například
klášterní výchova obou žen v expozici zmíněna hned dvakrát. Charakter, neduhy i morální
prohřešky postav by plně „vysvětlovala“ rodinná anamnéza. Údaje o melancholii a
samotářství otce sourozenců a jeho pověst podivína nově napojují charakteristiku hlavních
postav na dobový medicínsko-filozofický diskurs o degeneraci jako dědičné determinaci. Ten
tvořil jeden z pilířů tzv. dekadentního narativu. Aktualizovaný popis dějiště evokuje atmosféru
fin de siècle jako agonie. Domov sourozenců – upadající venkovské sídlo s pamětí
představuje dekadentí topos: „pyšný kout s ovzduším ticha a známkami zpustošení, jako
určený pro intimní odumírání zapomenutého rodu z galantní doby“ (Marten 1907, 21).
V intencích dekadentního narativu Egon chápe intimní vztah se svou sestrou jako
překročení limitu „v opojení, k smrti silném“ (Ibid., 6) a stvrzení své výjimečnosti (motiv
sebedivinizace). Naopak průměrný vztah s postavou Kláry, symbolem panenské čistoty a
zdraví, protagonista zpětně nahlíží jako neatraktivní pro jeho profánnost (45). Oproti verzi
z roku 1902 postavy v reflexi vlastní psychologie zacházejí mnohem dále; například příčina
Heleniny krize je Egonovi od počátku známa: „na jehož příčiny [vnitřního zlomení, J. K.] si
zakazoval mysleti“ (5), jinak tomu bylo ve verzi z roku 1902: „vzpíraje se jen tušiti jeho
[vnitřního zlomení, J. K.] příčiny.“ (Marten 1901–1902i, 20). V první verzi Helena oddaně
věří v „boha“, ve verzi z roku 1907 „v hřích, v trest, v boha, ve všecky ty nelítostné, strašné
přízraky našeho svědomí.“ (Marten 1907, 15).
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6.6.1 Intermezzo třetí: teorie dědičné degenerace

Dobový medicínský diskurs hovořil o tzv. hereditární degeneraci. V jednotlivých
koncepcích zastávala v různé míře roli též otázka religiozity. Radikální a velmi vlivné byly
kreacionistické myšlenky Bénédicta Augustina Morela (Traité des dégénérescences
physiques, intellectuelles et morales de l’espèce humaine, 1857). Podle hojně přejímaného
tzv. Morelova zákona, např. P. J. Möbiem v Über Entartung (Möbius 1900) aj., de-generace
vzniká akumulací nervových odchylek během generací, což vede nejen k duševním
chorobám, ale i k morálním pokleskům až nakonec k vymření rodu. Morel konstatoval
celkovou pra-příčinu degenerace v dědičném hříchu. Zde podle něj pramení základní
odchylka od ideálu člověka, jehož Bůh stvořil ku svému obrazu (Pross 2013; Vacek 2006).
Vývoj člověka podle Morela probíhal ve dvou liniích podle schopnosti, resp. neschopnosti se
přizpůsobit prostředí (degenerace). Takové tvrzení mu ve své době umožnilo snadnou
aplikovatelnost teorie na celé lidstvo – „dispozice“ k degeneraci je tak v rámci křesťanského
výkladu světa vlastní každému. Duševně nemocný není v této logice nevinný, je nemorální.
Pozdější debaty se ubíraly směrem k tématům jako podíl prostředí a „rasy“ na vzniku tzv.
degenerace (Möbius 1900; Pross 2013).310 Diskurs o dědičné degeneraci byl v evropských
modernách všudypřítomný. Kolem roku 1900 jej reflektovala také česká psychiatrie,
sociologie a filozofie. Např. Karel Kuffner stále na Morela navazoval (Vacek 2006), tématu se
kromě T. G. Masaryka věnoval např. Břetislav Foustka v knize Slabí v lidské společnosti.
Ideály humanitní a degenerace národů.311

310

Michel Foucault píše, že právě z dobové psychiatrie vzchází nová forma rasismu, jež má společnost „zevnitř“
chránit před abnormálním jako dědičným „zlem“. Tato nová forma následně úspěšně interferovala s tradičním
rasismem etnickým. Srov. pasáž o spojování „rasy“ a „zla“: „[…] cʼest le racisme contre les individus qui,
étant porteurs soit dʼun état, soit dʼune stigmate, soit dʼun défaut quelconque, peuvent transmettre à leurs
héritiers, de la manière la plus aléatoire, les conséquences imprévisibles du mal quʼils portent en eux, ou
plutôt du non-normal quʼils portent en eux.“ (Foucault 1999, 299).
311
Časopis Česká mysl z roku 1905 Fouskovu knihu Slabí v lidské společnosti. Ideály humanitní a degenerace
národů recenzoval. Degenerace se týká tzv. kulturních národů, jejími efekty jsou úbytek vojenské schopnosti,
nízká porodnost, nervozita. Autor vyzývá k „regenerační práci“ cestou sociální osvěty. „Po stručném přehledu
všeobecných teoriích o degeneraci národů a předběžné jejich kritice (hl. I) jedná spis o sociálních činitelích
degenerace (hl. II) [...] míšení a křížení plemen, pokrevenské sňatky, biologické ztráty vzešlé z válek, a
vnitřních rozbrojů, doplňování obyvatelstva z nižších tříd a postupné zatlačování vyšších, pokroky v hygieně
a humanitních zařízeních vůbec škodné vlivy měst, průmyslu, prostituce, alkoholismu atd.“ (N. 1905, 218).
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Religiozita, resp. její krize, hrála podstatnou roli ve vlivných výkladech Maxe
Nordaua (Entartung), který z Morela do velké míry vycházel. Nordau312 hovořil
o prohlubující se sekularizaci v období fin de siècle jako o jednom z faktorů, který degeneraci,
hysterii a neurastenii způsobuje. Základem chorobného stavu fin de siècle je podle něj, ovšem
i podle mnohých dalších, vychýlení z tradičního (náboženského) řádu, nerovnováha, ztráta
„středu“, která je způsobena či prohloubena závislostmi jako alkoholismus, morfinismus, dále
šokem prusko-francouzské války, nadměrnou intelektuální zátěží tiskovinami i tzv. vyšší
uměleckou kulturou obecně (kapitola Etiologie, Nordau [1892] 1896, 63–81). Diskurs o
degeneraci výrazně formoval dekadentní narativ operující s tezí, že i velmi vzdálený duševně
„chorý“ předek (melancholik, alkoholik, podivín) může úděl postavy zcela předurčit. Ve verzi
Mimo dobro a zlo z roku 1907 je tak množina možných příčin Egonovy krize doplněna o nové
faktory: deprese a narušená incestní sexualita sourozenců jsou v rámci teorie o degeneraci
„vysvětleny“ rodinnou genealogií jakožto chorobopisem. Michel Foucault k tomuto
poznamenává, že teorie hereditární degenerace byla pro dobovou psychiatrii skutečně velmi
výhodná, neboť vše může být nakonec příčinou naprosto čehokoli (Foucault 1999, 296).
Byl to také Nordau, kdo prosazoval názor o (spolu)příčinách degenerace v
„nevhodné“ filozofii a umění. Jak zdůrazňuje Caroline Pross, v Entartung je původ
degenerace poprvé explicitně přenesen z oblasti dědičnosti do oblasti umění (imaginace,
reprezentace a působení) a kultury.313 Tato cesta však byla pozvolna připravována již dříve.
Jak poznamenává Michel Foucault, v latinsky psaném spisu Psychopathia sexualis Heinricha
Kaana z roku 1844 je jako příčina deviací (kam řadí také autoerotismus či homosexualitu)
uvedena imaginace (phantasia):

[…] à la même époque, lʼinstinct était invoqué, au fond, pour servir de support à des actions
habituelles,

irrésistibles,

automatiques,

sans

accompagnement

de

pensées

ou

de

représentations, lʼinstinct sexuel, qui est actuellement décrit par Heinrich Kaan, a partie liée
avec lʼimagination. Cʼest lʼimagination qui lui ouvre lʼespace où il va pouvoir développer sa
nature anormale. Cʼest dans lʼimagination que vont se manifester les effets du décrochage
312

Marten Nordauovy výklady považoval za nesmyslné, Nordauovo jméno užíval jako ironickou figuru, viz
kritika Viktora Dyka: „Panu Dykovi bylo zůstaveno, aby v póze českého Nordaua vyslovil největší lež, jež
kdy byla o umění slyšena: Staletí a tisíciletí nedávají ovoce: jen zcela určité roky.“ (Marten 1903a, 279). To se
pochopitelně nevylučuje s možností, aby Marten Nordauovy teze a jejich dosah v beletrii tematizoval jako
závažný problém své doby a dokonce je využíval i jako princip estetické hry.
313
Srov. „In Ertartung überträgt Nordau das in Die Krankheit des Jahrhunderts [Nordaův román z 1889, J. K.]
ein erstes Mal durchgespielte Wissen über die ‚Degeneration‘ der Modernen nun systematisch auf die
Literatur.“ (Pross 2013, 150).
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entre nature et normalité, et cʼest elle, cette imagination, qui va, à partir de là, servir
dʼintermédiaire, de relais, à toutes les efficacités causales et pathologiques de lʼinstinct sexuel.
(Foucault 1999, 265)

Odtud již zbýval pouze krok k teoriím o nákaze či „intoxikaci“ působením uměleckého díla.
Nordauova kulturní kritika chtěla být komplexní a zaujmout celou šíři interních i
externích faktorů, jež degeneraci způsobují. Jak bylo zmíněno výše, v otázce role moderního
umění, literatury zejména, ovšem i čehokoli tištěného v životě člověka, Nordau zastával názor
značně skeptický – člověk devatenáctého století je podle něj důsledkem dopadů
modernizačních procesů a zvláště technického pokroku vystavován stále větší psychické
zátěži. Významný podíl nese medializace žitého světa, zahlcení informacemi prostřednictvím
tisku a knižní produkce. Každý přečtený a napsaný řádek, konverzace, dokonce i pozorovaná
scéna je extrémní zátěží pro smysly a mozková centra (Nordau [1892] 1896, 72). „Stigmata“
degenerovaných, hysteriků a neurasteniků se podle Nordaua shodují s projevy „dekadentních“
umělců. Vzhledem k absenci náboženských autorit a univerzálních ideálů role moderního
umění v životě člověka narůstá, umělci i fikční postavy zaujímají místa ikon a idolů. Cesta k
novodobému ideálu je realizována imitací vzoru, degenerace a hysterie se šíří symbolisním
uměním jako „intoxikace“: „Man berauscht sich an den nebelhaften Wortfolgen
symbolistischer Gedichte […].“ (Nordau [1892] 1896, 26). „Zdravý“ je navíc ochoten stát se
„degenerovaným“ pro prestiž či profit. Za situace, kdy umění zastává takovou úlohu, je nutné
analyzovat nešvary doby právě na uměleckých dílech a jejich původcích. Taková byla
Nordauova vědecká bilance a metoda.
K výše zmíněnému tzv. Morelovu zákonu dědičnosti „zla“314 odkazoval také
Masaryk ve spisu Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty, když
analyzoval podíl dědičných dispozic ve sklonu k sebevražednosti (Der Selbstmord als soziale
Massenerscheinung der Gegenwart 1881, poprvé česky 1904). Hlavní vliv na vrůstající
sebevražednost má však podle Masaryka pokrok, osvěta a moderní (evropská) vzdělanost.
Příčinou krize moderního člověka jsou zejména bezbožnost (a z ní plynoucí „mravní

314

Masaryk ve svém spisu uvedl Morelův obraz postupné degenerace: I. generace: mravní zvrhlost a alkoholické
excesy – přes maniakální záchvaty, melancholii a pud k vraždě v dalších generacích – až po IV. generaci
charakterizovanou jako: idiocie a vymření rodiny. K Morelovu zákonu a možnosti dědičných dispozic
k sebevraždě však Masaryk lakonicky poznamenal: „[...] jak si to máme myslit, nedovede zatím nikdo
vyložit.“ (Masaryk [1881, 1904] 2002, 93). V zásadě šlo o problém poměru fyziologických dispozic, představ
získaných a tzv. „zděděných představ“, jež Masaryk sám vyvracel.
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anarchie“), což znamená „polovzdělanost“ a dále nemožnost vzdělání aplikovat.315 Do oblasti
moderní osvěty náleží také filozofie a umění, které musejí být zprostředkovány. Chorobná
obrazotvornost předváděná v divadle a novinách je nakažlivá, je napodobována. 316 Umělecké
kulty Masaryk považoval za moderní podobu idolatrie: „vnímání uměleckého díla nenahradí
procítění všeobecného náboženského obsahu [...] umění může být vždycky ve službách
náboženství, nahradit ho nedovede nikdy.“ (Masaryk [1881, 1904] 2002, 81). „Rizikem“ je
podle Masaryka-sociologa především romantická poezie a Schopenhauerova „filozofie
pesimismu“ příbuzná buddhismu v úsilí o dosažení stavu klidu v ne-chtění:317

Přehlédneme-li veliký počet pesimisticky naladěných básníků nové doby – Young, Byron,
Shelley, Poe, Grabbe, Hölderlin, Heine, Kleist (sám Goethe si zahrával se sebevraždou),
Lenau, Sénancour, Musset, Foscolo, Leopardi, Carducci, Giusti, Słowacki, Lermontov,
Puškin, Gogol – a spojíme-li je s pesimistickou filozofií Schopenhauerovou, dostaneme přímé
potvrzení toho, co nám tak hrozně suše praví statistická data: jsme unaveni životem […].
(Ibid., 142)

6.6.2 Koncepty vůle

Miloš Marten v konstrukci románových postav z těchto dobových diskursů
vycházel a navazoval na ně. V Mimo dobro a zlo z roku 1907 výrazně rozšířil pole
reflektovaných myšlenkových koncepcí a zdůraznil roli filozofie. Jestliže v první verzi šlo
o tzv. překonávání křesťanství „renesančním“ snem (metamorfóza) zejména za pomoci
nietzscheánství (tzn. interpretace Nietzschovy filozofie, aplikace jejích figur), ve druhé verzi
315

Sebevražda je pro Masaryka otázkou „evoluce“, tzv. přírodní národy ohroženy nejsou. Nevzdělanost je v
případě přírodních národů úspěšně kompenzována nábožností. (T. G. Masaryk [1881, 1904] 2002, 99).

316

Téma „nápodoby a nákazy“ ve vztahu k sebevraždě, tedy poměru představy a činu Masaryk analyzoval podle
dobového paradigmatu. Melancholii ve své době považoval za nakažlivou duševní nemoc, druhou fázi
„psychózy“ (Masaryk [1881, 1904] 2002, 88).
317
Srov. Masarykovy formulace o kritické „polovzdělanosti“: „Rozum necháváme vědě, cit pak náboženství a
církvi, v něž už nevěříme a kterým už nedůvěřujeme – a to je jediná, ale ohromná chyba naší civilizace.“;
„Této rozumové a mravní anarchii se na jedné straně přičítá naše veliké nervózní vzrušení a ustavičně
vzrůstající počet duševně chorých, na druhé straně se z ní vyvíjí onen pesimistický světový názor, který má
nejenom výmluvný výraz v moderní poezii a filozofii, nýbrž tisícům a tisícům činí život skutečně
nesnesitelným.“ (Masaryk [1881–1904] 2002, 139; 142).
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se v Egonově (sebe)reflexivním monologu objevují také zásady Kantovy univerzalistické
etiky a Schopenhauerova metafyzika. Hlavní postava usiluje osvobodit se od veškerých učení,
jakýchkoli externích (heteronomních) morálek s cílem dosáhnout představy ničím
nedeterminované vůle a stát se přitom celistvým Já. Egonův zběsilý reflexivní monolog je
prezentován jako jeho každodenní zkušenost, jíž je sebetvorba provázená zápasem o sebe
sama. Stejně jako dříve v případě motivu umění, také filozofické koncepce jsou představeny
jako farmakon, lék snadno zneužitelný proti sobě i druhým, který se stává překážkou svým
principem „vnějšku“. Na druhou stranu, postava ve filozofických koncepcích hledá nejen
poskytnutí budoucí orientace ve světě, ale i ospravedlnění jednání, o němž současně sama
pochybuje. Jakákoli myšlenka je představena jako zápor i klad. Například svoboda je
nahlížena jako pozitivní zkušenost, trvalý zdroj životní energie, ale i naopak – realizace
svobody se ukazuje jako destruktivní i sebe-destruktivní. Podobně zákon a řád jako formy
delimitace jsou jednou spatřovány jako omezující, tlumící životní energii, náhle v nich však
postava shledává i osvobozující a kreativní potenciál.
Stejně jako v první verzi je i zde Martenovým hlavním tvůrčím postupem práce s
nedořečeností (elipsou) a náznakem prostřednictvím aluzí k uměleckým dílům a diskursům.
Egonův vnitřní rozpor je inscenován v jeho318 manévrování s pojmem vůle. Specifikum tkví v
tom, že postava sama jako by nad tímto procesem ztrácela moc. Protagonista je rezervoárem
myšlenek, které se osamostatňují, aniž by je mohl uvést v soulad či je odstranit: „Egonovy
myšlenky šly horečně rychle; stěží stačil sledovati jejich chvat.“ (Marten 1907, 53). Text
inscenuje chaos, jenž má předpokládaný čtenář pořádat.
Explicitní odkazy k Nietzschovi ani Kantovi se v textu nikde neobjeví, přesto lze
jejich filozofii jako zdrojovou oblast za metaforami a (na první pohled) nesignalizovanými
parafrázemi identifikovat. K Schopenhauerovi text odkazuje uvedením jeho jména až v
závěrečné části textu. Martenovo užívání výrazu „vůle“ je strategicky znejasňující a
zavádějící. Nevíme, který koncept má postava na mysli, či zda jde o užití slova spíše v
běžném smyslu jako „chtění“. Při vzpomínce na zrod poměru se svou sestrou Egon nejprve
konstatuje přítomnost „vůle“, jíž byla „vášeň, vůně krve a štěstí hříchu“ (Ibid., 6).
Provokativně se zde ozývá schopenhauerovský princip slepé vůle-instinktu, který je zasazen
do dekadentního plánu, do vyprávění o degeneraci a regeneraci. Slepá vůle se projevuje mimo
jiné pohlavním pudem, jenž vede člověka(-živočicha) k sebezachování za jakoukoli cenu ve
318

O typu tzv. auktoriálního vypravěče bychom patrně mohli uvažovat v několika výpovědích na počátku textu.
Dále je příběh vyprávěn tzv. personálním vypravěčem s užitím polopřímé řeči. Hojně je zastoupen vnitřní
monolog.
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jménu druhu. Zároveň zde lze číst i odkaz k Nietzschovu voluntarismu, který znamená více
než tento instinkt.319 „Revoltující“ kreativní vůle je překročením hranic křesťanské morálky, je
sjednocující osvobozující silou individua. Pro postavu znamená vitalistní vzpouru: „V jejich
nervech, říkali si, proudila odvážná síla, byli jinými lidmi, za hranicemi zodpovědnosti. Byli
rozhodnuti, neposlouchati než svých instinktů, hýřiti životem podle hnutí své vůle [...].“
(Marten 1907, 6). Působení aktu osvobození je však krátkodobé: „pochybnost a zmatky
opanovaly jeho ducha a stará krásná vůle nepřicházela ho osvoboditi.“ (Ibid., 8).
Také jinde se objevuje koncept vůle příbuzný Schopenhauerově vůli jako jednotě
v metafyzickém principu: nečasová vůle o sobě, jejíž manifestací (objektivací) je také člověk
jako subjekt poznávání se svou finalitou (viz výše).320 V Mimo dobro a zlo se objevuje výraz
„vesmírová vůle“, jež se postavě ozřejmuje ve stavu kontemplace, tedy ne-chtění a nejednání:

[…] měl dojem, že cítí se v nich [ve věcech, J. K.] probouzeti temnou, pravěkou bytost,
rovnou svojí, a že vniká v její hrozné úsilí, totéž, které se v jeho nitru křečovitě vzpínalo,
uváděno v pohyb neznámou, nepochopitelnou silou. Nebylo rozdílu mezi nejjemnějšími
funkcemi jeho mozku a mezi stoupáním šťáv, tichým dechem listí, vegetativním životem
rostlin, a on žil stejně z milosti nebo kruté hry vesmírové vůle život snad diferencovanější, ale
o nic volnější, o nic významnější, než byl jejich. (Marten 1907, 17)
319

Nesouhlas s Schopenhauerovým konceptem vůle jako absolutizovanou metafyzickou pověrou o jednotě vůle
Nietzsche vyjádřil např. v § 19 Jenseits von Gut und Böse. Vůli zde chápe jako mnohost, zápas pocitů,
myšlenek a delirium afektu: „[…] in jedem Wollen ist erstens eine Mehrheit von Gefühlen, nämlich das
Gefühl des Zustandes, von den weg, das Gefühl des Zustandes, zu dem hin, das Gefühl von diesem ‚weg‘ und
‚hin‘ selbst, dann noch ein begleitendes Muskelgefühl, welches, auch ohne dass wir ‚Arme und Beine‘ in
Bewegung setzen, durch eine Art Gewohnheit, sobald wir ‚wollen‘, sein Spiel beginnt. Wie also Fühlen und
zwar vielerlei Fühlen als Ingredienz des Willens anzuerkennen ist, so zweitens auch noch Denken: in jedem
Willensakte giebt es einen commandirenden Gedanken; – und man soll ja nicht glauben, diesen Gedanken von
dem ‚Wollen‘ abscheiden zu können, wie als ob dann noch Wille übrig bliebe! Drittens ist der Wille nicht nur
ein Complex von Fühlen und Denken, sondern vor Allem noch ein Affekt: und zwar jener Affekt des
Commando’s.“ (Nietzsche a D’Iorio 2009, JGB-19). Srov. Nietzsche, Friedrich. 2003. Mimo dobro a zlo:
předehra k filozofii budoucnosti. Přel. Věra Koubová. Praha: Aurora. Vincent Stanek upozorňuje na další
Nietzschův nesouhlas se schopenhauerovskou koncepcí vůle jako pouhého pudu sebezachování v § 349 Die
fröhliche Wissenschaft, kde Nietzsche hovoří o vůli jako rozšiřování moci („Machterweiterung“) v mezích
konkrétního života, mimo metafyziku. Zároveň Stanek upozorňuje, že v posthumních fragmentech se
Nietzsche Schopenhaurovi paradoxně přibližoval rozšířením voluntarismu i na oblast anorganického světa.
Srov. (Stanek 2002).
320
Jevící se svět je zrcadlem, tzv. objektitou, vůle o sobě, jež je vůlí (k životu), slepým pudem, i metafyzickou
podstatou světa: „Der Wille, welcher, rein an sich betrachtet, erkenntnislos und nur ein blinder,
unaufhaltsamer Drang ist, wie wir ihn noch in der unorganischen und vegetabilischen Natur und ihren
Gesetzen, wie auch im vegetativen Teil unsers eigenen Lebens erscheinen sehn, erhält durch die
hinzugetretene, zu seinem Dienst entwickelte Welt der Vorstellung die Erkenntnis von seinem Wollen und von
dem, was es sei, das er will, daß es nämlich nichts anderes sei als diese Welt, das Leben, gerade so, wie es
dasteht.“ (Schopenhauer [1819] 1991, § 54, 380).
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Objevuje se tak záblesk „pravdy“ Schopenhauerovy filozofie, moment poznání v popírání
(tzn. tlumení) slepé vůle při cestě za osvobozujícím dosažením „vyššího“ vědomí (rezignace v
tzv. asketického ideálu,321 nazírání idejí, tvorba): „Proč nezůstati klidným, nehybným,
lhostejnou parcelou prázdna, kterou jsme?“ (Marten 1907, 17). Egon se současně cítí být
smýkán dvěma protikladnými energiemi, dvěma tragickými nutnostmi: „vůle růsti“ versus
„útlak“, které připomenou princip Eros-Thanatos: „ve všem je činným týž vztlak, vůle růsti, a
proti němu v boji útlak, něco, co upoutává… jako ve mně, řekl hlasitě. Ale nestanul ani u této
myšlenky. Zmizela rychle, jako ostatní.“ (Ibid.). Důsledný asketický ideál se postavě jeví jako
nerealizovatelný, hledá další útěchu-lék v identifikaci s revoltou nietzscheána, ovšem bez
trvalého úspěchu.
Následuje další kolo pochybnosti. Egon posléze v projektu „revoltující vůle“
(později též v „absolutní životní vůlí[i]“) (Ibid., 54) založeném na překročení Zákona (zde
křesťanství jako společenská norma i ideologie) shledává cestu k sebe-destrukci: „Zlomena.
Tím, že ji zasáhla jeho revoltující vůle. Aby ukázala zárodek smrti, který byl v jejich
vzpouře.“ (18). Anulování křesťanské morálky je nasvěcováno i jako anulování lidství. Ve své
revoltě Egon navíc spatřuje pouhý sebeklam racionalizace a alibismus. Nespolehlivé tělo
(„nervy“ a „pohlaví“) klame snadno zkorumpovatelný rozum: „A což měl-li pravdu posměšný
hlas, který slyšel šeptati za vším? Byla-li energie vzdoru a touhy, metafyzická revolta jeho
ducha, maskou, pod níž se šklebil starý faun a falické božstvo přikyvovalo pitvornému obřadu
ješitného otroka.“ (Marten 1907, 18). Také výraz „metafyzická revolta“ (dále též „ideová“)
zůstává strategicky nevyjasněn. Postavě jde o revoltu proti staré metafyzice (a morálce)
křesťanství, o revoltu ve jménu schopenhauerovské metafyziky, kterou by snad bylo možné
nazvat jako jakýsi „voluntaristický idealismus“, ovšem i o revoltu proti metafyzikám vůbec
(jakožto nietzscheán). Současně se chce postava stát bohem samým.
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Srov. Schopenhauerovu koncepci života jako utrpení v podléhání vůli: „Alles Wollen entspringt aus
Bedürfnis, also aus Mangel, also aus Leiden. Diesem macht die Erfüllug ein Ende; jedoch gegen einen
Wunsch, der erfüllt wird, bleiben wenigstenszehn versagt [...] Darum nun, solange unser Bewußtsein von
unserm Willen erfüllt ist, solange wir dem Drange der Wünsche mit seinem steten Hoffen und Fürchten
hingegeben sind, solange wir Subjekt des Wollens sind, wird uns nimmermehr dauerndes Glück noch Ruhe.“
[zvýrazněno autorem, J. K.] (Schopenhauer [1819] 1991, § 38, 279–280). Estetická zkušenost znamená „die
Befreiung des Erkennens vom Dienste des Willens das Vergessen seines Selbst als Individuums und die
Erhöhung des Bewustseins zum reinen, willenlosen, zeitlosen, von allen Relationen unabhängigen Subjekt des
Erkennens. Mit dieser subjektiven Seite der ästhetischen Beanschauung tritt als notwendiges Korrelat immer
zugleich die objektive Seite derselben ein, die intuitive Auffassung der Platonischen Idee.“ (Ibid., 283–284).
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Vzápětí postava mění směr úvahy a navrací se k myšlence „nesvobody“ ve
smyslu podléhání svým pudům, a skrze ni ke kantovské vůli, tzn. myšlence svobody v
Kantově morálce úkolu. Odhalení nespolehlivosti rozumu poukazuje na nebezpečí
nezvladatelnosti pudů, ovšem i na nebezpečí schopnosti racionálně ospravedlnit
(racionalizovat) cokoli. I tuto možnost Egon nakonec přijímá: „Byť i bylo to, co nazýval
z přílišné citlivosti ideovou revoltou, odrazem elementárního hnutí, řekl si, jen jinou podobou
vášně zcela instinktivné, kterou intelekt zakryl fikcí duchové prapříčiny – neměnilo to ničeho
na jeho skutku.“ (Marten 1907, 19).
Stejně jako v časopisecké verzi Mimo dobro a zlo dochází postava při autoanalýze k hranici mezi vědomím/oblastí rozumu a oblastí, kde je domovem „záhadná prasíla“
(30), přičemž ani zde se výraz nevědomí neobjeví. Stejně jako v předchozí verzi se setkáváme
s motivem sondování „prostoru“, na jehož prozkoumání nástroje racionální analýzy nestačí:
„Čím více v sobě slídil, čím zarytěji pátral po vztazích a příčinách svých trýzní, tím hlouběji,
zdálo se, vnikala jejich nákaza [...].“ (Ibid.). Po několika repeticích pochybnosti se znovu
objevuje nietzschovská figura člověka-iracionální síly, který naopak odhaluje sebedestruktivnost v křesťanské morálce. Pochybnosti jsou však zcela neřešitelné a pojmy jako
svobodná vůle nebo individuální moc se jeví jako nesmyslné protimluvy: „Ale ještě není u
konce boj vůle, život tvořící, a vůle, která jej ničí. Veliký násilník země má silné
sebezachovací pudy: člověk chce moc. Tedy: přízrak moci, aby pozbyla žádoucnosti její
skutečnost.“ (52).
Strategií textu je repetice a neustálé převracení perspektiv. V závěrečné části se
tak znovu objeví přitakání možnosti „revoltující vůle“, jež překračuje člověka jako
zdisciplinované zvíře, i její následné popření jako – ve svých důsledcích – kardinálního
omylu:

Není ani dobra, ani pravdy, ani krásy mimo nás, nýbrž jedině v nás, a tato slova jsou surogáty
vzrostlé vůle lidského ducha, onoho úsilí k dokonalosti, které v něm hoří. (Marten 1907, 53)
[…] před lety, kdy věřil v absolutno životní vůle a v možnost krásného renesančního sna,
uskutečněného někým, kdo by se pyšně postavil mimo víření lidského davu, odhodil jeho
schémata dobrého a zlého. (Ibid., 54)
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Egon je však tvůrčí osobnost, více než ve verzi z roku 1902, nejde tedy o buď, anebo.
Postava nakonec intuitivně směřuje k hledání jiné alternativy, přičemž prvek kritiky
křesťanské morálky je přítomen vždy. Uvyklý psychickému kolísání nalézá řešení v
experimentu, který má k schopenhauerovskému asketickému ideálu na první pohled blízko.
Veden vůlí-chtěním k absolutnímu ne-chtění (Thanatos) si od destrukce stávajících vztahů k
okolí, veškerého myšlení a řádů, včetně z toho plynoucí sebe-destrukce slibuje znovunabytí
života díky „vůli prvního dne“. Tato volba je spíše znouzectností poté, co je svou sestrou
podruhé a definitivně odmítnut:

Ano – jsou chvíle, kdy musíme zpřetínati všecka vlákna, která nás spojují se životem. Proto,
že bychom chtěli najíti prvotnou, panenskou vůli k žití, vůli prvního dne, která neměla
minulosti ani pochybnosti, ani lítosti, a které patřilo ještě všecko. (Marten 1907, 55)

6.6.3 Trosky ráje téměř znovunalezeného

Princip nedořečenosti, jímž autor udržuje napětí, se netýká jen systému aluzí.
V průběhu reflexivního vyprávění se objevují zmínky o Egonově iniciálním projektu
metamorfózy. V expozici je ona proměna nejprve popřena jako nezdařený pokus a v průběhu
textu v náznacích znovuoživována. Teprve v závěrečné scéně hlavní postava nalézá starý
koncept s projektem a podstata metamorfózy je objasněna. Jde o stejný motiv jako ve verzi z
roku 1902, zde je však podoba „nového“ života představena explicitněji. Egonova
idealizovaná vize se v náznacích prolíná textem jako představa renesance a renesančního
člověka, objevitele individualismu:

Bylo by třeba, aby měl kolem sebe lidi, poznamenané jako on velkými vášněmi nebo
roznícené myšlenkami, družinu renesančního knížete, odpočívajícího s básníky a umělci,
s nádhernými ženami, s učenci a vojevůdci když jej znavila napjatá hra diplomacie a války…
(Marten 1907, 35)
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Naznačenou představu renesance tvoří kult výjimečnosti, autonomie myšlenková i mravní a
dobyvatelská odvaha, jichž je podle hlavního protagonisty modernímu člověku nejvíce třeba.
Člověk fin de siècle trpí dostatkem a morálkou náboženství, v něž nevěří. Postavu provází
pocit přílišné myšlenkové mnohosti („pochybnosti a zmatky, které jej tříštily“) (Marten 1907,
8). Znovusjednocení, vnitřní integritu, hledá v partnerce vhodné pro život „renesanční,
zmnožený, vítězný“ (Ibid., 43).322 Takové představě odpovídá pouze láska incestní –
zakázaná, zničující, neplodná či monstrózně plodná, která je pokusem o dosažení (božského)
absolutna, věčnosti, transcendence: „Neboť jen to, to neúprosně nutné, čekající mimo prostor
a čas, je láska, kterou hledáme, otevírajíce srdce žen jako hroby za poklady.“ (47).
Jaký byl tedy ideál člověka, který je v Mimo dobro a zlo představen a který se
postavě vymkl z rukou? Text implicitně odkazuje k ideálu homo universalis, jehož prototyp v
období fin de siècle představoval Leonardo da Vinci323 („leonardovské sebenalezení“) (54).
Jde o představu harmonického člověka, jenž je opakem specializace. Svobodně rozvíjí svůj
neobyčejný potenciál a je sobě sama nevyčerpatelným zdrojem energie. Egonova představa
„Člověka“ však kombinuje představ několik – autonomní a univerzální renesanční člověk;
nadčlověk jako člověk psychologického vývoje, člověk kreativní, tak jak je představen např. v
Also sprach Zarathustra; ovšem i „satanský“ člověk Johannese Schlafa, blízký excesu:

[…] věřil v absolutno životní vůle a v možnost krásného renesančního sna, uskutečněného
někým, kdo by se pyšně postavil mimo víření lidského davu, odhodil jeho schémata dobrého a
zlého, a z výše svého ledovce bral a hnětl život jako poslušnou látku, které by dal, čeho nemá
sama ze sebe, nýbrž jedině z vůle a oběti člověka: formu. (Marten 1907, 54)

Egonův projekt „leonardovského sebenalezení“ je nakonec demaskován v celé své
utopičnosti.
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Také v předchozí verzi žena ztělesňuje (zcela nutný) doplňující element, který si Egon „představoval
vstupovati ve svou bytost jako výslednou harmonii, slavný ukončující akord.“ (Marten 1901–1902i, 219).
323
Homo universalis je „podle Leonarda da Vinci člověk harmonický, který spěje k rozvinutí svých
neobyčejných možností, k sebezmistrování a nalezení sebe sama v souznění s bytím. Je to člověk duchovní
svobody, který ze svého sebenalezení i tvoří.“ (Olšovský 2011, 89). K obrazu da Vinciho v kultuře fin de
siècle jako „prototypu génia-tvůrce“ srov. (Vojvodík 2006a, 167).
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V první verzi Mimo dobro a zlo Egon poznává, že vymknout se z dosahu
křesťanské morálky je nakonec iluzorní. Ve druhé verzi se postava snaží vymanit z dosahu
veškerých morálek, které se jí jeví jako vnucené, jako vnější indoktrinace, jíž se člověk
(zoufale) heteronomně chápe. Takto postava přistupuje i ke kategorickému imperativu,
principu morálky autonomního úkolu (viz dále). Egon si vykládá jakoukoli morálku
vycházející z „exteriéru“ či z kontaktu s ním, tzn. se společností, jako disciplinující nástroj
ideologie, pokus determinovat. Všechny morálky ztotožňuje s pudem sebezáchovy jím
zavrhované společnosti. V „úsilí sociálních instinktů“ (Marten 1907, 32) vidí mechanismus,
který svobodný rozvin individua „umrtvuje“. Významu morálky jako ochrany před druhými i
sebou sama si postava není vědoma. Naopak usiluje vzepřít se jak internímu pudu
sebezáchovy (tzn. překonat limity člověka-zvířete), tak externím pudům zachování
společnosti, dosáhnout tak svobody a realizovat „dílo bořícího a tvořícího ducha, své nádherné
vzpoury a svobody myslitele“ (Ibid.). Protagonista je přesvědčen, že systémy morálek svými
dogmaty a soudy potenciál výjimečných osobností paralyzují. Myšlenku jakékoli
transcendentní mocnosti, ale i transcendentální morálky à la Kant odmítá:

Byl hotov uznati se raději za chorobného nejhorší chorobou, za hříčku zkažených nervů, jen
ne za podrobeného, ztrestaného mocí, která by rozhodovala bez něho o jeho životě, starého
boha, identického, ať mu dá fantazie podobu strašného židovského soudce nebo mravního
imperativu vězícího v lidském rozumu. (33)

Oproti první verzi je hlavní postava o poznání více ukotvena ve schématu
založeném na teorii dědičné degenerace (viz rodinné dispozice), „chorobnost“ je umocňována
vlivy kulturními (báseň, filozofie, náboženství) a socio-ekonomickými (městské milieu).
Egonova vzpoura je vitalistní revoltou, kreativním sebeutvářením, cestou za realizací ideálu,
únikem z nesnesitelného stavu s cílem uzdravení. Vše je však ambivalentní: metoda
metamorfózy – odstranění všeho, co brání životní energii – je ukázána i ve světle principu
„účel světí prostředky“. Logikou dekadentního narativu (překročení fatální hranice – zkáza –
rekonvalescentův pokus o návrat nenávratného) se jakékoli úsilí postavy o zlepšení situace
obrací proti ní, pokusy o re-generaci jsou postupující de-generací. Přerušení sociálních vazeb
s milieu se ukazuje jako zničující volba (Thanatos): „jeho odloučenost má bolestnou
nehybnost smrti.“ (Marten 1907, 34). Samotu Egon zpětně hodnotí jako „moderní úpadkový
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ekvivalent askeze a kontemplace dávných věr“ (Ibid., 35). Milostný poměr s vlastní sestrou je
aktem vyvázání se ze společenské smlouvy. Jestliže Egon tento poměr nejprve pojímal jako
vítěznou anulaci křesťanské morálky, moc jejího působení se pocitem hříšného provinění
potvrzuje. Milostný poměr jako extrémní projev životní energie, jenž měl teorii dědičné
degenerace i „dekadentní únavu“ popřít, naopak existenci dekadentního narativu jako Zákona
paradoxně stvrzuje: „Všecko, čím žili, odehrávalo se v kruhu, který už překročil, a vrátiti se
nebylo možno.“ (Marten 1907, 34). Tato závěrečná perspektiva, kdy je sen o metamorfóze i
reálný stav věcí znám, vrhá světlo na trosky ráje, který postava chtěla (znovu)ustavit. Až ve
chvíli ztrát se objeví intuice, že svět přítomnosti a každodennosti, který se Egon rozhodl
popřít, svět zápasu dobra a zla, je patrně oním rajským.

6.6.4 Polyfonní monolog

Moderní subjekt Marten v knižní verzi Mimo dobro a zlo představil jako tzv. nonautonomní v tom smyslu, že se sám sobě jeví jako bitevní pole: jednak sporu Eros-Thanatos,
jednak externě předpřipravených schémat, postojů a možností, které vycházejí z velkého
vyprávění křesťanství a konkurujících „heretických“ příběhů západní (a částečně východní)
filozofie. Egonův vnitřní monolog je komponován jako chaotická polyfonie hlasů –
překrývající se postoje a pozice utvářející dezintegrovanou reflektující osobnost. Autor zrušil
představu Já jako jednotné stabilní celistvosti a nastínil vnitřní reflexi mechanismů utváření
Já v čase. Egon volil z mnohosti, identifikoval se s jednotlivými světonázory a morálkami a
ověřoval jejich životaschopnost. K filozofickým konceptům nepřistupoval vědecky ani
opatrně. Naopak, „oblékal“ postoje, které mu byly k dispozici. Jeho Já se jeví jako fluidní:
moderní subjekt se ztrácí v externích filozofických a náboženských koncepcích, které na sebe
v reflexích postavy chaoticky narážejí i se přelévají jedna v druhou, aby se subjekt pozměněn
znovu vynořil. Jeho předchozí, odmítnuté podoby však nikdy zcela nemizí. Zanechávají své
stopy v podobě (potlačovaných) vzpomínek, podobně jako myšlenkové koncepce neexistují
jedna bez druhé, ale v polemickém dialogu.
Minulé pozice i alternativní možnosti Já se mohou opakovaně navracet jako
nesplněné přání, výčitka či pochybnost v podobě snů i bdělých přízračných zjevů. Ty jsou
219

sdělitelné prostřednictvím fantazijních metafor, jež zrcadlí zavržené. Takové vzpomínky a
projekce si uchovávají silný emocionální náboj a mnohdy se chovají jako jakési
nevyžádané „emocionální obrazy“. V Mimo dobro a zlo se tzv. špatné svědomí postavě
zjevuje v podobě „přízračného dravce“ (Marten 1907, 14); jako „fantom zavěšený kdesi
v korunách platanů a jenž na něj upíral zelenavé oči“ (Ibid., 7); „ďábel analýzy“ (30);
„kategorický imperativ jako psychofyzické strašidlo.“ (37).
Postava nakonec usiluje zodpovědět si otázku, kdo/co je hybatelem/prvním
principem lidského jednání a jaká role v tomto směru přísluší strachu a úzkosti jako jedněm z
nejsilnějších emocí. Pomalé směřování k tomuto jádru je inscenováno množstvím
nezodpovězených auto-polemických otázek. Na rozhraní vnitřního „dialogu“ s náboženskými
a filozoficko-morálními koncepcemi a experimentu vzniká Egonův nový názor, či snad lépe
„stav“. Již na počátku příběhu vyslovuje souvislost mezi „svědomím“, strachem a „ženskou“
slabostí: „Nebo podléhá žena lidské bázni, prapříčině svědomí, více než muž, výbojce z
instinktu a z potřeby ? [...] V ní… nemoc nervů. Svědomí.“ (19). Strach se postava pokouší
změnit v sílu. „Svědomí“ zde strategicky není s racionální rozvahou ztotožněno explicitně
(pravidlo kategorického imperativu), ovšem strachem k takové rozvaze nakonec instinktivně
cílí. Jasně nevyřčeným, ale stále přítomným problémem je otázka, co/kdo opory této rozvaze
tvoří: subjekt sám, společnost, jiný subjekt, idea?
Egonův názor vyrůstá ze (schopenhauerovské) představy nekonečna a
nesmrtelnosti, která je stejně útěšná jako děsivá: „Člověk-typus, síla vržená do kosmu a
bloudící jako beztvará mlhovina prostorem, drahami, jež byly determinovány, ale neměly cíle,
neměly konce, kde by se zastavil šílený let tohoto pohybu.“ (Marten 1907, 31). Dospěje k
myšlence, že bios vždy ze své podstaty pře-/za-krývá mors, který je jeho nevyhnutelnou
minulostí i budoucností. Vyjádřeno metaforicky: „Vyplniti život! Zakrýti masem a pletí
ironickou kostru, jíž jest.“ (Ibid.). Základním zdrojem veškerých představ je podle něj strach a
úzkost. Jde o úvahy otřeseného čtenáře Schopenhauera a Nietzsche,324 který tuší prvotnost
324

Srov. Schopenhauerovu definici života jako strachu ze smrti: „Das Leben der allermeisten ist auch nur ein
sterer Kampf um diese Existenz selbst, mit des Gewißheit, ihn zuletzt zu verlieren. Was sie aber in diesem so
mühseligen Kampfe ausdauern läßt, ist nicht sowohl die Liebe zum Leben als die Furcht vor dem Tode, der
jedoch als unausweichbar im Hintergrunde steht und jeden Augenblick herantreten kann.“ (Schopenhauer
[1819] 1991, § 57, 429). V tomto směru lze též připomenout distinkci apollinského a dionýského řádu, kdy
apollinská představa nutně kompletuje temnou pravdu dionýské jednoty v plození a umírání, viz Die Geburt
der Tragödie aus dem Geiste der Musik. K důležitosti nepravdy v umění v Nietzschově filozofii, jež vyrůstá
ze „schopenhauerovské[ho] nahlédnutí do strašlivé ‚podstaty světa‘“ Pavel Kouba píše: „V umění může zdání,
které je jakožto krása nezbytné, přiznat svou ‚zdánlivou‘ povahu, a proto nás před dionýským poznáním
nejenom chrání: je – právě jakožto přiznaná iluze – zároveň výrazem respektu vůči dionýské zkušenosti
reality, tzn. výrazem sounáležitosti s ní.“ (Kouba 2006, 177 a 179).
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prázdna, stavu ne-existence: „Oklamati v sobě vědomí, že žijeme, myslíme a cítíme jen
negací, usmrcující skutečnost, že není ničeho, mimo bolest a úzkost, výtvorce velkolepé lži,
kterou spřádáme z tisícerých malých lží každé vteřiny.“ (Marten 1907, 32).
Postava se ocitá v chaosu myšlenek. Horror vacui vede člověka k překotné
aktivitě, kreativitě, k vytváření si cílů a zátěže, a to mnohdy instinktivně a nevědomě. Patrně
stejný strach člověka vede k periodám zanechávání aktivity, resp. k aktivitě estetické a
kontemplaci (viz např. Schopenhauer). Podobně společností nabídnutá a člověkem přijatá
představa Boha/smyslu/nejvyšší ideje intuitivně zakrývá tušené prázdno. Následující pasáž lze
číst jako metaforu, parafrázi i rozvedení tezí v předmluvě k Cyklu o Erotovi jako regulujícím
prostředníku mezi bios a Thanatos, jež značí též pudy (auto)destrukce (v závorkách uvádím
interpretující komentář):
Bolest a úzkost jsou šílení jezdci, zachycení ve hřívě naší hvězdy [bios, J. K.], jedné z
posledních v kosmickém stádě. Stanula by – a stanouti je tolik jako zemříti [Thanatos, J. K.] –
kdyby jí nepoháněli ostny rozkoše [Eros, J. K.] a hrůzy [Thanatos, J. K.], dráždícími výkřiky
touhy, hvizdnutími biče, jemuž se říká smrt! (Ibid., 32)

Symbolicky zde na sebe naráží Schopenhauer (život jako strach ze smrti, pud sebezachování),
Nietzsche (život jako sebepřekonávání v rozkoši a bolesti a popření metafyziky) a nakonec,
perspektivou závěru textu, (snad paradoxně) i Platon (život jako směřování k ideji na
nejzazším horizontu?), viz 6.10.3.
Postava si též klade otázku, není-li (dědičný) hřích nakonec vrozenou esencí,
„něčím prvotným a nutným v lidské bytosti“ (Ibid.): „Což kdyby byly hřích a svědomí něčím
více, než mravním pojmem, abstrakcí, které dala život a moc tisíciletá úsilí sociálních
instinktů? Což kdyby byly přirozenou kategorií [...]?“ (Ibid.).325 Vše nakonec ústí v tázání po
charakteru člověka při jeho vstupu do existence, zjednodušeně: Je člověk dobrý, či zlý
esenciálně? Má možnost se pro „dobro“, či „zlo“ rozhodnout? Odkud morálka pramení?
Martenův text tak navazuje na odvěký filozofický spor o charakteru lidské duše, spor mezi
teorií vrozených idejí (např. inteligibilní platonské ideje, jimž je možné se přiblížit v
anaménis) a empirismem (člověk jako nepopsaná deska). Věda devatenáctého století
325

Jinde: „Odkud to, že je sféra, do které sestoupil, poslouchaje své nejsilnější touhy, tak prostoupena nákazou
mdloby a zoufalství? [...] Kategorický imperativ jako psychofyzické strašidlo. Ens morale. Všichni jsme
hříšní, v nás je hřích.“ (Marten 1907, 37).Téměř totožná pasáž se objevila v Martenově rané próze Čin, viz
4.4.
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(medicína, psychologie/psychiatrie a sociologie) tento spor přesouvala do oblasti „dispozic“ –
vrozených, rasových, získaných – a do oblasti teorií o morálce vrozené, naučené či naučitelné
a o člověku jako desce (nietzschovsky) popsatelné.
V předposledním oddílu Mimo dobro a zlo (XII) je inscenován zrod Egonova
nového názoru/stavu. Protagonistův polemický „polyfonní monolog“ je ve verzi z roku 1907
mnohem komplexnější a jeho Já je zobrazeno jako komplexněji dezintegrované.326 V jediné
scéně je zrekapitulován více než rok trvající reflexivní život postavy. Rychlým střídáním
hlasů jako zlomků konkurujících si filozofických a morálních systémů nabývá závěrečná část
na intenzitě. Citace jsou doplněny komentáři, jež se pokoušejí charakterizovat přechody v
myšlenkových pozicích postavy:
Hlas okolního křesťanského světa – symbol vytrácející se minulé reality celistvého světa a
protagonistovy identity (sociálně-kulturní a zčásti psychologické), již chápe jako vnucenou:

Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum: et in peccatis concepit me mater mea. […] (Marten
1907, 52)

Hlas nietzscheána popírajícího Schopenhauera (jeho koncept asketické rezignace) i
křesťanskou morálku, představu onoho světa:

[…] vize Člověka, ne Schopenhauerovy plísně na povrchu chladnoucí hvězdy, nýbrž
orgiastické síly, vždy znovu tryskající, aby vždy znovu zhasla. Zde, v setření egoismů a
zabavení snah, kterými si tito lidé tvoří přelud života, vyjevoval se prazvuk jejich bytosti.
Hřích, anamnese živelného strachu člověkova… všude, kde život! Všude, kde vůle! […]
(Ibid.)

Hlas okolního křesťanského světa:

Auditui meo dabis gaudium et laetitiam: et exultabunt ossa humiliata…[…] (Ibid.)

326

K tématu krize identity v uměleckých reprezentacích středoevropského fin de siècle a konceptu „dekadentního
Já“ inspirovaného tezemi Maxe Stirnera a Henri-Frédérica Amiela srov. (Pynsent 1996, 129–179).
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Hlas přesvědčeného nietzscheána akceptujícího život, tak jak je, a ironizujícího křesťanství:

Ale ještě není u konce boj vůle, život tvořící, a vůle, která jej ničí. Veliký násilník země má
silné sebezachovací pudy: člověk chce moc. Tedy: přízrak moci, aby pozbyla žádoucnosti její
skutečnost. Zásvětí, aby se instinkty vyčerpaly přepětím touhy. Nejen hrozby, také sliby.
Formy života jsou zvrhnuty, nejmocnější staly se hříchem. [...] (Marten 1907, 52)

Hlas pochybujícího nietzscheána s oživenou minulostí křesťana:

Ale jestliže nelze v sobě překonati onu nemoc, usazenou až u kořene života? […] (Ibid., 53)

Hlas pochybujícího nietzscheána-popřeného křesťana:

[…] to bylo před lety, kdy věřil v absolutno životní vůle a v možnost krásného renesančního
sna, uskutečněného někým, kdo by se pyšně postavil mimo víření lidského davu […] (54)

Hlas prohlédajícího – pochybujícího nietzscheána, popřeného křesťana, inklinace k
schopenhauerovskému nechtění, které se později také ukáže jako provizorium s pokračováním
v Erotikonu:

Ale dnes viděl v samé životní vůli a ve všech jejích manifestacích, od nejnižších pudů hladu a
pohlaví po nejduchovnější vášeň myšlenky a sna, jen formu prapůvodního monstrózního hnutí
života, strachu, a v celém díle života jen řetěz zoufalých úsilí, umlčeti jeho hrozný,
pronásledující hlas. Lidský život, to byl útěk před neznámou hrůzou, vůle byla potřebou
zapomenutí a kult myšlenky i činu, rozkoše a vášně, lásky a oběti lží, která měla zakrýti strach
člověka. (Ibid.)

Marten tak v Mimo dobro a zlo zobrazil zrod moderního člověka z krize víry,
hodnot a kultury. Postava poukazující na roztříštěnost moderního subjektu z hlediska
reflektovaného množství i množství vůle/vůlí je typologicky blízká postavě románu
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Johannese Schlafa, který právě takovéto typy postav zobrazoval. Arnošt Procházka v Moderní
revue k hlavní postavě Schlafova románu Das dritte Reich, doktoru filozofie Emanuelu
Liesegangovi, poznamenal:

Cítí, že není balvan, nýbrž chatrně jen slepený nános. Roztěkal se do všech končin. Chtěl
příliš mnoho zažíti a poznati, příliš mnoho různorodých šťav do sebe vsál, jeho nitro je pestrý,
bohatý koberec, avšak z nesourodých částek, každá tu žije na svůj účet, není celkového
splynutí, výsledné harmonie. (Procházka 1900, 223)

Resumé Egonovy kritiky myšlenkových systémů skrze archeologii Já je
následující: kantovská univerzalistní etika je nahlížena jako příliš abstraktní, ze své podstaty
nerealizovatelný ideál a svými nesplnitelnými nároky působí jen psychofyzickou úzkost;
Schopenhauerova metafyzika s řešením v popírání nevědomé vůle je nepřátelská představě
tvůrčího života, moment „vyššího“ sjednoceného vědomí trval pouhý okamžik; realizace
myšlenky Nietzschova „nadčlověka“ hrozí excesem, nezkoordinovatelností vůle i
definitivním osamocením, které je sebe-destruktivní; křesťanství hotová řešení vnucuje, vede
k pasivitě, brání sebetvorbě a je svými zákazy škodlivé tělu. V každé z těchto koncepcí
postava shledává radikální omezování a prvek (sebe)destrukce. Jejich společným
spojovníkem však je úsilí překonat úzkost z neznámého, která interferuje se strachem z
prázdna, smrti, ne-bytí.
Egonova osobnost je koncipována jako mnohohlasé unisono/polyfonní monolog,
resp. též dialog západní filozofie, jemuž je jako „rezonanční nástroj“ propůjčen. Jeho vnitřně
dialogická existence jako interpretace externích principů připomíná zběsilý danse macabre,
který se nakonec ukazuje jako tanec moderního života. Egon jako člověk kulturní a sociální
člověk v sobě nese množství „hlasů“, minulých i obklopujících výroků, textů, s nimiž se
přirozeně setkával, které mu byly přímo adresovány nebo které sám vyhledal. Tyto procesy
jsou mimo scénu, ale stále přítomné ve vědomí i ne-vědomí postavy a introspekcí jsou
vyjevovány. Egon v sobě nese názorovou mnohost: bohatství konceptů fixovaných slovy, jež
syntetizují bezbřehost reality a současně ji chtějí tvořit. Vztah mezi koncepty a jejich
označeními postava uživatelsky znejasňuje, přetváří – ze vzdoru k autoritám, z bezmoci ve
ztrátě kontroly nad množstvím i z nutkání vytvořit vlastní dílo, své Já.
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V úvahách o novodobém románu Michail Bachtin poznamenal: „Im Roman
müssen alle sozioideologischen Stimmen der Epoche vertreten sein, das heisst, alle
wesentlichen Sprachen der Epoche, kurz, der Roman muss ein Mikrokosmos der Redevielfalt
sein.“ (Bachtin 1979, 290).327 Charakteristiky, jež Bachtin přisuzuje novodobému románu,
jsou v Martenově případě symbolicky zkomprimovány v postavě samé jako v člověku vývoje
– mezi přírodou, se vším přirozeným a „nízkým“, a kulturou. Pokus o ukáznění mnohosti
autor vyjádřil jednotným jazykovým stylem postavy i celé knihy, stylem který integruje internacionální/-kulturní mnohost. Integrující moc stylu však konkuruje non-stylu jiných postav,
které mluvit nemohou (viz 9.2). Není nepodstatné, že například „společnost“ je ve fikčním
světě Mimo dobro a zlo jazykově reprezentována jen vznešenou řečí Bible v latině (zpěv
pohřebního průvodu). Jak později ukáže snová pasáž v textu Půlnoční dítě, tato stylová
jednota není trvale udržitelná. Socioideologický hlas jiných postav na sebe upozorňuje
mlčením a sněním.

6.6.5 „Ikonoklasmus“ a dospívání dětstvím

Postava svým životem naplňovala představy, které byly formovány sociálními,
náboženskými a uměleckými před-obrazy. Touha po novém začátku ji vedla k odchodu na
venkov. Gesto opustit „knihovnu autorů, chráněných privilegiem složitosti imorality před
vulgarizací, i obrazy, vrhající záhadné a těžké blesky do ovzduší jeho eremitáže“ (Marten
1907, 33) pouhým sebepřemístěním však nesplnilo očekávání. Pokusy o realizaci paralelního
uměleckého ráje taktéž selhávají. Skepse ke kultuře a civilizaci přerůstá ve skepsi obecnou,
výsledný obraz světa a sebe sama se stal neudržitelným.
V okamžiku vrcholu krize, pocitu totální životní disharmonie, Egon stále uvažuje
o umění jako o nejvyšším „vzepětí lidského ducha k imaginární harmonii“ (Ibid., 53). Tato
„harmonie“ znamená sněný soulad, vizi, k níž člověk-umělec života směřuje novými a
novými pokusy prostřednictvím tvorby jako sebetvorby, která je sebe-obnovou, cestou za
327

Použit je německý překlad Bachtinova Slovo v romane (in Voprosy literatury i estetiki: issledovanija raznych
let, 1975) od Daniela Grübela a Sabine Reese.
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„novým“ člověkem, který se determinuje sám. Egon současně nechce připustit, že imaginární
harmonie znamená též nutně ne-reálná jako v životě nikoli do důsledku realizovaná. 328 S
přibližováním se tušenému prázdnu narůstá jeho vědomí nutnosti stále nových představ, zdání
a „lží“ pro život, které tuto „pravdu“ přetvářejí, kompletují. Egonova cesta k afirmaci života
se nakonec děje v další roztržce. Polo-vědomě sahá k radikálnímu „obrazoborectví“ celku a
čeká, že strach z prázdna, resp. přímá konfrontace s ním jako hranicí s au-delà jej k nové
představě a nové (sebe)tvorbě donutí a vitalitu znovuobnoví.
Jak bylo zmíněno, konceptualizace vůle v Mimo dobro a zlo se uzavírá, když
hlavní protagonista očekává vůli, „která neměla minulosti ani pochybnosti, ani lítosti, a které
patřilo ještě všecko.“ (Marten 1907, 55). Jde o experiment, nový pokus o metamorfózu, bez
jakýchkoli fantastických prvků, která má v běžném chápání regresivní povahu. V posledních
scénách se Egon setkává s Nic („hleděl přímo do ohromného prázdna před sebou“) (Ibid., 55);
(„Nic. Ohromné, neživotné prázdno.“) (58). Rozhodne se pro riskantní symbolickou smrt
(Thanatos), pronásledování vůle, která však se schopenhauerovským popíráním vůle v
estetické zkušenosti není totožná. Egon jako „umělecký“ člověk chce zpřetrhat svazky se
vším. Jde o destrukci i sebe-destrukci, od níž očekává očistnou katarzi následovanou nikoli
rezignací, ale perspektivou nového začátku, znovuzrození životní energie, podobně jako bájný
Fénix (motiv tzv. palingeneze): „Nebylo lži, bylo jedině ono [prázdno, J. K.] a on, s vůlí,
nepadnouti ještě, která mohla být novým, podzemským proudem života, ale také mrtvým
bodem nejvyšší lhostejnosti.“ (55).
Egonův pokus o evoluci směrem k „novému“ člověku se mění v nutný „návrat“ na
práh existence každého individua: zrození a dětství. Dítě je symbolem naděje, čistoty, nového
počátku. Josef Vojvodík k motivu dítěte v Březinově poezii poznamenává: „V individuačním
procesu předznamenává archetyp dítěte syntézu vědomých a nevědomých prvků osobnosti.
Proto je dítě obrazem sjednocení protikladů, ‚uzdravovatelem‘, iniciujícím dosažení
(psychické) celistvosti.“ (Vojvodík 2004, 347). Dítě může současně značit nerozum a revoltu
proti rozumu. Jean-François Lyotard hovoří o dětství jako stavu. Nejde tak pochopitelně o
doslovný nedostatek rozumu, ale o zdravou rezistenci vůči představě rozumu, pod jehož
záštitou vystupuje systém „humanity“ v podobě kontroly, oprese, ideologie. Infans, infantia v
etymologickém významu a-fonie, čili osvobozený od hlasu, resp. jazyka, „rozumu“, znamená
ozdravnou rebelující energii. Stav dětství jako „inhumanité“ ztělesňuje kreativitu a umožňuje
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Také Egon z 1902 ve své metamorfóze jako „sen harmonie a zmnožení“ ztroskotal (Marten 1901–1902i, 273).
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nepodlehnutí dominanci (sociálních norem, náboženství, vědy, techniky, ideologie) (Lyotard
1990).
Jestliže postava D’Annunziova románu Le vergini delle rocce hledá vysvobození z
dědičné degenerace v naději nového potomka, Martenův Egon Faren se symbolickým dítětem
stává sám. Vytoužená „panensk[á] vůl[e] k žití, vůl[e] prvního dne“ (Marten 1907, 55) je
pokusem o znovuobjevení čisté vitální síly. Dětství jako vývojová fáze asociuje prvotní
nevinnost. Tato očekávaná staronová „vůle nepadnouti ještě“ (Ibid.) se ovšem ukáže jako vůle
k destrukci, jež dává volný průchod nahromaděným afektům. Jde o uvolnění prostoru pro
předmorální stav mimo dobro a zlo, mimo racionalitu. Martenův obraz „dětství“ je zbaven
jakékoliv idealizace: ve stavu, kdy je člověk podřízen pouze své fyzické determinaci, bez
socializace, čili ve světě prozatímního morálního vakua, je pak cesta iracionalitě, pudu agrese,
destrukce a s ním krutosti plně („přirozeně“) otevřena.
Závěr příběhu tak vypráví kontroverzní proces individuální obnovy v regresi329,
jež nutně produkuje konflikty s druhými a narušuje sociální normy kolektivu. Znovuobjevení
stavu dětství je vzpourou vůči ideologiím, obrodným pokusem o znovunabytí vitálních sil.
Postava Egona je však natolik ambivalentní, že jeho novou pozici mimo dobro a zlo lze chápat
i jako masku naivity, alibistický únik před pocitem viny a ochranu před (symbolickou) smrtí:

[…] spřádal nadutá a prázdná vysvětlení svého rozhodnutí, aby se nemusel přiznati k pravé
příčině svého jednání, aby zalhal absurdní, zarytou potřebu krutosti, žízeň bolesti, kterou chtěl
zříti jako krev z roztržené rány z jejích očí unikati [...] Vztek zvířete, které v návalu slepé
bolesti pustoší všecko kolem sebe, opilé syrovým pudem ničení – potřeba mstíti se, trpěti a
dáti trpěti – a věčný stín krutosti, sžírající zvědavost, co bude potom: to byly touhy, které
přikrýval a přikryje ideologickým hadrem a které budou v jeho duši groteskně tančiti a svíjeti
se smíchem […]. (Marten 1907, 55)

Na otázku po charakteru člověka při vkročení do existence (vrozené versus
získané) próza neodpovídá. Jak již bylo naznačeno, nabízela by se souvislost mezi vyústěním
Martenovy prózy, kdy postava polo-vědomě předpokládá součinnost principů destrukce
(Thanatos) a konstrukce (Eros), a principy, které Sigmund Freud později definoval jako
329

K roli obranného mechanismu regrese jako prostředníka mezi pudy života a pudy smrti srov. Assoun: „la
régression, si importante dans la théorie de la libido, trouve son explication métapsychologique avec la
désintrication entre pulsion de vie et pulsion de mort. L’agressivité apparaît comme l’expression de la ‚pulsion
de destruction‘, cette partie de la pulsion de mort détournée vers le monde extérieur.“ (Assoun 2002, 56–57).

227

Lebenstrieb/e a Todestrieb/e. Společným základem Freudovi a mnohým umělcům fin de
siècle byla mimo jiné právě Schopenhauerova filozofie a i jí lze patrně přičítat příbuznost
motivů a konceptů, následně rozvíjených a etablovaných v oblasti medicíny. 330 Podle
Freudovy psychoanalýzy se neurotické chování projevuje puzením k opakovanému
přehrávání potlačované traumatické zkušenosti, v níž tendence k regeneraci spolupracuje s
tendencí k návratu do původního, klidového stavu, dovedeno do důsledku – do stavu preexistence jako ne-existence.331 Zdroje neuróz lze hledat v dětství. Martenův příběh o Egonovi
Farenovi je ovšem velmi porézní, dětský věk postavy zůstává čtenáři skryt. Navíc, dětství a
minulost vůbec se v Martenově textu nakonec jeví jako neohraničitelné a nevymezitelné
(Erotikon).
Martenův příběh o „evoluci naruby“ a hledání vitality se stýká s Bergsonovou
filozofií, přestože přímý vliv doložit nelze. Když Henri Bergson v Matière et mémoire/Hmota
a paměť (1896) a L’évolution créatrice/Vývoj tvořivý (1907) analyzoval vztah tzv. materiální a
psychické skutečnosti, odlišil čisté a faktické vnímání (Thurnher, Röd, Schmidinger 2009).
„Faktické“ je vnímání zprostředkované, spjaté s minulostí a obrácené k budoucnosti. Realita v
takovém případě sestává z aktuálního dojmu, je však neustále doplňována vzpomínkou,
jakýmsi „filtrem“ přítomnosti. Jinak vnímání čisté neboli bezprostřední, omezené na jediný
okamžik a na paměti nezávislé. Čisté vnímání nezná trvání (durée), ale obnovuje je,
revitalizuje je okamžiky, kdy subjekt a objekt tvoří momentální jednotu. Lze říci, že právě
takový moment čistého vnímání abstrahuje právě i od veškerých naakumulovaných tzv.
estetických emocí, jak o nich bylo pojednáno výše.
Moderní subjekt k dosažení těchto „čistých“ momentů hledá prostředky. Tzv.
impresionistické umění mu v tomto směru vychází vstříc. Také v Masarykově („empirické“)
koncepci uměleckého poznání jako bezprostředního, nereflektovaného (O studiu děl
330

Freud se na Schopenhauera v Jenseits des Lustprinzips explicitně odvolával: „Nach der Theorie E. Hering's
von den Vorgängen in der lebenden Substanz laufen in ihr unausgesetzt zweierlei Prozesse entgegengesetzter
Richtung ab, die einen aufbauend – assimilatorisch, die anderen abbauend – dissimilatorisch. Sollen wir es
wagen, in diesen beiden Richtungen der Lebensprozesse die Betätigung unserer beiden Triebregungen, der
Lebenstriebe und der Todestriebe, zu erkennen? Aber etwas anderes können wir uns nicht verhehlen, daß wir
unversehens in den Hafen der Philosophie Schopenhauer's eingelaufen sind, für den ja der Tod ‚das
eigentliche Resultat‘ und insofern der Zweck des Lebens ist, der Sexualtrieb aber die Verkörperung des
Willens zum Leben.“ (Freud 1987, 53). Podle Assouna však Freud právě uvědoměním si aliance Eros a
Thanatos v jádru sexuality zmíněnou tezi, že „smrt je vlastním cílem života“, překonává. Smrt se tak jeví jako
zdánlivě paradoxní stimul života (Assoun 2002, 56–57).
331
Srov. Assounův komentář k Freudovu Jenseits des Lustprinzips, 1920: „[...] le métapsychologue avance
l’hypothèse d’une pulsion qui exprime le ‚besoin de rétablissement d’un état précoce‘, soit la pulsion de mort,
travaillant en silence sous les pulsions de vie ou sexuelles.“ (Assoun 1997, 439).

228

básnických, 1884) lze číst touhu po koncepci umění jako možnosti uchování a obnovy čistého
vnímání, jež je samo o sobě vzácné. Může však být zprostředkovávané „geniálními umělci“:332

Máme všichni paměť a řekl bych skoro: z uměleckého stanoviska je to neštěstím, že máme
paměť; v ní zajisté všechny dojmy a pojmy nakupeny máme, pořád srovnáváme a mnohem
více vidíme z paměti, než očima. Těch lidí, kteří by věci skutečně postřehovali, bezprostředně
vnímali a poznávali - - těch je velmi málo, a jsou to právě ti umělci, géniové, Bohem nám
daní, kteří skutečně věci postřehují. (Masaryk 1926, 12)

Martenův protagonista nebyl bezprostředního přístupu ke světu schopen a toužil
po jeho znovunalezení. Pokusy o metamorfózu, čili „anihilaci“ minulých Já, paměti a
představ, lze interpretovat i jako tragický pokus o trvalé obnovení čistého vnímání světa a
zničení přirozeného trvání (paměti), tzn. osobního času člověka, jeho durée v Bergsonově
smyslu. Takový návrat je, jak píše Bergson, ze své podstaty nemožný a odůvodňuje jej
trváním osobních dějin člověka, neustálým vývojem osobnosti, a tedy nemožností prožít
dvakrát totéž:

Notre personnalité, qui se bâtit à chaque instant avec de l’expérience accumulé, change sans
cesse. En changeant, elle empêche un état, fût-il identique à lui-même en surface, de se
répéter jamais en profondeur. C’est pourquoi notre durée est irréversible. Nous ne saurions en
revivre une parcelle, car il faudrait commencer par effacer le souvenir de tout ce qui a suivi.
Nous pourrions, à la rigueur, rayer ce souvenir de notre intelligence, mais non pas de notre
volonté. (Bergson [1907] 2013, 26)333

Postava Egona toužila po utopické nadlidské čtvrté možnosti, jež subjekt-objektovou
vzdálenost nezná a je tryskající vitální silou bez paměti, tzn. po bytosti mimo člověka, Boha i
monstrum. Výsledkem experimentů je život moderního člověka jako recidivní krize.

332

Analisa Cosentino k Masarykovu přístupu poznamenává, že „Masarykovo stanovisko [je, J. K.] originální
idealistickou variací na pozitivistická témata, která uměleckému dílu neupírá společenskou funkci, ale
zároveň hájí jedinečnost uměleckého projevu a nadřazenost umění nad vědou.“ (Cosentino 2011, 38).
333
Srov. Bergson, Henri. 1919. Vývoj tvořivý. Přel. Ferdinand Pelikán a František Žákavec. Praha: Jan Laichter.
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6.6.6 Shrnutí. Aluzivnost knižní verze Mimo dobro a zlo

Oproti první verzi Mimo dobro a zlo je leitmotiv příběhu – hledání „nové“
možnosti lidství a jeho úskalí – předznamenán dvěma hlavními motty: (1) latinským příslovím
o neoddělitelnosti principu rozkoše a smrti, které se vztahuje k celé knize, echem přísloví je
citát z Herakleita v předmluvě. Dalším předznamenáním je, kromě nietzschovského titulu
(signalizovaná nepřiřazená aluze); (2) citát ze Shakespearova sonetu (signalizovaná ne zcela
přiřazená aluze). V případě latinského přísloví (signalizovaná nepřiřazená aluze) bylo/je
otázkou konkrétního čtenáře, zda Martenův text číst jako navazující na kód ve smyslu lidovélidské pravdy, nebo jako navazující i na D’Annunziův román, jenž stejný kód sdílí. Expozice
textu je vystavěna na stylových efektech, které byly předpokládanému čtenáři srozumitelné.
Šlo o vytvoření genealogické řady, jíž je vlastní opakování a posun, sjednocuje princip
(historické) kontinuity a (životní) cykličnosti: latinské přísloví – Herakleitův zlomek –
Shakespearův sonet – Nietzschův spis – D’Annunziův román – (popř.) Barrèsova kniha –
Martenův Cyklus. Tento systém aluzí/aluzivních řad se následně ukazuje jako pro Martenův
styl typický (viz dále).
Stejně jako v textové verzi z roku 1902 i zde jako fatální kniha vystupuje
Schlafova báseň. Nynější postava Egona je však formována mnohem širší paletou primárně
neuměleckých „textů“ – filozofickými, náboženskými a medicínskými diskursy, jež se vždy
týkají problému morálky. Kromě signalizovaných nepřiřazených citací Bible (Žalm 51 v
latině) se explicitní aluze ke konkrétním místům Nietzschovy či Kantovy filozofie neobjeví.
Jejich teze jsou přítomny jako interdiskurs v podobě metafor, parafrází odkazujících ke
konceptům, např. vůle (Nietzsche, „nesignalizovaná“ aluze), dále jako slovo-pojem v
emocionálním kontextu (Kant, „nesignalizovaná“ aluze), Schopenhauerovo jméno vystupuje
jako emblém. Stejně jako v případě Nietzsche a Kanta je jeho filozofie v textu přítomna jako
interdiskurs.
Protagonista dospívá díky svým znalostem k takovému stupni sebereflexe, kdy si
uvědomuje, do jaké míry jsou filozofické, náboženské a medicínské diskursy v jeho osobnost
„vepsány“ a jak je jimi zformován s cílem utvořit z něj společenského kulturního člověka.
Jejich mnohost, nutná souvislost, ale též vzájemná nekompatibilnost v postavě vzbuzuje
explozivní zmatek. Egon z roku 1907 již nevypráví pseudoanekdotický dekadentní
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mikropříběh o Tannovovi jako v časopisecké verzi. Při pohledu na své sídlo si jasně
uvědomuje, že se tento příběh o dekadenci týká jeho samého (Marten 1907, 21).

6.7 Irena 1904, 1907. Dekadentní Pygmalion

Text Irena, poprvé publikovaný s podtitulem „skica“ v roce 1904 v Moderní
revue, otevírá druhou dějovou linii „románu“. Jde o příběh další incestní dvojice, sourozenců
Otto a Ireny, kteří spolu s rodinným přítelem Illnerem tvoří patologický milostný trojúhelník.
Časopisecká verze prózy se od té, jež tvoří součást Cyklu rozkoše a smrti, liší v užití motta.334
Zatímco v Cyklu je próza uvedena citátem z Fordova dramatu s motivem incestu Anabelle. Tis
Pity She’s a Whore: „Love me or kill me, sister. John Ford“, v časopisecké verzi jde o citát z
Baudelairovy básně L’irréparable z (Les Fleurs du Mal/Květy zla): „L’irréparable ronge avec
sa dent maudite notre âme… Baudelaire“.335 Motto, konzervativní a tradiční žánr, „směřuje
více či méně do nitra díla, klene [...] jakýsi můstek mezi kontextem a dílem“ (Hodrová 1987,
278), tvoří spojnici mezi jeho tvarem-stylem a smyslem. V obou případech tyto ne zcela
přiřazené aluze vystupují v roli mise en abyme. Předznamenávají leitmotiv nenávratnosti času
a výčitky, která následuje po rozhodující události/Skutku. V obou verzích próza klade
provokativní otázku, co je, resp. co všechno je, oním minulým a nenapravitelným
(irréparable), které nezměnitelně řídí budoucnost postav, a jakou roli v této nezměnitelnosti
sehrává recepce uměleckých děl.
Mužské postavy Marten koncipoval jako zdánlivě protikladné dobové typy:
„temný metafyzik“ Otto (Marten 1903–1904b, 172) jako metafyzik-toxikoman336 versus
„skeptický pozitivista“ Illner („posuzoval myšlenky i jevy jako preparáty přírodovědeckého
334

Další rozdíly mezi verzí z roku 1904 a 1907 spočívají v několika nepříznakových stylistických detailech.
Srov. celý verš Baudelairovy básně Irréparable: „L’Irréparable ronge avec sa dent maudite / Notre âme,
piteux monument, / Et souvent il attaque, ainsi que le termite, / Par la base le bâtiment. / L’irréparable ronge
avec sa dent maudite!“ (Baudelaire [1857] 1993, 55). Popř. srov. Baudelaire, Charles. 2015. Květy zla. Přel.
Svatopluk Kadlec. Praha: Garamond. 2015.
336
Srov. Martenovu evokaci charakteru postavy Otta: „sveden do nejtmavějších metafyzických oblastí: ale vždy
měla jeho spekulace horký, rozčilený dech, jako by v ní chtěl ztratit sebe, uniknout sobě… působila dojmem
opiátu, jako vše v tomto domě, izolace, luxus i umění.“ (Marten 1903–1904b, 172).
335
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kabinetu.“) (Marten 1903–1904b, 172). Kromě nomen omen („illnes“) je i dále opakovaně
upozorňováno na příznaky jeho duševní nerovnováhy: „neklid“, žena je mu „zdroj nervóz“,
charakterizuje jej „umělé stařectví srdce“ a „nemocné stavy“ (Ibid., 161–162). Koncepce
postav je založena na postupném vrstvení intertextových a intermediálních odkazů. Ty čtenáři
poskytují schematický obrys jejich fyzického zjevu, který je autorem dále psychologicky i
vizuálně rozvíjen. Aluze tak mohou čtenářova očekávání potvrzovat, vyvracet i dále
vzbuzovat. Například Illner v expozici textu k Irenině vzhledu poznamenává: „Je stvořena,
aby inspirovala ilustrátora Baudelairových veršů, jenž by z ní vytvořil o postavu více v řadě
záhadných a paradoxních žen, v nichž se syntetizovala erotika renesance…“ (163). Odkaz
k Baudelairovi následuje až po poměrně detailní evokaci ženina vzezření, taktéž Illnerovou
perspektivou.337 Aluze tak ještě více než Irenu a její vzhled charakterizuje postavu Illnera jako
čtenáře Baudelaira. Ten k realitě přistupuje optikou Baudelairovy poezie, čili s jistým předobrazem. Rozpoznání „znaku“ pak v postavě budí předsudky a představy. Podobně „neklidný
vzhled“ sourozenců hlavní protagonista vnímá prostřednictvím obrazů Toulouse-Lautreca.
Intermediální odkaz přitom dále poskytuje cestu ke čtenářské konkretizaci (171).
V celém textu se objevují aluze k Poeově povídce The Fall of the House of Usher
(1839): zámecké sídlo, motiv incestu, izolace, nervová indispozice postav, které mají své
pendanty v postavách Poeových: Roderick Usher ‒ Otto, Madeline Usher ‒ Irena, rodinný
přítel, typ postavy odjinud ‒ Illner. Vše působí efektem korespondence a fólie prosvítající za
Martenovým textem. Evidentní je shoda Ottova vzhledu s Usherovým (třicet let, bledost, ostrý
profil, vpadlé „intenzivní“ oči, neklid slov a gest (Marten 1903–1904b, 171):

A cadaverousness of complexion; an eye large, liquid, and luminous beyond comparison; lips
somewhat thin and very pallid, but of a surpassingly beautiful curve; a nose of a delicate
Hebrew model, but with a breadth of nostril unusual in similar formations; a finely moulded
chin, speaking, in its want of prominence, of a want of moral energy; hair of a more than weblike softness and tenuity; these features, with an inordinate expansion above the regions of the
temple, made up altogether a countenance not easily to be forgotten. (Poe [1839] 2015, 100)338
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Jde o ženský typ oduševnělé melancholické krásy, současně však „s tělem, jež skrývalo divou horoucnost.“
(Marten 1903–1904b, 162).
338
Srov. Poe, E. A. 1894. Pád domu Usherových a jiné novely. Přel. Václav Černý. Praha: F. Šimáček. Dále srov.
Poe, E. A. 2007. The angel of the odd=Anděl pitvornosti. Praha: Argo.
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Vrstvení „nesignalizovaných“ aluzí utváří signál, který vede předpokládaného
čtenáře ke srovnávání textů. Ve chvíli, kdy si tuto nápadnou korespondenci světů explicitně
uvědomí i postava Illnera, čtenářovo déjà-lu může být definitivně stvrzeno: „[...] ta vědomě,
uměle vytvořená životní praxe, zaměstnávající a vyčerpávající všecky životní síly
kontemplací a schopná vzbuditi podezření, že má intenci, dát skutečnosti živý případ
některého z Poeových snů, vzněcovala jej nejvíce“ (Marten 1903–1904b, 164). Možný je
pochopitelně i opačný postup – až explicitní signalizace aluzí uvedením Poeova jména otevírá
novou perspektivu a zpětně mění strategii čtení.
Hlavním tématem prózy je hraniční prolínání světa uměleckých reprezentací a
světa reálného/každodenního/přirozeného. Stejně jako v Mimo dobro a zlo i Spolu kosmem se
zde setkáváme s pygmalionským mýtem. Irena je „dílem“ špatného svědomí svého bratra:
„Učinil jsem z ní rezonanční půdu svých nejtajnějších myšlenek [...] Vytvořil jsem ji k svému
obrazu.“ (Ibid., 175). Umění je ženské postavě vnucenou náhradou života, vězením,
simulakrem: „Otto myslí, že mi stačí k životu knihy a dovoluje mi dokonce vůně, jen abych si
nežádala lidí. (Je snad tato náplň požitků protijedem něčeho, co tráví a trápí příliš vytrvale a
před čím nelze být dost opatrným? V Illnerovi vstal pozorovatel, bylo mu, [...]“ (165).
Následně je potvrzeno, že Otto užívá literatury jako sedativa k zastření své minulosti vraha:
„Umrtvil

jsem výčitky uměním v ní a myšlenkami v sobě. Zkracujeme si život, abychom

neprobudili těch mstivých spáčů ve svých srdcích.“ (175). 339 Cílem estetizace

světa

každodennosti sourozenců je důsledná snaha vytvořit paralelní realitu, která by vyretušovala
jeho nedostatky.
Psychologický konflikt postavy Illnera je vybudován na pochybnosti o jeho citu –
zdali jde o lásku k ženě, nebo o bizarní zalíbení v patologickém vztahu sourozenců, které je
pro něj vytržením ze všednosti. Poměr k Ireně interpretuje jako „nákazu“: „zdálo se mu, že
velnula v duši nepozorovaně, jako otrava některých vůní, které usmrcují v jedné noci, bez
krize a bez křeče“ (Marten 1903–1904b, 164). Mezi oblastí umění a života, doslova
„meditací“ a „skutečností“ (Ibid., 169) je Illner schopen jasně rozlišovat a jednotlivé scény
z uměleckých děl v životních situacích rozpoznávat. Na rozdíl od Ireny má možnost stylizace.
Pro ni vše splývá v jedno a vše je tudíž možné. Objevuje se podobná konstelace postav jako
339

V případě časopisecké verze se zde navrací motto jako leitmotiv. Promluva postavy Otta je téměř parafrází
Baudelairovy básně. „Pouvons-nous étouffer le vieux, le long Remords, / Qui vit, s’agite et se tortille, / Et se
nourrit de nous comme le ver des morts, / Comme du chêne la chenille? / Pouvons-nous étouffer l’implacable
Remords? / Dans quel philtre, dans quel vin, dans quelle tisane, / Noierons-nous ce vieil ennemi, / Destructeur
et gourmand comme la courtisane, / Patient comme la fourmi?“ (Baudelaire [1857] 1993, 55).
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ve Spolu kosmem nebo Mimo dobro a zlo: Otto jako zasvěcující/nakažlivý(á)/tvůrčí –
prostředek (umělecké dílo) – Irena jako zasvěcený(á)/nakažený(á)/stvořený(á).
Jestliže jsou mužské postavy na počátku představeny jako protipól, totiž svůdce a
zachránce, později se jeví spíše jako reprezentanti stupňů „dekadence“. Postava Ireny je
formována nejen svým bratrem a jím předkládanou četbou, ale také Illnerovými slovy, jež
parafrázuje jako Echo. Ireniny i Illnerovy promluvy jsou prezentovány jako ozvuky minulého
hovoru a četby. Zcela nová replika není ze své podstaty možná. Existuje pouze jako citát
citovaného, interpretace a dezinterpretace již řečeného, naplňovaného novým situačním
kontextem a popř. též pragmatickými účely, jako v Illnerově případě. Expozicí dialogu je
pasáž popisující dusivý interiér, kde se ve formě klaustrofobní umělé miniatury zámeckého
pokoje setkávají civilizace, kultura a příroda:

Sny kytic a větví, krajiny a města, lidé šikmých očí a nesčíslné obměny moře a vzduchu
mluvily zkratkami tří, čtyř čar a skvrn v prosvitavé běli porcelánu, obludná zvířena ježila se v
mase tmavého bronzu – a zase svítily zlacené gondole, tepané přilby a štíty se znaky, neseny
křehce modelovanými kalichy a stvoly, zpívajíce lichotné kavatiny barevného skla. (Marten
1903–1904b, 166)

Tento pokus o syntézu umění a života však selhává, za vším vězí jednostrannost a strnulost. S
atmosférou koresponduje pomalu se odvíjející dialog, který je však přece jen pohybem
myšlenek, pro Irenu záchranným:

[…] milujete nemocné? ‒ Nemocné? (Byla to pouhá reminiscence hovoru nebo četby? Hledal
marně pevný bod v tomto nespojitém přechodu myšlenky a slova.) [...] Ale zapomněl jste
vskutku docela? Milovat nemocné – to je, brát nemoc, tu zoufalou nemoc nalomeného života,
jako ferment, jako vzněcovadlo touhy a tím jako dělníka života samého a jeho vývoje.
(Usmála se.) Vidíte, jak si pamatuji vaše slova. [...] ‒ Ah, to vás zarazilo? „Nemoc je vlastně
stimulans krásy, proto že její zdroj je touha a touha je úměrna bolesti“, ten sylogism to byl,
nemýlím se? (Ibid.)

V Mimo dobro a zlo Marten na příkladu Egona Farena inscenoval moderní subjekt
jako bitevní pole předpřipravených konkurenčních postojů. V textu Irena je fragmentární
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moderní subjekt v jednu chvíli sjednocen ve výsledný reprezentativní pseudocitát: „Nemoc je
vlastně stimulans krásy, proto že její zdroj je touha a touha je úměrna bolesti“. Jak tezi
interpretovat a jaké je její postavení ve fikčním světě prózy? Formule syntetizuje minulé
polemizující hlasy hlavní postavy a v dalším předávání druhému je přece jen novým místem
produktivního (axiologického) konfliktu. Illnerova definice vztahu krásy, bolesti a nemoci
integruje velké téma moderny. Melancholická i extatická krása – proměnlivá a neklidná v
cestě za prchajícím ideálem a neoddělitelná od nemoci a bolesti mísí křestanskou a antickou
tradici. Téma rozvíjel Baudelaire i další modernisté. Uvedený pseudocitát syntetizuje (1) hlas,
který například v La muse malade (Les Fleurs du Mal) pobízí úzkostného křesťana k nalezení
útěchy/vyrovnání v antické ideji harmonie:

Ma pauvre muse, hélas! qu’as-tu donc ce matin? / Tes yeux creux sont peuplés de visions
nocturnes, / Et je vois tour à tour réfléchis sur ton teint / La folie et l’horreur, froides et
taciturnes. […] Je voudrais qu’exhalant l’odeur de la santé / Ton sein de pensers forts fût
toujours fréquenté, / Et que ton sang chrétien coulât à flots rythmiques, / Comme les sons
nombreux des syllabes antiques […]. (Baudelaire [1857] 1993, 14–15)

V pseudocitátu je přítomen též (2) hlas nietzscheána dovolávající se pozitivního
významu nemoci v jejím zdolávání: „Die Krankheit selbst kann ein Stimulans des Lebens
sein: nur muss man gesund genug für dies Stimulans sein!“ (Nietzsche a D’Iorio 2009, WA5). Nutný předpoklad pevného zdraví je však v případě Martenových postav otřesen.
V Illnerově promluvě vzniká dialog jednotlivých eticko-estetických koncepcí. Motiv
překonávání esenciální „nemoci“ v člověku je ukázán jako společné východisko jak pro velké
vyprávění křesťanství, tak pro tzv. dekadentní narativ (přestože idea cíle nutně identická není,
tzn. onen vs. tento svět). Tato myšlenka se ostatně objevuje v celém Cyklu v různých
obměnách jako leitmotiv:

[...] vidím někdy v celém žití, v jeho varu a kypění jen šílené překonávání jakés imanentní
nemoci, zahnízděné až v jádru, v podstatě a bytosti člověka? Mám dogma o prvotním hříchu
za nejpsychičtější náboženský symbol. Zdá se mi, že každá rozvinutá síla byla rozvinuta,
protože bylo nutno přemoci jakous bolest, mocnost touhy že je ekvivalent skutečného
nedostatku… o přemožení nemoci jde v obou případech. Největší vypětí lidské fýze, génius
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nese vždy nesmírné utrpení, a duše nejsmělejší touhy poznaly propasti života. Nevyjadřuji se
dosti jasně? Bez nemoci, ve štěstí, bez bolesti, viny, strachu žili bychom stagnaci nevyrušené
rovnováhy. (Marten 1903–1904b, 168–169)

Parafrázujeme-li Nietzsche, každý křesťan je „nemocný“ fantomem hříchu, každý křesťan je
„unavený dekadent“: „Allgemeinste Typen der décadence: 1): man wählt, im Glauben,
Heilmittel zu wählen, das, was die Erschöpfung beschleunigt ‒ dahin gehört das Christenthum
‒:

um den größten Fall des fehlgreifenden Instinkts zu nennen;“ (Nietzsche a D’Iorio 2009,

NF-1888,17[6]). Figura nemoci však pro Nietzsche znamená také růst síly k „překonávání
dekadence“, čili též křesťanství, skutečnou pozitivní výzvu směřující k budoucnosti.
V Martenově příběhu formule-rébus sjednocují motiv bolesti, nemoci, touhy a
krásy poutá ženinu pozornost. Inspirativní je pro ni však jako idea říše krásy, ráje nemocných,
prokletých, vyhnanců, tzn. výjimečných osobností, kterou Illner vyfabuluje. Žena hledá cestu
k ideální realitě jako spásnou možnost zbavit se tíže minulosti. Domnívá se být
„kandidátkou“, jež splňuje všechny předpoklady. Illner si je však velmi dobře vědom, že jde
jen o představu estetické utopie.
Také v próze Irena Marten otevřel prostor polemičnosti. Na základě tragického
estetického exempla klade otázku, zda je model neklidné moderní krásy únosný a jaký je
vůbec smysl umění v situaci, kdy je recipienty neustále zneužíváno, ať již vědomě či
nevědomě. Role uměleckých reprezentací v životě postav je v průběhu vyprávění ukazována
jako vždy riskantní. Závěr však skýtá perspektivu, která umění jako kreativní akt rehabilituje.
Krizová je zejména jeho recepce v daných podmínkách (umění jako droga a nástroj
manipulace). Oproti recipientovi umění je umělec v Illnerově promluvě představen jako silná
osobnost schopná organizovat chaos světa, aniž by jím byl pohlcen:

Chtěl bych věděti, jak mohou umělci zorganizovati a ovládnouti své jitřivé vidiny… postaviti
se nad ně, přemoci je objektivací… Takový Dostojevskij, když se stane Rozkolnikovem [sic!],
Garborg, když píše Mír… Ano: Hledět do nebezpečnějších vírů, na dramata a farce. Neztratit
ani záchvěvu jejich psychického obsahu, a mít při tom jisté oko a pevný soud, toho nám
zapotřebí… napadlo ho. (Marten 1903–1904b, 253)
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V závěru textu je jasně rozlišena hranice mezi sférou umění/estetiky (sféra
„myšlenky“) a mravního jednáním (sféra „činu“). Umělecká díla jako „myšlenky“ působí jako
potenciální před-obrazy, ale jejich vztah k činu jako kauzální potvrdit nelze. Následující pasáž
lze číst i jako odpověď na problematickou a věčně problematizovanou otázku vztahu
umělecké fikce a jednání v žité realitě (dnešní terminologií téma performativní síly fikce):
„Zvykl jistotě [Illner, J. K.], že je vše možno – protože vždy jen kombinoval a experimentoval
v myšlenkách, in abstracto… jaksi ve vzduchoprázdném prostoru bez všech reálních činitelů a
vlivů. Ale čin, s tolika vztahy a důsledky? Čin, hodnota morální par excellence?“ (Marten
1903–1904b, 253). V těchto momentech Martenova tvorba vyjevuje svůj polemický náboj,
kritický potenciál a vnitřní ironický paradox. Takováto otázka vznesená ve (fikčním) světě,
který je naprosto „jako z Poea“ a kde etiku překryla estetika, působí značně znepokojivě.
„Autonomní“ umění „evidentně“ (jak příběh dokládá) může jako model pro život fungovat a
být zrealizováno jako děsivý „čin“. Závěr prózy však rehabilituje jak svobodu tvůrce, tak
přeneseně i svobodu a odpovědnost moderního čtenáře: Illner na rozdíl od postavy v Poeově
uměleckém před-obrazu s Irenou ze zámku odchází s vědomím spoluodpovědnosti i
spoluviny.

6.8 Půlnoční dítě 1905, 1907. Estetická převýchova

Wie Zauberworte, nachgelallt
Und nicht begriffen in den Grund,
So geht es jetzt von Mund zu Mund.
Hugo von Hofmannsthal, Weltgeheimnis

První verzi prózy Půlnoční dítě Marten publikoval v roce 1905 v Moderní revue.
Dějištěm je rodný dům sourozenců Krausových jako romantický topos rodového sídla
s pamětí a lázeňské město na francouzském pobřeží. Psychicky narušená Helena Krausová
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(v knižním vydání Farenová) k sobě v rámci rekonvalescence přijme třináctiletou schovanku
Bettinu. Helena tak získává „lék“, dívka šanci na „lepší život“. Příběh zachycuje šest let
(de)formování Bettininy osobnosti. Helena tající svou minulost se stává izolované dívce
životním vzorem. Dívka tak rovněž vyznává kult krásy, jemuž podřizuje veškeré své konání.
Sochař Fortuny, který ji před výlučně estetickým způsobem života varuje, jí nevědomky do
rukou vkládá danajský dar. Sochu Posluchačka hudby, které Bettina stála modelem, pojme
jako vrchol své existence v momentu absolutní harmonie, který umělecká reprezentace
zachytila. Sám název sochařského díla odkazuje k estetické zkušenosti umožňující
kontemplaci zákonů vesmíru, tedy přiblížení se harmonii v setkání mikrokosmu s
makrokosmem: „Záchvěvy kosmické rozkoše třásla se jí tma […]“ (Marten 1904–1905b,
340). Motiv Beethovenovy hudby tak odkazuje jak Schopenhauerovi a jeho pojetí hudby jako
setkání s absolutnem, tak k Platonově terapeutickému ocenění hudebního umění (Platon
2005b, 443d–e).340
Postava Heleny reprezentuje dobový typ estétky obklopující se krásnými
předměty. Její utajovaná minulost tvoří v novém příběhu zdroj napětí. 341 Volba umělecké
dráhy pro ni má rozměr léčby jako popření nevědomé vůle i pokus o zapomnění:

Zdálo se jí, že lze takto v symbolu a v odlesku prožíti vše, co dává skutečnost, a také mnohé,
co odepírá… ale hlavně: že je tak všecko čistší, plnější, beze stínu nedokonalosti, jímž
skutečnost vše otravuje. Tento stín pro ni zmizel, jakmile se zřekla přímé účasti
v dobrodružstvích života a nezřela ho jinak, než v zrcadle imaginace. (Marten 1904–1905b,
218)

Dospívající dívka Bettina je další z řady Martenových rozporných postav.
Symbolizuje čistotu, vitalismus mládí, ale také zatížení „nečistým původem“ a tíživou
melancholií: „nemoc senzibility, jevící se jako láska k něčemu, co je vzdáleno, pořád víc
vzdáleno, čím blíž k tomu usilujete, věčně vzdáleno, uvažujete-li celé rozpětí svého života…“
(Ibid., 216). Pocit vykořenění, touha po domově, i domově v metaforickém smyslu vnitřní
integrity, působí dvojím, protikladným efektem. Metafory prostoru strukturující významy
340

V Platonově učení je hudba prostředkem vyrovnání člověka, má terapeutický náboj a metodicky mu pomáhá
jako prostředek na cestě ke kontemplaci idejí. U Schopenhauera je hudba prvotním, bezprostředním
metafyzickým principem. Důkladné srovnání Platonovy a Schopenhauerovy koncepce hudby však v této práci
ponecháváme stranou.

341

Lze připustit, že Marten při časopisecké publikaci textu Půlnoční dítě (1904–1905b) u modelových čtenářů
předpokládal znalost psychologického profilu „seriálové“ postavy již z prózy Mimo dobro a zlo (1901–1902).
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vycházejí z anticko-křesťanské tradice: polovědomá vůle (senzibilita/tělesnost) vede dívku
směrem vpřed a vzhůru – princip Eros, ovšem i ta stejná vůle působí směrem zpět k „nízké“
existenci i ne-existenci – princip Thanatos. Vzestup je vždy sestupem, vrchol propastí:

[...] nebude nikdy mnoho vzpomínati těch třinácti let svého života: hořkého života dítěte
z předměstí, který je samá nejistota a tíseň hned od začátku ‒ a že jí bude vždy záhadou
znamení, které jí vryl do duše: nevyléčitelná půlnoční nostalgie, jež vás mnohdy překvapí
v páru smutných očí, když se procházíte kterousi ponurou ulicí na periferii města. (Marten
1904–1905b, 216)

Dívčina minulost a Helenino působení ji přiměly k rychlému dospění, vnímavosti
a sklonu k reflexi (Ibid., 330). Při vnitřní i vnější charakteristice postav Marten využíval
typických prvků dekadentní obraznosti: „její [Bettinin, J. K.] rozvoj byl jako nervózní růst
květiny v pařeništi, která vyšlehne prudce, přes noc, v jeden ruděžhavý květ na slabém,
bledém stvolu“ (257). V závěru života její fyziognomie připomíná androgynní typ: „Jakás
únava svírala už nyní její tělo, křehké, anemické, obrysů téměř bezpohlavních? Tělo eféba a
hada. Byla to krása bez klidu, harmonie fýze, rušená neustálou, rozptýlenou činností nitra,
plná odporů.“ (375).
Na rozdíl od ženských postav je nacionální identita mužské postavy příznakově
specifikována. Sochař Fortuny, nomen omen ve významu štěstí a naděje, představuje další typ
postavy odjinud v roli deus ex machina. Původem Londýňan, naturalizován na francouzském
pobřeží, syntetizuje celou tamější společnost autochtonních obyvatel – „primitivních a
přísných lidí“ (Marten 1904–1905b, 335), „morózních Angličanů“, mladých umělců a rekreujících se neurasteniků.342 Je představen jako „hyperkulturní člověk“ (Ibid., 339), 343 který
před kulturou prchá, muž „‚výrazné škaredosti‘, jež grimasou podmaňuje.“ (Ibid.). Všechny
postavy se sobě v zásadě podobají: Helena trpí nemocí „na rozhraní duše a těla“, v případě
Fortunyho: „Něco nemocného, předrážděného tanulo v jeho vzezření.“ (Ibid.), Bettinu

342

Spíše výjimečně se zde v rámci Martenovy beletrie objevuje nadsázka: „Bylo tu více nemocných duší nežli
tělem, podle slov starého lékaře, krásného vášnivce své vědy, pro nějž by svět přestal existovati dnem, kdyby
z něho zmizela poslední psychóza […].“ (Marten 1904–1905b, 335).
343
Postava Fortunyho je od počátku velmi jasně strukturovaná: „vynaložil polovici života, aby vytlačil a okusil
nejsladší, nejsilnější šťávy kultury, a nyní se vysiloval, aby svůj osud organizoval od kořene znova.“ (Marten
1904–1905b, 340).
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charakterizuje „zlá choroba“ (Marten 1904–1905b, 256), zrádná „vrozená nostalgie“ (Ibid.,
333)344, později sebe-destruktivní narcisismus.
Psychologie

Bettininy

osobnosti

je

charakterizována

prostřednictvím

intermediálních odkazů-zrcadel. O jejím vzhledu zpravuje pohled na Botticelliho Primaveru:
„Jako by cítila, jak je sama opakováním tohoto typu fyzické krásy, okouzlovala se Bettina
transcendentní něhou vzdušné rozsévačky.“ (253). Její osobnost formuje fascinace
Rembrandtovým Snímáním: „A před ním seznamovala se s hlubokou souvislostí rozkoše a
hrůzy [...]“ (Ibid.). Leitmotiv narůstajícího rozporu v dívčině psychologii je demonstrován
také dvěma aluzemi k ideově protikladným typům textů. Dívka získává z Heleniných rukou
fatální knihy dvě. Romanticko-dekadentní poezii Keatse a Swinburna interpretuje následovně:
„Vysiloval se [člověk, J. K.], aby stvořil harmonii – a žil stálou disonanci –“ (333). Tento typ
poezie v příběhu reprezentuje dívčinu diskrétní a znakově „filtrovanou“ iniciaci do světa
vášní: „Míjejíc tyto knihy, vyhýbala se [Helena, J. K.] temné, vášnivé struně svého nitra. A
když jí konečně jednu z nich podala, stalo se to s gestem zpovědi a zasvěcení [...]“ (332). V
Bettině tyto knihy probouzejí touhu po „skutečném“ životě vzestupů a pádů za branami
vězení květinové zahrady (topos estetismu) se všemi jeho nástrahami, po životě odsouzeném
ke světské marnosti, jehož se současně choulostivě střeží.
Dalším iniciačním fatálním dílem je scénická báseň Hérodiade Stéphana
Mallarméa. Její hlavní postava představuje typ „chladné“ dokonalé krásy – bez zájmu, bez
lásky a vášně pro nic a nikoho jiného než sebe sama. Martenův text k Mallarméovu textu
odkazuje prostřednictvím citace části básně v originálním znění. Báseň vystupuje v roli
nebezpečně krásného zaříkadla, které provázelo Bettinino dospívání:

J’aime l’horreur d’être vierge et je veux / Vivre parmi l’effroi que me font mes cheveux /

Pour, le soir, retirée en ma couche, reptile / Inviolé, sentir en la chair inutile / Le froid
scintillement de la pâle clarté, Toi, qui te meurs, toi qui brûles de chasteté, / Nuit blanche de
glaçons et de neige cruelle! (Mallarmé [1869, 1887] 1998, 466)345

344

Srov. „[...] bývala zrazena svou nostalgií, vzpourou proti vládě prostoru a času, vášní dálky. Stačilo, že něco
skutečně měla, skutečně žila, aby byla svedena představou dokonalejší, harmoničtější, plnější možnosti.
Opouštěla radosti, jež jí na cestě nadbíhaly, pro imaginární lákadla, k nimž snad vůbec nevedla cesta. A ony se
jí mstily. [...] až se jí země smrštila v nepatrný bod, život splynul a přestal býti něčím více, než přístavem
snění.“ (Marten 1904–1905b, 464).
345
Srov. Mallarmé, Stéphane. 1922. Herodias: scéna. Přel. Arnošt Procházka. Praha: Moderní revue.
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Mallarméova báseň tvoří jeden z hlavních pretextů Martenovy prózy. Na postavě mladé
Herodiady je založena koncepce postavy Bettiny a pomyslně i mladé Heleny, jež dívku
vychovala ke svému obrazu. Citace básně-zaklínadla konstruuje dívčin psychologický profil a
prostřednictvím odkazu jej nabízí předpokládanému čtenáři k rekonstrukci.
Dialog chůvy a Herodiady (2. část Scène) tematizuje princezninu touhu po
dosažení absolutní, věčné krásy a zároveň její strach z dospívání, jež je spojené se
samostatností a jistou mírou samoty. 346 Herodiada se zdráhá opustit nenáviděný profánní, ale
bezpečný svět ztělesňovaný chůvou:

Nourrice: Triste fleur qui croît seule et n’a pas d’autre émoi / Que son ombre dans l’eau vue
avec atonie. [...]
Herodiade: Mais qui me toucherait, des lions respectée? / Du reste, je ne veux rien d’humain
et, sculptée, / Si tu me vois les yeux perdus au paradis, / C’est quand je me souviens de ton
lait bu jadis. […]
Je me crois seule en ma monotone patrie / Et tout, autour de moi, vit dans l’idolâtrie / D’un
miroir qui reflète en son calme dormant / Hérodiade au clair regard de diamant… / O charme
dernier, oui! je le sens, je suis seule. (Mallarmé [1869, 1887] 1998, 21)

Dospělost je totiž branou k pozemskému/fyzickému zrání a stárnutí, je cestou ztráty
„neposkvrněnosti“ dětství a jinošství.347 Obranou před chodem času a ztrátou pozemské,
fyzické krásy jsou Herodiadě šperky z drahých kovů a její zlaté vlasy coby symboly trvání,
neměnnosti a nekonečnosti. Naopak parfém z myrhy a růží, symbol života (pohádkový motiv
mrtvé a živé vody), nabízené chůvou princezna odmítá:

Herodiade: Laisse là ces parfums! Ne sais-tu / Que je les hais, nourrice, et veux-tu que je
sente / Leur ivresse noyer ma tête languissante? / Je veux que mes cheveux qui ne sont pas
des fleurs / À répandre l’oubli des humaines douleurs / Mais de l’or, à jamais vierge des
aromates, / Dans leurs éclairs cruels et dans leurs pâleurs mates, / Observent la froideur stérile
du métal […] Vous, pierres où mes yeux comme de purs bijoux / Empruntent leur clarté
346

Srov. interpretaci Mallarméovy básně od Rosiny Neginsky: „Hérodiade, in contrast to the Nurse, becomes a
symbol of the new religion that Mallarmé discovered, the religion of Beauty aspiring toward the Absolute,
incarnated in mystery and created through the special sounds of poetic music.“ (Neginsky 2013, 129).
347
K motivu jinošství v tvorbě Jiřího Karáska ze Lvovic, jež byl současně autorovým autostylizačním postupem,
srov. disertaci Karla Kolaříka (Kolařík 2012).
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mélodieuse, et vous / Métaux qui donnez à ma jeune chevelure / Une splendeur fatale et sa
massive allure. (Mallarmé [1869, 1887] 1998, 18, 21)

Herodiada, stejně jako později Martenova postava Bettiny, identifikuje krásu se
smrtí, jež je podmínkou dosažení krásy: „D’horreur, et mes cheveux que la lumière enlace /
Sont immortels. Ô femme, un baiser me tûrait / Si la beauté n’était la mort...“ (Ibid., 17).
Touto logikou nesmrtelnost nelze nalézt v „lásce“, která je neustálým, dynamickým a
nestabilním pohybem v usilování, ale v neměnné a nehybné „kráse“. Ale také jinak, smrtelná
není „láska“-pohyb, ale „krása“-nehybnost. Rosina Neginsky k motivu krásy-smrti
v Mallarméově díle poznamenala: „Death in this case represents the Ideal, the world beyond,
inaccessible to the earthly world; it is the only world where perfect and ideal Beauty can exist
or be achieved. [...] This ‚unknown era‘ is the symbol of a world open to a few selected and
initiated, the so-called spiritual aristocrats.“ (Neginsky 2013, 130). Verše Mallarméovy básně
Bettině vytanou na mysli při pohledu na svou dokonalou sochu: „recitovala je polohlasem, co
měsíc měnil atmosféru v ledové zrcadlo, v němž rýsovala se socha jako odraz dalekého
oblaku.“ (Marten 1904–1905b, 466). Její narcisismus je extrémně jednostranným úsilím o
vnitřní integritu, které zakrývá obavu z dospělosti, čili budoucnosti i minulosti: „logikou
zrcadla stala se socha středem jejích meditací: měřila se, sebe i svůj život, tímto idolem, jenž
ji doplňoval a v němž se viděla celou.“ (Ibid., 463).
Scéna připomene starozákonní příběh o zlatém teleti: praktiky idolatrie (ostatně na
jednom z míst je identifikace sochy s předmětem „idolatrie“ zmíněna doslova). Mallarméova
báseň je tak v Martenově příběhu užita ve významu pseudomodlitby k božstvu vlastní věčné
krásy: „Ale kdežto mohla ona [Bettina, J. K.] žíti tato vzrušení jen přechodně, omezeně na
chvíli, zchladla zde pro vždy, očistila se z neklidu, vočkovanému do lidského srdce, ztuhla v
něco, co se nemění, definitivního a tím už nekonečného.“ ( 466). Teze Mallarméovy básně o
jednotě krásy a smrti je v Půlnočním dítěti ukázána v tragické a zpsychologizované podobě.
Na rozdíl od Mallarméovy básně-pretextu Martenův text prostřednictvím rozsáhlých popisů
dívčina psychického i fyzického strádání více odhaluje odvrácenou stranu takovéhoto
způsobu hledání věčné krásy. Motivem městského předměstí Martenův text z části pozbývá
vzdáleného (bezpečného) bezčasí mýtu či pohádky a působí mnohem realističtěji.
Druhým základním pretextem prózy Půlnoční dítě je Platonův dialog Symposion
pojednávající o původu lásky. Hlavním tématem Martenovy prózy je otázka vztahu života,
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žitého/každodenního/předreflexivního-přirozeného, světa uměleckých reprezentací (kopie či
simulakrum) a světa idejí. K tomuto ústřednímu tématu směruje již úvodní motto. Jako
instrukci modelového autora Marten zvolil ne zcela přiřazenou citaci „Ἐνήνη άρ έστιν χαϊ
ούχ έχει ό έρως τό χαλλός“, v originálu „Ἐνδεὴς ἄρ᾽ ἐστὶ καὶ οὐκ ἔχει ὁ Ἔρως κάλλος“, volně
přeloženo „Láska postrádá krásu.“ (Platon 2005, 201b).348 Úryvek pochází z části, v níž
Sokrates vyvrací Agathonovu představu o Erotovi jako nejkrásnějším a nejlepším z bohů.
Sokrates oponuje slovy, že láska-Eros krásu postrádá, tj. s krásou a dobrem není totožná, tj.
Eros jistě není bohem nejkrásnějším a nejlepším. Láska (Eros) je naopak podle Sokrata touha
po kráse a dobru a prostředek k jejich dosažení (203e).349
Každá z postav Martenovy prózy ztělesňuje jedno z možných řešení vztahu lásky,
krásy, dobra a nesmrtelnosti. Umělkyně Helena připomíná schopenhauerovský postoj.
Umělecká tvorba a kontemplace jí je prostředkem odmítání participace na běhu světa, v němž
vidí pouze utrpení, a dále nástrojem zbavení se individuální nevědomé vůle vlastním
kreativním aktem. Adorace umění a kult krásy je pak pro ni nehybným pohledem do knihzrcadel. Umění (zne)užívá jako instrukce pro jiné, čímž usiluje o svou nesmrtelnost v druhém
Ty. Jiný pohled nabízí sochař Fortuny, který striktně odlišuje oblast života jako přirozeného a
pozitivního chaosu, „slepá, tříštivá síla skutečnosti“ (Marten 1904–1905b, 372), od oblasti
krásy – „určité rytmy [skutečnosti, J. K.], posvěcené výběrem na estetické hodnoty.“ (Ibid.).
Podle něj lze žít pouze pro věčnou ideji krásy, jako bůh Eros. Umělecké dílo však není
totožné s umělcovým životem: umělec o harmonii tvorbou-bojem jen usiluje. Takový život
pro krásu podle něj není s životem krásou nikdy identický: „Žíti krásou… proměniti život
v umělecké dílo… vy to pokládáte za možné? Zákon krásy je očistění, zkrácení, elipsa

348

Srov. pasáž, k níž Marten prostřednictvím motta odkázal: „[Sokrates, J. K.], [...] a jestliže je tomu tak, tedy
jistě je Eros touha po kráse, a ne po ošklivosti? / Přisvědčil. / Zdalipak jsme souhlasně neuznali, že touží po
tom, čeho se mu nedostává a co nemá? / Ano. / Nedostává se tedy Erotu krásy a té nemá. / Nutně to vyplývá. /
A což, jmenuješ krásným to, čemu se nedostává krásy a co naprosto krásy nemá? / To ne. / Tedy ještě tvrdíš,
že je Eros krásný, jestliže se to tak má? / A tu prý odpověděl Agathon: Podobá se, Sokrate, že nemám žádné
vědění o tom, o čem jsem tehdy mluvil. (A přece jsi mluvil krásně, Agathone. Než řekni mi ještě několik slov:
Nemyslíš, že dobré věci jsou také krásné? / Ano. / Jestliže se tedy Erotovi nedostává krásy a dobro je krásné,
nedostává se mu také asi dobra. Nedovedl bych tobě, Sokrate, odporovat; nuže budiž tomu tak, jak ty pravíš.“
(Platon 2005a, 201b, 201c).
349
Následující pasáž ukazuje vnitřní spjatost principu Eros a Thanatos – naplnění touhy je jejím „zničením“ a
současně je zrušením možnosti: „[Eros, J. K.] jeho přirozenost není ani nesmrtelná, ani smrtelná, nýbrž v
jednom a témž dni hned kvete a žije, kdykoli dosáhne zdaru, hned zase umírá a opět ožívá silou přirozenosti
svého otce, a co si získává, vždy zase mu uniká, takže Eros nikdy nemá nouze ani bohatství a také je
uprostřed mezi moudrostí a nevědomostí.“ (Platon 2005a, 203e).
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slovem; život chce, aby byl brán celý, bez výhrady, a vnucuje se právě tím nejvtíravěji, co je
v něm nejhorším pazvukem…“ (Marten 1904–1905b, 372).
Jinými slovy, ve srovnání s tvorbou uměleckého díla není člověk nikdy sám
jediným tvůrcem svého života (ostatně i v případě uměleckého díla je otázka diskutabilní).
Fortuny odsuzuje způsob „estetické existence“ a zdůrazňuje roli etiky v životě:

Proto lidé vytvořili tolik principů, náboženství, filozofií, etik; všecky omlouvají nedokonalost
životní praxe, poddanství slepé síle, kterou nejnaivnější jmenují nejpoctivěji: pud
sebezachování. Umění života znamenalo by v poslední příčině: umění zemříti v pravý čas.
(Ibid., 374)

Bettinino odmítání senzualismu v jakékoli formě je vedeno sebeobranou i touhou zabránit
chodu času, růstu, stáří a smrti („pud sebezachování“ v kráse). Takové radikální popření
pochopitelně hrozí vymknout se nevědomky z rukou a obrazně řečeno se změnit
v následování Thanata: „Ale představte si, že by to žádalo na člověku, aby vycítil okamžik,
kdy rozvinul všecky latentní síly bytosti a ode kdy každý den bude opakováním nebo
úpadkem!“ (373).
Bettina představuje tragickou „umělkyni života“. Nejprve pomyslně sdílí názor
Agathona z Platonova dialogu, totiž že láska se snoubí s krásou, nikoli ošklivostí, je tedy
zcela přirozené toužit po kráse. Její osobní interpretaci Platonovy/Sokratovy teze lze vyložit
následovně: Postrádá-li láska (Eros) krásu, věčnou a neměnnou, nevolím lásku, ale krásu.
Explicitně: „Démon formy ji ovládal, převracel jí hierarchii hodnot, učil ji kombinovaným
hrám, po nichž připadala realita bez chuti a bez vůně, nehybnou a mdlou.“ (465). Bettina se
chce stát neochvějnou, nedotknutelnou a neměnnou tím, že zruší cit a vášeň, které znamenají
proměnlivost a transformativnost.
Podle Platonova učení lze dosáhnout nesmrtelnosti prostřednictvím plodnosti těla
či plodnosti ducha, které odpovídají typům kontemplace a lásky k dobru: nesmrtelnost v
potomstvu, uměleckém díle (hymny bohům a ódy hrdinům) nebo v zákonodárném činu pro
polis (Platon 2005a, 206c–209e).350 Touha po (věčné) harmonii a kráse Bettinu vedla k
350

V Platonově Symposion Sokrates vzpomíná rozhovor s Diotimou, jejíž názory přijal za své: prostřednictvím
lásky ke kráse člověk dospívá až k poznání krásy a dobra o sobě. Jednota lásky, krásy, dobra a nesmrtelnosti
spočívá v kreativním aktu – těla či ducha.
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postupnému odstraňování všeho domněle nízkého a „zlého“ (svého původu, tělesnosti, pudů).
Přestala však směřovat k ideji dobra, s nímž se podle Platona krása snoubí, ale k idolu.
Nakonec se zamiluje do vrcholného momentu své krásy při prožitku harmonie prostřednictvím
hudby, který je nehybně fixován v soše a vyvázán z eroze času. Žitá skutečnost se ve srovnání
v tímto prožitkem jeví jako postupná degradace. Bettina se stává Simulakrem své kopiesimulakra, nutně zachycující jen část její bytosti, přičemž tato kopie-simulakrum se v jejích
očích mění v autenticitu samu. Vlastní pomíjivou materialitu chce dívka zcela ovládnout, tzn.
zrušit ji definitivním a nejradikálnějším popřením své vůle, jímž člověk ovládá svou
„přírodu“. Tímto tragickým aktem vnucuje materialitě vlastní zákon a mění se v umění.
Platonskou ideji harmonie, je-li v modelu estetické existence násilně dosazována za
přirozenou disharmonii života, Marten ukázal jako harmonii věčnosti a nehybnosti ve smrti.
Dívčino radikální gesto provokuje k tázání po jeho příčině a po vině. Odkud toto
násilí ideje harmonie přichází a jak je umožněno? Motiv estetické výchovy, jež v tomto
případě nese známky patologie, má v textu své sociální ukotvení. Z jiného úhlu je zde
nastíněn dobový motiv nákazy či přenosu „zla“ jakožto problém kultury a civilizace:

Bettina vciťovala a pojímala v sebe smutek a pýchu Heleniny samoty prostým zákonem
sympatie, který působí, že se dítě směje nebo pláče, když se před ním směje nebo pláče někdo
drahý – a rostla v nich více jako v určitém ovzduší, jehož stálého, prolínavého vlivu si ani
neuvědomujeme. (Marten 1904–1905b, 252)

Motiv „nákazy“ je zde, podobně jako v jiných prózách, založen na schématu, který v různých
převlecích operuje s představou esence, dispozice a přenosu, popř. dědičnosti. Kromě motivu
přenosu vlastnosti/znaku tvůrce (kultury) prostřednictvím umění/knihy na čtenáře (Helenino
kultivování Bettiny) se zde setkáváme s komplexnějším motivem kultivace osobnosti jako
kulturě-sociální převýchovy: „Helena neviděla v Bettině dítěte, nýbrž jen jemný rezonanční
nástroj svých myšlenek a citů.“ (Ibid., 332). Také milieu je zde dvojí – jak předměstí, tak
kultivovaná buržoazie, mezi nimiž zeje propast dvou symbolických (metaforicky rostlinných)
říší: „[...] Bettina přijala z jejích rukou jisté myšlenky, sklony touhy jak utržený květ, o němž
nevíme, kde roste a jak.“ (338). Motivem výchovy nevlastního dítěte je navíc otázka vlivu
dědičnosti vyostřena. O dívčiných biologických rodičích ani o třinácti letech jejího života na
předměstí text nehovoří. Na otázku, zda při formaci člověka dosahuje vyšší působnosti vliv
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(vícero) prostředí či dědičnost (tzv. hereditární degenerace) nenabízí Martenova próza
jednoznačnou odpověď.
Obecný plán problému platonismu se tak kříží s konkrétní sociální podmíněností.
Pramen dívčina sebe-destruktivního chování zůstává provokativně neobjasněn, princip
eliptičnosti ponechává prostor náhodě i nezodpověditelnosti. Současně se objevují indicie
naznačující, že Bettina, podobně jako Helena, kultem krásy strategicky zastírá časovou stopu i
fantom esence, tedy domnělou ošklivost, nehodnotnost a „nízkost“ své minulosti. Ta
deterministicky „definuje“ celou její existenci (v knižní verzi více než v časopisecké, viz
dále). Estetismus, čili ideál krásy a kult krásných předmětů má řešit morální dilemata,
osvobozovat, zde konkrétně též zakrýt pocit vykořeněnosti: „Nebylo pochybnosti: patřila k
těm, již nikde nezapustí kořenů, nepřisají se k žádné hroudě, aby byli a rostli s ní a z ní, k
cizincům z nutnosti a předurčení.“ (Marten 1904–1905b, 463).
Extrémní způsob estetické existence je nastíněn jako motivovaný horrorem vacui.
Text Půlnoční dítě tak ironicky naráží na dobovou představu tzv. dekadentního
dekoru/ornamentu. Touha zakrýt/proměňovat mizející či prázdné, odumírající jako ošklivé
prostřednictvím krásy umění je zde v náznaku ukazována jako aktivita paradoxní,
nepřirozeně-přirozená, „nemocná“, dekadentní.351 Text současně provokativně upozorňuje na
naprostou přirozenost jednoty krásy a smrti, z níž se kulturní chování odvíjí. Dokladem budiž
scéna, kdy Bettina zakrývá a současně zdobí tělo zemřelé Heleny květy a listy. Tyto motivy
konfrontace s ošklivostí a prázdnem mají v Martenově textu svůj výraz i v jazykovém stylu,
který chce být estetický a tvůrčí: provokuje, zakrývá, jisté ideje obchází (národa, „rasy“
apod.), jiné chce vyjádřit (harmonie, svoboda), viz kapitola osmá a devátá. Jak k paradoxu
dekadentního stylu poznamenává John Reed: „Its ornate elaboration was a means of diverting
attention from the void at its center, yet that very elaboration ironically enforced a focus on
the nothingness in embroidered.“ (Reed 1985, 242).

351

Podobný motiv dovedený do excesu autor použil například i v textu V aleji, kde postava efektně zakrývá
smrtelnou ránu své milenky šperky tak, aby tvořily květinový ornament.
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6.8.1 Půlnoční dítě, 1907

Motiv sociální motivovanosti krize estetické existence vystupuje do popředí v
knižní verzi textu. Příznačná je rozvinutější psychologie postav a rozšíření rámce společenské
problematiky. Marten zdůraznil a rozvedl motiv milostného vztahu mezi Bettinou a Fortunym,
resp. jeho ztroskotání, a motiv snu.352 Autor tak nechal explicitně promluvit hlas oblasti, v níž
je motivace postav částečně ukotvena – hlas ne-vědomí.
O Martenově zájmu o téma snu svědčí jeho pařížský zápisník (22. 2. 1907), čili z
doby po publikování Cyklu.353 Ve srovnání s myšlenkou, jejímž smyslem je podle poznámek
příprava k činu,354 chápal Marten sen jako projev „jiného“ řádu, který vzniká působením nevědomých sil ve spolupráci se smyslovou percepcí. Patrný je Martenův genderově stereotypní
esencialistický přístup:

[...] sen je neurčitý a těkavý, proteovský jev; živí se dechem reality, bezprostředními, prvními
dojmy, náhodnou predominancí těch kterých smyslových živlů. Je instinktivný a ženský. –
Myšlenka vzniká logikou vztahových postřehů, pojímá v sebe a přemáhá v sobě skutečnost
postřehnutou smysly a dochází k novým útvarům představovým cestami syntézy a analýzy,
kdežto sen tvoří iluzivné obrazce postupem vjemového a náladového vyznívání. Sen a
myšlenka jsou dvě formy duchovního života. Všecko žíti lze dvakráte, tou či onou: vášeň,
bolest, hrůzu, lásku. [...] Lyrická poezie dociluje nejvyššího kouzla harmonickou souhrou
obou dvou [myšlenky a snu, J. K.]. (ZPS: 22. 2. 1907)

352

Motiv „jasnovidného“ snu se v Martenově díle objevil v první verzi novely Mimo dobro a zlo (1902) jako
vyjevení strachu ze ženy ztělesněné v obraze medúzovitého polypa.
353
Spíše se přikláníme k možnosti, že nejde, alespoň ne pouze, o autorovy výpisky z literatury. Bylo-li tomu tak,
Marten zpravidla pramen uváděl.
354
Citujeme z Martenových poznámek o myšlení (které mimo jiné poukazují na Martenův písemný code
switching): „Myslím: mysliti bez suchosti, tvůrčím intelektem. Lekce profesorova není myšlením. Myslili:
Herakleitos, Plato, Leonardo, Bruno, Pascal, Schopenhauer, Nietzsche; nejmenuji všech a jedině Árijce. Ale
také Alexandr, Lorenzo Medicejský, Caesare Borgia; myslili pro čin a v činu. [...] Myšlenka je prototyp,
vybavený ze všech elementů náhody; uvedena do těchto elementů zpět zápasíc s nimi o svou absolutnost, již
ruší, stává se činem. [...] Intelekt: a) zaznamenávající, à la portée de tous, but nejrozmanitělších stupňů; b)
tvůrčí, jehož produkty jsou analogie, syntéza, metafora, matematické zákony hudby, optické základy malby
atd.“ (ZPS: 22. 2. 1907) In LA PNP, f. MM.
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Martenovy poznámky dosvědčují, že ke snu jako projevu lidské iracionality bez
regulace choval jistou nedůvěru. Výjimku ze všech řádů tvoří případ mužského génia: „Žena,
dítě, zvíře, sní; ztajený život rostlin možno si představiti snáze jako sen. Muž myslí. Génius je
nejvyšší stupeň mužnosti; myslí i ve snu – síla, kterou staří nazývali inspirací.“ [podtrženo
autorem, J. K.] (ZPS: 22. 2. 1907). Dále Marten promýšlel vzdálenost mezi snem, myšlenkou
a činem. Také umělecké dílo, výsledek kreativního aktu, na tomto místě chápal jako čin svého
druhu: „Mezi myšlenkou vojevůdcovou a bitvou není větší vzdálenosti než mezi myšlenkou
básnickou a knihou či obrazem.“ (ZPS: 22. 2. 1907). Umění, které „zakládá dílo jako ideovou
konstrukci“, si Marten vysoce cenil: „Není činu bez myšlenky: Co se tak nazývá jsou pudové
pohyby, předurčené a vytvořené potřebami hmoty. Skutečný čin je vždy intelektuálného
původu.“ (ZPS: 22. 2. 1907).
Sen tedy vystupuje jako druhá, „jiná“ pravda, „jiná“ logika, obrácená a
neredukovatelná strana mince. Závěrečná perspektiva v textu Půlnoční dítě explicitně staví
vnitřní konflikty postav do socio-ekonomického kontextu, jenž se jeví jako zásah této „jiné“
pravdy, „nelogiky“. Ta poukazuje na vlastní nelogičnost řádu, který dosud vystupoval jako
logický. Postava Bettiny se ve snu setkává se žebrající stařenou. Představí se jako její
biologická matka a dívce poskytne varování. Příčinu neštěstí Heleny Farenové konstatuje v
morálním úpadku způsobeném kapitálem. Symbolicky: vina a hřích jsou sjednoceny s matérií:

Bohatí lidé znají podivné hříchy… My, my jsme nečistí, protože jsme se v nečistotě narodili a
žijeme v ní a nikdo na nás nechce než nečistotu. Ano, my známe všecky neřesti a opíjíme se.
Ale to je zoufalství [...] My nehřešíme. Ale bohatí lidé hřeší – z přepychu, ze zvědavosti a
z dlouhé chvíle. (Marten 1907, 138)

Prostředí dvou znepřátelených sociálních vrstev předpokládá také jazykové
odlišení, viz pro Martenův styl nezvyklé, užití citoslovcí: „Nepracovala jsem, hehe! Ale víš,
hm, nevím, dítě, jak se mluví tam u vás, kde je toho tolik, o čem se mlčí...“ (Ibid.). Sen jako
jev na hranici mezi subjektivní pravdou a iluzí v dívce způsobí explozivní zmatek.
Interpretuje jej jako tušenou a potlačovanou hroznou pravdu: „Ale proč si musela opakovati
všecka ta ohyzdná slova? Odkud byly tyto myšlenky? Sen je zrcadlo, v němž můžeme jen
svoji duši viděti, jen sebe samy a své tajné touhy.“ (140). Obraz žebrající stařeny přijímá jako
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potvrzení determinace: „Tedy to byla ona sama, kus její duše, ta hnusná stařena s nečistým
smíchem?“ (Marten 1907, 140).355
Helenin obraz jako vzoru duchovní krásy se rozpadá, tajemství incestní minulosti
je vyzrazeno (motiv tajné Pandořiny skříňky s korespondencí sourozenců): „Byla tedy
všemohoucí ona monstrózní síla, která ji uchvacovala, síla krve a smyslů pronikala tedy
všecko!“ (Marten 1907, 141). Logikou formy socio-politicko-ekonomického esencialismu
však Bettina svou existenci zhodnotí jako pre-determinovanou k vášni-neřesti nižšího řádu:
„Ale ona, jež neměla bratra, aby ji učinil tragickou obětí, jež v sobě cítila srdce studené a
lhostejné k vášnivému pohybu krve… [...] Nemusila padnouti hlouběji, ježto neměla ani
bolestné krásy vášně, jen syrovou, temnou žádost, kterou si hnusila?“ (Ibid., 140). Také ve
fyzickém zájmu o Fortunyho vidí nízkost podmíněnou původem, popř. tzv. primární
socializací. Tato perioda je v textu, podobna nemoci, představena jako ireverzibilní: „oněch
třináct let, zapomenutých, zapřených – nebyl to černý bod v její duši, zkad stoupala pára
neřestných tuh, určení, kletba?“ (141).
V závěru tak Marten proti sobě postavil dvě radikální perspektivy, které vše dosud
jasné zcela převracejí. Je to hlas dívčina domnělého rozumného „vědomí“, s nímž (v bezmoci
nedospělého přesvědčení) následovala vychovatelku v cestě krásy versus necenzurovaný hlas
snu, ne-vědomí,356 který prvnímu hlasu konkuruje a podrývá jej. Ukazuje se, do jako míry
bylo vědomé jednání současně ne-vědomé, ne-rozumné, instinktivní. Dívčin snový hlas nyní
hodnotí estetickou převýchovu jako zbavení svobody a klamné vězení „vyšší“ spirituality.
„Přirozenost“, kterou v sobě potírala, sen vyjevuje jako sebezáchovné zdraví. Dívčina snová
perspektiva potvrzuje, že Helena absolutizací krásného, čistě estetického kultu zakrývá svou
mravně „nečistou“ minulost. Také dívka se kultem krásy, tzn. úsilím o korespondenci mezi
krásou čistých forem uměleckých reprezentací, krásou prostředí a krásou formy své osobnosti,
pokoušela potlačit vědomí sociální nerovnosti a své domnělé „nečistoty“:

355

Předobraz postavy stařeny se objevil už v první verzi textu jako symbol smrti a věčnosti, strachu i očekávání.
Nešlo však o motiv snu jako ve druhé verzi: „Oh, ona nedovedla odmítnouti vůní a doteků a našeptaných
svodů úlisné stařeny, jako záhadná sebezbožňovatelka.“ (Marten 1904–1905b, 467).
356
Ve Freudově psychoanalýze se nevědomé přání necenzurovaně vyjevuje jako jeho manifestace v podobě snu:
„Le sommeil rend possible une régression qui permet a une pensée de désir, entrevue dans un ‚reste diurne‘,
de trouver, au-delà de la censure, une forme d’expression.“ (Laplanche a Pontalis 2002, 60). Reinterpretací
(Traumarbeit) snu je možné zpět dospět k jeho utajenému – latentnímu významu. Martenova próza tak
implicitně poukazuje na omezení auto-psycho-analýzy.
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Byla to snad vášeň, o jejímž malströmu snila, v jejíž divadlech milovala závratné stoupání
života, odvahy, síly? V temné síle, která se jimi [záchvaty, J. K.] projevovala, vyciťovala
element, v základě nepřátelský vůli k jasu a harmonii, přiostřující spor mezi vrozenou
vášnivostí, chaotičností její bytosti a chladnou, s vědomou stylizací hraničící noblesou a
vyrovnaností sklonů, jež v ní vychoval nepřetržitý styk s uměním… (Marten 1907, 123)

Na socio-politicko-ekonomické situovanosti i determinaci postav je založen motiv
perverze z přepychu, resp. z nečinnosti. Dívčino snové vyslovení spojnice mezi „zlem“ jako
morální zkažeností a kapitálem skýtá nový pohled nejen na osobnost Heleny, ale i na motivaci
dalších postav „románového“ Cyklu: Egona, Otty a Ireny. Ostatně, v textu Irena byl podobný
motiv pod nevnucujícím kritickým úhlem naznačen: izolace, luxus, umění a metafyzika jsou
jen jinými variantami cesty k rauši. Jelikož auktoriální vypravěč v próze chybí, role soudce je
zcela přenechána čtenáři. Závěrečná scéna textu Půlnoční dítě v Cyklu, podobně jako v
předchozí verzi, zachycuje moment dívčina hledání „pravé“ sociální identity. Na nehostinném
předměstí nalezne hledané vyrovnání, své „doma“: „Veliký klid sestupoval do jejích nervů.
Tajemný, rozklenutý život vlnil se kolem ní a ona s ním harmonicky splývala“ (Marten 1907,
142). Nic již nedovede vyvážit pocit marnosti života a klamu, jenž na ní byl spáchán. Motiv
dívčina radikálního překonání materiality (jako viny, hříchu, „zla“) získává v knižní verzi
textu ještě další rozměr – kromě hledání nesmrtelnosti krásy v „životě jako umělecké dílo“,
jde o tragickou cestu hledání sociální svobody ve stoické představě harmonie s přírodou a
kosmem, jež je harmonií sobě rovných.

6.8.2 Shrnutí. Aluzivnost textů Irena a Půlnoční dítě

Texty Irena a Půlnoční dítě spojuje motiv umění jako prostředku manipulace,
vězení a zneužívání ženy-loutky, jež se stává echem z nucené nesvobody. Co se týče prózy
Irena, úvodní motto jak v časopisecké verzi (Baudelaire), tak v knižním vydání (Ford)
předjímá motiv nenávratnosti jako nezměnitelnosti událostí a motiv výčitky (signalizované ne
zcela přiřazené aluze). Motto v knižním vydání vedoucí k Fordovu dramatu je v rámci
celkového plánu Cyklu a dalších mott podstatné jakožto renesanční. Fordovo drama, v kultuře
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fin de siècle aktualizované též Maeterlinckovým překladem, jednak nese význam sdílené
tradice, jednak utváří efekt opakující se „historie“. Motto tak poukazuje na ne-modernost a nenovost moderny (a jejího člověka).
V promluvě hlavního protagonisty o koncepci moderní krásy Marten utvořil
zmnoženou aluzi. Hádankovitý pseudocitát lze chápat jako „náraz“ textů, který sjednocuje
myšlení postavy, dál předávané. Za formulí lze číst parafrázi Nietzschových tezí o důležitosti
nemoci pro život, např. Der Fall Wagner, a aluzi k Baudelairově koncepci moderní neklidné
krásy, např. La muse malade (signalizované nepřiřazené aluze). Inter-textové/-mediální
propojování spoluutváří vnitřní a vnější charakteristiku typizovaných postav: objeví se
emblematické aluze k Toulouse-Lautrecovi, Baudelairovi a Poeovi (signalizovaná ne zcela
přiřazená aluze). Hlavní pretext tvoří povídka The Fall of the House of Usher, a to co do
rámcové koncepce postav a definování vztahů mezi nimi, děje i hlavního tématu, jímž je
hraniční prolínání světa umělecké fikce a reality. Hlavní postava Illner nahlíží vztah
sourozenců jako „reálné divadlo“, jejich polovědomou nápodobu umění. Podobně jako Egon
Faren také on dospívá k uvědomění, že sám tvoří „součást dekadentního obrazu“, resp.
narativu. Mění směr, neimituje a Irenu, svou „Madeline Usher“, jako tragický héros z
poeovského příběhu odvádí.
Centrálním pretextem prózy Půlnoční dítě je Platonův dialog Symposion, k němuž
text odkazuje prostřednictvím motta v originálním znění (signalizovaná ne zcela přiřazená
aluze). Následně se parafrázované a re-kontextualizované motto jako leitmotiv prolíná celým
textem. Hlavním tématem je vztah světa žitého/skutečného/přirozeného, světa uměleckých
reprezentací a světa idejí. Umělecké reprezentace jsou v příběhu zastoupeny dvojicemi
fatálních knih, které jsou prostředky dívčiny převýchovy a předměty její sebeidentifikace.
Jejich protikladnost, též metatextově formulovaná, utváří protagonistčin vnitřní konflikt, který
je představen jako psychologický, kulturní i socio-politicko-ekonomický: melancholická krása
Botticelliho Primavery versus extatická bolestná krása Rembrandtova Snímání (signalizované
přiřazené aluze); poezie vášně (Keats, Swinburne, emblematická aluze) jako disharmonie
života v pohybu versus poezie „chladné“ dokonalosti zastoupená Mallarméovou Hérodiade,
druhým centrálním pretextem (signalizovaná nepřiřazená aluze). Jako symbol cesty k
harmonii se objeví intermediální odkaz k Beethovenovi (emblematická aluze).
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6.9 V aleji 1907

Text V aleji Marten napsal přímo pro Cyklus a vřadil jej na druhé místo v
celkovém pořadí. Hlavními postavami jsou Leon Tannov a jeho partnerka Gitta. V roli
vedlejších postav se objeví Verich, Tannovův přítel, a dále Illner, Irena a Otto z prózy Irena,
jež je čtenáři při lineárním čtení Cyklu dosud neznáma (předposlední v celkovém řazení).
Marten, patrně inspirován Balzakem, zde použil techniku tzv. vracejících se postav, která
narušuje tradiční románovou stavbu vyzrazováním „tajemství“.357 V próze V aleji je tak příběh
postav Ireny a Illnera dopovězen předem, ještě před jejich vstupem na pomyslnou scénu. V
aleji také vychází najevo, že „démonické“ mužské postavy Otto, Illner a Tannov si nejsou z
minulosti cizí.358
Děj se odehrává v parku s antikizujcím pavilonem, v mansardě domu v aleji,
noční kavárně a Verichově domě. Příběh je ich-formálním vyprávěním postavy Leona
Tannova. Jde o racionálně působící zpověď o tragické lásce k milence Gittě a o postupném
psychickém vyhasínání jeho osobnosti. Na první pohled racionální strukturace textu působí
matoucím dojmem, neboť výrazně konkuruje obsahu vyprávěného: Gitta, dobový typ femme
fatale, vede dvojí život (typ ženy cizoložnice). Jednoho dne ji Tannov zavraždí. Následuje
noční setkání s manželi Illnerem a Irenou. Illnerův monolog o „věčném ženství“ (obraz
nevěrné ženy s tajemstvím jako semper eadem) jen přispěje k Tannovovu znepokojení – není
jasné, hovoří-li Illner o abstrakci, své manželce Ireně nebo o Gittě jako společné milence jich
obou. Následné setkání s Verichem Tannova utvrdí v oprávněnosti jeho činu. Monolog se
uzavírá doznáním skutečného motivu vraždy a evokací každodennosti nemocného.

357

Inovativní metodu opakujících se postav Balzac poprvé soustavně používal v románu Le Père Goriot z roku
1835: „Postava zachycená v různých obdobích života často v protikladných postojích, v nichž je spojeno
podstatné s náhodným, nutí čtenáře jako v moderním románě hledat souvislosti, spolupracovat.“ (Zatloukal
1995a, 204).
358
Martenova inspirace Dostojevského knihou Běsi je nasnadě. Lze předpokládat, že původně měl do skupiny
démonických mužů vzpoury, kteří hledající „novou“ společnost „nového“ člověka náležet i Egon – v
časopisecké verzi Mimo dobro a zlo Egon vypráví příběh svého přítele, umělce a sebevraha Tannova.
Dekadentní mikropříběh, který měl mít původně funkci spojovníku (zřejmě tří) hlavních linií Cyklu, byl pro
knižní vydání odstraněn.

252

V centru pozornosti stojí výlučně psychologie hlavního protagonisty. Jeho
zneklidňující auto-diagnóza je čtenáři představena hned v expozici textu jako posedlost
„démonem“, což v praxi znamená cílené vyhledávání sebe-destruktivních i destruktivních
iracionálních stavů: „[...] jakou silou bych se tedy mohl vzepřít démonovi, více než
tyranickému veliteli svých nervů? Vím také, v čem je zakleta jeho moc: miluji jej, osten,
kterým bodá mou vůli, působí mně rozkoš, a oddávám se nejhroznější sladkosti sebemučení,
nechávaje se jím ovládati.“ (Marten 1907, 60). Monolog je koncipován jako Tannovova
intimní zpověď a reprezentativní obraz selektivní paměti zároveň. Postava vyprávěnímpřehráváním zpřítomňuje scény afektů. Způsob vyprávění je založen na radikální
metonymické selekci – kupí detaily jako barva šatů, tvary šperků, účes, mnohé podstatné
informace jsou zamlčovány. Například skutečnost o Gittině těhotenství a patrně záměrné smrti
jejich nemanželského dítěte se objeví jen v letmých náznacích (Ibid., 66). 359 Detaily
Tannovova mysl navíc uvádí do bizarních souvislostí jako shledání podobnosti vražedného
nástroje se secesně stylizovanou květinou při aktu vraždy. Spolehlivost vypravěčské
perspektivy je opakovaně uváděna v pochybnost a čtenář si nemůže být jist, zda postava trpí
sebeklamy, skutečně neví, či racionalizuje a záměrně zastírá. Celkově má čtenář o všech
postavách k dispozici minimum informací, jež jsou navíc nejčastěji představeny Tannovovou
subjektivní perspektivou. Jeho postavu charakterizuje ztroskotané manželství, záliba v umění,
vášnivost. Sebe sama hodnotí jako člověka předčasně zestárlého: „já, třicetiletý, jehož rysy ryl
ne věk, ale přepětí života“ (61).
Směr interpretace poskytuje indicie nomen omen, několik dekadentních topoi a
aluze. Zejména úvodní motto „Conoscite i dubiosi desiri? Dante.“ je nabité potenciálními
významy – předpokládaného čtenáře směruje k tázání po příčině „hříšné vášně“. Je-li citace
identifikována, nabízí odpověď poskytnutou modelovým autorem samým. Motto odkazuje k
pátém zpěvu Inferna, kdy Dante v doprovodu Vergilia prochází druhým kruhem pekla a
potkává představitele smilstva. Konkrétně jde o aluzi k Dantovu dialogu s Francescou da
Rimini, kdy na otázku, odkud pramení taková vášeň, Francesca odpoví, že z četby legendy o
Lancelotovi (Canto V: 115–138):

Poi mi rivolsi a loro e parla’io, / e cominciai: „Francesca, i tuoi martìri / a lagrimar mi fanno
tristo e pio. / Ma dimmi: al tempo d’i dolci sospiri, / a che e come concedette amore / che
359

Postava si v duchu přehrává úryvek z dopisu ženské postavy, jež hovoří o něm („Je tvoje!“) (Marten 1907,
66). Motiv infanticidy je faustovský. V tomto případě by bylo možné uvažovat o intertextovém vztahu
„nesignalizované“ aluze.
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conosceste i dubbiosi disiri?“ E quella a me: „[...] Noi leggiavamo un giorno per diletto / di
Lancialotto come amor lo strinse; / soli eravamo e sanza alcun sospetto. [...] Galeotto fu’l
libro e chi lo scrisse: / quel giorno più non vi leggemmo avante.“ (Dante [1472] 1991, 160–
165)

Zná-li čtenář také populární příběh smilné lásky Lancelota a Guinevere, již
zprostředkoval Geaelotto, získává k textu možný interpretační klíč. Jde o motiv aktu
nápodoby umění, který je představen jako univerzální prostředník ve zkáze člověka.
Prostřednictvím motta tak autor naznačil reprodukované schéma: Lancelot/Paolo –
Guinevere/Francesca – Galeotto/legenda o Lancelotovi. Na konci první části vyjde najevo, že
Leon Tannov legendu o Francesce a Paolovi zná a do svého vztahu ke Gittě tuto historii
tragické lásky legendární dvojce minimálně polovědomě projektuje jako vzor výjimečnosti:

Lhal jsem si s jistou radostí fikci čehosi absolutného, osudného, takového řícení se, kterým se
člověk stává věcí podobnou hvězdám a stromům, jako ony ovládanou odvěkými silami,
identickými, ať vyvrou v šílené sladkosti mládí a v posvěcené vině Francesky a Paola, nebo
v monstrózním spojení nakažených srdcí, jako byla naše… (Marten 1907, 65)

Tento motiv osvětluje úvodní motto a vice versa. Vztahy postav Martenova textu i vztahy
tohoto textu k jiným textům jsou strukturovány následujícím způsobem. Jde o provokativní
hru s předpokládaným čtenářem, který potenciálně tvoří neobsazenou pozici:
Lancelot/Paolo/Leon Tannov/? – Guinevere/Francesca/Gitta/? – Galeotto/legenda o
Lancelotovi/Dantovo Inferno/Cyklus: V aleji
Umění je takto představeno jako nebezpečná oblast a jeho recepce jako nebezpečná aktivita.
Touto logikou je sklon člověka ke „zlu“ a „hříchu“ vysvětlen zájmem o jeho reprezentace,
které mohou sloužit jako působící před-obrazy. Potenciálním výsledkem je reprodukování
stejného a člověk se ocitá v bludném kruhu jako otrok ve spirále věčného opakování téhož.
Narativní struktura textu od své druhé poloviny znovu aktivuje úvodní motto,
odkaz k Dantovi, a dále je rozvíjí. Prostřednictvím Tannovových symbolických setkání po
aktu vraždy text opisuje strukturu částí Dantovy Božské komedie: Peklo, Očistec, Ráj. Text V
aleji představuje Božskou komedii naruby: Peklo, Očistec, Peklo. Tannov se nejprve setkává
s démonickými postavami Irenou a Illnerem a intuitivním prožitkem potvrdí Illnerovu tezi, že
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„zlo“ je nejsilnějším poutem mezi lidmi: „Sál jsem z jejího [Irenina, J. K.] obličeje onu
ódovou zář, ono měkké rozkošné fluidum hříchu, jako nápoj bratrství, který mi podávala její
duše, také odsouzená! Omamoval jsem se smutkem rozkoše a viny, zkondenzovaným
v aureolu kolem našich hlav!“ (Marten 1907, 77). Zlý podle Tannova vyhledává svého
bližního i v člověku dobrém, nikoli však pro přístup k dobru, ale pro vymezování se a
pokoušení.360 Tannov hledá úlevu u přítele Vericha, hráče na klavír, který reprezentuje typ
čistého člověka. Motiv umění zde přejímá tradiční roli náboženství. Domácí koncert ve dvou
supluje svátost smíření: „Vy chodíte poslouchat mou hudbu, jako by byla vodou, v níž chcete
smýti všechen hnus svého života. Vám hráti je tolik, jako dáti vám rozhřešení, které nemohu
dáti, proti kterému se ve mně všecko bouří.“ (Ibid., 80).
Narušenou psychologii postavy inscenuje další aluze, která rozvrhuje svět naruby.
Verich zahraje Tannovovi partii Sebeobětování z opery Alceste, jejímž autorem je Christoph
Willibald Gluck. V rozhovoru Alcesty s podsvětními božstvy Tannov nalézá své zrcadlo a
rozhřešení. Útržek z hudební skladby jej přesvědčí o oprávněnosti vražedného jednání a
Tannov podlehne identifikaci s Thanatem:

Ale nakonec byl velký klid, týž, jejž jsem poznal večer před tím, odhodlanost, pro niž i smrt
znamená prostě nutnost, předurčenou funkci. Z možnosti stala se jistota. Jistě, síla, které jsem
poslouchal, byla ve mně již dříve; ale nyní nabyla nádechu osudovosti, rozkazu, jehož
neposlechnouti nám ani nepřipadá. (Marten 1907, 82)

Následně Tannov podle vlastních slov ztrácí část svého lidství („Lidský hnus přestal pro mě
existovati.“) (Ibid., 83) a vstupuje do paradoxního ráje utrpení, kdy je puzen opakovaně se
navracet do mansardy k mrtvole své „Beatrice“. Nomen omen postavy nabývá dalšího
významotvorného rozměru: Tann-ov – Than-atos – Tann-häuser. Odkaz k legendární postavě
pokoušeného, jež v kultuře fin de siècle získala na popularitě díky Wagnerově stejnojmenné
opeře, je diskrétně naznačen popisem místa činu. Mansarda připomene bájný Venusberg:
„visutý ostrov v moři azuru, rozlitého nad měkkou masou stromoví“; „kout rozkošníka s
instinkty, jež musí tajiti“ (61). Pokoušený Tannov se však nestává kajícníkem, ale zůstává
uvězněn ve svém polovědomém erotickém světě.
360

Srov. pasáž, kterou lze v kontextu příběhu číst jako karikaturu a vulgarizaci nietzscheánství (tzv. panské
morálky): „Zkažení lidé mívají nejoddanější vazaly v lidech zcela čistých, v přísných a odříkavých povahách;
podivují se v nás bezohledné odvaze, s níž se činíme pány nad životem a vnucujeme skutečnosti, o čem si oni
nedovolí ani sníti. Mým byl Verich.“ (Marten 1907, 79).
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Jak bylo zmíněno, již úvodní motto určuje hlavní téma – otázka původu „hříšné
vášně“. Tannovova osobní zpověď je auto-analýzou hledající i zastírající původní prapříčinu/y jednání. Jeho osobnost se zmítá mezi dvěma krajními póly – racionální abstrakcí a
iracionálními stavy. V jeho výpovědi lze pozorovat postupy racionalizace. Tannov sám již
zpočátku odkrývá paradoxy a úskalí svého úsilí, které se jeví jako pohyb v bludném kruhu:
převaha rozumu zničila cit – fakt konstatovaný racionální analýzou. Takové vědomí má vést k
regeneraci zanedbaných iracionálních složek. Jakmile jsou však dveře iracionalitě pootevřeny,
hrozí její excesivnost.361
Na kontroverzním případu postavy Leona Tannova Marten dekonstruoval
problematickou kategorii „přirozenosti“. Protagonista v jistém momentu přestal rozlišovat
mezi přirozeností myšlenky, představy a přirozeností jednání, činu. Sám akt vraždy Leon
prezentuje jako prvotní jednání, „čisté“, bez rozumu, ne-vědomé, které je člověku jako
poznávajícímu subjektu také vlastní. Charakter „přirozenosti“ postava ospravedlňuje
flashbackem do dětství a argumentuje „přirozenou“ zvídavostí dítěte:

Tak ležel jsem kdysi v dětství nemocen a myšlenka na smrt, o které jsem neměl pojmu, právě
tím, velkým a nejasným obrysem svého tajemství, podmaňovala si mě celého: smrt byla čímsi
nesmírně sklenutým, absolutným, svrchovanou rozkoší, světlem, božstvem. [...] Stále stejným
pohledem zpola umělce, zpola užaslého děcka pozoroval jsem křečovité hnutí těla, jímž se
změnilo žluté hedvábí ve skutečnou, živou a bijící vlnu […]. (Marten 1907, 73, 74)

Postava racionalizuje pomocí různých absurdních argumentů, které jí poskytují
alibi a vyčleňují ji z možnosti morálního jednání: vůle k experimentu jako touha po sebepoznání, přirozená zvědavost dítěte,362 neovlivnitelná posedlost démonem („bezejmenná vůle
démonická“) (Ibid., 62), perspektiva umělce tvořícího vrcholné umělecké dílo. Motivaci k
aktu vraždy postava nakonec v momentu pseudoracionálního zjasnění spojí s dětským stavem

361

Auto-analýza postavy se mění v patologickou závislost oscilující mezi maximální hyperracionalitou a
iracionálním excesem: „[…] tehdy teprve začal jsem se viděti nynějším svým okem, jakýmsi studeným
pohledem učence, který sám sobě znamená jen objekt a rozkládá, převrací a zkoumá stejně hnutí srdce – je-li
ještě schopno hnutí srdce, zneužité intelektem – jako chorobu, již v sobě vidí růsti, a která mu, jako vše, není
něž jevem a procesem. Nevím, jak bývá jiným: mně však vyhránila se dnes zvědavost ve druh monstrózní
lásky ke své aberaci, ke svému ‚krásnému vředu‘“ (Marten 1907, 64).
362
Srov. pasáž: „Byl jsem si jist, že vím o všech silách, schopnostech, sklonech svého já, té smyšlené jednoty,
kterou nejraději myslíme vyjádřenou číslicí: nežil jsem dosti, abych zaslechl všecky tóny tohoto nástroje,
takže mě nemohl překvapiti už ničím?“ (Marten 1907, 64).

256

touhy po „objektu“, s pudem vlastnit, jemuž se poddala. Ženský subjekt je drasticky
zredukován:

Tak jsem ji učinil, čím jsem ji chtěl míti: svou věcí, která by neměla entity, jíž bych jí sám
nedal. [...] Vím o ní [první příčině, J. K.]. Byla jí hříšná pravůle, skrytá v klíně vší rozkoše a
podmaňující její vyznavače, vůle, míti docela a tím nekonečně předmět své rozkoše. Tato vůle
je nejvyšší a jedinou vzpourou, vlastním hříchem člověka. Dovršil jsem jej. [zvýrazněno
autorem, J. K.]. (Marten 1907, 83)

Výrazná eliptičnost vyprávění nasvěcuje jako zdroj Tannovova iracionálního
jednání pudy a umění/mýtus, jež umožňují zfanatizování. Protagonistův smysl pro realitu se
od počátku nebezpečně prolíná se světem fikce – legenda v Infernu je modelem zakázané
lásky, skladba Alceste založená na mýtu postavu v momentu schopenhauerovského „zjasnění“
utvrdí v jejím chtonickém charakteru s příslušnými pravomocemi. Nepřímo je položena
otázka, zda je nahrazení náboženství svobodným uměním dobré a která instance v takovém
stavu kultury umožní člověku morální oporu. Protože jak Marten ukázal na extrémním
příkladu Leona Tannova, ne všichni jedinci jsou základního morálního cítění a myšlení
schopni. Řád mýtu však symbolicky platí alespoň v otázce trestu. Tannov je za svůj pokus o
zbožštění a uzmutí výsady rozhodovat o životě a smrti potrestán nemožností se od „objektu“
své touhy odpoutat. Míra jeho uvědomění si viny je však nezřetelná.

6.10 Erotikon 1907. Bludný kruh

Poslední próza navazuje na závěr Mimo dobro a zlo. Hlavními postavami jsou
Egon Faren a jeho âme sœur, žena jménem Moyra. Ostatní postavy nejsou na scéně přítomny,
vystupují však jako (ibsenovské) přízraky, všudypřítomné stíny minulosti, které si postavy
uchovávají ve své paměti: Egonova sestra Helena, „šílený stařec“-Moyřin biologický otec a
„černá nymfomanka“. V centru pozornosti je komplikovaná psychologie hlavní mužské
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postavy a otázka determinace. Egonovým novým pokusem o regeneraci je (příznačná) cesta
na jih prezentovaná jako únik před svým „předurčením“.363 Dějištěm je dekadentní topos
místa s pamětí, palác na italském pobřeží364: „Casa del Mare – jedno z rozkošnických sídel,
které rozesil přepych benátské republiky.“ (Marten 1907, 182). Místo budí v senzibilní
postavě

reminiscence365

a

imaginaci.

Vyvolává

myšlenku

cyklického

času

jako

nezměnitelnosti a marnosti lidského úsilí.366 Motiv opakování (kruhu, cyklu) a návratnosti
myšlenek, vzpomínek, událostí jako leitmotiv vrcholí. Zdrojem dějové dynamiky příběhu je
rozkrývání ženina tajemství (motiv incestu), v němž hlavní protagonista tuší klíč k vlastnímu
sebepoznání i sebepřijetí.
V Erotikonu Marten znovu otevřel Egonova introspektivní „etiologická
zkoumání“, tázání po původu, příčině a smyslu bytostné nedokonalosti člověka a jeho světa.
Tématem je, stejně jako v Mimo dobro a zlo, hledání alternativní podoby „nového“ lidství i
oné „initiale Abweichung“, odchylky, která člověku brání v jeho dosažení. Ta se nakonec
ukazuje v samé přirozenosti člověka, v jeho vlastním určení. Podobně jako v Mimo dobro a
zlo autor použil strategii jemných kauzálních klamů, kdy z většího množství reálně možných
příčin skutečnosti (v rámci dobového kontextu) uvede část. Tyto příčiny jsou dále
prezentovány jako potenciální causa prima. Uváděny jsou ovšem nikoli v chronologickém
sledu, ale retrospektivně jako reminiscence, které se vynořují z paměti podle neznámé
zákonitosti. Představa objektivní (mechanické) kauzality je zrušena, výsledkem je inscenace
psychiky postavy jako chaosu s vlastní časovou logikou nekontrolovatelného prolínání
myšlenek a citů minulých i přítomných, kdy vše „nějak“ souvisí se vším. Rekonstrukce příčin
stavu, k níž je čtenář přirozeně puzen, je tak opakovaně narušována zpochybňováním
řečeného i záměrným či polovědomým zastíráním příčin při (sebe)reprezentaci hlavní
postavy-vypravěče.
Expozice textu je tvořena úvodní monologickou meditací hlavního protagonisty.
Následuje pět částí, v nichž se prolínají vnitřní monology (subjektivní er-forma) s dialogy.
363

Srov. výpověď „veden instinktem, jenž odvrací člověka od míst, na nichž jej potkalo cos osudného“ ( Marten
1907, 184).
364
K toposu Benátek v kultuře fin de siècle srov. (Koppen 1973), konkrétně k toposu benátské vily srov. kapitolu
Monografie interiéru v (Kroutvor 1999a), k toposu jihu a středomoří v české kultuře devatenáctého a
dvacátého století srov. (Kroutvor 1999b).
365
Srov. „Teď se mu ona emoce vrátila, a nevysvětlitelnou filiací, která činí věci a místa herci lidských dramat,
vmísila se do jeho meditací.“ (Marten 1907, 185).
366
Srov. „Pocit zániku, vanoucí z míst, jež patří minulosti, má temný, osudový nádech, je-li to minulost přepychu
a požitku: je to jako by zánik, vědomí a cit zániku, byly klíčily od původu v radostech, které zde hnízdily, kus
jejich substance, osten jejich síly [...] to zůstalo a žije přízračný život vzpomínek bez tvaru a beze jména.“
(Marten 1907, 183).
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Dalším strategickým klamem textu je postup iluzivní objektivace (Bednaříková 2000), neboli
přechod do výpovědní pozice inkluzivního plurálu. Jde o stylizaci promluvy do podoby teze
obecné platnosti, která má zpravidla persvazivní funkci. Postava takto působí dojmem
kontemplujícího, který nabyl definitivního jasného vhledu do „podstaty věcí“: „Pocítíme
napětí, podobné delirujícímu vědomí umírajících, úžasné jasnozřivosti, jež působí, že přezírají
ve vteřině celý život [...]“ (Marten 1907, 183). Úvodní meditace stylizovaná jako svědectví i
poselství však reprezentuje moment, který se vzápětí rozplyne v několik konstantně se
navracejících pozic pochybujícího a hledajícího.
Strukturace celého textu opisuje směr Egonova myšlení i jednání, které připomíná
vystupování z točícího se kruhu a opětovné vstupování do jeho proudu. Úspěch vystoupení
z něj jako dosažení pozice diváka/kontemplujícího/(dočasně) rezignujícího je výrazem pokusu
o protipohyb ve smyslu regenerace. Nově nabytá perspektiva není trvalým zastavením
životního pohybu, ale nakonec umožňuje nové nahlédnutí stálé přítomnosti v kruhu
rozšířeném o tento krok: znamená směr od distancované reflexe přes sebereflexi k návratu do
proudu života. Myšlenku Marten nejprve evokoval obrazem, v němž lze číst intermediální
parafrázi kresby Františka Bílka Jak čas nám ryje vrásky z roku 1902 (nesignalizovaná
aluze):367

Snad bylo naší pýchou, že jsme jen diváky vířícího pohybu, ženoucího tisíce duší a srdcí do
kruhu kolem studeného kamene sfingy s očima krutýma a pokojnýma, nedotknutelné: a hle,
v tom okamžiku pochopíme, že nejsme než vlnou tohoto kroužícího toku, smíseni s ním,
vlečeni k černému bodu nicoty, do něhož se řítí, jenž nás pojme jako všecky, jejichž těla
cítíme o své tělo se tříti, jejichž ruce se nás chytají a sklouzají, zmítány žádostí a záští, jejichž
údy spájejí se v křečovitý, těžký, žhavý řetěz, kterým koluje palčivá krev bytí. (Marten 1907,
184)

Vzápětí následuje repetice myšlenky jako panteistický obraz. Postava se znovu
odpoutává od své individuality díky „vizi světa a lidstva, univerzálního osudu, jejž sdílel, ale
nenesl sám“ (Ibid., 185). Pojímá se jako součást přírody i kosmu a usiluje o udržení této
perspektivy „apollinsko-dionýského“ diváka, která jej má učinit silným, stoicky

367

Marten výtvarnou a sochařskou tvorbu svého přítele Františka Bílka dobře znal a obdivoval se jí.
Pochopitelně lze připustit možnost, že jde o zcela náhodnou shodu založenou na dobové imaginaci a nebývalé
popularitě motivu Oidipa a Sfingy.
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neotřesitelným. Stejně jako v pasáži citované výše také v tomto postoji trvale neuspěje, sílu
střídá sebelítost:

Jsou snad bolestné otřesy naší bytosti identické s procesy, které se dějí v nitru země a
v pohybu konstelací, a není bolest, kterou nám působí, než následek neschopnosti, snésti
napětí síly, kterou žijeme? Moci snášeti revoluce svého života, jako se dává země sžírati
krutou láskou ohně a vody, jako se řítí hvězdy prostorem do rozžhaveného klína kteréhosi
slunce… Ale lpíme příliš na vteřině kosmického času, jež nám patří, a naše myšlenky vracejí
se vždy zase k nám a osudný pud izolace, sebevědomí, činí bolesti z prostých pocitů životního
děje. (Marten 1907, 185)

V obou případech jde o evokaci snové meditace. Odvrácení se od ní postava
následně komentuje jako návrat do reality, opuštění iluze: „Pokaždé dostavila se chvíle, kdy
odhodil nervózně klubko snů, aby se zaryl do změti otázek a pochybností, do hadího hnízda,
jež cítil svíjeti se a syčeti ve svém mozku...“ (Ibid.). Úvodní meditace i její zavržení jako
fantazírování jsou tak ouverturou dalšího myšlenkového bloudění, modelem pro další repetice
krize. Marten předestřel perspektivu postavy, která sjednocuje pohled tzv. estetického diváka,
abstrahujícího od křesťanské morálky, i tragického tvůrce. Postava je inscenována v
momentech nahlédnutí světa (a sebe v něm) jako estetického jevu, řečeno s Nietzschem, světa
jako hudebního dramatu. Život se takto ve své celistvosti spíše než obrazu blíží hlučnému
divadlu, celku, v němž apollinský princip (schopnost racionální uměřené vize, svět fantazie,
představ) chrání před dionýským splynutím s prajednotou (schopnost od-individualizování,
obrozující stav i-racionality) a naopak, vždy směrem k pokusu o rovnovážný stav. 368 Erotikon
tak představuje nové fáze protagonistova vystupování a vstupování do rozšiřujícího se kruhu,
symbolu života, jako pokusy o vyrovnání, tzn. o obnovení vztahu k umění i životu.
368

Srov. Nietzschovu tezi o ospravedlnitelnosti života jako estetického fenoménu v perspektivě tzv. estetického
posluchače a diváka, pro něhož není primárním účinkem tragédie/tragédie života vybití afektu ani morální
výklad, ale především estetický prožitek ze sledování „hry závojů“, které pravdu poodkrývají, ale i v zájmu
člověka zahalují. Hra závojů (hudební drama či tragédie) současně ukazuje, jak tragické snášet, tzn. život
přijímat. Viz Nietzschova metafora divadla-života jako oslepujícího jasu, který chrání před pravdou: „Wir
schauten das Drama an und drangen mit bohrendem Blick in seine innere bewegte Welt der Motive – und
doch war uns, als ob nur ein Gleichnissbild an uns vorüberzöge, dessen tiefsten Sinn wir fast zu errathen
glaubten und das wir, wie einen Vorhang, fortzuziehen wünschten, um hinter ihm das Urbild zu erblicken. Die
hellste Deutlichkeit des Bildes genügte uns nicht: denn dieses schien eben sowohl Etwas zu offenbaren als zu
verhüllen; und während es mit seiner gleichnissartigen Offenbarung zum Zerreissen des Schleiers, zur
Enthüllung des geheimnissvollen Hintergrundes aufzufordern schien, hielt wiederum gerade jene
durchleuchtete Allsichtbarkeit das Auge gebannt und wehrte ihm, tiefer zu dringen.“ (Nietzsche a D’Iorio
2009, GT-24). Srov. Nietzsche, Friedrich. 2014. Zrození tragédie, čili, Hellénství a pesimismus. Přel. Otokar
Fischer. Praha: Vyšehrad.
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6.10.1 Intermezzo čtvrté: rozšířené pole determinace

Marten koncipoval všechny postavy knižní verze Cyklu jako situované a různými
faktory též determinované: kulturně/nábožensky (umění, mýty, křesťanství s jeho rituály a
symboly), sociálně (socio-politicko-ekonomicky), biologicky (tzv. hereditární degenerace).
Tyto podmíněnosti byly dosud spíše náznakem spojovány s univerzální biologickou a
psychologickou determinací – „fatalitou“ člověka v jeho pudovosti/nevědomé vůli, tj.
součinnosti rozkoše a smrti, Eros-Thanatos, tvoření-konstrukce a ničení-destrukce. Takováto
koncepce lidské fatality konkuruje jiným podobám – fatalitě jako predestinaci ve smyslu
božské či kosmické struktury. Jak Marten poznamenal v eseji o E. Munchovi: „A tak stává se
jim [Przybyszewskému a Munchovi, J. K.] právě hmota nositelem mystické fatality, kterou
kladly minulosti kamsi mimo zemi.“ (Marten 1905a, 15). V Erotikonu se v reflexi hlavního
protagonisty nové i tradiční koncepce fatality střetávají a kříží.
Všechny postavy Cyklu dosud vystupovaly jako nad- či ne-národní a
determinantám jako „rasa“ se Marten v beletrii (až na výjimky) vyhýbal. 369 Jinak je tomu v
závěrečné próze. Navazuje na teorie determinace, které se na konceptu rozdílnosti „ras“
zakládají. Inspiraci Marten nalézal v myšlení, které reprezentovalo dílo Hyppolita Taina. V
závěrečném textu Marten psychologii postav prostřednictvím tainovských determinant
„zpětně“ ukotvoval a zdůvodňoval. Připomeňme alespoň hlavní z Tainových zásad, které
vyložil například v úvodu k Histoire de la littérature anglaise z roku 1863.370 Předmět historie
zde Taine formuloval jako výzkum psychologie člověka. Poznáním psychologických zákonů a
tzv. morálního stavu člověka lze podle něj vysvětlit historické události. 371 Historikovým
předmětem je tedy krásná literatura zaznamenávající citový život. Taine uvažoval o konceptu
základní vnitřní charakterové a duchovní struktury372 („structure de caractère et d’esprit“)
369

Výjimku v tomto směru tvoří text Půlnoční dítě (postava Fortunyho) a Dáma se psem, kterou Marten do
Cyklu rozkoše a smrti nakonec nezařadil.
370
Srov. Hyppolite Taine. 1902. Dějiny literatury anglické. Díl 1. Přel. O. Sýkora. Praha: Josef Pelcl.
371
Taine vycházel z předpokladu, že duchovní a přírodní vědy se zabývají shodným předmětem – působením
„sil“, liší se druhem zápisu (psané literární dokumenty ve vědách duchovních, matematické a fyzikální
formule ve vědách přírodních). Jejich cíl je však společný: výsledkem vědeckého poznání současného stavu
má být možnost vysledovat pravidelnosti a na jejich základě předvídat budoucnost. Jak píše François Léger,
Taine svou teorii utvářel nad četbou Hegelovy filozofie o vývoji ducha, přičemž mu vyčítal, že faktor klimatu
a „rasy“ opomenul (Léger 1977, 89).
372
K všudypřítomnosti této „struktury“ v jakémkoli lidském produktu srov.: „[...] en sort que la structure
générale des choses, et les grands traits des événements sont leur [grandes causes, J. K.] œuvre, et que les
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(Taine [1863] 1999, XVI), která je členům jednotlivých skupin společná jako jejich typický a
distinktivní základ vůči skupinám jiným („disposition primitive“) (Ibid., XVII).373 Struktura je
podle Taina přítomná v jakémkoli lidském výtvoru, tedy i díle jako kulturním produktu.
Literaturu chápal jako „fosilii“, na jejímž základě lze zkoumat nikoli jen člověka jako
abstrakci, ale nepřeberné množství variant struktur, tzn. lidí (autorů) jakožto příslušníků
národa a „rasy“.
Cílem tří známých determinant určujících tzv. základní morální stav jedince bylo
vysvětlit pozorovanou psychologickou a kulturní různost jedinců i skupin v různých
geografických oblastech. Pod pojem „rasa“ Taine zahrnoval vrozené a dědičné dispozice jako
tělesná struktura, temperament, stupeň inteligence, míra instinktu ad. Milieu chápal primárně
jako klimatické podmínky, z nichž se odvíjí charakter člověka, jeho sociální život a
náboženské cítění. Svou tezi demonstroval generalizujícím srovnáním „ras“ germánských a
helénských/latinských. První skupina „severu“ je formována především přítomností oceánu:
chladné vlhké podnebí způsobuje zádumčivost („enfermées dans les sensations mélancoliques
et violentes“) (Taine [1863] 1999, XXVI), sklon k pijáctví vede logikou kompenzace
k vojenskému stylu života. „Latinské rasy“ středomoří Taine tradičně charakterizoval
sociabilitou a komunikativností příznačnou pro námořníky a obchodníky. Typické je pro ně
umělecké nadání, tvořivost v oblasti věd, literatury a umění (Ibid., XXVI). V podstatě šlo o
sumu tradičních kulturních/rasových/národních stereotypů na vědeckém podkladě, které byly
dále rozvíjeny jako opozice latinská/ý a germánská/ý „rasa“/duch/„duch rasy“. Například
Nietzsche v § 48 Jenseits von Gut und Böse odlišoval „rasy“ latinské jako katolické a
germánské jako protestantské a v jádru barbarské. Stejně jako Nietzsche také Taine již dříve
použil metaforu „vpisování“ náboženských zásad jako tlaku milieu do těla a duchovní
„struktury“ („l’oppression intolérable, l’écrasement de l’individu, le désespoir complet, la
malédiction jetée sur le monde, avec le développement de la métaphysique et du rêve.“)
(XXVIII).374
Pojmem moment Taine rozuměl výsledek působení „rasy“ a milieu v určitém
momentu ve smyslu „stavu kultury“, který v čase – a prostoru, neboť deterministicky z „rasy“
a milieu vychází – působí dál. Uvedl, že formující se tzv. národní charakter i okolnosti
religions, les philosophies, les poésies, les industries, les formes de société et de famille, ne sont, en définitive,
que des empreintes enfoncées par leur sceau.“ (Taine [1863] 1999, XLVII).
373
Výraz esence zde Taine, na rozdíl od jiných myslitelů své doby, nepoužíval.
374
Tím rozhodně nechceme Tainův přístup k „rase“ a náboženství plně ztotožnit s Nietzschovým. Podrobná
analýza konceptů by mohla poukázat stejně podstatné rozdíly. Spíše zde chceme nastínit koncepty, které
utvářely tzv. epistému a následně pronikaly do literatury.
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(milieu) operují už s jistými „stopami“, „modely“, vytvořenou kulturou, tedy kontinuitou:
„bref que la première œuvre a déterminé la seconde.“ (Taine [1863] 1999, XXX). Kultura je
dílem trvající determinace a neustálé reprodukce. Takto Taine vysvětloval formování národněkulturních celků: „Posez ici que la seconde [idée, J. K.] dépend en partie de la première et que
c’est la première qui, combinant son effet avec ceux du génie national et circonstances
enveloppantes, va imposer aux choses naissantes leur tour et leur direction.“ (Ibid., XXXI).375
Současně Taine naznačil, že rozvoj kultur (vždy rasových) je ovlivnitelný
dodržováním jistých zásad – „slučivosti“ a „stejnosměrnosti“. Zde se odvolával na pravidla
mechaniky, platná podle něj i pro morálku:376

Il [effet, J. K.] est grand ou petit selon que les forces fondamentales sont grandes ou petites, et
tirent plus ou moins exactement dans le même sens, selon que les effets distincts de la race, du
milieu et du moment se combinent pour s’ajouter l’un à l’autre ou pour s’annuler l’un par
l’autre. (Taine [1863] 1999, XXXII–XXXIII)

Taine tak nabízel algoritmus, který měl vysvětlovat příčiny vzestupů a pádů jistých skupin
(„dans la vie d’un peuple“) na základě vnitřního souladu nebo rozporu („concordances ou des
contrariétés intérieurs.“) (Ibid., XXXIII).377 O nevhodnosti míšení „ras“ Taine nehovořil,
alespoň ne explicitně. Jeho teorie a historická metoda tak představovala jakousi umírněnější
variantu Gobineauova pamfletu Essai sur l’inegalité des races humaines (1853–1855), podle
něhož důsledkem míšení „ras“ je degenerace a apokalypsa.378 Taine však operoval s
představou „národních géniů“ a konstatoval, že pokud dojde k jejich „nevhodnému“ kontaktu
s podmínkami, které národu/„rase“ vlastní nejsou, může to jeho „přirozený“ vývoj narušit.
375

Tainova kategorie momentu, který umělecké dílo jako „literární dokument“ zaznamenává, se v mnohém blíží
konceptu tradice, jak mu například Marten rozuměl (viz 8.2.8).
376
Jak píše Léger, dalším argumentačním podložím byla pro Taina biologie. Morální vývoj „ras“ přirovnával k
vývoji orgánů v biologické říši. Rozvoj či zakrnění jistého orgánu u zvířete vyrovnává rozvoj jiné schopnosti.
Podobně u lidských skupin: v Essais de critique et dʼhistoire píše, že morální vývoj Germánů musí „logicky“
blokovat schopnosti jiné (Léger 1977, 96).
377
Taine vymezoval tři typy „dispozic“ ducha a duše, které jsou ovšem poměrně vágní: vrozené („inné“);
„přirozeně“ náležející „rase“ („attachée naturellement à la race“); získané a vytvořené jistými podmínkami na
„rasu“ aplikovanými („acquise et produite par quelque circonstance appliquée sur la race“) (Taine [1863]
1999, XXII–XXIII).
378
Srov. Gobineau, Arthur. 1942. O nerovnosti lidských plemen. Přel. F. X. Lánský. Praha: Orbis. Gobineau a
později například Karl Stark (Die psychische Degeneration des französischen Volkes, ihr pathologischer
Charakter, ihre Symptome und Ursachen, 1871) operovali s myšlenkou zdroje dekadence/degenerace v
„rasovém míšení“. Na Starkovu práci upozorňuje Erwin Koppen, tématu se však blíže nevěnuje (Koppen
1973). K tématu srov. práci o historických kořenech rasismu Václava Černého z roku 1939 (Černý 1995).
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Jako příklad uvádí neblahý vývoj „robustního a svérázného“ anglického génia poté, co se v
sedmnáctém století přizpůsobil kulturní zjemnělosti. Jako podobně nevhodný hodnotí pokus
„jasného a prozaického“ francouzského ducha šestnáctého století o stvoření typu
„bezprostřední“ poezie (Taine [1863] 1999, XXXIII). Nové síly se mísí („mêler“) se silami
původními („de grandes forces étrangères sont venues contrarier les forces primitives“)
vlivem stěhování „ras“/národů, klimatickými změnami či dobytím jinou „rasou“, která
vnucuje svou politickou strukturu (Ibid., XXII).
Jak píše François Léger, Tainův ve své době populární koncept „rasy“, od něhož
se odvíjely jeho determinanty další, je extrémně vágní. Slučuje aspekty biologickoantropologické, kulturně-estetické a morální a mohl se vztahovat k etniku, „lidu“, národu,
„struktuře“ (Léger 1977, 95). Celkově vzato je dokladem problematičnosti sebeurčování
člověka poloviny devatenáctého století jako bytosti přírodní i kulturní. Martenův případ
dokládá, že koncept „rasy“ fungoval neméně problematicky i na počátku dvacátého století
spolu s neustálými paralelními snahami jej překonat.
Hennequin379 přiznal Tainovým determinantám platnost v tom smyslu, že je
umělci mnohdy následují. V Erotikonu Marten užil zmíněné determinanty jako prostředek
charakterizace postav a vymezení časoprostoru. Minulost hlavního protagonisty je zde shrnuta
jako zápas s dědičnou melancholií, jež je uvedena v souvislost s údělem celé skupiny
definované psycho-fyziologicky, geograficky a kulturně:

Po dlouhé, zdrcující nemoci, v níž zápasil jeho silný organismus tak těžce s rodinnou
melancholií [...] začal jej náhle dusiti sever, ten sever, v jehož utlačené, chaotické energii viděl
tak dlouho svůj typus života a ctil ducha vzpoury a úporného úsilí, vyrovnati se s tvrdou,
studenou a temnou pravdou bytí bez pomoci iluze a útěchy, jen a jen napětím vlastní vůle
člověkovy. (Marten 1907, 186)

Marten hlavního protagonistu zpětně koncipoval jako Pražana (Ibid., 184). Egon hovoří
o „prokletí chorobných, těžce myslících a těžce žijících raç, jež dovedly vždy jen nakaziti
smutkem a nedůvěrou kvas vůle a síly, jejž přijaly od šťastnějších“ (186). Veškeré dispozice,
tedy též ke strachu, shrnuje koncept „rasy“, který je vždy v součinnosti s milieu a momentem:
379

Srov. Hennequinovu kritiku Tainea: „Si ceux [la race, le milieu, le moment, J. K.] de M. Taine possèdent une
apparence d’exactitude et entraînent la conviction, cela tient à l’art avec lequel cet écrivain dispose ses
arguments et ses preuves, au fait que dans les principaux de ses ouvrages il traite de cas où ses principes sont
en effet applicables sans erreur trop flagrante.“ (Hennequin 1888, 121–122).
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Bylo v nich [rasách šerých zemí severu, J. K.] příliš mnoho zoufalství nad zcela malými, zcela
běžnými zápasy a trudy, křečovitá, zarytá vážnost všedního dne a v ní bolest, která trávila,
aniž rozněcovala [...] stálé připomínání osudnosti, nesené v krvi a nervech, prostupující každé
hnutí, každou myšlenku lymfou nejistoty a strachu, činilo z lidí nevyléčitelné pochybovače,
maniaky analýzy a zpovědi, kterým hořkla v ústech každá slast a jejichž poslední slovo byla
negace a skepse, chytrost nízkých. (Marten 1907, 186)

Milieu jako geografický prostor a klima je provázané s kulturou a náboženstvím.
Evokace Prahy s lidmi „severu“ odkazuje nikoli ke stereotypu „severského protestantství“, ale
ke katolicismu. Egonova religiozita je estetického rázu: „Miloval vášnivě kamennou mrtvolu,
nádhernou, neuvěřitelnou, jako bizarní těla blahoslavených, zářící hedvábím a šperky ve
skleněných rakvích [...].“ (Marten 1907, 184). Jeho odjezd na jih je motivován únikem před
determinací „temným severem“ i křesťanstvím vůbec, jeho morálkou nepřátelskou tělu. 380
Vzpoura proti tainovským determinantám je novým projevem „fatality“ vlastní tzv. silným
jedincům, již se auto-determinují a vnější morální regulativy nepotřebují.
Egon jako hlavní protagonista Mimo dobro a zlo dospěl k názoru, že základem
biologické determinace lidské bytosti, jež určuje veškerou motivaci a jednání, je strach/úzkost
z „prázdna“, ovšem i touha po něm. Hraniční zkušenost je trvalým zdrojem růstu a životní
energie: úzkost ke smrti cílí i navrací člověka životu. Poznání vychází ze zkušenosti
tragického pádu a následné sebeobnovy. Erotikon tak inscenuje opakované repetice kolísání
Egona-Pražana mezi stoickým postojem a potřebou neklidu, z nichž se postupně stává zvyk:
fázi ne-chtění a dosažení formy vědomí maximální objektivity v meditaci („našel něco jako
klid, pocit diváka ,Upnekhatu‘, jenž oddělen od všeho, vidí divadlo“) (Ibid., 187) vzápětí
střídá podlehnutí vášni.381 Následovník východní filozofie obrácený k rezignaci se opět mění v
nietzscheána, který se spoléhá na kreativní sílu vůle.382 Skutečným podnětem obratu je však
vstup symbolické postavy ženy-osudu na scénu.

380

Postava sní o místě „plném slunce, které obnažuje instinkty a učí milovati radost a vášeň, jež nám ďábel tíže –
domácí ďábel našeho pásma, jak se zdá – zaklel v obludu hříchu.“ (Marten 1907, 187).
381
Srov. také jinde: „nejvyšší mocnost vůle, [...] uvolňující v člověku jejich pravěčnou ženoucí sílu.“ (Marten
1907, 187).
382
Srov. příznačné nietzschovské figury: „[…] říkal si, že lituje jen jediné věci: toho, že směla neodvaha slabých,
pud sebezachování věčného stáda, uplatniti v takové míře zášť proti vášni, lhavé opovržení její rouhavou
krásou, jímž zakrývá vlastní malomoc a mdlobu.“ (Marten 1907, 188).
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Jméno femme fatale je nomen omen. Moyra, resp. Moira, v řecké mytologii
znamená bohyni osudu. Žena je představena převážně Egonovou subjektivní perspektivou.
Analytické pozorování druhého a jeho vlastní auto-analýza mají společný cíl – sebepoznání:
„Musil-li už žíti, svázán osudně s cizí, neprožitou bolestí, tož chtěl aspoň znáti její podobu!
Vinu, kterou trestala, sudbu, kterou naplňovala!“ (Marten 1907, 203). Čtenářovu konstituci
postavy umožňují „indicie“: ženina tvář prozrazuje vnitřní neklid („stigmata rušící harmonii
jejího obličeje“) (Ibid., 188) a excesivní vášnivost – Egon uhaduje, že oba prožili „tragédii
pudem přemožených“ (Ibid.). Pohlíží na ni prostřednictvím soudobých kulturních ikon: „Byla
její prsa, jako prsa milenky Rajmunda Lullia, rozhlodána rakovinou, nebo její srdce, jako
srdce paní de Scudémor, mrtvé po předešlých vášních?“ (191).383 Také charakterizace postav
prostřednictvím aluzí zdůrazňuje jejich determinovanost („rasou“, milieu a momentem), před
níž prchají, viz Moyřin zpěv ilyrské mollové písně,384 kterou ji Egon naučil a která odkazuje
ke stereotypu o odvěké a „přenosné“ melancholii tzv. slovanské duše. Logikou odhalování
indicií je ženina charakteristika doplňována dalšími dekadentními loci communes: „minulost
aristokratického dítěte“ (205), po matce italský původ, je „poslední starého benátského rodu“
(206), motiv tragické smrti rodičů a výchova „šíleným starcem“, budoucím milencem. Motiv
incestu zde dovršuje symboliku dostředivosti Cyklu jako pohybu v kruhu. Pro dobového
čtenáře šlo o srozumitelné signály, že postavy jsou odsouzeny předem, uzavřeny ve schématu
dekadentního narativu. V závěru textu Marten kupí kulturní odkazy, symboly tzv.
dekadentního úpadku: Egon se svou âme sœur zničenou incestním vztahem odjíždí do
Benátek, kde milenci prožijí „bouřlivou recidivu svého štěstí“ (207), Moyra se srovnává se
svým dřívějším ideálem – Lucretií Borgia, tradičním symbolem úpadku fin de siècle atd.
(212).

6.10.2 Černá Venuše

Hlavní protagonista postupně dospívá k dílčím výsledkům sebepoznání a
sebekritiky: spatřuje v sobě „individualitu chorobně vyvinutou“ (Marten 1907, 199), přiznává
383
384

Madame de Scudémor je postavou románu Ce qui ne meurt pas Barbeyho d’Aurevilly z roku 1884.
V textu je citována část milostné lidové písně. Pravděpodobně jde o pseudocitát (Marten 1907, 195). Srov. § 6
v Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste de Musik, kde Nietzsche o lidové písni hovoří jako o vlastním
projevu dionýského principu, mytické prajednoty.
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radost, když působí bolest. Hledá, komu vinu za svůj tristní stav přičíst – druhým (ženěosudu) či reziduím dobrovolné izolace v minulosti, tzn. nesnesitelné společnosti i z části sobě
sama: „Vyznával tak dlouho a neúchylně jakési zkreslené pojetí leonardovského sebenalezení
v samotě [...] že se jeho nervy staly excesivně citlivými pro všecky vnější podněty […].“
(Marten 1907, 200). V dalším cyklu etiologického pátrání postava objeví zdroj „zla“ v
dávném milostném aktu s „černou“ ženou. Tuto zkušenost protagonista vykládá jako setkání s
das Unheimliche. Objevuje se tak nová potenciální příčina Egonovy „initiale Abweichung“
vycházející z kontaktu s jiným, cizím, neznámým, jehož definici určovaly rámce dobových
biologicko-antropologicko-morálních teorií krve a ducha/„rasy“. Interpretace takového
motivu v případě rozporné postavy a „románu“ bez auktoriálního vypravěče není
jednoznačná.
Podobně jako Egon, také Moyra se děsí přítomnosti neznámé „stopy“ (motiv
otcova šílenství v rámci teorie tzv. hereditární degenerace): „sžírající neklid [...] ten pocit
něčeho před námi, mimo nás nebo snad přece v nás samých, co nás naplňuje a nepatří k naší
duši… [...] Mám hrůzu! Mám hrůzu z něčeho, co vrostlo do mé krve a nevyjde z ní nikdy! Ze
sebe samé!“ (Ibid., 202). Egon na její slova navazuje úvahou o nemožnosti zcela nového
začátku novým stvořením. V kontextu „románu“ jde o nemožnost „nového“ člověka, utopické
říše apod. (viz starý projekt metamorfózy). Konkrétně Egon vzpomene milostný akt s „jinou“
ženou:

U samého kořene, v živé tkáni jeho lásky hlodala vášeň, která se v něm zrodila kdysi s první
erupcí mužství, při plaché, černé nymfomance, jejíž smyslnost, lichotná a lstivá, zneužívala
minulosti, aby rozžhavila jeho roznícení, jejíž perverze rozšlehávala v něm uměle myšlenku
na polibky jejího muže, bičovala jej pocitem rukou, v nichž omdlévala a z jejichž doteků
ulpělo cosi na jejím těle, jež musil milovat i nenávidět zároveň. Byla to žárlivost, zavilá
rouhavá žárlivost, jež u mužů, z nichž byl, imaginativů s předrážděnými, excesivně citlivými
smysly, ústí v cynickém obrazu, rozrývaném v záchvatech bolestného hnusu, vracejícím se
s maniakální stálostí. (205)

V případě „černé nymfomanky“ nelze hovořit ani o celistvé postavě, ale spíše o
schematickém emblému vystavěném na implicitní opozici černá versus bílá a explicitní
opozici vášeň versus klid. Jde o motiv značně ambivalentní jako hlavní postava sama.
Uvedené opozice nelze zcela jednoznačně ztotožnit s opozicí „zlo“ versus „dobro“. Výskyt
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motivu v návaznosti na úvahu, že není možno „všechno znova stvořiti“ (Marten 1907, 204)
lze vyložit též tak, že jiné pozitivně brání excesu jednostrannosti, vyrovnává. To ovšem nic
nemění na skutečnosti, že obraz „černé“ ženy je drasticky zredukován na biologickoantropologický rasový typ. „Postava“ nemá na scénu přístup, vystupuje pouze jako přízrak,
bez kultury a jazyka, bez psychologie.385
Ambivalentní rasový motiv iniciace do světa excesivní smyslnosti, iracionality,
materiality (majetnická žárlivost), extrémní senzibility a vášně jako „nepřirozené“, „získané“,
„cizí“ korespondoval s dobovými stereotypy utvářenými optikou tzv. vyspělé Evropy. Lidé
tmavé pleti, resp. původní obyvatelé Afriky a Oceánie, byli na základě tělesných znaků i
kultury apriorně hodnoceni jako morálně, inteligenčně a kulturně inferiorní. Takovéto
klasifikace založené na fyziognomii a přecházející ve fyziognomiku reprezentovaly obvyklý
proud vědeckého myšlení druhé poloviny devatenáctého století v oblasti biologie, lingvistiky,
antropologie a historie. Tyto diskursy sofistikovanějším způsobem navazovaly na myšlenky
Arthura de Gobineaua či Ernesta Renana.386
Dobové gender-race kategorie se na přelomu století pokoušel ve své idealistické
koncepci překlenovat provokujícím způsobem Otto Weininger, známý též mladé české
inteligenci a předpokládáme i Martenovi.387 V Geschlecht und Charakter (1903) konstatoval
fyzickou příbuznost mezi černochy, Židy a Mongoly: „man erkenne das an den ,so gern
gingelnden‘ Haaren, an den ,ganz chinesisch‘ oder ,malaisch‘ geformten Gesichtsschädeln, an
der ,regelmässig‘ auftretenden gelbricheren Hautfärgung.“ (Weininger [1903] 1947, 190).
Kromě toho autor konstatoval i afinitu těchto jím vymezených skupin a ženami – otrocký
charakter, tranzitivnost, postavení mimo řád a racionalitu, mimo-morální stav:

385

V próze Půlnoční dítě motiv „černocha“ odkazuje k tradiční představě exotismu a snovosti bez morálních
konotací (které jsou naopak v próze Erotikon přítomné): „bronzový flakon, ciselovaný ve figurku černocha,
fantastického, jak je snilo XVIII. století, v turbanu z velkého, jasného granátu a bohatém rouše, posázeném
s barbarským vkusem polodrahokamy, tyrkysy, opály a kusy červeného korálu; flakon byl naplněn šeříkovou
esencí…“ (Marten 1904–1905b, 259).
386
Jak píše Cécile Gauthier s odvoláním na Tzvetana Todorova (Nous et les autres. La réflexion française sur la
diversité humaine, 1989), Renan v Histoire générale et Système comparé des langues sémitiques (1855)
příslušníky „race noire“ hodnotí jako necivilizované a necivilizovatelné (Gauthier 2012, 563).
387
Přímé doklady o Martenově četbě Weiningera k dispozici nemáme. Časopis Studentské směry, do něhož
Marten přispíval, přinesl zprávu o Weiningerově smrti i se stručným obdivným komentářem k jeho knize:
„[…] poprvé učiněn jím pokus dáti ideám, které v poslední době dominují v jisté části krásné literatury (srov.
např. Péladanův androgynismus) podklad vědecký. Kouzlo díla jest tím větší, že serióznost Weiningerových
snah vědeckých se všeobecně uznává, přes to, že k docentuře, o niž se ucházel, připuštěn nebyl.“ (Studentské
směry 1903, 27). K polemice nad Weiningerem (Anna Lášková – Jiří Mahen) a jeho recepci Annou
Pammerovou srov. (Heczková 2009, 246–251), dále srov. (Vojvodík 2006b, 50–74).
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Es ist mit der Emanzipation der Frauen wie mit der Emanzipation der Juden und der Neger.
Sicherlich liegt dafür, das diese Völker als Sklaven behandelt und immer niedrig eingeschätzt
wurden, an ihrer knechtischen Veranlagung die Hauptschuld. [...] Im Juden sind, fast wie im Weibe,
Gut und Böse noch nicht von einander differenziert; es gibt zwar keinen jüdischen Mörder, doch es
gibt auch keinen jüdischen Heiligen. (Weininger [1903] 1947, 293)

Jak současní badatelé upozorňují (Sengoopta 2000), vlastním cílem Weinigerových
shledávání souvislostí mezi příslušníky marginalizovaných skupin nebylo jejich inferioritu
potvrdit, ale „vyrovnat“ v naději ideálu „nového“ univerzálního lidství, jež se zakládá na
schopnosti intelektu a sebenahlédnutí jako „mužských“ vlastnostech.
Martenův obraz „černé“ ženy odpovídal mýtu rozšířenému ve frankofonním
kulturním prostředí, autorovi dobře známém. Práce na textu Erotikon se přibližně shodovala
s autorovou (patrně) první cestou do Paříže v roce 1906, kde měl možnost setkat se s lidmi z
celého světa. Co se týče literárních inspirací, Marten samozřejmě znal Baudelairovy básně
oslavující „belle ténébreuse“388, k dispozici měl také mnohé reprezentace Afričanek v
koloniálních románech. Nabízí se paralela například s Erotikonu typologicky příbuzným
románem Pierra Lotiho Roman d’un spahi z roku 1881, který byl do češtiny přeložen
Jaromírem Nevole v roce 1906. V Lotiho románu je postava Fatou-gaye, žena senegalského
původu, představena jako jedna z hlavních příčin zkázy francouzského vojáka jménem Jean
(kromě alkoholu a „špatné“ četby). Opakujícím se motivem románu je zdůraznění
animálnosti žen černé pleti: „grâce du nègre, un charme sensuel, une puissance de séduction
matérielle, quelque chose d’indéfinissable, qui semblait tenir à la foi du singe, de la jeune
vierge et de la tigresse.“ (Loti [1881] 1992, 313).
Vitalita, která je prezentována jako esenciálně „jiná“, se v rámci tohoto stereotypu
obrací proti jejím hledačům a činí je „dekadentními“. Jak píše Jacques Chevries, šlo o motiv
pro dobový tzv. koloniální román typický: „[…] il existe une échelle des civilisations allant du
stade embryonnaire au niveau supérieur, incarné par l’Europe. Dans ces conditions, les
personnages qui ont cru pouvoir retourner à l’état de nature apparaissent comme l’incarnation
même de la déchéance.“ (Chevries 1987, 69). Jestliže postava Fatou-gaye nad Jeanen, jehož
zdisciplinuje, provizorně v rámci gender-race stereotypů vítězí, vypravěč symbolicky
předpovídá budoucnost v superioritě „bílé Evropy“ – potomek Jeana a Fatou-gaye odmítá
„krev“ své matky: „[enfant, J. K.] qui n’avait pas voulu du sang de sa mère [...] comme
388

K motivu „belle ténébreuse“ ve francouzské poezii, zejména ve druhé polovině devatenáctého století srov.
(Amela 1987).
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cherchant à comprendre ce qu’il était venu faire dans la vie, et comment son sang des
Cévennes se trouvait mêlé à cette impure race noire.“ (Loti [1881] 1992, 352). Přes shodný
motiv jsou však mezi Martenovým a Lotiho románem i podstatné rozdíly: Lotiho postava
Fatou-gaye je na rozdíl od Martenovy „černé nymfomanky“ plnohodnotnou jednající
osobností.
Stereotyp zkázonosné femme fatale černé pleti nebyl samozřejmě jen fenoménem
frankofonní oblasti. Stephan Besser upozorňuje například na novelu Sumpffieber (1909)
středoevropského autora rakousko-maďarského původu Hermanna Bessemera. Na obálce
knihy v prvním vydání se objevila spoře oděná žena černé pleti s vyzývavým postojem. 389
Podle pravidel dobového stereotypu žena muže připraví o rozum, tzn. „svobodnou vůli“.
Mužova

„zkaženost“ touto logikou není inherentní vlastností, ale získaná „chybným“

přenosem. Alibistický kauzální řetězec nešťastných událostí takto bývá spuštěn a otázka, zda
je možné po postavě tzv. morální jednání vůbec požadovat, je implicitně položena.
Dobový rasový stereotyp byl přítomen i v českojazyčném kulturním prostoru.
Zkušenost Čechů s Afričany či obecně s lidmi jiné barvy pleti byla převážně zprostředkována
tiskem, koloniálními romány a cestopisy.390 Zdrojem informací a imaginace byla například
populární kniha Emila Holuba z roku 1880 Sedm let v jižní Africe od Dra Emila Holuba, která
respekt pro jiné kultury chápala svým vlastním způsobem. Holubův nelichotivý obraz
Afričanů odpovídal vědeckému paradigmatu své doby: jednotlivé kmeny třídil podle
morálních a estetických kritérií evropské perspektivy. Obecně Holub konstatoval lenost,
sklony k alkoholismu, prostituci a celkovou „amorálnost“, přičemž tyto jevy vysvětloval jako
nedostatečné výsledky práce evropských misionářů. Významně se pozastavoval nad sporým
oděním Afričanek. Jeho popisy žen kmenu Korran a mnohých dalších přispívaly k šíření mýtů

389

Motiv zkázonosné nákazy exotickou nemocí i špatnými mravy byl typickou součástí koloniálních románů i
dalších osvětových textů: „Bessemers Darstellung der Malaria ähnelt einer ganzen Reihe europäischer
Kolonialromane und tropenhygienischer Texte um 1900, in denen die Krankheit eng mit der verführerischen
Sexualität schwarzen Frauen assoziiert und fast als eine Art Syphilis der Kolonien beschrieben wurde. Der
Tropenmediziner Nocht etwa warnte in seiner offiziösen Tropenhygiene anspielungsreich, so ,mancher junge
Mann‘ habe seine Malaria oder sogar seinen Tod einer ,in einer Negerhütte leichtsinnig verbrachten Nacht zu
verdanken gehabt‘ – bekanntlich wimmle es dort von infizierten Mücken.“ (Besser 2009, 219).
390
Vladimír Rozhoň tvrdí, že až do první světové války navštívili české území dva Afričané a jeden
severoamerický Indián (Rozhoň 2008). K reprezentacím Afroameričanů v české literatuře přelomu
devatenáctého a dvacátého století srov. zejména (Švéda 2016). Co se týče reprezentací původních obyvatel
Afriky a Oceánie je literatura předmětu nedostatečná a kritické zmapování tématu je žádoucí. Martenova
redukce ženské postavy Erotikonu na biologicko-antropologický rasový typ, motiv „němé“ divošky v povídce
Ostrov bratří Čapků i Haškova karikatura Habešana v Osudech dobrého vojáka Švejka za světové války
provokují k tázání, s jakými diskursy a literárními reprezentacemi se lze v české (před-kubistické) moderně
setkávat.
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o nemravnosti a perverzitě. K jejich zdobení pleti Holub například poznamenal: „[byly, J. K.]
počárány tak, že vyhlížely jako ustrojené opice.“ (Holub 1880, 119).391

Stejně jako v ostatních prózách Cyklu také v Erotikonu směr interpretace
potenciálně vede úvodní motto, zde: „…del suo prestino stato il raggio ardente.
Michelangelo“. Jde o citaci pátého Michelangelova sonetu „O se nell’ alma ancor risplende e
luce / Del suo prestino/primiero stato il raggio ardente.“ (Michelangelo [1623] 1960, 43).392
Aluze může být čtena jako znásobená, totiž i jako odkaz k Michelangelovi Waltera Patera.
Citace se objevila v jeho eseji o Michelangelově poezii v knize The Renaissance a byl to
právě Pater, k němuž se Marten hlásil jako jednomu ze svých učitelů a který Michelangelovo
citát a jeho dílo jako symbol vášně a síly v kultuře fin de siècle aktualizoval:

From allusions in the sonnets, we may divine that when they first approached each other
[Michelangelo a Vittoria Colonna, J. K.] he had debated much with himself whether this last
passion would be the most unsoftening, the most desolating of all – un dolce amaro, un si e no mi
muovi. Is it carnal affection, or, del suo prestino stato (of Platoʼs ante-natal state) il raggio ardente?

(Pater [1873] 1925, 84)393

Aluze v Erotikonu je koncipována jako do hlubiny času se propadající mise en abyme. Paleta
hledané Příčiny, jejíž odhalení by domněle umožnilo nový počátek, se v závěrečné novelekapitole „románu“ rozrůstá do stále vzdálenější osobní historie, paměti vědomé, nevědomé i
paměti společenství. Postava již konstatovala determinaci „rasou“, milieu, momentem
(„češství“, Praha, křesťanská kultura, moderní umění), rodinným chorobopisem (motiv
degenerace), pudovostí – univerzální vůle k životu i ke smrti, „černou“ femme fatale.
Prostřednictvím další femme fatale, Moyry, Egon jako štvanec obsesivně dospívá k pátrání po
příčinách své jinakosti ve stavu své duše v prenatálním stadiu.
391

V této souvislosti je třeba připomenout též Loosovo prosazování nové funkční krásy zbavené „dekoru“ v eseji
Ornament und Verbrechen/Ornament a zločin (1908). Kromě ne-ekonomičnosti secesního ornamentu jako
femininního je Loosova kritika argumentačně podpořena srovnáváním ornamentu s „nekulturním“ tetováním
u přírodních národů a kriminálníků. Srov. (Loos 2000).
392
Srov. celé znění: „Non so se s’é la desiata luce / del suo primo fattor, che l’alma sente, / o se dalla memoria
della gente / alcun’altra beltà nel cor traluce; / O se nell’alma ancor risplende e luce / Del suo
prestino/primiero stato il raggio ardente, / Di se lasciando un non so che cocente, / Ch’ è forse quel ch’a
pianger mi conduce; / Quel ch’io sento e ch’io veggio, e chi mi guidi / Meco non è, nè so ben veder dove /
Trovar mel possa, e par ch’altri mel mostri. / Questo, donna, m’avvien poi ch’io vi vidi, / Ch’un dolce amaro,
un si e no mi muove; / Certo saranno stati gli occhi vostri.“ (Michelangelo [1623] 1960, 43).
393
Srov. Pater, Walter. 1996. Renesance: studie o výtvarném umění a poezii. Přel. Jan Reichmann. Olomouc:
Votobia.
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Citát nastiňuje Egonův spor, zda charakter citu k Moyře je rozpomínáním se jeho
duše jakožto rozumné směřování k dokonalosti ideje, nebo pouze nerozumná smyslnost.
Motto je v půli textu znovu připomenuto (nepřiřazenou) parafrází v Egonově promluvě: „Ale
vás miluji jako tajemství a nebezpečí své duše, vzpomínku její prabytosti, strašlivou, věčnou
vlast jejího určení.“ (Marten 1907, 194). Ať již přímo přes Michelangelův sonet nebo přes
Paterův komentář je čtenářova pozornost dále směrována k Platonovi, jeho koncepci duše a
učení o reinkarnaci v dialozích Faidros, Faidón a Tímaios. Podle Platona je lidský rozum
obdařen a priori koncepty dokonalosti (formy), díky nimž má člověk schopnost hodnotit jevy
jako nedokonalé. Odtud též pramení lidská tendence k hledání dokonalosti. Přímý kontakt s
dokonalými inteligibilními formami má nesmrtelná duše pouze dávno před narozením, tedy
před (opakovaným) vstupem do pomíjivé tělesné schránky. Poté duše kontakt s formami
ztrácí, zapomíná, nikoli však definitivně. Kontakt lze obnovit kontemplací a rozpomínáním,
obraz forem se navrací při anamnésis.
V Moyře, podobně jako ve Fortunym v textu Půlnoční dítě, se Marten pokusil
vytvořit symbolickou a podle své koncepce syntetickou postavu (viz 10.1), která strategicky
vše objasňuje i znejasňuje a postavy i čtenáře uvádí ve zmatek. Spolu s tainovskými
determinantami pole determinace dále rozšiřuje. Jde však o tentýž princip, nebo jiný? Ostatně,
Tainova fascinace Řeckem šla tak daleko, že v Moirách, bohyních osudu, viděl potvrzení své
vlastní vědecké teorie determinace založené na přírodních zákonech. 394 Martenova postava
Moyry tvoří spojnici mezi božstvím a lidstvím, dobrem a zlem, realitou a snem. Je ženou
hříšnicí i spasitelkou, symbolem sebepřijetí, vyrovnání a v textu klene oblouk mezi Platonem,
křesťanstvím, Tainem, Nietzschem. Setkání s Moyrou Egon z počátku přijímá poněkud
alibisticky jako úděl-moiru, seslání deus ex machina, zásah vyšší nedotknutelné struktury,
kterou je vše dáno, místo pro náhodu neexistuje a žádných kauzálních řetězců není třeba. V
(polo)bohyni nepřiznaně hledá prostředek k obejití veškerých dalších determinací, jichž si je
již vědom: „Víte, že miluji šíleně vaše jméno? Budí pocit bílé, tragické noci, závratného ticha
rozkoše a hrůzy. Je hrozné a sladké jako zlo, které milujeme nade všecky ráje, je mocné jako
394

Taine o Řecích píše: „Leurs idées sont trop nettes et construites sur un module trop petit. L’universel leur
échappe ou du moins ne les touche qu’à demi; ils n’en font pas un Dieu, encore bien moins une personne; il
reste à l’arrière-plan dans leur religion, c’est la Moira, l’Aisa, l’Eimarméné, en d’autres termes la part faite à
chacun. Elle est fixe; nul être, homme ou Dieu, ne peut se soustraire aux événements compris dans son lot; au
fond, c’est là une vérité abstraite; si les Moires d’Homère sont déesses, ce n’est guère que par fiction; sous le
mot poétique, comme sous une eau transparente, on voit apparaître l’enchaînement indissoluble des faits et les
démarcations indestructibles des choses. Nos sciences les admettent aujourd’hui, et l’idée grecque de la
destinée n’est rien de plus que notre idée moderne des lois. Tout est déterminé, voilà ce que prononcent nos
formules et ce qu’ont pressenti leurs divinations.“ (Taine 1869, 38–39).
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zaklínadlo, jímž se ptáme smrti...“ (Marten 1907, 194). Současně Egon v Moyřině nedokonalé
lidské stránce spatřuje obraz sebe sama i své sestry. Obě ženy jsou „memento a výčitka
minulosti, od níž se chtěl osvoboditi.“ (Ibid., 201).
Hlavní protagonista stejně jako již v Mimo dobro a zlo, hledá hranici, kterou by
minulost definitivně překročil a tím ji zrušil. Tato hranice ovšem neexistuje, prožitá minulost
se objevuje ve stále nových manifestacích – citech, vzpomínkách, perspektivách. Jde stále o
stejný problém: Je možné minulost člověka jako individua vůbec ohraničit a od kterého
okamžiku

označit počátek jeho vlastní

existence?

Jinými slovy, je

možné

se

kontinuitě/kontinuitám vzepřít a sen totální autodeterminace realizovat? Minulost se postavě
jeví jako nesmírná a neuchopitelná hlubina, jejímž počátkem není jeho narození a která má
přesah do přítomnosti i budoucnosti. Egon prožívá novou závrať, v níž se minulost jeho
úzkostlivě chráněného Já jeví jako bezhraničná a nezměnitelná.
V závěru Erotikonu se Egon ocitá v symbolické zrcadlové síni: svůj obraz vidí v
Moyře-osudu, své sesterské femme fatale, a nyní i ve fatální knize, již mu Moyra-osud podává
a nastavuje mu tak další zrcadlo. Pseudocitát vytržený z neznámé knihy jako další mise en
abyme uzavírá nejen Erotikon, ale i celý Cyklus: „I chtěl jsem se vrátiti do močálu, když v
tom zazářil měsíc živější červení; a obrátil jsem se a pohleděl jsem zase na skálu a na písmo;
– a písmo bylo ZOUFALSTVÍ.“ (Ibid., 214). Prostor zkázy je strategicky nevymezen, není
jasné, vyloží-li si jej postavy, zvažující též možnost suicidia, jako oblast života (reality),
umění jako snu, smrti. „Následky“ poslední četby jsou mimo scénu. Zůstává zcela na čtenáři,
jak citát s motivem skály, písma a naděje interpretovat, popř. zda jej interpretovat jako
biblický.395
Závěrečný motiv uměleckého díla je „klíčový“. Cyklus první redakce se uzavírá
Egonovým pohledem do knihy, podobně jako v Mimo dobro a zlo „pohledem“ do knihy v
recitaci-echu započal. Logikou dostředivého kruhu, na níž participuje každá z jednotlivých
novel-kapitol, vede závěr Cyklu ke svému počátku, k předmluvě i textu Mimo dobro a zlo.
Motto Erotikonu, Michelangelův sonet, symbolizuje jakožto paterovský i platonský bytostný
dualismus, který je zdrojem životní dynamiky. Směrováním čtenářovy pozornosti k návratu
zpět vyvstává další platonský obraz. V dialogu Faidros Platon představil lidskou duši jako
395

Srov. např. desatero přikázání Starého zákona nebo např. novozákonní List Petrův: „Neboť v Písmu stojí:
‚Hle, kladu na Siónu kámen vyvolený, úhelný, vzácný; kdo v něj věří, nebude zahanben. Vám, kteří věříte, je
vzácný, ale nevěřícím je to ‚kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal kamenem úhelným‘, ale i ‚kamenem
úrazu a skálou pádu‘. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu – k tomu také byli určeni. Vy však jste
‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo
vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.“ (1 Pt 2, 6–9).
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koněspřeží, v němž vozataj-rozum vede vůli a žádost ideji vstříc. Egonova láska k Moyře je
jistě sladká hořkost (un dolce amaro), ono ano i ne, jež jej vedou (un si e no mi muovi). Je to
nerozumná vášeň těla, vzpurní koně platonského koněspřeží, ale i přítomnost „původního
stavu“ duše, touha po povznesení následováním rozumu (del suo prestino stato il raggio
ardente?). Závěrečná perspektiva nabízí číst Egonovu úvodní vizi života platonsky: jako
zběsilé koněspřeží s „jezdci“ bolest a úzkost i symbolickými „ostruhami“ v rozkoši a hrůze.
Hybatelem je v této vizi života úzkost ze smrti (Mimo dobro a zlo).396 Jde o Martenův pokus o
alternativu, syntézu, kdy současně platonská idea z horizontu života nemizí.
Jak jsme zmínili, v koncepci Cyklu vystupuje Eros jako regulující prostředník
mezi bios a Thanatos, mezi pudy života a smrti, konstrukce a destrukce/autodestrukce. A je to
také Eros, který sehrává centrální roli v dialogu jako cestě k ideji rozpomínáním. Ve Faidrovi
čteme: „Právě tak i napsané výklady myslil bys, že za jejich slovy je nějaké myšlení, ale když
se otážeš na něco z jejich obsahu, chtěje se o tom poučiti, ukazuje takový výklad vždy jenom
jedno a totéž (Platon 2000, 276e). Závěr Cyklu končí paradoxem, v němž je paradoxem sám
charakter umění. Je (platonsky) ničivé svou mlčenlivostí, (nordauovsky) zkázonosné
vyčerpáváním a permanentní hrozbou imitace ve společnosti bez opor k rozvaze. Současně je
(nietzschovsky) zdrojem dynamiky života svým apollinsko-dionýským charakterem. Nakonec
může být umění symbolem budoucnosti, ovšem v živém dialogu subjektů jako sdílené.
Otevřený závěr Cyklu tak lze číst jako aporii, neřešitelnost problému pro jeho
rozpory, nemožnost. Lze však uvažovat i o dalším možném rozvíjení dia-logu postav, který je
v textu ostatně naznačen. Moyra a Egon jsou postavy téměř dvojnické, tedy současně i jiné. Z
analogické minulosti vycházejí s konkurujícími si životními názory. Moyra nastoupila cestu
schopenhauerovského ne-chtění jako vysvobození z utrpení, Egon právě naopak. Nezbývá mu
než Moyru-osud-sebe sama přijmout a milovat jako amor fati. Sebepřijetí se v případě
Martenových postav ukazuje jako možné v dialogu s druhým, otevřením se „osudu“ v
člověku. Dialog se jeví jako možnost vymanění z pasivního setrvávání v determinaci i z
aktivního solipsismu. Umění je impulsem k dialogu, „silou“, která nakonec vyvádí
münchausenovskou postavu z močálu.
Viděno symbolicky, možnost lineárního rozvinutí kruhu v Martenově Cyklu není
zavržena – než se cyklus stočí k novému opakování. Martenovy postavy setrvávají v tomto
396

Připomeňme: „Bolest a úzkost jsou šílení jezdci, zachycení ve hřívě naší hvězdy, jedné z posledních v

kosmickém stádě. Stanula by – a stanouti je tolik jako zemříti – kdyby jí nepoháněli ostny rozkoše a
hrůzy, dráždícími výkřiky touhy, hvizdnutími biče, jemuž se říká smrt!“ (Marten 1907, 32).

274

světě jako zápasu dobra a zla, ovšem pokusy o sebedivinizaci a hledání utopie, jež přinášejí
zkázu sobě a druhým, se budou nekonečně, z definice člověka, opakovat.

6.10.3 Shrnutí. Aluzivnost textů V aleji a Erotikon

Směr interpretace textu V aleji udává citace v originálu z Dantova Inferna
(signalizovaná ne zcela přiřazená aluze). Motto tvoří prostředek charakterizace postav a
osvětluje hlavní téma, jímž je otázka původu velké vášně. Uvedené motto současně zakládá
stylovou figuru typu mise en abyme, již lze nazvat jako řetězová aluze. Otázka, kterou si klade
hlavní postava Martenova textu, je echem otázky, kterou kladl Dante Francesce da Rimini, a
ta je opět echem otázky, již si kladly postavy legendy o Lancelotovi atd. Model ničivé lásky a
(alibistického) poměru člověka k umění cirkuluje věky, literární tradicí, sférou života i umění
a nakonec napříč Martenovým textem. Postava Tannova zná tragickou legendu o Francesce a
Paolovi (signalizovaná ne zcela přiřazená aluze), příběh projektuje do vztahu ke Gittě.
Umělecké dílo, před-obraz je reprezentováno jako spouštěč ďábelského kola opakování
historie jako stejné „chyby“ od středověku po modernu. Tragický rozměr příběhu dodává
Tannovova identifikace s Tannhäuserem (signalizovaná ne zcela přiřazená aluze, nomen
omen) a Thanatem při poslechu Alceste (signalizovaná přiřazená aluze, nomen omen).
Tragiku prózy završuje diskrétní náznak faustovského motivu infanticidy, který doplňuje
profil hlavního protagonisty jako moderního titána, jenž toužil po všem, a vše ztratil
(„nesignalizovaná“ aluze).
V Erotikonu se hlavní postava střídavě identifikuje s postoji Nietzschovy a
Schopenhauerovy filozofie (zmínka o Upanišadách) („nesignalizované“ aluze). Jejich teze
jsou přítomny jako interdiskurs (parafráze Nietzsche), podobně jako v případě rasových teorií
(motiv „nákazy“ vášní). Také v Erotikonu se objevuje motiv přístupu k druhému perspektivou
estetické zkušenosti, který je současně prostředkem charakterizace (aluze ke kulturním
ikonám, např. Madame de Scudémor, signalizovaná nepřiřazená aluze). K románu Pierra
Lotiho Roman d’un spahi text kromě sdílení motivu neodkazuje, vztah mezi Martenovým a
Lotiho textem je architextový.
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Poslední text Cyklu završuje efekt prolínání lineární kontinuity a cykličnosti
prostřednictvím intertextového propojení napříč věky a texty. Tento stylový prvek projektující
smysl díla je připravován každou z jednotlivých novel-kapitol. Řetězová aluze se odvíjí již od
samého titulu knihy, následuje latinské přísloví – Herakleitův zlomek – Shakespearův sonet –
Nietzschův spis – D’Annunziův román – Barrèsova kniha – Martenův Cyklus (viz 6.6.6).
V Aleji se setkáváme s další evokací krouživého pohybu v bludném kruhu: legenda
o Lancelotovi – Dantovo Inferno – Cyklus. Podobně v próze Irena: Fordovo drama – jeho
novodobý překlad Maeterlinckem – Poeova povídka – Cyklus. Stejný vzorec nalézáme v
Půlnočním dítěti: Platon – Mallarmé /…/ – Cyklus. V Erotikonu je postup zopakován
řetězovou aluzí: Michelangelův sonet – Paterův esej – Cyklus. Michelangelův sonet znovu
odkazuje k platonskému obrazu duše jako koněspřeží z úvodní prózy Mimo dobro a zlo, který
je naznačen již v předmluvě. Při zpětné perspektivě se stává zřetelným, do jaké míry jedna
aluze signalizuje na první pohled nesignalizovanou aluzi jinou. Začátek se stává koncem a
konec začátkem. Není bez významu, že kromě textu Půlnoční dítě všechna motta v Cyklu
odkazují ke klasickým dílům renesance (na rozdíl od motta a aluzí v juvenilních textech).
Motta tak nejen nabízejí směr interpretace předpokládanému čtenáři, anticipují, varují,
problematizují postavy, ale také vyjadřují kontinuitu jako opakování, nadčasovost a
nečasovost: Platon, Shakespeare, Dante, Ford, Michelangelo, čili antika – renesance –
(devatenáctý věk) – dvacátý věk, které si v jádru kladou stále stejné otázky: Co je člověk?
Jaký princip vede jeho kroky? Nový je však umělcův styl díla, akt stylizování i akt čtení, které
mají vždy přítomnostní charakter.
Svět, který Marten v Cyklu první redakce zobrazil, je krajně disharmonický a
připomíná princip rotace, „ďábelské kolo“. Dostředivost tohoto pomyslného kruhu tvoří
neznámá příčina – prázdné místo. Jak poznamenala Daniela Hodrová:

Bílá místa nejsou totiž toliko trhlinami v syžetu, ale představují trhliny v pochopení reality,
jsou to noetické a ontologické trhliny, jelikož zpochybňují nejen poznávací (zejména
racionální) schopnosti lidského poznání, ale i samo bytí – prázdnota, díra, nesouvislost,
fragmentárnost se v mnoha dílech stávají znaky nicoty, ne-bytí. (Hodrová 1987, 478)
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Martenův „román“ sjednocuje i diferencuje přirozený svět jako svět každodennosti, svět mýtu
a uměleckých reprezentací a svět idejí. Jeho postavy jsou vzbouřenci, bojovníci, hledači
poznání a štvanci, tvůrčí osobnosti a současně recipienti uměleckých reprezentací pra-světa
mýtu, světa jejich současnosti i vizí budoucnosti. Tyto fikční světy jsou vítězným gestem
tvůrčího člověka v Schopenhauerově smyslu – jako forma vyvázání se z koloběhu utrpení.
Další postavy se pak s těmito reprezentacemi identifikují, napodobují je, což mnohdy vede
k nešťastným následkům – viz pygmalionský a narcisovský mýtus v textech Půlnoční dítě,
Irena, Mimo dobro a zlo, navíc spolu s ikarovským mýtem ve Spolu kosmem. Údělem
Martenova moderního člověka je tak tragické reprodukování „narušených“ nedokonalých
forem, které jsou v jádru těmi nejpřirozenějšími, a dialogická interpretace tohoto počínání.
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7. CYKLUS ROZKOŠE A SMRTI 1917. DRUHÁ REDAKCE

Pracuji o Dravcích. Chci celý Cyklus jak z
jednoho kamene – z kamene své bytosti, jejíž
zpověď jest.
Miloš Marten, Zápisník, 8. 9. 1915
Rimbaudovsky schoulen ve svém zákopu.
Miloš Marten v dopisu Zdence Braunerové, 6. 3.
1917

7.1 Poznámky ke genezi

Zdrojem poznání geneze druhé redakce Cyklu jsou Martenovy zápisníky a
zejména dopisy manželce Anně a Zdence Braunerové. Z korespondence plyne, že Marten na
úpravách začal pracovat za svého vojenského působení397 počínaje červencem 1915.398
Zmínky v korespondenci týkající se druhé redakce lze rozdělit do několika tematických
oblastí: Cyklus jako výraz autorovy osobní zpovědi; proměny kompozice a ideové roviny
textu; publikační možnosti. K první zmíněné oblasti se váže Martenův proměňující se vztah
ke křesťanství a Nietzschově filozofii. Válečná korespondence Miloše a Anny Martenových je
397

Marten narukoval jako důstojník k 88. pěšímu pluku (Plzeň, východní fronta, Szolnok a dále). Srov.
životopisné údaje v (Marten 1933). V dopisu manželce ze Szolnoku 17. 7. 1916 Marten napsal:
„Neaklimatizoval jsem se dosud. A snad již se neaklimatizuji v tomto prostředí, až v poli, kde není aspoň kdy
na malichernosti a nebezpečí očisťuje. Schouliti se ve své jámě, sám a sám – vycházeti do noci, znesvěcované
výstřely a perverzními světly reflektorů – jíti do úpadu cizími krajinami s jedinou myšlenkou na možné
nebezpečí… to je aspoň život… nutnost a logika života jako nutnost a logika víru, který nás strhuje do
hlubiny.“ (D: MM–AM, LA PNP, f. MM).
398
Podle informace z dopisu manželce z 18. 7. 1915 (D: MM–AM, LA PNP, f. MM).
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pochopitelně velmi osobního rázu. Do oblasti intimity náležela také intelektuální témata,
zejména vztah umění a náboženství. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o prameny dosud z
velké části nepublikované,399 uvádíme místy i rozsáhlejší pasáže.
Válečné pole bylo Martenovou volbou, otázkou literární cti 400 i osobní výzvou.
Také zde pokračoval v literární činnosti. Šlo o dialog Nad městem, nedokončené romány
Zimní slunovrat a Město, cyklus novel Trojan a o eseje věnované české tradici, jež měly tvořit
další Akord: Havlíček, Neruda, Sova, Sabina. Připravoval též studie o Mallarméovi,
Rimbaudovi (Kníže a tulák) a Baudelairovi. Soustředěná práce na Cyklu a dalších rukopisech
v chaosu zákopů pro něj představovala zdroj radosti, kterou střídala obava z uměleckého
nezdaru:
V Szolnoku, 14. 8. 1915: [...] cítím, že Cyklus nebude nikdy, čím bych chtěl, aby byl. Mohu
zjemniti nebo zesíliti několik obrysů, přestylizovat několik detailů, přidati místy trochu
barvy – ne znovuvytvořiti postavy, jejichž život teď chápu o tolik jasněji. Tato kniha – i
s Dravci zůstane skicářem – skicářem romanciera, jímž snad teprve mne učiní dobré násilí
osudu, jako mne učinil esejistou kdysi Hôpital St. Joseph. (Marten 1933)

Autorovy reflexe nad přípravou druhé redakce a celková sebereflexe prozrazují tendenci
k explicitnosti sdělení. Úzce jazykové úpravy Marten ve válečné korespondenci explicitněji
nereflektoval. Změny v ideové rovině jednotlivých textů zmiňoval v souvislosti s jejich
kompozičním uspořádáním v rámci souboru. Druhá redakce Cyklu měla podle náčrtů
(pravděpodobně z období po roce 1915) sestávat ze tří částí: Mimo dobro a zlo, Oběti, Dravci.
Prostřední část s příznačně hodnotícím titulem měla zahrnovat texty Spolu kosmem, Irena, V
aleji, a tak a co nejsrozumitelněji vymezit negativní dopady života mimo dobro a zlo jako
primárně estetické utopie. Tuto část Marten nakonec zredukoval na Intermezzo, tzn. text
Závrať, jenž je jazykově upravenou verzí knižního dramatu Spolu kosmem. V dopisu
manželce psal:
V neděli, 22. 8. 1915: [...] zbývá jen Erotikon ještě – s novým finálem pevnějším a jasnějším.
Nejsem dosud rozhodnut, spojím-li Cyklus a Dravci v celek. Láká mne uzavřené dílo, jež by

399

Martenova válečná korespondence nebyla publikována až na výjimky – některé dopisy s manželkou vydány
byly, srov. (Marten 1933).
400
Podle svědectví Anny Martenové měl Marten možnost nastoupit do tiskové kanceláře ministerstva války ve
Vídni, ovšem odmítl. Srov. (Marten 1933).
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vzniklo, skutečný, celý cyklus – ale není příliš velký rozdíl v rytmice těchto dvou knih, tak
vzdálených časově? (D: MM–AM, LA PNP, f. MM)

Také další původně plánované a nakonec nerealizované změny v řazení textů
Cyklu měly odlišit kladné a záporné postavy první části a zdůraznit motiv šíření utopie
„nového“ lidství – Egon negativně působí na svou sestru a jejím prostřednictvím i dále na
schovanku Bettinu:
30. 8. 1915: Ne, chérie, nemohu zachrániti Ireny, ač i já mám rád toto… hravé dítě – pro
několik psychologických pasáží, jež bohužel nestačí. Kdyby nebylo Mimo dobro a zlo tak
mocným výrazem mých omylů a scestí ve dvacíti letech, snad bych obětoval tuto práci a
přetavil ji v ostřejší, lidštější motiv Ireny, ale Mimo dobro a zlo je zpověď a tedy
[pravděpodobně „mimo“, slovo nečitelné, J. K.] v knize, jako jest „cyklus“. Za to chtěl bych
vyvinouti mocně jinak Erotikonu vrcholné téma osudu Egona, jehož tragický omyl vyznívá
v Půlnočním dítěti. Neboť v novém Cyklu bude Půlnoční dítě následovati za [podtrženo
autorem, J. K.] Erotikonem: Bettinin osud je poslední vlna viny Egonovy, jest obětí Egonova
Mimo dobro a zlo, přeneseného v jiné pásmo senzibility, ale stejně ničivého, vlastně
ničivějšího, vražedného, protože Egon neumírá s Moyrou, Bettina však umírá nemožností žíti,
jak ji Egon Helenou naučil žíti. (D: MM–AM, LA PNP, f. MM)

Tendence k explicitnosti sdělení projektovaného smyslu se v Martenově případě zakládala na
identifikaci s textem jako osobní zpovědí a autentickou výpovědí o světě. Jak dokumentují
poznámky z válečných zápisníků, v Cyklu autor rekonstruoval i konstruoval kontinuitu svého
myšlení:
5. 9. 1915: Rozhodl jsem se včera o finále Erotikonu [podtrženo autorem, J. K.] zachovati
gesto, kterým mne vyzněl kdysi, jen prohloubiti jeho vnitřní obsah. Nemám většího práva
proti svému mládí: nezapírám, co jsem cítil tehdy, ujasňuji jen, co jsem tušil a co potlačovaly
neznalost a předsudek, hlavně předsudek lidský i literární. [...]
21. 2. 1916 [pravděpodobně, datum nečitelné, J. K.]: Cyklus: předmluva: Ne popření své
minulosti, ale její pochopení [podtrženo autorem, J. K.] (D: MM–AM, LA PNP, f. MM)

Marten, který vždy věnoval velkou péči typografické úpravě svých knih jako
uměleckých artefaktů, ve válečných nakladatelských podmínkách na své požadavky
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pochopitelně rezignoval. Vydávání Cyklu pronásledovaly průtahy podmíněné i nepříliš
velkým zájem nakladatelství.401 Obavy o vydání autorovy „knihy-zpovědi“ stupňovaly
komplikace při vydávání jeho „české“, nadosobní knihy esejů Akord. Braunerové Marten ze
Szolnoku napsal:
2. 8. 1916: Ubohý Akord! Tak nectně jej umlčeti! Bůh ví, že tím netrpím osobně – ale smutek
otázky: jací jsou lidé, kteří se [slovo chybí, nečitelné, J. K.] proti knize, vytrýskší z tak
vášnivého zájmu o naše duchovní bytí ve chvíli, kdy snad je ohrožen jeho kořen? A umlčeli-li
toto přísné neosobní dílo, dílo, které ani není mé – protože patří všecko neosobním národním
a lidským otázkám krásy – jaký osud čeká Cyklus, mou zpověď, mé vyrovnání se sama se
sebou? [podtrženo autorem, J. K.] (D: MM–ZB, LA PNP, f. MM)

Akord vydal v roce 1916 Bedřich Kočí. Cyklus rozkoše a smrti mohl nakonec vyjít
v roce 1925 u Ladislava Kuncíře díky Zdence Braunerové a Anně Martenové402 v rámci
plánovaného desetisvazkového vydání Martenových sebraných spisů. Z nich nakonec vyšly
pouze čtyři svazky, záměr byl přerušen během druhé světové války a v období, jež
následovalo, byl z ideologických důvodů již zcela znemožněn.403

7.2 Nietzsche revisited

Martenův vztah ke křesťanství a k filozofii i osobnosti Friedricha Nietzsche tvoří
spojité nádoby a do ideové roviny díla se podstatně promítal. Autorův postoj ústící v konverzi
401

Z dopisu Braunerové: 5. 12. 1915: „Myslím na Cyklus: je-li možnost vydati mou knihu, nelpěte na
přepychové edici, byla by nemožna snad leta ještě. Stačí dobré, byť prosté nakladatelské vydání, tak, jak je
možné dnes, jen poznamenané vybraností mých dosavadních knih: obyčejný, ale dobrý papír (ne ruční
imitace!), stylově ryzí a charakteristický titul, dvě tři viněty – to, co každý vydavatel dá i dnes, a co dost
výrazně vtiskne knize můj ráz. Kdyby se našel vydavatel s těmito podmínkami (mnoho naděje nemám) – jsem
srozuměn. Opakuji, nemám mnoho naděje, ale nezapírám, že bych byl rád, kdyby Cyklus vyšel ještě teď.“ (D:
MM–ZB, LA PNP, f. MM).
402
Jde o vydání poslední ruky, korekturní zásahy Braunerové a Martenové nebyly potvrzeny.
403
K bližším okolnostem ztroskotání nakladatelského projektu během nacistické okupace a komunistického
režimu srov. (Kuncíř 1969, 4).
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ke katolictví, ostatně velmi problematickou, však rozhodně neznamená, že by Nietzsche v
určitém momentu přestal být referenčním rámcem jeho beletrie, kritiky nebo textů, které
nebyly určeny primárně veřejnosti, ba naopak. Jak bylo upozorněno v intemezzu
Nietzschovský „rodokmen“ (4.2), z Martenových poznámek k četbě Zarathustry v roce 1901
je patrná fascinace ideou nadčlověka, který poznáním utrpení sílí a utrpení překonává. S
odstupem se Martenův přístup k Nietzschově filozofii i jeho osobnosti stával čím dál více
kritičtějším až k úplnému odvratu. Myšlenka primátu kreativní síly iracionálního původu pro
něj pozbývala atraktivity. Dále Marten kritizoval Nietzschův silný individualismus, který
podle něj hrozí být nepochopen a přeměněn v extremismus.
V mnohém podobný, ale přece jiný étos Marten spatřoval v tvorbě Paula Claudela.
Jak píše Libuše Heczková, „Claudelův lyrický a dramatický experiment, který absorboval
dědictví antiky, renesanční smyslovosti a barokní vypjaté katolické religiozity, představoval
syntézu, která se zdála postihovat moderní krizi člověka a ukazovala východisko z ní v
podvolení se řádu světa, aniž by redukovala excesivní uměleckou imaginaci.“ (Heczková
2010a, 146). V recenzi souboru dramat L’Arbre/Strom Marten poznamenal: „P. Claudel
vychází z mysticismu přírodní síly.“ (Marten 1902–1903c, 27).404 Konflikty jeho postav jsou
založené na sporu mezi „instinktem-osudem“ a nadosobním řádem. Podle poznámek v
pařížském zápisníku Marten kolem roku 1908 postavy Claudelových dramat interpretoval
jako nietzschovské živelné rebely „harmonizované“ křesťanstvím (ideou křesťanské jednoty),
a teprve tak celistvé tvůrčí a vůdčí osobnosti, téměř mesianistické. V mírně pozměněné formě
se následující pasáž objevila také na konci eseje Paul Claudel (Moderní revue 1908–1909,
následně jako součást Knihy silných):
Nejsou jeho dramata [Claudelova, J. K.] „Mimo dobro a zlo“ a jeho hrdinové vzbouřenci a
popěrači? Claudel našel sice v křesťanství střed své vize, osu své metafyziky: potřeboval ji,
protože myslí a cítí metafyzické problémy umělecky, podle citu a smyslu harmonie. Ale
nenajdete v jeho dramatech křesťanské morálky ve smyslu např. Tolstojově [...], Claudel
přehodnocuje katolicismus jako italská renesance antiku, hledá a nalézá nový vztah k jeho
404

Martenově tvůrčímu přátelství s Paulem Claudelem byla věnována poměrně velká pozornost, tématu se zde
tedy věnuji jen okrajově. Vzájemnou korespondenci autorů vydal Václav Černý (Černý 1971). K tématu srov.
zejména (Černý 1993) a (Vojtěch 1996), jehož studie je věnována též uvádění Claudelových dramat na českou
scénu. Dále srov. nedávný sborník Paul Claudel et la Bohême, především příspěvky Mileny Lenderové,
Brigitte Brauner, Daniela Vojtěcha a Xaviera Galmiche v části „Claudel et la modernité pragoise“ (Alexandre
a Galmiche 2015). Z roku 1965 pochází nepublikovaná disertační práce Germaine Stuart Correspondance de
Paul Claudel avec ses amis de Prague Milos Marten et Zdenka Braunerova (1907–1934) (Stuart 1965). Za
zapůjčení jejího exempláře, stejně jako speciálních čísel časopisu Rencontres (1963, 1965) věnovaných
Claudelovi, Martenovi a Braunerové děkuji Brigitte Brauner. Dík jí, stejně jako Claudelově vnučce MarieVictoire Nantet, náleží za rozhovory nad těmito tématy.
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kulturní potenci, novou možnost býti křesťanem. Stejně jako se proniká např. antický
individualismus se středověkým fundamentalismem (proces, k němuž byla zralá jediná Itálie),
tak proniká se Claudelovi dnešní [slovo nečitelné, pravděpodobně „dnešní“, J. K.] pojetí
osobnosti (téměř nietzschovský nadčlověk) s křesťanským kolektivismem v jakousi novou
hierarchii duchů a sil, jež se tvoří v jeho Tête d’or, v jeho La Ville – jenž neznamená rovnost
slabých, ale ochranu slabých [dále nečitelné, J. K.]. [všude podtrženo autorem, J. K.] (ZPS:
1908)

Následně se Marten čím více přimykal k duchovnímu učiteli Claudelovi (nikoli
však bez výhrad), na úkor Nietzsche. Přibližně o čtyři roky později (1911–1912), po
Martenově konverzi ke katolictví405 provázené zájmem o dílo Josepha de Maistre a Johannese
Joergensena, je již patrný radikální nesouhlas s Nietzschem. Poznámky ke knize Ecce homo (s
největší pravděpodobností z roku 1912) následují v Martenově zápisníku za poznámkami k
Joergensenovu životopisu Saint François d’Assisi. Marten skepticky hodnotil Nietzschovu
knihu jako poznamenanou šílenstvím406 a ztotožnil se s protinietzschovským citátem
Johannese Joergensena: „křesťan, jenž život chce a miluje.“ [podtrženo autorem, J. K.] (ZPS:
1912). Nietzschovu figuru o „nihilistickém/nihilismu křesťanství“ Marten otočil. V jeho
filozofii nyní spatřoval příbuznost s dobovou představou slovanského „nihilistického
charakteru“ jako ne-latinského, temného, i-racionálního. Tato stereotypní představa byla na
přelomu devatenáctého a dvacátého století ve frankofonní i germanofonní oblasti velmi
rozšířená:
Nietzsche kritizovati do hloubi, do podstaty, může snad jen Slovan, protože jediný Slovan je s
to, aby jej do podstaty prožíval: jen Slovan má tento smysl nicoty, tuto smělost prázdna,
kterou Nietzsche položil na počátek svých snů… A de facto byl N. Slovanem odsouzen
předem, než řekl své slovo. Jeho soudce se jmenuje Dostojevskij. Dále Przybyszewski
v Homo Sapiens [podtrženo autorem, J. K.] (ZPS: 1912)

V poznámce naznačený rozdíl v koncepci člověka u Nietzsche a Dostojevského Marten
bohužel nestačil rozvést, tedy alespoň jak z dostupných materiálů plyne.

405

K vlivu Paula Claudela na Martenovu konverzi srov. Martenův francouzsky vedený deník z let 1910–1912, In
LA PNP, f. MM.
406
Z Martenova zápisníku: „Šílenství N-ovo není psáno na lístku zaslaném Brandesovi. Kdo umí čísti
(psycholog) najde je v celém díle – ale hledá-li se nahé [slovo chybí, nečitelné, J. K.] je v této knize [Ecce
homo, J. K.].“ (ZPS).

283

Jako prototyp slovanského nihilisty Marten hodnotil Zeyerovu postavu Rojka
(Dům U tonoucí hvězdy)407: je členem „zotročilého národa“; „zlomená, rozhlodaná,
nesoustředěná a popírající inteligence“, charakterizuje jej „ateismus“ atd. (Marten 1916a,
77)408:
Slovanský nihilismus je v něm [Rojkovi, J. K.] pojat a souzen jako vina proti duchu a proti
životu, jako nectnost… Člověk, jehož duch je schopen tak mocných koncepcí, jehož
obraznost stoupá tak vysoko a tak odvážně sahá po tajemství vesmíru – ale jehož vůli
ochromuje krevní, vrozená zotročilost a jenž padá ze slabosti: tato idea Zeyerova románu patří
k nejsmělejším postřehům rasovní fatality. (Ibid., 78)

Takovýto koncept slovanství/„slovanské rasy“ korespondoval s tradiční etymologickou
analogií mezi slave – esclave, čili slovanský – otrocký, která násilně formovala koncept i
stereotypní optiku (viz dále koncepce postav submisivních slovanských žen v Martenově
beletrii). Slovanský v této logice znamená podléhající („otročící“) i-racionální vůli, hmotě,
odpovídá představě transformovatelnosti a pasivní naplnitelnosti prázdných míst namísto
racionální konstrukce a neměnnosti, zjednodušeně příliš materialismu na úkor idealismu.
V roce 1912 Marten-katolík uznával Nietzsche pouze jako protestanta kritizujícího
protestantství: „Mohu čísti Antikrista, protože doslova je psychologií protestantovou;
nepochopuji však stylistické nezralosti, která říká ‚kněz‘ místo ‚pastor‘.“ [podtrženo autorem,
J. K.] (ZPS: 1912). V hodnocení Nietzsche se projevovaly Martenovy protiněmecké postoje,
ve své době pro frankofonně orientované intelektuály nikoli netypické. V Martenově případě
se však objevovaly spíše výjimečně a důsledně zůstávaly záležitostí privátní sféry. Když
Marten jako ve své době mnozí další konstatoval kontradikce v Nietzschově aforistickém a
nesystematickém díle, poznamenal: „Je třeba býti velmi málo ,vzdělaným‘, velmi
,německým‘, aby Nietzsche se považoval originelním: je vide-poche, pouhý glosátor v devíti
desetinách své práce. Desátá je sebe-ne-poznání“ [podtrženo autorem, J. K.] (ZPS:
nedatováno). Spíše anekdotického rázu jsou Martenovy rané ironické poznámky z roku 1906,
které navazují na Nietzschovu vlastní kritiku německého estetického cítění: „Němci mají dvě
věci, kterými je dokázána naprostá plastická necitlivost a neschopnost racy. Reform. dress a
Lindenallé“ (ZPS: 1906). Poznámky se zakládají na ve své době rozšířeném stereotypu, který
407

Neliterární postavou „slovanského nihilisty“ byl pro Martena později Otokar Březina, alespoň tak jej nazíral
při jeho návštěvě spolu s Claudelem, viz deníkové poznámky ze 13. a 14. 8. 1910 (Marten 1937).
408
Martenův esej o Zeyerovi byl nejprve publikován v Moderní revue 16, sv. 22 jako Julius Zeyer. Analýza
(1909–1910), následně byl vydán knižně jako Julius Zeyer u Kamily Neumannové (1910).
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živelně rozvíjel též Nietzschovu distinkci apollinského a dionýského principu, tzn. na
představě světlého řecko-římského/latinského plastického ducha a barbarského ducha
germánského.
Promýšlení vztahu Nietzschovy filozofie a „slovanství“ mělo u Martena svou
kontinuitu. Z různých fragmentárních poznámek v zápisníku plyne, že jeho nerealizovaným
záměrem bylo věnovat se tématu „slovanství“ v umění na podkladě dobových rasových teorií.
V pařížském zápisníku si Marten poznamenal: „Dostojevskij? Tolstoj? – Nietzsche: problém
slovanství nietzschovského (étude à faire)“ (ZPS: 1907–1908), dále „Slovanské studie.
(Démon soucitu) Pokusil jsem se položiti problém rasy, jež se tvoří… Dostojevskij- Słowacki,
Lermontov, Mácha, Zeyer, Biegas, Roerich“ [podtrženo autorem, J. K.] (ZPS: 1909). V
pařížském zápisníku lze také číst: „Finis latinorum: hle, končí-li jeho cesta, stal se latinský
duch něčím stejně podstatným, částí, složkou duchovního života, jako řecký: mladé racy
musejí se s ním vyrovnati.“ (ZPS: 1907–1908). Marten se pochopitelně zabýval otázkou, jaká
je v tomto smyslu pozice Slovanů („mladé rasy“) ve vztahu k antickému ideálu člověka i k
ideálu „nového“ lidství, člověka budoucnosti. Jak si také poznamenal: „Slované? Mystère.“
(ZPS: 1907–1908). V následující pasáži citujeme poznámky ze zápisníku přibližně ze stejného
období:
Proud: Asýrie – Egypt – Fénicie – (přechod) – Řecko – Řím (přechod) – Latinita (Francie
(gotika), Itálie – renesance) – Germáni, Anglie a Německo (přechod) (19. století): německá
filozofie, německá hudba) – Slované.
Je třeba, aby se nalomil řád – a) Racy tvůrčí: Egypt – Řecko – Latinci – Slované b) přechodní:
Féničané – Římané – Germáni: absorbují, formulují přejaté prvky, Cf. německou filozofii:
Schopenhauer, Nietzsche). Teorie ras a vývojový zákon. a) rasy tvůrčí: plnost kultury, vnitřní
směr energií, náboženství b) R. přechodní: jednostrannost kultury, vnější úsilí (Anglie a
Německo představují dobře Fénicii nebo Řím), nedostatek vlastního ideálu, víry, mysteria.
[podtrženo autorem, J. K.] (ZPS: 1907–1908)

Naznačené dvě linie odrážejí tradiční napětí francouzsko-německých vztahů,
politické i náboženské kulturní.409 Antický model pro německou kulturu Marten zvlášť
zdůraznil jako jistou nesamostatnost.410 K reprezentantům „přechodní rasy“ jako „netvůrčí,
absorbující“ Marten dále poznamenal: „Goethe: Itálie a Řecko. Schopenhauer: Platon.
409

K tématu srov. např. klasickou studii Norberta Eliase Über den Prozeß der Zivilisation (Elias [1939] 1997,
89–153).
410
K modelu Říma pro německou kulturu devatenáctého století srov. (Crépon 2000), okrajově (Čadková 2016).
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Nietzsche: antický ideál, Tomu Rasa sama protilatinská, (protestantismus – antilatinismus:
kulturní smysl reformace)“ (ZPS: 1907–1908). Jistě není bez významu, že Slované se ve
vývojové lince objevují na jejím konci, současně jsou prezentováni jako „rasa“ tvůrčí, čili
prvky nepřejímající. I tak je zde tato „vrcholná“ pozice neurčitá a interpretačně otevřená.
Zůstává též otázkou, do jaké míry jde o Martenovu vlastní konstrukci a do jaké míry o
excerpta, popř. z jakého zdroje. Vzhledem k tomu, že Marten běžně pramen poznamenával,
lze však předpokládat, že šlo spíše o první možnost.
Není bez zajímavosti, že stejné charakteristiky, jež Marten věnoval Slovanům
(tvůrčí charakter apod.), byly také v dobových diskursech francouzské a německé provenience
připisovány konstruktu „slovanské esence“, jež je tvořivá i tvárná. Tato charakteristika však
byla mnohdy značně ambivalentní, konotovaná „otrockým charakterem“, rozpolceností a
nevyhraněností (psychologickou, sexuální) apod. Mohla se tak blížit stereotypním
charakteristikám, jež Marten naopak připisoval Germánům, tzn. absorpce prvků (řeckých a
římských). Pojem „rasy“ v rámci těchto Martenových poznámek zůstává problematický a
nevyjasněný jako typický „produkt“ své doby. Jak se pokusíme ukázat, tyto reflexe, resp.
útržky reflexí, nalézaly svůj pendant v Martenově „románu“, zejména v jeho jazykově-stylové
podobě, která část trajektorie Řecko – Latinci – Slované symbolicky opisuje (9.2.1).
Jak dokládá Cécile Gauthier v analýze konceptu „slovanství“ v rámci objemného
korpusu francouzských a německých románů z let 1880–1930 a lexikografického materiálu od
osmnáctého století po počátek století dvacátého, tzv. slovanská esence v těchto textech
úhrnem značí proměnlivost, pohyblivost, poddajnost, instabilitu. Takováto hodnocení mnohdy
nezapírala svůj morální rozměr. Jako další typické znaky byly uváděny excesivnost,
emocionalita, tendence k mysticismu a fatalismu, iracionalita, alogičnot, nejasnost, čili opak
znaků v různých dobách v různé míře připisovaných představě francouzskému a německému
espritu (Gauthier 2009, 351 a 565). Martenovy poznámky citované výše jsou velmi
fragmentární a těžko z nich lze vyvozovat definitivní závěry. Ovšem z tezí jako „je třeba, aby
se nalomil řád“ současně vyplývá, že jeho přístup k apokalyptickým teoriím à la Gobineau byl
velmi obezřetný. Nutno dodat, že Marten se vztahoval ke konceptu „rasy“ jako ke kategorii
kulturní, duchovní a estetické, nikoli přímo biologicko-antropologické jako morální ve smyslu
hierarchizací. Jinou věcí je, že v obecném povědomí tyto kategorie splývaly.
Z autorových dalších poznámek v zápisnících a korespondenci je patrné, že
válečné události v něm ještě více posílily jeho (eticko-estetický) idealismus a současně odpor
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k jakékoli formě sebedivinizace. V takovémto absolutizujícím postoji Marten viděl negativní
reziduum osvícenského racionalismu a dědictví Velké francouzské revoluce s jejich devalvací
náboženství. Myšlenku divinizace rozumu jako rozumné („vyšší“) bytosti, tedy považování se
za zástupce tohoto nového náboženství rozumu, který je však v jádru zkorumpovatelný,
ostatně Martenův první Cyklus implicitně kritizuje. Jako vedlejší „efekt“ osvícenství se
ukazuje hledání svobody v i-racionalitě, lidské „přirozenosti-pudovosti“, jež nabývalo i podob
„dekadentního“ libertinství. Jak píše Daniel Vojtěch:
Kromě základní myšlenky lidské svobody, vyvozené z univerzální racionality poznávajícího
subjektu a jeho postupného pronikání k přírodě, myšlenky práv člověka a občana na straně
jedné a Kantova poukazu k estetické zkušenosti jako říši (vytvářené) svobody, nenormované,
nevázané žádnými účely, na straně druhé – se tedy ve vrcholném osvícenství ukazuje i oblast
ne-rozumu, od rozumu upadlého, dekadentního elementu ocitajícího se „vně“ dějin řízených
rozumným principem. (Vojtěch 2008, 79)

Idea nadčlověka se Martenovi stala synonymem nebezpečného, radikalizovaného
individualismu a nerovnováhy – jako zmítání se mezi extrémy iracionalismu a racionalismu
bez středové polohy. S označením „dekadence“ však v tomto smyslu operoval zřídka a nikdy
v souvislosti s Nietzschem. Martenovy úvahy o Nietzschovi, v němž hledal vzor odvahy a
tvořivosti, postupně přesahovaly onen osobní terapeutický rozměr, s nímž k jeho filozofii
přistupoval v minulosti. Dřívější koncentrace na vlastní subjekt 411 přerůstala v náhled
intersubjektivní a společenský. Dokonce v Nietzschově filozofii samé Marten začal spatřovat
jakýsi zoufalý důsledek humanismu v krizi. V roce 1916 Marten manželce napsal: „V Plzni 6.
6. 1916: Máte pravdu, není nadčlověka, naopak nebylo nikdy komičtější aberace lidské
myšlenky, než tato fikce 18. století a jeho [dvě slova nečitelná, J. K.] à la Nietzsche.“ (D:
MM–AM, LA PNP, f. MM). Jde však o echo úvahy, která byla v Martenově myšlení přítomna
již dříve. V dubnu 1907 si do svého pařížského zápisníku poznamenal odsudek:
Německý vliv na intelektuální činnost dnešní Francie? Nietzsche, jejž nutno jmenovati na
prvním místě, je dědic francouzských duchů VIII. stol. Téhož původu jsou empirické metody
vědecké, o něž se také jedná, a na konec i sociální kvas, v němž ovšem je německého nejvíce.
(ZPS: 1907)

411

Viz zejména z Martenova korespondence Braunerové v letech 1902–1905.
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Martenův světonázor, alespoň tak jak se jeví z dostupných pramenů, ovšem zůstal
v zásadě nedogmatickým. Jeho přístup ke katolictví, křesťanství a religiozitě vůbec připomíná
neustálé hledání a zápas o (vlastní i univerzální) svobodu a možnosti růstu. Jde o zápas za
existenci nejzazšího horizontu, který si nakonec určuje člověk sám, za existenci
pomyslné ochranné ruky, jež nesvolí hranici překročit, a které člověk postupně dorůstá, až se
jí sám stává (možno formulovat jako od heteronomní morálky dětského věku k autonomní).412
Pozoruhodná je interpretace Nietzschova výroku o křesťanství očima Anny Martenové, který
poměrně dobře charakterizuje i Martenovu situaci – nikoli křesťanství jako slabost, ale
možnost zkáznění, vyrovnání dravce-bestie, (sebe)ochrany silného jedince, který touží po
sebepřesahu:
29. 11. 1916: [...] teď čtu Nietzschova Antikrista a trnu hrůzou [,] jak mi jásá duše
porozuměním pro jeho zlá slova – Ano, právě tak, je to u mě na dně skryto a jsem
přesvědčena jako Nietzsche, že dobro je moc, že národy hynou, zamění-li svou povinnost
s pojmem povinnosti vůbec, že člověk se ničí hluboce myslí-li, pracuje-li bez rozkoše, jako
automat povinnosti. A dokonce dávám se i svésti jeho záští proti Bohu, jako odkazem, jenž
nezapírá svůj židovský původ. A opravdu, jaký je to Bůh, dává-li smýkati svým jménem
všemi národy – proč? Má zakázati třeba trestem braní svého jména nadarmo – slyšíte mne,
Mil, hněváte se snad proto na mne, ale teď Vám povím asi nepochopitelné – najednou čtu
větu: „Křesťanství se chce státi pánem nad dravci, buddhismus je náboženstvím pro konec a
zemdlenost civilizace“, a rozraduji se martenovsko-claudelovsky jak krásnou věc mimovolně
Nietzsche řekl [,] a to jako souhrn své hany na křesťanství a poměrné chvály na buddhismus.
Vidím Vás, Claudela, Barbeyho… Vidím, proč jste se stali křesťany, lépe katolíky (jen to je
křesťanství pravé, že?) – protože jste dravci! Vzpomínám, jak jste ocenil Macharova Ignáce
z Loyoly. A čím to, že náhle má tisíc důvodů pro velikost a krásu našeho Boha, pro pravdu a
nádheru našeho křesťanství – Ale běda! Nietzschův Bůh není pravý křesťanský Bůh, ale snad
jím není ani náš, jeho křesťanství není katolický smysl křesťanství, ale snad ani naše není
pravověrné – vykládáme si sami jeho nauky a je nám odporno, jak kněží dovedou je
přizpůsobit okolnostem. A pak – nejsem pokorná, ani mírná, ani skromná, nedovedu milovati
nepřítele a nenastavila bych za nic na světě druhou tvář – nemodlím se, nechodím do kostela a
přece se mi líbí věřit a miluji představu svého přísného Boha a všecky zákony a všecky
obřady […]. (D: AM–MM, LA PNP, f. MM)413
412

Martenův vztah k religiozitě lze přirovnat ke stavu permanentního dětství, k rebelství dítěte vůči rodiči.
(Lyotard 1991, 67, 138, 162).
413
Srov. také jiný komentář Anny Martenové ke křesťanství, resp. katolictví, jako intelektuálnímu řešení dobové
krize hodnot: 30. 8. 1915: „A zase vidím Barbeyho slova: on se brûler la cervelle… on se faire chrétien! [sic!]
Ne, není jiného východiska – slabý se zřítí a silný se stává křesťanem. – Ale je to strašné, nemá-li člověk
srdce, aby se mohl státi skutečným, upřímným křesťanem.“ (D: AM–MM, LA PNP, f. MM).

288

Katolictví z vlastního rozhodnutí jako potvrzení síly v akci, rozvaze i ochrana
před (sebe)destrukcí. Charakteristika výše vystihuje Martenovo hledání syntézy mezi postoji
Nietzsche a Claudela v ideálu vyrovnané osobnosti („nadčlověka-křesťana“), osobnosti silné
v rámci kolektivu a pro kolektiv. V jiném z dopisů manželce Marten odsuzoval nebezpečný
nihilismus nudy v D’Annunziově románu Trionfo della morte/Triumf smrti a vyzdvihoval étos
Baudelairových Les Fleurs du Mal – výzvu k překonání nudy (viz např. úvodní báseňpředmluva Au lecteur). V té souvislosti dodal:
V Plzni, 31. 5. [pravděpodobně 1915, J. K.]: Není v něm [D’Annunziovi, J. K.] ohromné
očistné touhy Baudelairova: Seigneur, donnez moi la force et le courage de contempler mon
cœur er mon corps sans dégoût, – vědomí vykoupení, vyvážení, které dává Květům zla jejich
závratnou duchovní perspektivu. Žel! řekl bych rád „křesťanství“ – ale víte, jak ranila mou
touhu po této pravdě doba, již žijeme a s jejímž posměšným otazníkem dosud nejsem hotov…
Skoro se obávám, že jsem zase více Marten Cyklu nežli Dravců… [podtrženo autorem, J. K.]
(D: MM–AM, LA PNP, f. MM)414

Marten křesťanství oceňoval zejména psychologicky a sociologicky (resp. sociálně), spory s
křesťanskou morálkou řešil ve svých postavách „rebelujících křesťanů“. 415 Výše naznačená
ideová protikladnost knih Cyklu a Dravců, nakonec přesto sjednocených, ukazuje, do jaké
míry šlo o perspektivu hluboce osobní.

414

Marten odkazoval k Baudelairově básni Un voyage à Cythere, kde se iluze subjektu o rajském ostrově
rozplývá v poznání pozemského světa jako ráje navždy ztraceného. Závěrečné zvolání Marten interpretoval
jako možnost naděje: „Dans ton île, ô Vénus! je n’ ai trouvé debout / Qu’ un gibet symbolique où pendait mon
image... / – Ah! Seigneur! donnez-moi la force et le courage / De contempler mon cœur et mon corps sans
dégoût!“ (Baudelaire [1857] 1993, 119).

415

Motiv křesťana jako dobrovolně zkázněné silné „bestie“ v instituci kláštera byl základem Martenovy
nedokončené novely Klášter, již chtěl z počátku zařadit do prvního Cyklu: „Moderní lidstvo, myslím, ničím
tak netrpí, jako tím, že si nevytvořilo instituce druhu klášterů… jakéhosi rezervoáru energií nebezpečných a
záporných za jistých podmínek, ale schopných velké tvůrčí práce za podmínek jiných.“ K dispozici jsou
pouze rukopisné fragmenty v Martenově fondu v LA PNP.
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7.3 Předmluva

S cílem manifestovat proměnu ideové koncepce, jejíž projekcí postavy knihy jsou,
pojal Marten novou předmluvu jako komentář ke znovu otištěné předmluvě první. Efekt
myšlenkové syntézy utvářené konfrontací dvou protikladných tezí, jež zastupují části Mimo
dobro a zlo a Dravci oddělené dramatickým intermezzem, má zajistit právě interpretující
komentář. Tématem jak Cyklu z roku 1907, tak samostatného souboru Dravci z roku 1913 je
týž problém úzkosti ze života a smrti, jiné je však jeho řešení. Přístup k životu založený na
nejintenzivnějších prožitcích jednoty „rozkoše a smrti“ v rámci pouze individuálního zájmu
autor nyní jednoznačně odmítl: „Roman v sobě láme osud, kterým byl zlomen Egon: přepětí
síly, jež se ničí, vyznavší život vzpourou a vinou lásky [...] láme jej, protože přijímá řád,
kterého Egon popíral, novým pojetím vůle, novým vědomím svobody...“ (Marten 1925a, 12).
Ve vedoucí tezi Cyklu první redakce, jež pojednává o spolupráci i zápasu principů
Eros a Thanatos jako bázi lidské tragiky, Marten spatřoval krizový stav bezvýchodnosti,
nejde-li současně o pokoru před ideou řádu a jednání v souladu s ním. Takové řešení autor v
nové předmluvě připsal druhé části nového Cyklu – Dravci:

Zde motiv síly vyrůstá v poznání zodpovědnosti, řádu a zákona, v užívání síly – v motiv
vyšší, čistší svobody vůle, která chce soulad s oním řádem a podřizujíc mu myšlenkou, činem,
obětí osobní osud, od jehož hmotné tíhy jimi se osvobozuje, překonává smrt kladem
transcendentní, absolutní hodnoty bytí. (Ibid.)

Martenovo řešení se jeví jako synkretické. Úzkost modelové postavy je sebe-uvědoměním
orientována k ideji svobody. Ta je pomyslným nalezeným úkolem, za nějž je třeba se aktivně
a v konkrétních souřadnicích zasazovat. V univerzálně idealistickém řešení, kdy sdílení ideje
znamená přesažení individuální smrti, se Marten pokoušel nalézt kompromis mezi
křesťanstvím (resp. katolictvím) s myšlenkou spásy, tradicí Platona (nejvyšší ideje) a Kanta
(regulativní ideje), jež akcentuje roli rozumu. Současně se Marten nevzdával Nietzschova
konceptu síly, neotřesitelnosti a tvořivosti v chaosu a z chaosu. Jestliže pro hlavního
protagonistu první části, Egona, je nadindividuální kategorický imperativ symbolem strachu a
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monstrozity („psychofyzické strašidlo“), lze patrně říci, že postava Romana ze druhé části
následuje právě jej. „Fantasma nového člověka“ (Marten 1925a, 12) text předmluvy důrazně
odmítá, přítomen je postulát lidské rovnosti a omezen dosah biologického determinismu ve
smyslu absolutní podřízenosti „svobodě“ tělesnosti jako excesivní iracionální vůli, asociované
s materialitou.
Závěr dodatečně dopsané předmluvy dává implicitně najevo, že Marten tímto
směřoval k myšlence univerzalismu, jenž rasové teorie a eugeniku popírá:416 „co v lidském
typu se mění, jsou zevní podřadné složky myšlení, cítění, konání, nikdy sama bytost
člověkova se svým praosudem, se svou praotázkou, s odvěkou vzpourou a odvěkou touhou.“
(Ibid., 13). Autor se přiklonil k myšlence člověka, jehož „podstata“ je v čase a prostoru
neměnná: „Neznám básnického díla, jehož hodnota by netkvěla právě v tom, že náhodné
životní zjevy dob a míst svádí v podstatné lidské sudby viny a vykoupení, a tím k pólum
našeho bytí, jehož osu drží.“ (Ibid.). Jen těžko lze takové řešení oddělit od mimotextových
okolností vzniku, kdy pohled na iracionální válečné běsnění upevňuje naději právě v rozumu,
a to i za cenu risku jisté mytologizace hlavní postavy jako bytosti neselhávající.

7.4 Proměny aluzivnosti Cyklu

Při srovnávání první a druhé redakce Cyklu lze pozorovat mnohé stylové změny
v (1) rovině kompoziční, (2) motivicko-tematické a (3) jazykově-stylové, jež jsou ve svém
celku změnami ideovými. Jde tedy o dělení spíše formální, jehož cíl je orientační. Tyto roviny
tvoří jednotu, proměny aluzí prostupují všemi třemi a přináležejí k nim – například odstranění
cizojazyčného motta spouští změnu ve všech rovinách díla. Celkové stylové proměně Cyklu a
autorově reflexi tohoto procesu jsou věnovány analýzy v kapitole 8 a 9. V této části chceme
upozornit zejména na změny aluzí a jejich souvislost s koncepcí ornamentu, čili díla jako
416

K etablování myšlenek eugeniky v prostředí české vědy jsem se okrajově věnovala v nepublikované práci
Reflexe tzv. ženské otázky na stránkách časopisu Ruch filozofický.
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ornamentu/ornamentálního charakteru slovesného díla-textu

(viz Martenův koncept

ornamentu in 8.2.5, k celkové de-ornamentalizaci Cyklu 9.2.2).
Walter Pater, jeden z Martenových uměleckých učitelů, v eseji Style (1889) píše o
„ornamental words“, která nuancují, hromadí významy, obkružují jádro sdělení, zastírají je:

For to the grave reader words too are grave; and the ornamental word, the figure, the
accessory form or colour or reference, is rarely content to die to thought precisely at the right
moment, but will inevitably linger awhile, stirring a long „brain-wave“ behind it of perhaps
quite alien associations. (Pater [1889] 1927, 18)

Pater současně upozorňoval na nutnost správné míry v zacházení s „ornamentálními slovy“ i
dalšími stylovými prostředky – jsou úskalím stylu, který se může stát příliš učeným. Jako
příklad estetiky střídmosti uvedl styl Flaubertův či Stendhalův. Skutečný umělec podle Patera
musí umět vhodně zamlčovat a vynechávat, skrývat a odstraňovat, čili dobře rozlišovat mezi
„esenciálním“ (nutným) a potenciálně odstranitelným – „dekoračním“:

He will [the true artist, J. K.] remember that, as the very word ornament indicates what is in
itself non-essential, so the „one beauty“ of all literary style is of its very essence, and
independent, in prose and verse alike, of all removable decoration; (Ibid., 19)

Krása jako idea krásy je jediná a skutečný umělec podle Patera umí rozlišit, kdy je
slovo v rámci díla ornamentální jako nutné (esenciální, ke kráse vedoucí), a naopak
ornamentální jako dekorační (odstranitelné, zbytečné, rušivé). Krásné i dobré umístění slova
jako cesta k literárnímu stylu, který je jedinečnou konstrukcí mimo běžné užití (jazyka), 417 pro
básníka současně skýtá mnohá úskalí – ulpění na detailu, podlehnutí magii slova, jeho
nuancím, významům nastřádaným historií a užíváním. Volba slova jako cesta k ideji krásy je
zkouškou básníkovy „tvůrčí síly“:

[...] what applies to figure or flower must be understood of all other accidental or removable
ornaments of writing whatever; and not of specific ornament only, but of all that latent colour
417

K Paterově konceptu jazyka jako autonomního psaného dialektu, jež nemá mluvený ekvivalent srov.
(Dowling 1986).
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and imagery which language as such carries in it. A lover of words for their own sake, to
whom nothing about them is unimportant, a minute and constant observer of their
physiognomy, he will be on the alert not only for obviously mixed metaphors of course, but
for the metaphor that is mixed in all our speech, though a rapid use may involve no cognition
of it. (Pater [1889] 1927, 20)

Jak v interpretaci Paterova eseje uvádí Wolfgang Iser, hledání stylu je zápasem o
flaubertovské mot juste, jež plně vystihuje myšlenku. Současně jde o hledání rovnováhy, o
nutnost odstranit přebytečný slovní dekor považovaný za exces subjektivity („das Vage der
Innerlichkeit“) prostřednictvím síly vůle. Na setkávání Paterova myšlení s Nietzschovým
(nezávisle na sobě) v otázce expanzivní subjektivity, jež se projevuje potenciálně ohrožujícím
osamostatňováním elementů a je znakem dekadence ostatně Iser upozorňuje (Iser 1960, 71),
viz 2.2.
Přílišná učenost a přílišná subjektivita se tak jeví jako dvě hlavní vnitřně
provázaná úskalí krásného stylu uměleckého díla-textu, jedno chce marně kompenzovat
druhé.418 Pater se ve své úvaze věnuje primárně tvůrci, básníkovi-stylistovi, nikoli čtenáři.
Ovšem,

styl

„scholar-artists“

v ideálním

případě

předpokládá

i

„scholar-readers“.

Ornamentální slova a další prostředky stylu jako aluze čtenáře udržují v krouživém pohybu
„procházky“ („wandering“). Jak k Paterovým strategiím poznamenává Linda Dowling, také
sám Paterův výraz „brain-wave“ (viz citace výše), ve své době patrně neologismus, je zacílen,
aby ve čtenářově recepci textu tvořil efekt brain-wave (Dowling 1986, 130), čili též zkoušel
jeho erudici i subjektivitu:

Parallel, allusion, the allusive way generally, the flowers in the garden: – he [the artist, J. K.] knows
the narcotic force of these upon the negligent intelligence to which any diversion, literally, is
welcome, any vagrant intruder, because one can go wandering away with it from the immediate
subject. (Pater [1889] 1927, 19)

Jak poznamenal Daniel Vojtěch, „Moderní umění nevychází obecenstvu vstříc,
naopak, vyžaduje jistý stupeň umělecké vzdělanosti.“ (Vojtěch 2008, 64). Významová
418

Srov. „Es ist deshalb kein Zufall, daß die mangelnde Bestimmtheit der Subjektivität für den Stil die Gefahr
heraufbeschwört, sich in schmückenden Zierformeln zu erschöpfen. Fast scheint es so, als ob in der Formel
des ponderable something das von aller Beziehung gelöste Ornament und das Vage der Innerlichkeit zur
Deckung bebracht wären.“ (Iser 1960, 72).
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výstavba Cyklu z roku 1907, jež je prostřednictvím aluzí založena na strategii sémantického
řetězení, opakování i posunu významu, slovem na krouživém pohybu (motto – parafráze ve
středu, zpět k mottu, konec textu – začátek a zpět) připomíná ornamentální strukturu.
Mozaikovitý tvar vystavěný na subverzivních „autonomních“ detailech, tzn. aluzích (motto a
parafráze aj.) aktivuje textový repertoár předpokládaného čtenáře, vyzývá ke spojování s
pretexty, z nichž nakonec „vyrůstá“ nový celek. Libuše Heczková píše, že „Secesní ornament
– tím, že se vědomě přihlašuje k povrchnosti a ‚lživosti‘ a že je výsledkem ‚suverénního
násilí‘ tvůrce – získává potencialitu symbolu. Tam, kde chybí tvořenost a stylizace, ornament
se stává dekoračním.“ (Heczková 2001, 521). V tomto smyslu nelze říci, že by aluze v první
redakci Cyklu (motta, citace textů, parafráze) byly „dekoračními“, navíc jsou-li
konkretizovány – (znovu)tvořeny v novém tvaru. Realitu částečně zakrývají, redukují,
deformují a připravený čtenář je může přeměnit ze zdánlivého „dekoru“ nesouvisejícího s
celkem v „ornament“ vlastní aktivitou na své zkusmé tvůrčí cestě ke smyslu.
Takovýto typ komplexní významové výstavby díla ovšem předpokládá jistý čas
recepce, neboť poskytuje mnoho příležitostí k paterovskému „wandering“. V eseji Styl a
stylizace Marten implicitně vyjádřil model Cyklu, typ díla umělců, „kteří nesou raději
pomluvu neživotnosti, bizarerie i dekadence, než by se připravili o pýchu vzněcovati snění a
vymáhati pro sebe hodiny, za něž byste prošel, znaven a znechucen sály obrazů, na kterých
žvatlají kouzelníci bez kouzla neartikulované slabiky nálad a myšlenek.“ (Marten [1906]
1983c, 41). Proces tvorby, ať jej budeme chápat jako psaní nebo recepci, je v tomto smyslu
vždy riskem, otázkou ekonomie a zkouškou rozhodnosti subjektu při setkávání s uměleckým,
resp. estetickým, objektem, který nabízí velkou potencialitu.
Styl Cyklu druhé redakce Marten celkově aktualizoval. Odstranil typické znaky
modernistického dekadentně-estetistního (inter)textu, mezi nimi aluze potenciálně působící
jako výše zmíněná asociativní „brain-wave“ (viz 10.4). Cílem autorových úprav bylo učinit
text celkově čtenářsky přístupnějším, čili oslovit širší publikum. Šlo též o to potenciální
čtenáře zčásti „osvobodit“ od umělecké kultury a jejích nemalých předpokladů, popřípadě
aluze metatextově, tzn. srozumitelně a „rychle“ vysvětlit (viz 9.2). Martenův styl se stává
oproštěnějším, asketičtějším. Charakter „utvořenosti“ uměleckého díla a jeho iluzivnosti je v
jistém smyslu narušen.
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7.4.1 Část první: Mimo dobro a zlo 1917

Kromě textu Půlnoční dítě Marten kompletně odstranil úvodní motta a jejich
význam zakomponoval do textu. V Mimo dobro a zlo citaci z prvního Shakespearova sonetu
(„But thou contracted to thine own bright eyes / Feed’st thy light’s flame with selfstubstancial
fuel.“) nahradil vysvětlující pasáží o Egonově opuštění tzv. běžného/„přirozeného“ řádu
života: „pýcha a volnost mimo všechen řád, nad veškerým zákonem a závazkem života… jak
se zvrhla v tuto hořkou marnost, v mdlobu a trud, které jej ničily?“ (Marten 1925a, 22).
Doplněna je také pasáž, kdy Egon v rozhovoru s Klárou hodnotí svůj postoj k životu jako
„neplodný“. Tyto „problematizující“ otázky jsou však ve skutečnosti spíše jen řečnické a
představující teze: „mládí, to jest schopnost věřiti, poddávati se, prožívati živelně a bez
výhrady, co prožívá, lásku, nenávist, podiv, odpor – není to, co mně chybí, čeho jsem pozbyl
nesmyslnou touhou poznání, marného a neplodného?“ (Ibid., 24). Marten také odstranil motto
celé knihy, latinské přísloví vyjadřující jednotu bios jako voluptas a mors, Eros a Thanatos,
rozkoše a smrti. Specifickou interpretaci motta autor explikativním způsobem integroval do
dialogů postav. Například Egon v rozhovoru s Klárou hovoří o touze po lásce jako trýzni a
utrpení, jež mu jako jediná dodává životní energií. Takto se psychologie postavy od počátku
stává čitelnější: „Celé ohnivé hnízdo bolestí se ve mně otevřelo onou láskou. Tebe, tebe jsem
nemiloval nikdy. Proto jsem tebou netrpěl, víš, proto jsem byl tebou tak šťasten. A nesnesu,
nesmím býti šťasten!“ (73–74).
Při srovnání koncepce postavy Egona ve verzích z roku 1902, 1907 a 1917 je
patrné, že nejde jen o jednoznačnější inscenaci charakteru, ale i o jeho proměnu: postava je
v jednotlivých verzích schopna stále vyšší sebereflexe, dosahuje vyššího stupně sebepoznání,
více sama sebe hodnotí i odsuzuje zároveň (viz výše). Egon je jasněji stylizován jako moderní
titán-neurotik, jehož permanentní vzpoura žene vpřed. Nezbytností je její marnost,
předpokladem opakovaný neúspěch a utrpení – jen tak je vzpoura atraktivní, konkrétní cíl je
nejasný. V první redakci byl protagonista sestrou odmítán, ve druhé její lásku nepřijímá,
neboť: „byl by vítězem nad nepřemoženým Závistivcem, který mu ji vzal a roztříštil v ní jeho
sen, vzpouru jeho srdce, vrženého proti nebi jako balvan Titánův a sraženého zpět v jeho prsa
[...]“ (Marten 1925a, 41). Alibismus a stylizace do role oběti je součástí vzdorovitého gesta.
Prostřednictvím předmluvy je Egon předem odsouzen jako negativní postava destruktéra,
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možnost sympatie s jeho mladistvě „dětským“ rebelstvím má být eliminována (viz 9.2.4).
Spolu s ním je skepticky nahlížena i jeho nová fatální kniha, Prometheus Unbound Percy B.
Shelleyho, z níž Egonem „stvořená“ Klára cituje romantickou báseň o idealistické vzpouře
člověka jako autonomní harmonické bytosti proti řádu a Bohu: „Man, one harmonious soul of
many a soul, whose nature is its own divine control, where all things flow to all...“ (Marten
1925a, 21).419
Co se změny úvodní fatální básně týče, jak antický mýtus o Prometheovi
(Shelley), tak křesťanský mýtus o Satanu-pokušiteli v první redakci (Schlaf) v nejobecnější
rovině symbolizují revoltující osamostatňování se i vyvedení člověka z rajské
nevinnosti/nevědomosti darem ukázání cesty poznání, ať je nazveme „tajemstvím“ či
„logem“. Tento dar se v jeho rukou může stát nástrojem božským i ďábelským. Jak tedy
změnu aluze interpretovat? Motivaci lze hledat v Martenově úsilí o explicitnost a
srozumitelnost sdělení. Shelleyho skladba se ve srovnání s méně známou Schlafovou básní
jistě jevila jako přístupnější. Ta navíc reprezentovala proud modernistického uměleckého
satanismu, od něhož se Marten distancoval. Lze též připustit, že šlo o nahrazení
antifeministického mýtu o prvním hříchu mýtem o prvním zločinu, jak o o tomto tématu
pojednává Nietzsche (§ 9 v Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik). Proměnou
aluze však měl být především zdůrazněn motiv titanismu, resp. jeho kritika coby negativní
absolutizace „svobody“. V ohlédnutí za obdobím kolem roku 1900 tak Marten pomyslně
souhlasil s Masarykovými analýzami z druhé poloviny devadesátých let v časopisu Naše
doba.420 V nich nadčlověk, titán a faustovský typ představují v jádru jediný revoltující postoj
typický pro náboženskou a poznávací krizi moderního vzdělaného člověka.421
Také Martenovy úpravy textu Půlnoční dítě směřovaly k „černobílému“ rozvržení
postav. Profil sochaře Fortunyho, který dívce ukazuje rozdíl mezi přirozeným světem,
uměleckými reprezentacemi a světem idejí, autor pozměnil v pozitivnější. Prostředkem tohoto
posunu je též částečné odstranění slovníku fin de siècle s jeho typickými konotacemi.
Například výraz „hyperkulturního člověka“ byl nahrazen „vášnivce myšlenky“ (Marten 1907,
419
420

421

Marten použil nepřiřazenou citaci ze čtvrtého aktu (Shelley [1820] 1968, IV, 400, 219).
Srov. kapitolu „Moderní titanismus“ v Moderní člověk a náboženství. Masarykovy stati byly publikovány
samostatně v roce 1934.
Srov. také Bachelardův koncept tzv. prometheovského komplexu jako varianty oidipovského komplexu
intelektuálního života v La psychanalyse du feu: „Nous proposons donc de ranger sous le nom de complexe
de Prométhée toutes les tendances qui nous poussent à savoir autant que nos pères, plus que nos pères, autant
que nos maîtres, plus que nos maîtres“ (Bachelard 1949, 26). Marten se tématu titanismu dotýkal také v eseji
Paul Claudel, když analyzoval drama odehrávající se příznačně na Kavkaze s postavu prometheovského
hrdiny Zlatohlava.
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111),422 Fortuny „podmaňuje charakterem“, již nikoliv „grimasou“ (Ibid.). Z popisu jeho
vzezření byl odstraněn výraz „něco nemocného“ (Ibid.). Výraz dandysmus Marten nahradil
vysvětlením konceptu: „maskoval se anglickou odměřeností a dandysmem“ je změněno na
„maskoval se anglickou odměřeností a onou vlídností, která irituje pocitem převahy, jež
nechce se projeviti“ (Ibid.) (detailněji viz 9.2).
Jakým způsobem Marten realizoval záměr zmiňovaný v korespondenci s
manželkou Annou, totiž že postava Bettiny je obětí Egonova experimentu žít „mimo dobro a
zlo“, čili zcela mimo společnost a její normy, v paralelní estetické utopii? Bettina byla
vychována v nedůvěře k vášni a zkušenosti smyslů/těla mimo prostor „květinové zahrady“,
tzn. ve víře v absolutní hodnotu ideje věčné krásy jako neposkvrněnosti. Její vychovatelka ji
podporovala ve ctnostném životě a v tvorbě ideálů na základě umění – znakových
reprezentací skutečnosti, jež poskytují estetické emoce. Takové působení na smysly je
vyloženo jako ukázněnější, distancované a domněle bezpečnější než empirie. V Cyklu druhé
redakce Helenin vliv vyznívá ještě mnohem explicitněji jako destrukce: negativní izolace od
reality, vězení, které v dívce vzbuzuje citovou prázdnotu a nebezpečnou mravní
nevyhraněnost. Marten do textu nově doplnil: „To vše se nyní probouzelo, hlásilo, mluvilo
temně k imaginaci, nevědomé rozdílu mezi dobrým a zlým, neznalé nebezpečí volnosti,
varovného Noli esse nimis liber v Následování.“ (Marten 1925a, 97). Jde o aluzi k
Následování Krista Tomáše Kempenského, volně přeloženo „Vždy se střež přílišné volnosti.“
Marten aluzi užívá jako (šifrovanou) antitetickou figuru. Tezi lze číst i tak, že předpokladem
odmítání přílišné volnosti je právě možnost volnost poznat. Možnost zkušenosti svobody vůli
k řádu zakládá.
Postava Bettiny v novém Cyklu reprezentuje moderního nevědomého člověka jako
zbaveného svobody, který zápasí s tlakem uměleckých ikon i socio-politicko-ekonomických
rozdílů. Závěrečný motiv dívčiny interpretace tajné korespondence sourozenců je
„dvousměrným“ textovým konektorem – spojuje linii románového příběhu, dodává význam,
kterým je nepřekonatelná vzdálenost, tragické nedorozumění. Dívka nekriticky přijímá
idealizovaný obraz, který o sobě Egon podal v korespondenci a soucitně s ním sympatizuje:
„Ne směšný, zklamaný a umdlený z knih, ale vítěz v divoké hře srdce a krve, na konec
přemožený ne ženou, ale sám sebou a poznáním.“ (Marten 1925a, 133).Nejprve nepochybuje
422

Východiskem jsou Martenovy úpravy vyznačené na stránkách exempláře první redakce Cyklu, které se
shodují s finální podobou textu druhé redakce. Exemplář s je uložen ve Středočeském muzeu v Roztokách u
Prahy.
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a věří jediné perspektivě, poznávání prostřednictvím vlastní zkušeností ani není uvyklá.
Bettina touží po tragice výjimečné a vznešené, po antické tragice polobohů. Takový vzor
spatřuje v sourozencích Farenových, jejichž nad-lidskost je „posvěcena“ incestním vztahem.
Dívka v zaslepení svou vlastní situaci považuje za běžnou pro svůj „nízký“ původ.
Toto vyznění je ve druhé verzi Cyklu zdůrazněno následující textovou proměnou. V obou
redakcích čteme: „A ona, poznamenaná osudem pro hnusnou stříži, kterou chystá lidskému
stádu, ona chtěla uniknouti?“ (Marten 1907, 140–141). Část této větě předcházející je však v
jednotlivých redakcích odlišná. V prvním Cyklu (1907) čteme: „Nemusila padnouti hlouběji,
ježto neměla ani bolestné krásy vášně, jen syrovou, temnou žádost, kterou si hnusila?“ (Ibid.,
140). Druhá redakce (1917/1925) je doplněna o „detail“: „Nemusila padnouti hlouběji, ježto
neměla ani tragického osudu, jen syrovou žádost, kterou si hnusila?“ (Marten 1925a, 134).
Motivem nešťastné dělby na „vznešenou tragiku“ a „nízkou ne-tragiku“ (viz nedostatek
„tragického osudu“) Marten zdůraznil střet dvou soupeřících světů rozdílných logik, přičemž
nesvobodné jsou oba – socio-ekonomicky relativně svobodný Egon podléhá nudě, vášním a
klamným ideálům „nového“ lidství stejně jako socio-ekonomicky závislá Bettina uměleckým
ikonám.
Úpravou nového Cyklu směrem k jednoznačnosti se však z velké části vytratil
jeden z hlavních rysů první redakce i časopisecky publikovaných verzí – hermetický
charakter, tzn. jistá kryptičnost textu, dynamická hra na rozkrývání významů při konstituci
smyslu a zároveň mnohem větší významová otevřenost díla. Pomineme-li autorovu novou
Předmluvu jako vyznání i „instruktáž“ četby, místy Marten dialogy doplnil způsobem, který
na čtenáře klade o poznání nižší interpretační nároky. Předpokládaný čtenář časopisecké verze
a první redakce Cyklu a předpokládaný čtenář redakce druhé není týž. Například závěr, který
lze z následující pasáže vyvodit: „Zákon krásy je očistění, zkrácení, elipsa slovem; život chce,
aby byl brán celý, bez výhrady, a vnucuje se právě tím nejvtíravěji, co je v něm nejhorším
pazvukem…“ (Marten 1904–1905b, 372), je ve druhé redakci Cyklu explicitně „dovysvětlen“.
Autor za větu „Také umění má svou slepou sílu, bezejmennou, která musí býti ovládnuta, aby
naše dílo se nezřítilo v chaos.“ ještě doplnil „Ale sil života je nesčetné množství a není vůle,
aby je jala všecky a vnutila svůj zákon jejich svévolné hře.“ (Marten 1925a, 109).
Závěr Erotikonu, posledního textu první části, prostřednictvím aluze odkazuje k
pretextu Das dritte Reich, románu Johannese Schlafa s tématem estetické utopické říše mimo
dobro a zlo. Román je implicitním referenčním rámcem všech hlavních postav Martenova
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„románu“. Společný pretext je nyní reinterpretován, jednoznačněji ohodnocen, resp.
odsouzen: „Ani já nejsem hotova, ani ty nejsi hotov. Rozumím tomuto temnému slovu! Vím,
čeho jsi jím požadoval od ní [sestry Heleny, J. K.] – i čeho jsi požadoval ode mne, uhodnuv
mne.“ [zvýrazněno autorem, J. K.] (Marten 1925a, 173). Jde o signalizovanou nepřiřazenou
aluzi (kurziva), která dokládá vnitřní provázanost Martenových textů (jako signalizovaná
přiřazená aluze se odkaz objevil v juvenilním textu Dáma se psem a následně již nepřiřazeně
v Mimo dobro a zlo).
Finále první části (nazvané Mimo dobro a zlo) revidovaného Cyklu je stylizováno
do podoby „šťastného konce“. Závěrečný pseudocitát z neznámé fatální knihy v novém
Erotikonu je postavami v rozvíjeném dialogu interpretován a motiv umění jako
ambivalentního farmakonu tak je, na rozdíl od první redakce, zbaven své původní
dramatičnosti, nejednoznačnosti a paradoxu. Aporetická varianta je vyvrácena motivem umění
jako dialogického srozumění. V samém závěru se objevuje nebývale pozitivní obraz s
motivem slunce, které symbolizuje antický i jižní jas, čili cestu rozumu i aktivity (Čadková
2016, 37).423 Motiv lze interpretovat jako (platonské) světlo, nejvyšší ideji dobra, k níž mohou
postavy smírně směřovat rozvíjením („neplatonsky“) symetrického dialogu. Protagonisté
vítězí nad „osudem“ moderních lidí, tzn. nad biologickou determinací, dobovým slovníkem
nad svými instinkty a „nervy“: „A podala mu ruce a ponechala je v jeho rukách, jako by
srůstali poznáním, které si dali, jež v nich šlehalo jak na obzoru slunce, nahé, prudké slunce,
vystupující z moře ohnivě.“ (Marten 1925a, 75). Obraz přicházejícího dne je symbolem,
příslibem nového počátku, života v činu. Výrazně tak kontrastuje s motivy měsíce v první
redakci, a to jak se závěrem „Měsíc a nic.“ (Marten 1907, 57) v úvodním textu Mimo dobro a
zlo (v obou redakcích), tak se závěrečným motivem Erotikonu z roku 1907. Zde září „živější
červení“ nikoli slunce, ale měsíc, který je navíc jako umělecká reprezentace měsíce „umělý“
(Marten 1907, 214). Cesta do oblasti estetična prostřednictvím mise en abyme je zrušena,
zdůrazněno je ukotvení postav v žitém světě.

423

Daniela Čadková upozorňuje, že typický motiv antického, resp. řeckého slunce byl v Paterově eseji o Johannu
Joachimu Wincklemannovi, objeviteli a propagátorovi řeckého umění, pro modernu posunut do významu
„intelektuálního světla“.
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7.4.2 Část druhá: Dravci 1917

Jednotlivé texty druhé části Cyklu s názvem Dravci Marten publikoval v roce
1913 samostatně pod titulem Dravci. Tři novely (Raněná Amazonka, Fons amoris, Dravci).424
Do druhé redakce Cyklu (část Dravci) autor též zařadil text Vzpoura (časopisecky v roce
1914–1915, Topičův sborník). I ve druhé části se Marten vzdal užívání mott. Pascalův citát
vyjadřující věčný údiv nad člověkem jako dobrým i strašlivým („Quelle chimère est-ce donc
que l’homme?“425), který dříve uvozoval samostatné vydání Dravců, autor odstranil.
Principem nového Cyklu je rozhodnost, která má pochybování tišit a kladené otázky
zodpovídat. Přítomnost Nietzschovy filozofie v podobě interdiskursu („nesignalizované“
parafráze a metafory) zůstává. Sám titul Dravci lze číst jako paratext, aluzi k Nietzschovi a
typu

nestádního

člověka-dravce,

kreativního

zápasícího

člověka-síly.

Titul

má

předpokládaného čtenáře provokovat a současně mást, neboť nejde o bezvýhradný souhlas s
Nietzschovou koncepcí, ale o představu „harmonizovaného dravce“ (viz již 7.2). Mnohé z
postav jsou i nadále inscenovány prostřednictvím aluzí k uměleckým dílům. Objevuje se též
motiv fatálních knih. Kritický a sebekritický postoj, který k nim postavy zaujímají, však
oproti Cyklu z roku 1907 bývá vyjádřen explicitněji.
V části Dravci Marten především eliminoval motiv „nákazy“ uměleckými
reprezentacemi, jak se s ním setkáváme zejména v raných textech (Mstitel, Dáma se psem,
Spolu kosmem, Mimo dobro a zlo, Irena). Výjimkou je motiv psychologicky nebezpečného
hereččina splývání s divadelní rolí Faidry (Dravci). Jediný motiv uměleckého artefaktu v
próze Vzpoura zůstane v estetický objekt signifikantně neproměněn: postava Ryny „s
neotevřenou knihou v ruce, choulila se v sebe.“ (Marten 1925a, 252). Jinak je tomu ve Fons
amoris, kde Marten varioval motiv povídky Dáma se psem. Postavu Desmonda a neznámé
dívky spojuje kniha mystické erotiky/erotické mystiky The Unknown Eros/Neznámý Eros
(1877) od Coventryho Patmora s motivem mystického sňatku duše s Bohem:

424

Prózu Raněná Amazonka Marten publikoval dříve v Kalendáři paní a českých 25 (1912), část prózy Dravci v
roce 1912 v Moderní revue (sv. XXIV–XXV). Autorovým rozchodem s revue bylo vydávání textu přerušeno.
Text Fons Amoris byl publikován v Květech v roce 1913 (roč. XXXV).

425

Citace Pascalovy otázky připomene verš č. 332 –333 Sofoklovy Antigony. Pojetí člověka jako deinós, tzn.
stvoření úžasné i strašlivé, nepřestává být zdrojem interpretací. Srov. např. (Saint Girons 2005).

300

Ona kniha byl Neznámý Eros (víte ještě?), jedna z „mých“ knih, v níž láska a zbožnost
splývají v unisono tak palčivé něhy. Anglická kniha – kniha, jež tolikrát mě rozechvěla do
kořenů duše – v ruce ženy, jejíž zjev mne upoutal podivným zájmem […]. (Marten 1925a,
227)

Identifikující „zrcadlení“ postav ve fatální knize se však ukáže jako optický klam,
nedorozumění, a postavy se rozcházejí. Jinou podobou vztahu subjektu k umění je motiv
uměleckého díla jako zbraně: postava Bettiny (Půlnoční dítě) symbolicky zabíjí sochoumodelem sebe sama, v textu Raněná Amazonka je socha-autoportrét vítězným prostředkem
sebeobrany i vražedným nástrojem.
V textu Dravci se setkáváme s týmiž interdiskursy a pretexty jako v textu Mimo
dobro a zlo. Co se mění, je Martenův způsob odkazování, pravidla estetické hry jsou
upravena. Aluze jsou explicitněji kontextualizovány hodnotícími komentáři (jako metatextová
vyjádření), jejichž cílem je obecněji srozumitelný výklad. Ovšem i perspektiva ústřední
postavy a její postoj k životu jsou jiné. Postava Romana je založena na schematizovaném typu
fin de siècle – kultivovaný, nespecifikovaného vzhledu, typické vnější „dekadentní“ příznaky
chybí (bledost apod.). Jeho myšlenkové univerzum je inscenováno prostřednictvím aluzí a
nomen omen. Roman též značí Říman, „Latinec“. Jakou latinitu postava reprezentuje?
Přítomny jsou konotace jako světlo a rozum, ale též „jižanství“, senzibilita, dobyvatelská
vůle, které jsou nakonec v souladu s příběhem o zrání postavy.
Romanův postoj k psychologické otázce osobnostní integrity prozrazuje nechuť k
teoretizujícím a experimentálním přístupům, tzn. k introspektivní metodě auto-analýzy i k
jakékoli metareflexi: „Myslíte, že lze se děliti, rozložiti se v já a ne-já, jak v traktátech
psychologů? Mé já je vepjato ve skutečnost, kterou žiji, jako vaše splývá se smyšlenými
bytostmi, které představujete.“ (Marten 1925a, 302). Postava reprezentuje muže činu, který
přijal tzv. princip reality. Já nejenže podle něj nelze (destruktivně) rozkládat,426 Já je
prezentováno jako nedělitelné a celistvé. Roman souhlasí s tezí o spolupráci principů Eros a
Thanatos a „přirozené“ vůli k autodestrukci, která musí být adekvátním způsobem aplikována
426

Martenova obeznámenost s experimentálními přístupy Wilhelma Wundta a psychologií subjektu Ernsta
Macha jako konglomerátu emocí je více než pravděpodobná, nicméně ji nelze prameny doložit. Teze o
jednotném a nedělitelném Já v Dravcích je patrně reakcí na tyto koncepce v dobové psychologii a
antropologii. Jak píše Chandak Sengoopta: „In 1886, Mach published his Contributions to the Analysis of
Sensations, in which he argued that there was no such thing as a coherent, unified self or ‚ego‘. What people
thought of as their unique, distinct self was simply a complex of sensations that was differently configured in
different individuals.“ (Sengoopta 2000, 24).
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na Ty (subjekt, společnost). Tento postoj je poměrně explicitně vyložen (metatextovým)
komentováním narcisovského mýtu: „Potřebujeme, čemu se dáti, musíme něčemu se dáti
přebytkem životní síly, jež se obrací proti nám, není-li od nás vzata v tom, čeho ze sebe
poskytujeme, čím ze sebe působíme, abychom byli více než mrtvý stín Narcisův!“ (Marten
1925a, 304). Promluva postavy je stylizována jako lidová/lidská moudrost, životní pravda,
bez jakékoli psychiatrizace. Vzpomeneme-li koncept aluze-alegorie G. Ch. Spivak a Rilkův
narcisovský motiv jako alegorii smrti, v této próze Marten přistoupil k exegezi jinotaje a
jasnému zdůraznění pólu činorodého života.
Podobným příkladem výkladu aluzí je Romanův komentář k Dostojevského
postavě, který vznáší polemický otazník nad tradicí osvícenství, devízou Velké francouzské
revoluce Liberté, égalité, fraternité a jejím dědictvím. Takováto hodnotící metatextová
operace má explicitněji objasnit nebezpečí myšlenky svobody a rovnosti převedené v čin:

Zločin jest poslední smysl svobody, jejíž lež nám vrostla do krve. Jsme svobodni: kdo určí
hranice mé volnosti? Jsme rovni: kde je psycholog, jenž rozliší zločince od hrdiny? A není
zločin mnohdy jediný prostředek, aby slabý seskutečnil svou fantastickou rovnost?
Raskolnikov se cítí Napoleonem, a vraždí nízce a uboze. (Ibid., 306)
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7.5 Motivy: kontinuita i proměna

K čemu aparát démonologií, když možno
malovati
člověka,
kterého
démon
pronásleduje a tráví [...]
Miloš Marten: Edvard Munch, 1905427

7.5.1 „Rasa“ a běsi

Také v části Dravci je patrný autorův trvalý zájem o téma kosmopolitního habitu,
lidí, již jsou doma nikde a všude, a téma (dvojí či víceré) nacionální či rasové příslušnosti,
která je spojena s dobovými utkvělými představami. I zde Marten pokračoval v charakterizaci
postav prostřednictvím „rasy“ jako konceptu, který mísil kritéria biologicko-antropologická,
psychologická a kulturní. Příkladem je stereotyp tzv. holubičího charakteru slovanských žen s
jejich skrývaným nebezpečným excentrismem a despotismem. Opakuje se představa
„temného“ severu a „světlého“ jihu, jehož předpokládaná spásná moc se v případě
Martenových próz nakonec mnohdy nepotvrzuje. Postava Ryny, patrně Češky (Vzpoura), o
rekonvalescenci na blíže neurčeném pobřeží usiluje marně. Rozpolcená postava Gemmy
(Raněná Amazonka) je italského a slovanského původu, vyrůstá v Litvě, kterou opouští pro
Paříž a Florencii. Profil její matky reprezentuje prototyp slovanské ženy jako submisivní,
původ otce zajišťuje její „antický“ vzhled i charakter:

Gemmin otec, žhavý Vlach s krví jako láva a s duší jak ponorná řeka, po němž zdědila svou
bronzovou krásu. Její matka, křehká a plachá Slovanka s vlhkýma sivýma očima milenky a
mučednice, milovala onoho skvostného dravce jako liána, jež by se ovíjela okolo ohnivého
sloupu a sežehnuta […]. (Marten 1925a, 200)
427

Srov. způsob, jakým Marten charakterizoval expresivnost Munchovy malby: „K čemu aparát démonologií,
když možno malovati člověka, kterého démon pronásleduje a tráví, a když jej lze namalovati tak, že patrno,
nejen že, ale také jaký přízrak se mu v lebce zahnízdil? Neboť přízrak jest v něm, v jeho zoufalství a hrůze,
v jeho halucinaci, a v něm jest také transcendentní černá noc, vzněcovatelka bolestných extází.“ (Marten
1905a, 7).
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Desmond Benson (Fons amoris), Londýňan pobývající v Praze, představuje
perspektivu „zvenčí“. Brzy poznává negativa „,slovanské mlhy‘“, před níž jej jeho přítel
Čech, který zemi raději opustil, varoval. Uvozovky v Martenově textu značí metareflexi toho,
co se tzv. říká. „Rasově“-kulturní stereotypy jsou tématem samým: „Vypravoval jste mi kdysi
jak o fatalném sklonu své rasy o náruživosti smutku, o vášni, rozněcovati, drážditi v sobě
smutek po stav chorobné rozkoše. Pamatuji se na slova ,pijáctví melancholie‘ [...]“ (Marten
1925a, 231). Jméno Slovanky, kterou v Praze potkává, je nomen omen: Liana. Dívka je
symbolem smyslnosti, zotročilosti i schopnosti manipulovat. Závěr textu, v souladu se
stereotypizovanými dobovými diskursy, diskrétně naznačuje, že jde o prostitutku. Jak dokládá
Cécile Gauthier, obraz ženy jako femme fatale, mučednice-světice i služky/otrokyně v
soudobé románové produkci německé a francouzské provenience velmi často patřil právě
Slovankám (Gauthier 2009).428 Lucie Kostrbová poznamenává, že podobný stereotypizovaný
obraz slovanské ženy vyvstával též z deníkových poznámek Hugo von Hofmannsthala
(Kostrbová 2011, 9).
Téma kosmopolitismu, internacionalismu a determinismu (dědičnost, prostředí)
Marten pojímal převážně z hlediska psychologie jedince. V textech Vzpoura (1914–1915) a
Dravci (poprvé 1912) se však v náznaku objevuje i politický rozměr problému jako motiv
loajality – „služby“ (české) zemi. Postava aktivisty Petra (Vzpoura), perspektivou partnerky
Ryny „naivní idealista“, pronáší slova: „Nemyslil jsem na to, že lze si utvořiti mocný osud v
malé, stísněné zemi uprostřed Evropy, že právě ona celou existencí požaduje silných, volných
lidí, lidí jako my, Ryno!“ (Marten 1925a, 258). V próze Dravci se objeví odkaz k Praze spolu
s motivem psanectví a vyhnanství: „Rcete, Romane, jaká je země, jež sama se zbavuje lidí,
jako vy a já, lidí-sil, zrozených, aby zmnožili její život, která je posílá cynicky, by sloužili
jiným?“ (Ibid., 305). V textu sice nenalezneme explicitní sdělení, že prostředím, v němž
postava Romana nalézá svůj životní úkol, jsou Čechy. České souřadnice jsou však
zdůrazňovány jazykovou proměnou textu (viz dále). Jde o prostor Evropy, který lze dělbou na
„západ“ a „Východ“ chápat jako její „střed“, prostor „středoevropský“, ač v textu samém
takto explicitně pojmenován není:
428

Cécile Gauthier analyzovala výskyt výrazu slovanský/á či slovanství ve zmíněném románovém a
lexikografickém korpusu mimo jiné ve vztahu k významu „otroctví“. Výsledky ukazují, že k prolnutí výrazu a
tohoto významu dochází zejména tehdy, rozšíříme-li sémantické pole též na význam „služebnost“. V takovém
případě je prolnutí výrazu a významového pole ještě vyšší v německojazyčné části korpusu. Srov.
podkapitolu „Le champ notionnel de l’esclavage et son lien à la slavité“ (Gauthier 2009, 276–283).

304

Ucítil jsem dotek skutečnosti, prvotné, drsné, dravé, jak rozkaz! [...] kde chapadla Evropy
nervózně se zarývají v pekelné žároviště nejlepších i nejhorších energií lidstva, kde západ,
který jest vůle a čin a touha po sebeurčení, zápasí s fatalismem starého Východu. (Marten
1925a, 307)

V celkovém vyznění textu i celého Cyklu druhé redakce je relevantní jistý operativní prostor.
Postava Romana reprezentuje angažmá pro společnost a její jedince s rozličnými potřebami.
Není však zdůrazněno angažmá pro ideu konkrétně definovaného národa či jistého
náboženství.

Pohlédneme-li na Martenovo dílo jako celek, často jde o inscenaci typů postav,
které ne(z)řízeně zkoumají své Já a jeho historii, přičemž introspektivní metoda mnohdy
selhává. Téma rozpolcenosti, rozdvojenosti či rozporu/rozkolu subjektu Marten zobrazoval
prostřednictvím motivu démona, který je symbolem iracionality. Inspirace Dostojevským je
nasnadě. Martenův intenzivní zájem o Dostojevského románovou tvorbu lze podle pramenů
osobní povahy hodnotit jako vzrůstající v mezidobí 1902–1906 a trval až do posledních dnů
Martenova vojenského působení. V dopisu manželce čteme:
V Szolnoku, 17. 7. 1916: [...] nemohu čísti podruhé Běsů, ač mám stejně rád tuto očistnou
knihu, která léčí žhavým železem naši morovou nákazu, nihilismus. Vzpomínám – a zdá se
mi, že skoro v každém slovanském člověku je běs, víte? Ďábel z písma zakletý do vepře. (D:
MM–AM, LA PNP, f. MM)429

Také v eseji o Juliu Zeyerovi v knize Akord Marten o Dostojevském píše jako o „tragikovi
slovanské trpnosti“ (Marten 1916a, 58), jinými slovy jako o analytikovi slovanské pasivity
spojované s podléháním iracionalitě.
Knihy si Marten nechal posílat na frontu. Se stoupajícím psychickým i fyzickým
vyčerpáním a po četbě Lermontova a Dostojevského začal ruskou literaturu odmítat: „13. 3.
1917: A – ne Rusy, pro něž je třeba přebytku nervové energie, kterou teď nemám.“ (D: MM–
AM, LA PNP, f. MM). Válečná zkušenost Martena vedla ke kladení stále vyšších požadavků
429

V jiném dopisu z 20. 2. 1917 Marten píše: „Dostojenského jsem přečetl… vyžaduje mnoho síly, aby
nerozdrásal nervů, aspoň v poměrech, v jakých žiji.“ (D: MM–AM, LA PNP, f. MM). Ve válce též četl H. G.
Wellse, A. Rimbauda nebo H. Ibsena (Peer Gynt).
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na etický rozměr umění a na jeho společensko-kritickou úlohu. Ještě naléhavěji si
uvědomoval moc uměleckých před-obrazů na čtenáře psychologicky působit. Situace nakonec
vyústila v radikální a definitivní odsudek celého Dostojevského díla:
22. 3. 1917: Dostojevskij se mi při druhé četbě zošklivil až fyzicky. Po Výrostkovi nebudu už
moci čísti ani Zločin a trest, ani Karamazovy… To je Rusko, které se dává zajímati ve stádech,
neschopné heroismu a neschopné oběti, zamilované do své ničemnosti. A Dostojevskij ho
netrestá ani hněvem ani smíchem. Balzac bičuje svou milovanou Francii, Dickens se směje
zoufale do tváře své Anglii – jen Dostojevskij zůstává věren opičí lásce k nejhnusnějším
složkám ruské bezcharakternosti: Vzrušuje mne to k nenávisti – a raději jsem bez knih […].
[podtrženo autorem, J. K.] (D: MM–AM, LA PNP, f. MM)

Většina hlavních protagonistů v Martenově díle je, kromě příslušných fatálních
knih, explicitně charakterizována svým démonem, běsem, fantomem či ďáblem. Nejde o
přítomnost nadpřirozených bytostí typu vampír/upír, Mefisto, mnohdy ani o skutečné
halucinace. Martenova próza je psychologicko-filozofická a představy démonů shrnují
nepříjemné a nezvladatelné emoce postav. Jde o symboly úzkosti a potlačovaných přání. Lze
je chápat i jako laická/lidová označení stavů, které mnohdy hraničí s neurózou či psychózou –
jako například postava psychotického démonického „zločince z vášně“ z textu V aleji, popř.
také postava Egona v Mimo dobro a zlo nového Cyklu. Současně není bez významu, že se
tento psychologický profil místy explicitně týká postav Slovanů/Čechů/Pražanů, příp. postavy
pobývající v Čechách, kde je možné se „melancholií“ nakazit. Motiv démona v každém
případě symbolizuje závažný nešvar: slabost či „nemoc“ individua, ovšem implicitně i
společenství, které individuum z velké části utváří – jedinec je metonymicky symptomem
společnosti a „rasy“.
Egon Faren z Mimo dobro a zlo v tomto směru odkazuje k typu Slovanadekadenta, který reprezentuje fenomén tzv. slovanské melancholie. 430 Svou úzkost
exteriorizuje do podoby „fantomů“ a „přízraků“, které sám hodnotí jako „halucinace“. Jako
fantom se Egonovi jeví dav křesťanů, v němž se nakonec identifikuje, jeho sestra chápe hřích,
trest a Boha jako „přízraky našeho svědomí“ (Marten 1907, 29), jako fantomatický zjev Egon
prozkoumává oblast ne-vědomí: „pod instinkty záhadná prasíla, více přízrak než skutečnost“
430

Egon Faren je estét, melancholik, z části též vykazuje rysy dobového typu (ruského) revolucionáře-nihilisty.
Jak píše Gauthier, stereotypní obraz Rusa, melancholika a revolucionáře-nihilisty (často sebevraha) převládá
ve francouzském korpusu, v německém korpusu jde o častý výskyt stereotypu Středoevropana jako
politického aktivisty/fanatika (Gauthier 2009, 309 a 339).
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(Marten 1907, 45). Obrannou metodou má být racionální uchopení problému, které se však
postavě vymyká z rukou jako „ďábel analýzy a vivisekce na sobě samém“ (Ibid., 46), příkazy
rozumu postava nakonec umísťuje do stejné kategorie fantomatického a nereálného
(„kategorický imperativ“). Tyto stavy postava reflektuje, analyzuje, 431 v poslední textové verzi
(1917/1925) k nim přistupuje téměř jako fundovaný psycholog s patřičným pojmovým
aparátem: „fantom – sestřin zastřel a pohltil v něm obraz Klářin, vnikl v jeho místo a takřka
převzal jeho funkci nevysvětlitelnou psychologickou záměnou.“ (Marten 1925a, 54).
„Běs“ v sobě skrývají hledající postavy z Fons amoris. Postava Desmonda logikou
vlastní rozpolcenosti a podezření pohlíží na dívku v katedrále jako na unášenou „démonem
souladu“, zcela nedůležito, zda je světicí toužící po hříchu nebo hříšnicí toužící po svatosti
(Ibid., 225). Společným „běsem“ (doslovně) obou je melancholie lidí hledajících vyrovnání v
trýznivých hrách lásky: „láska-sebeomámení, aby se zapomněl život, vnikší do duše jako jed,
láska-lež života, jehož pravda je příliš hrozná...“ (243).
Rekonvalescentka Ryna (Vzpoura) v sobě slyší „druhý hlas“ (272), který je nikoli
halucinací, ale auditivní zkušeností na hranici mystického slyšení a naslouchání vlastnímu
hlasu potlačované touhy: „Ale v hloubi jako by kdosi jiný za ni myslil a šeptal jí výsměšně:
nelhala si, že touží po jiném životě?“; „jako s půlí srdce, které se nemůže sceliti“ (277).
Hlavní postavy Dravců provází „démon neklidu“ (312), který znamená touhu po „volnosti“ i
strach z ní: „minulost, pýcha a vzdor, rouhavý běs volnosti.“ (Ibid.), ale i „pochybnost o sobě
a o všem“ (308). Postava herečky Sybil se vyznává: „cynický dravec musil zardousiti bílého
démona v sobě, vaši nedotknutelnou světici, Romane, která jej trýznila“ (296). Jinými slovy,
Marten se zde znovu navrací k tématu relativizace hodnot i prostředků a k otázce mnohokrát
položené (Mimo dobro a zlo), totiž nevyžaduje-li touha po lepším životě, intenzivnějším a
odpovědnějším, mnohdy převahu agrese nad pokorou.
Motiv démona v Martenově díle se mnohdy více než Dostojevského Běsům
podobá motivu démona u Nietzsche jakožto signálu k sebereflexi, tedy signálu, jenž může být
impulzem k vyrovnání. Tak je tomu například v podobenství o dítěti, symbolu obnovy, které
Zarathustrovi ve snu podává zrcadlo. Když v něm prorok spatří ďáblův škleb, spěchá k lidem
korigovat následky svého učení (Also sprach Zarathustra II, Das Kind mit dem Spiegel).
Démon je u Nietzsche též symbolem těžké zkoušky sebepřijetí a akceptace života jako
tragického, tak jak se objevuje v Die fröhliche Wissenschaft/Radostná věda, § 341 Das
431

Srov. reflexi v Mimo dobro a zlo v Cyklu první redakce: „Podivno: byl si vědom, zcela přesně vědom, že to
vše se odehrává v něm, jen v něm, a přece… byla to vnější síla, která ho děsila, fantom, zavěšený kdesi v
korunách platanů a jenž na něj upíral zelenavé oči v jasu měsíce, zrovna vyšedšího?“ (Marten 1907, 21).
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grösste Schwergewicht. Na démonovu otázku po věčném opakování téhož zde tzv. silný
člověk odpovídá „du bist ein Gott und nie hörte ich Göttlicheres!“ (Nietzsche a D’Iorio 2009,
FW-341). Manifestace strachu a úzkosti v podobě „běsů“, „démonů“, „ďáblů“ aj. tak není
samo o sobě negativním jevem. Značí nutnost změny, obratu, kam náleží i akceptace
strašného.
Postava Egona (Mimo dobro a zlo, Erotikon) i Romana (Dravci) k sebepřijetí
nakonec dospívají v dialogu. Pozitivním případem „posedlosti“ jako sebeobrany, tzn. obrany
před příliš časným zjevením „pravdy“ je příběh postavy Desmonda (Fons amoris). Na jiném
místě „démon“ značí korektiv nalhávání si a směruje k „pravdě“ (postavy Sybil, Ryna). Čili
bere-li postava tyto extrémní emoce na vědomí, chrání před extrémy a jsou možností
harmonizace (či nikoli – viz výše „démon formy“ v textu Půlnoční dítě). Z této myšlenky
nakonec vycházela i Martenova psychologická interpretace Munchova díla, zde připomenutá
v mottu oddílu: démon a harmonie nutně neznamená protikladnost (viz 8.2.3).

7.5.2 Svoboda závazku

Tématem, který spojuje texty druhé části Cyklu (Dravci),432 je proces konverze ve
smyslu, jak mu bylo na přelomu století ve frankofonním prostředí rozuměno (a bývá tomu tak
i dnes), tzn. nejen ve smyslu změny víry, ale též jako skutečné identifikování se s
náboženstvím, jež je člověku přiřknuto rodinným prostředím, či jako pokání a
(znovu)zavedení praktikování. V případě Martenových postav druhé části Cyklu se setkáváme
s různými formami náboženské zkušenosti, ale i se změnami orientace či světonázoru. Ve
velké míře jde o podoby vyrovnávání se s Nietzschovou filozofií. Řešení postavy Desmonda
(Fons amoris) čerpá z Nietzschovy filozofie/psychologie ve smyslu utužující moci utrpení:
„Zdá se mi, že překonávám černou moc smutku… nebo sám sebe?“ (Marten 1925a, 248).
Ideu nadčlověka jako fantastickou a zvulgarizovanou představu zcela jiné alternativy lidství
(čtvrtou bytost apod.) radikálně odmítá: „Začínám žíti svůj osud, lidský osud, který je strast,
boj a očistný oheň! Začínám býti, teď teprve jsem, když má bytost se chvěje silným napětím
mezi životem a smrtí, dobrem a zlem.“ (Ibid.).
432

Výjimkou je v tomto směru text Raněná Amazonka.
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Postavy prózy Vzpoura se táží po mezích lidské svobody. Jméno mužské postavy
– Brotan je nomen omen: „Divné jméno, že? Takové prvotné, barbarské, z jiného světa. Jak on
sám.“ (Marten 1925a, 259). Postava s rysy kazatele je typologicky příbuzná Nietzschově
Zarathustrovi. Přichází jako deus ex machina a vyjevuje neukotveným postavám smysl života
v „závazku ve světě“ (Ibid., 302). Jeho poselstvím je maximalistická morálka odpovědnosti za
veškeré skutky, úmyslné i neúmyslné: „Můžeme klamati čímsi skrytým v sobě, nevědomým.
Protože se neznáme a nevíme příliš často, co chceme svou pravou vůlí, jinou než domnělá
vůle, které jsme poslušni. Ale jsme vázáni touto zevní vědomou vůlí i činy, k nimž nás vedla!“
(279–280).
Závěrečný text Dravci inscenuje dialog dávných přátel, Sybil a Romana,
vzájemných protipólů. V centru pozornosti je psychologický a ideový vývoj mužského
protagonisty. Roman reprezentuje myslitele, který se stal skutečně moudrým až svými skutky.
Jde o nápravce žitého/skutečného/přirozeného světa, svůj úkol vidí v angažování se v něm v
souladu se světem idejí ve smyslu orientačního bodu na nejzazším horizontu a aniž by svět
uměleckých reprezentací zavrhl. Je jiný než postavy myslitelů-metafyziků, tak jak se s nimi
setkáváme v první redakci Cyklu (Otto, z části Egon Faren). Samota má podle Romana
oprávnění jen jako příprava k jednání: „nehybnost supa, vyhlížejícího malý černý bod v
hloubi, by rázem zřítil se na kořist!“ (Marten 1925a, 304). Jestliže první část nového Cyklu
Marten ještě věnoval tázání po příčině stavu věcí, zejména texty Vzpoura a Dravci programně
značí změnu orientace. „Pud pravdy“ (Ibid., 309) postavu vede od introspekce, metafyzické
spekulace a hledání mystických prožitků k aktivitě ve společnosti, angažovanosti v polis:
„kruh snah a cílů, v jehož středu stojím tam dole, jak s rukou na srdci velkého pracujícího
organismu“ (308).
Pole hledání harmonie je takto rozšířené na svět každodennosti, konkrétní realitu,
a tím ještě významněji limitované, tzn. zbavené možnosti pasivního čekání i heteronomního
myšlení a jednání. Roman stejně jako Nietzschův Zarathustra hledá „rezonanční půdy,
vztažených rukou“ (305): „Ich bin meiner Weisheit überdrüssig, wie die Biene, die des
Honigs zu viel gesammelt hat, ich bedarf der Hände, die sich ausstrecken.“ (Nietzsche a
D’Iorio 2009, Za-I-Vorrede-1). Podobně jako postava Egona z Mimo dobro a zlo Roman
dospívá k sebepřijetí, stává se silným. Propastným rozdílem v koncepci obou postav je
individualismus versus angažovaná sociabilita. Nebezpečí své doby Marten, jako mnozí další,
spatřoval v takové formě autodeterminace, která se mění v sebedivinizaci (viz výše komentář
k Raskolnikovovi), čili v nešťastně uchopené ideji nadčlověka. Roman se vyhýbá domněle
309

harmonickým estetickým utopiím a odmítá fatalismus jakožto nezkoordinovatelnou
determinaci tělesností a pudy ve jménu následování mravní povinnosti.
Hlavní protagonista Dravců, podobně jako Zarathustra, pociťuje i přes svou
společenskou angažovanost úzkost: „Nejsem úplný a chci býti úplný, musím býti úplný,
protože nesnesu, by proud života, jenž neustále uniká kdesi z otevřeného boku mé bytosti a
vždy nově se tvoří v jejích hlubinách, zanikal v nic!“ (Marten 1925a, 309). Muka konvertity
symbolizuje myšlenka-tušení („Někoho“) i zároveň „nepřítomnost Někoho“: „jmenovati jest
přiznati existenci, věřiti, a já nevěřím, můj mozek nevěří, ač všecka má bytost se vzpírá proti
jeho studenému odporu.“ (Marten 1925a, 313). Představa řádu, kterou postava Romana
předestírá, připomíná vyjednávání s nadřazenou nadosobní vyšší instancí:

Ne, nehledám utěšitele, ale vladaře! Chci se dáti, ne přijímati! Až probojuji boj v sobě, sám…
Zvítěziti u sebe nejprve, dokud jsem pevný, svůj život držím v ruce jak věc, která je má! Ač
vím, že ještě touto vůlí se rouhám. Nutno přijíti bez výhrady, obětovati svou slabost jako sílu,
která jest v nás. Ale nemohu jinak, a je třeba, abych byl přijat s touto pýchou, nebo abych byl
odmítnut. (Ibid.)

Budeme-li chápat motiv vladaře v Dravcích jako ideál sebe sama (označení Bůh
se v textu nevyskytuje a motiv „Někoho“ jako Boha je v dialogu zpochybněn), pojetí
duchovního řádu, který znamená „volnost“, je snad možné interpretovat jako inspiraci
myšlenkou autonomní morálky (praktické svobody), která je vedena ideou svobody
transcendentální.433 Společný bod lze spatřovat v motivu, kdy se postava stává svobodnou
dosažením „nezávislosti“ na své biologické determinovanosti – nepodléhá okamžiku,
momentálním svodům pudů, tedy též své „rase“, a nabývá schopnosti rozvrhovat budoucnost.
Tím, že Roman svůj úkol spatřuje v pomoci potřebným a angažování se pro dobro
společnosti, se implicitně říká, že výsada svobody jako nezávislosti (materiální, sociální) není
dána a už vůbec ne každému.
V závěru se postava Romana vyznává: „Chtěl jsem vzpouru, řekl hlasitě, chtěl
jsem volnost; jaké otroctví jsem nacházel! A nyní také chci vzpouru: vůle proti vášni, síly
proti mdlobě. Volnost proti sobě, soulad v chaosu vlastní bytosti!“ (Marten 1925a, 314–315).
433

Neidentičnost konceptu/ů svobody Kantovým dílem napříč a téma jejich možné aplikovatelnosti v souvislosti
s myšlenkou transcendentální morálky bylo na přelomu století, alespoň ve frankofonním prostředí, velkým
tématem. Srov. (Delbos 1905).

310

Marten i nadále používá identický repertoár označení, ale výrazně proměňuje obsahy pojmů,
k nimž se označení vztahují. Zdůrazňované nové spojení označení a konceptu, které je v
tomto kontextu (sebe)hodnotící, utváří narativní linii, jež syntetizuje příběh postav a vývoj
jejich myšlení. Finální Romanovu perspektivu lze parafrázovat: volnost znamená otroctví
(tělu a zkorumpovatelnému rozumu), protože nyní vzpoura znamená kázeň a vůle znamená
rozum, a tak i volnost znamená řád (ducha, rozumu), tedy soulad se společenstvím světa i
nadindividuálním Řádem. Tato perspektiva poukazuje na historii konceptů v celém „románu“,
na nesamozřejmost těchto výpovědí-mikropříběhů a jejich utvářenost. Závěr prózy Dravci
odkazuje k výchozímu bodu, tedy počátečnímu užití slova spojeného s jiným významem, a
odhaluje proces sebepoznávání a sebetvorby postavy. Takováto perspektiva může být
vyjevena právě až na samém konci příběhu, neboť próza-dialog je procesem utváření této
perspektivy, nikoli výchozím postulátem.
Druhá redakce Cyklu tak ústí v ideál Člověka jako „harmonizovaného dravce“.
Roman je silný „Středoevropan“ vedený ideou svobody a rovnosti. Pro její realizaci je
moudrých, otevřených zprostředkovatelů a jejich aktů nejvíce třeba. Finále knihy ohlašuje
nový počátek: není konstatován hotový stav, dosažený cíl, je avizován projekt prostřednictvím
„chci“ (Marten 1925a, 315), přičemž orientačním bodem je univerzalistický ideál (viz také
10.5.1). Jak jsme naznačili, Marten sám se s žádným myšlenkovým systémem plně
neidentifikoval, žádný vlastní nevytvořil, ale z mnohých synkreticky čerpal. Jako myslitel
patrně usiloval o kompromis zejména mezi Nietzschem, jeho konceptem kreativní síly i
stoické neotřesitelnosti; univerzalismem křesťanství s jeho kolektivitou a myšlenkou
solidarity; platonismem a Kantem, resp. novokantismem jako ideálem racionality a mravnosti.
Ostatně, poslednímu uvedenému přístupu coby korektivu myšlenkových směrů vystavěných
na iracionalismu přiznával ve své době hodnotu také například Masaryk.434
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Masaryk v konstatoval (Moderní člověk a náboženství), že Kantův racionalismus je titanismem ve filozofii a
ne pro život, je ovšem dobrým korektivem pro romantiky: „Dokonce v době pozdější kategorický imperativ je
vítaným protijedem proti romantickému mysticismu.“ (Masaryk 2000b, 64). K tématu vlny novokantismu na
přelomu století jako hledání mravní svobody v „já“ Senggopta píše: „The Kantian autonomous self – the
locus of moral freedom inaccessible to the world – was a myth one needed in order to live. For Arthur
Schnitzler, it was artistic creativity that led inward; for Sigmund Freud, it was the elaboration of
psychological theory; and for Otto Weininger, it was the philosophical validation (and cultural utilization) of
Kant's concept of the intelligible self.“ (Sengoopta 2000, 42).
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III. STYL: MELANCHOLIE A PROVOKACE
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8. O STYLU (A JAZYCE)

V tomto smyslu umění neustále
stylizuje znova a znova svou látku,
jako přezkoumává
a domýšlí filozofie vždy tytéž
záhady bytí, neproměnnou hádanku Sfingy.
Miloš Marten, Styl a stylizace

8.1 Dekadentní jazykový styl

Téma stylu jako tvůrčího výrazu jedinečné umělecké individuality bylo na
přelomu devatenáctého a dvacátého století v centru literárněkritických debat (Kostrbová 2011,
Vojtěch 2008).435 Marten se tomuto tématu věnoval v esejích Styl a stylizace (1906) a O
lyrickém impresionismu (1907), na něž poukázal objevný výbor Imprese a řád z roku 1983. V
utváření individuálního stylu umělci fin de siècle spatřovali možnost jedinečného uchopení
toho, co je minulé a společné. Styl, či lépe stylizace, znamená též aktualizaci „tradice“ a sebeobnovu jejím prostřednictvím. Než přistoupíme k Martenovu pojetí stylu a konceptům, jež s
tímto tématem úzce souvisejí (syntéza, harmonie, ornament, individualismus, kriticismus aj.),

435

Lucie Kostrbová v knize Mezi Prahou a Vídní, podkapitola Terorismus stylu (82–89), analyzuje Bahrovu
koncepci stylu v textu Vom Stile (1890, brněnský časopis Moderne Dichtung). Jak Kostrbová píše, Bahr zde
dochází k závěru, že moderní styl složité moderní osobnosti musí být takéž komplikovaný a je tak (přirozeně)
obtížně srozumitelný tzv. běžnému čtenáři. K tématu stylu na přelomu devatenáctého a dvacátého století srov.
též Daniel Vojtěch: „Kritérium jedinečné osobnosti, resp. ztráta jakéhokoli jiného měřítka integrity
uměleckého díla, vede […] k tomu, že Styl se na konci století stává znakem osobnosti, kategorie počínají
splývat.“ (Vojtěch 2008, 99). Dále srov. (Vojtěch 1999).
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připomeňme soudobé chápání tzv. dekadentního jazykového stylu, resp. dekadentního užívání
jazyka, jež utvářelo kontext Martenova myšlení.
V koncepcích stylu na přelomu století docházelo k prolnutí formální, sémantické,
náboženské a psychologické roviny díla. Ve druhé kapitole jsme zmínili teorie dekadence,
které dekadentní projev (v pozitivním či negativním smyslu) na ose kultura–příroda chtěly
definovat. Dekadentní jako hodnotící označení o předmětu hodnocení říká, že je vzhledem k
představě

normy/ideálu

příliš

konstruovaný,

umělý,

rozpadlý-vadně

složený,

dehumanizovaný, hyperkulturní, hyperracionální, vzdálený „přirozenosti“, „organičnosti“,
„přírodě“, resp. v tomto smyslu dále vzdalující. Také pokusy o kompenzaci uvedených znaků,
tzn. stylizace „přírodního umění“ zdůrazňující přirozenost, senzualitu, primitivismus a
pudovost, jsou hodnoceny jako (esteticky a psychologicky) artificiální – dekadentní. Označení
dekadentní se tak může dostat jakémukoli projevu umělecké estetizace skutečnosti, jež se jeví
jako nějak násilná či extrémní. Jak píše John R. Reed: „Style was of particular importance to
Decadent artists because they exalted the notion of human ordering to such a degree that often
no natural referent remains for their designs.“ (Reed 1985, 9). Tzv. dekadentní styl Reed
současně definuje jako specifickou kombinaci esteticismu/estetického idealismu ve smyslu
primátu ideje krásy zbavené veškerých morálních hodnocení a implikací s naturalismem v
jeho důrazu na syrový detail, výraz materiality existence.436 Hyper-senzualita/-emocionalita i
hyperracionalita stylové konstrukce „dekadentních“ uměleckých projevů, tato jejich vnitřní
dynamika, tak úzce souvisí s obecně konstatovaným problémem moderny ve ztrátě „středu“,
ateismu a objevované (resp. pojmenovávané) iracionální síle v člověku, jenž hledá svůj
„předmět“ a své naplnění.
Když Robert Pynsent analyzoval prozaický styl Julia Zeyera, chápal jej jako
předchůdce dekadentního stylu v české literatuře. Současně upozornil, že dekadence byla v
českém prostředí chápána jako jev „cizí“ a nenárodní. Na základě analýz tvorby dalších
autorů437 Pynsent charakterizoval dekadentní prozaický styl znaky jako akumulace
436

Reed ke vztahu esteticismu a dekadentního stylu píše: „Aestheticism, as a broad movement, recognizes the
connection between beauty and evil […] signifies the supersession of art over meaning, the rejection of the
ugly and vulgar in favor of harmonious subject and composition, and the gratification of highly refined
sensibilities, emphasizing mood and reflection over vigorous action.“ (Reed 1985, 14). Ke vztahu esteticismu,
dekadence a naturalismu poznamenává: „The Decadent attitude emerged at the juncture of these movements,
for it combined Aesthetic idealism with an interest in the gross facts that appealed to the Naturalists while
abandoning social motives.“ (Ibid., 13).
437
Jde o autory jako Karásek ze Lvovic, Kamínek, Sezima, Wojkowicz, Kles, Hlaváček, Kaminský, Theer,
Jesenská, Ziková, Marten ad., Pynsentův analyzovaný korpus je však limitován na tvorbu prozaiků do roku
1906.
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synonymních výrazů, zejména podstatných a přídavných jmen a příslovcí, dále hojným
užíváním komplexních souvětí i neslovesných vět (Pynsent 1973, 227). Na úrovni lexika je
podle něj příznačné vyhýbání se deminutivům, užívání neologismů (zejména kompozit) a slov
cizího původu, především z románských jazyků: „Most of these words stand out in their
context because a Czech equivalents exists, but the Czech Decadents did blend foreign words
into Czech sentences, which were enriched and made more precise by their inclusion.“ (Ibid.,
216).
Styl české dekadentní literatury Pynsent hodnotil jako evokaci všeobecné pasivity,
jejíž původ byl národnostně-politického rázu. Nízký výskyt sloves v rámci Zeyerova díla
vysvětloval jako výraz záměrného odklonu od konkrétního jednání („intentional departure
from concrete actions“) (101). Tuto skutečnost současně interpretoval jako přímou
manifestaci Zeyerova nečeského původu a argumentoval charakterem slovesa jako
nejúrodnějšího prvku češtiny („the most fertile part of speech in Czech“) (Ibid.). Pynsentova
argumentace se sice jeví jako poněkud nadsazená, ovšem spíše v tom smyslu, že šlo o
problém obecnějšího charakteru, který se netýkal jen českého prostředí a českých sloves.
Téma „dekadentního“ jazykového stylu se ve své době vztahovalo jak k problému
národních jazyků, jejich specifik, čili jazyka jako nástroje (národní) kultury, tak i obecněji k
problému jazyka jako nástroje racionalizace a civilizace. Tyto úvahy se dále týkaly možností
vyjádření a sdílení myšlenky vůbec, včetně hranic jazyka – s „nerozumem“, „ne-/abnormalitou“, s „au-delà“ jako oblastí nevyjádřitelného, rozumem a smysly neuchopitelného,
resp. uchopitelného jen za zvláštních podmínek tzv. duchovní aristokracie, jež disponuje
hypersenzibilitou otevírající cestu „jiné“ zkušenosti, „jinému“ vědění apod. Pynsentova
charakteristika tzv. dekadentního stylu je nakonec v hlavních rysech shodná s ideálním
jazykem, jak jej charakterizuje Huysmansův románový des Esseintes. Rozdíl je snad pouze v
tom, že Pynsent tuto charakteristiku zbavil rysu ironie a karikatury.
Huysmansova postava se obdivuje neslovesnému stylu bratří Goncourtů a spatřuje
v něm symptomatické rysy příbuzné s úpadkem latiny a římské kultury. Sloveso je v románu
À rebours pojímáno jako plodný nukleus (viz výše Pynsent), bez něhož jazyky i celé
civilizace zanikají („le verbe indispensable aux civilisations décrépites“) (Huysmans [1884]
1993, XIV, 300).438 Des Esseintes tak provokativně sní o románu, v němž by bylo přídavné
jméno v roli básnického přívlastku do věty vloženo tak unikátním způsobem, že by čtenář
438

Srov. Huysmans, J.-K. 1979. Naruby. Přel. Jiří Pechar. Praha. Odeon.
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mohl týdny přemýšlet o jejím smyslu. 439 Dekadentní umělecký jazyk, jazyk ideální, je krásně
nesrozumitelný. Tento románový koncept dekadentního stylu se stýkal s programními tezemi
britského estetismu. Huysmansova nadsázka připomíná výše zmíněnou Paterovu tezi o
„ornamental words“, jež při estetickém bloudění („wandering“) „ohrožují“ excesy
subjektivity i erudice (viz výše 7.4).
Léon Bloy v kritickém článku o Huysmansově tvorbě nazvaném L’Incarnation de
l’adverbe (Bloy 1891) hodnotil vyzdvihování přídavných jmen a příslovcí, těchto
„sekundárních“ větných členů na úkor centrálního slovesa jako negativní rys jazyka soudobé
moderní literatury. Kromě Huysmanse nepřímo odkazoval k Baudelairovi a Verlainovi.
Akumulaci nuancujících výrazů považoval za ohrožující, neboť potírají představu
hierarchického řádu a smysluplného centra. Parafrázováno, ad-verbium je nebezpečné
soumračné slovo, „le dangereux subalterne“, znejasňuje smysl Tvrzení, stírá kontury Slova,
dává přednost mlze obludných akumulací Rozporů… je služebníkem Nicoty:
[...] selon la littérature saturnienne [l’adverbe, J. K.] est un vocable de crépuscule qui se
charge d’inféconder l’Affirmation, d’estomper à la plombagine les contours de la Parole et de
favoriser d’un brouillard les monstrueux accouplements de l’Antinomie. C’est le bienfaiteur
du Néant. (Bloy 1891, 79)440

Bloyův článek je dobovým příkladem vcelku běžného zobecňování formálních a
sémantických

charakteristik

uměleckého

projevu

zaměřeného

na

estetiku

výrazu

v charakteristiky psychologické a náboženské. Umělecké dílo psané jazykem bez
slovesa/středu/rozumu, větami, kde slova jaksi „libovolně“ levitují bez vztahu k centru,
konotovalo chaos, anarchii, vzpouru. Bloyova kritická perspektiva dokládá obecně rozšířenou
dobovou tezi, že moderní díla psaná tzv. dekadentním stylem Boha ani „nevyjadřují“, ani
nevelebí. Umělecký jazyk porušující představu hierarchické normy a konvence byl následně
se záměrem diskvalifikovat vykládán jako umělcova neschopnost organizace prvků,
psychická labilita apod. Podle proudu myšlení, které Bloy reprezentuje, tedy literatura psaná
jazykem vymknutým z „přirozeného“ řádu popírá „skutečné“ umění, které má být inkarnací
439

Srov. Huysmansovu karikaturu: „[…] l’adjectif posé d’une si ingénieuse et d’une si définitive façon qu’il ne
pourrait être légalement dépossédé de sa place, ouvrirait de telles perspective que le lecteur pourrait rêver,
pendant des semaines entières, sur son sens, tout à la fois précis et multiple, constaterait le présent,
reconstruirait le passé, devinerait l’avenir d’âmes des personnages révélés par les lueurs de cette épithète
unique.“ (Huysmans [1884] 1993, XIV, 320).
440
Saturnská literatura zde odkazuje k tvorbě Paula Verlaina (Poèmes saturniens, 1866) a Charlese Baudelaira,
který svou knihu Les Fleurs du mal označil jako „livre saturnien“ v básni Épigraphe pour un livre condamné
(1857).
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jisté ideje – náboženské (Slova), popř. národní jako předem určeného smyslu. K němu má
umělecký tvůrce směřovat, recipienty směrovat, a tak svým projevem na dané ideji
participovat.
Moderní umění naopak vystupuje jako samostatná síla, autonomní oblast.
V mnohých funkcích tradiční roli náboženství konkuruje a někdy ji plně přebírá – jako
v případě „kanalizace“ emocí při tvorbě a recepci nebo též v chápání umění jako „ikony“ či
morálního exempla pro život. Jeho jazyk bez „středu“ je revoltující i revoluční, pohybuje se
mezi krajními póly ryzosti a nuance, je projevem (parole) moderního člověka bez středu
v božském „langue“. Slova György Lukácse z eseje Metaphysik der Tragödie/Metafyzika
tragédie by bylo možné aplikovat právě na jazyk moderního umění, jehož výkyvy mohou i
konejšit: „Denn die Menschen lieben am Leben sein Atmosphärisches, seine Umbestimtheit,
deren Hin- und Herpendeln nie aufhört und doch nie bis zum Äußersten schwingt; die große
Ungewißheit lieben sie als eintöniges, einlullendes Wiegenlied.“ (Lukács [1911] 2011a, 207).
Ernest Hello v knize L’homme/Člověk konstatoval relaci tvořící jednotu mezi
myšlenkou/ideou, slovem/výrazem a zvukem, k níž individuum stylem svého projevu, resp.
jeho rozvojem, „dorůstá“. V tom se Hello jakož i jiní modernisté lišil od de saussurovského
chápání relace mezi signifiant/zvukovým obrazem a sifnifié/pojmem, který podle Ferdinanda
de Saussura není spontánní ani „rostlý“ („organický“), ale daný a fixovaný konvencí. Podle
Hella jsou myšlenky, ideje (idée/pensée) předem dané a potenciálně společné všem: „Le style,
c’est l’explosion de notre personne: c’est notre création. L’idée que nous exprimons, nous ne
la créons pas.“ (Hello [1872] 1998, 341). Styl jednotlivce jako způsob vyslovení myšlenky je
„majetkem“ jednotlivce, tzn. jeho individuálním (explozivním) výrazem. Proměny stylu
umožňují zrání ke stylu sdílené Jednoty.441 Hello své teze zakládal na představě protikladu
jednoty „organické“ a „mechanické“ (viz 2.2). První vychází z myšlenky křesťanské Jednoty
unifikující Pravdu, Krásu a Dobro (navazující na platonskou myšlenku o nejvyšší ideji). Z této
myšlenky

vyrůstala

také

Hellova

typologie

jazykového

stylu

„organického“

a

„mechanického“, která chce definovat vztah jedince jako uživatele jazyka a Jednoty.
Typologie je založena na předpokladu univerzálního („objektivního“) centra jako věčného
božského rozumu (totožného s Krásou, Dobrem, Pravdou), kolem něhož jsou slova řádně

441

Srov. formulace: „Les idées qu’un homme exprime sont la propriété de tous. Mais le style de cet homme est
sa propriété particulière. Placez les mêmes mots dans la bouche de deux hommes, ces deux mots ne rendront
pas le même son.“ (Hello [1872] 1998, 34) nebo „Donnez à un homme les idées d’un autre homme: donnezlui tout: le plan d’une œuvre, l’ensemble et les détails, les matériaux, tout, jusqu’aux mots, jamais les deux
œuvres ne se ressembleront.“ (Ibid., 342).
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uspořádána, nebo naopak jsou z tohoto hierarchického řádu vymknuta, ohrožena chaosem a
dále ohrožující.
„Organický“ styl tak odpovídá představě řádného, tedy rozumného, spojení
myšlenky a slova jako jejího výrazu/realizace. Hello vytvořil obraz slova (i celého stylu) jako
poslušně následujícího myšlenku, až s ním doslova splyne v jedno „tělo“:
Le premier [style organique, J. K.] serre de si près la pensée, qu’il fait corps avec elle. Vous ne
pouvez le détacher d’elle, admirer l’un sans l’autre, et penser la même idée, sans vous servir
des mots qu’elle-même semble avoir choisis pour s’exprimer. (Hello [1872] 1998, 343)

„Mechanický“ styl naopak definoval jako destabilizovanou tříšť (slov) kolem myšlenky, která
opustila centrum udávající smysl částem, tedy jako opak organického stylu, kde centrum
(nejvyšší idea, Bůh, rozum) člověku volbu slov „přirozeně“ poskytuje. Mechanický styl je
umělý, vnější, vypůjčený, nepřirozený:
Le second est une draperie flottante qui se joue autour de la pensée sans la toucher jamais.
[…] le produit artificiel d’éléments extérieurs et de pièces juxtaposées; son élégance est
misérable, car elle est empruntée: elle ne lui appartient pas, elle vient du dehors. (Ibid., 343–
344)

Tzv. dekadentní styl podle Hella vychází z tohoto „vnějšího“ stylu mechanického.
Definoval jej jako styl umělý (artificiální), tvořený efektně volenými slovy, která však ve své
celkové uspořádanosti, nebo spíše neuspořádanosti, postrádají smyslu. Z toho také vyplývá, že
moderní díla psaná tímto jazykem jsou „umná“, ovšem „klamná“, křesťanské ideji Pravdy
neodpovídající. Dekadenci Hello nakonec přirovnal k jakémusi věčnému monstru, když
dekadentní styl evokoval obrazem zdobení mrtvého zárodku, který i přes zručnost básníků
jako Vergilius stále nalézá cestu k životu. 442 Dekadentní jazykový styl takto značí prostředek
konstrukce, který umně zakrývá stopy rozkladu i je jeho nositelem. Současně je dekadence
uznána jako jev transhistorický:

442

K typicky „dekadentním“ motivům jako mrtvý plod, opice a monstrum jako symbolům transgrese ve
výtvarném umění a literatuře fin de siècle srov. studii Le monstre, le singe et le foetus. Tératogonie et
Décadence dans lʼEurope fin-de-siècle (Stead 2004).
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Dans le style, le genre de la décadence, c’est le culte du mot cherché pour lui-même.
L’habileté de Virgile fut de cacher ce germe de mort sous les fleurs qu’il avait à sa disposition;
mais il le voila, sans l’étouffer. (Hello [1872] 1998, 348)

Takovéto obrazy „dekadence“, které operovaly s opozicí přirozenost–nepřirozenost a
současně se souvislostmi estetistních projevů s horrorem vacui: prázdno jako „smrt“,
„alternativa“, oblast mimo čas a prostor apod. byly dobově příznačné (viz 8.2). Jak píše Roar
Lishaugen, obraz zdobení nicoty použil též Jindřich Vodák v kritice Karáskova metaforického
stylu jako umného, ovšem ve vztahu k realitě pasivního (který je záměrným retardačním
principem básnického textu) (Lishaugen 2008, 200).
Hello na příkladu Vergiliovy poezie definoval dekadentní styl jako sklon ke
komplikovanosti, nesrozumitelnosti a afektu jazyka. Jde podle něj o elitní hru, kterou učenec
na rozdíl od nevzdělaného (doslova „barbara“) prohlédne (Hello [1872] 1998, 349).
Podobným způsobem jako Hello charakterizoval tzv. dekadentní literatury také Paul Bourget,
když upozorňoval na jejich sklon ke specializaci v utváření neologismů srozumitelných
nemnohým a nedostupných generacím příštím:
Ces littératures non plus n’ont pas de lendemain. Elle aboutissent à des altérations de
vocabulaire, à des subtilités de mots qui rendront ce style inintelligible aux générations à
venir. Dans cinquante ans, la langue des frères Goncourt, par exemple, ne sera comprise que
des spécialistes. (Bourget [1883] 1993, 16)

Dekadentní styl je tedy podle Hella fenomén transhistorický, nadčasový (viz obraz
nesmrtelného monstra), ovšem nepřirozeným způsobem, jako odchylující se umělá paralela,
neschopná trvání, deviace vnitřně odsouzená k zániku. Za nejpřirozenější, nejstabilnější jako
v čase neměnný, a proto nejdokonalejší lidský projev Hello nakonec považoval ticho nebo
modlitbu: „la prière est le style humaine par excellence, je veux dire l’expression de l’homme.
Qu’est-ce qu’exprimer l’homme? C’est dire sa misère et dire sa grandeur.“ (Hello [1872]
1998, 367). Modlitba je podle něj stejně přirozeným lidským projevem slávy a radosti jako
zoufalý křik: „le cri de la détresse et l’hymne de la gloire, n’est-ce pas l’expression de
l’homme, n’est-ce pas le style humain?“ (Ibid., 368).
V českém prostředí jazykově-stylovou otázku dekadence od druhé poloviny
devadesátých let reflektoval především F. X. Šalda, který z Nietzschových a Bourgetových
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tezí vycházel. Ve studii K otázce dekadence z roku 1895 k tomuto fenoménu přistupoval nejen
jako k rozpadu společenského organismu a k problému individualismu. Jak píše, dekadence je
též umění, které je, zdánlivě paradoxně, sociální, „sdílné, altruistní, společenské“ ve smyslu
jeho senzuality a doslova nakažlivé emocionality (Šalda [1895] 1950b, 219). Původ umění
francouzské dekadence zde Šalda ostatně osvětluje jako reakci na idealismus klasicistního
umění a na estetický (ve smyslu esteticky distancující) stoicismus parnasismu: „proti němu
žádají dekadenti bolestné, nervové, hudební proniknutí společenského utrpení. Verš
dekadentů, nesmírně jemný a nervově zcitlivělý, chvěje se jako pavoučí nitě při nejslabším
dotyku větru emočního.“ (Ibid., 218). Šaldův postoj k projevům evropské umělecké
dekadence byl obezřetný, k výkonům české tzv. dekadentní literatury odmítavý.443
V recenzi rané prózy Stojaté vody Šalda Jiřímu Karáskovi ze Lvovic vytýkal
akumulaci synonym, jejímž výsledkem je podle něj stylová „neurčitost a bezobsažnost“,
prázdná „barokní emfatičnost“, tedy opak zamýšlené sugestivnosti [zvýrazněno autorem, J.
K.] (Šalda [1895] 1950c, 240). Pejorativně označovaný „český dekadentismus“ Šalda
definoval jako „symbolismus bez myšlenek a idejí“, omezený na „nejprimitivnější život
smyslů a nervů, na pouhé patologické afekty, které pracně a těžce kopíruje, namáhavě opisuje
a skládá.“ (Ibid., 242). Dekadentní styl Šalda považoval za „neživotný“ jako hodnotnému
životu nepřátelský. Dodejme, že jeho koncepce „životnosti“ se výrazně lišila od té, jíž
argumentovala realistická kritika, totiž že má-li být dílo pravdivé, měl by je autor „prožít“ i
jinak než jen v umělecké představě. Dekadence byla Šaldovi „před-wölfflinovsky“444
synonymen nedostatku řádu a hierarchie, jež ústí v barokní titěrnost:
[...] dekadenci schází všecka životnost a to jest organičnost, seřaděnost celková, plánovost,
která podřaďuje detaily celkům. Dekadence česká je životně chudá a bezobsažná: je to
virtuozita, a to barokní a lehká virtuozita, snadná manýra, něco ryze letargického a trpného
jako pustý hašišový sen. (244)

443

Je však třeba mít na paměti, že také vzhledem k rovině osobních vtahů se Šaldova (apriorní) negativní kritika
nabízela. Výjimku tvořil vývojový model české literatury z roku 1909 Moderní literatura česká, kde tzv.
dekadentní poezii hodnotil pozitivně, ovšem v kontextu kritiky lumírovců: „Ale ve verších [Karáskových,
pozn. J. K.], zvláště poslední doby, stavy deprese, únavy, mdloby, znechucení a moróznosti samotářské bývají
tradovány uměním slova tak vášnivým a nyvým, že se přeměňují ve stravu pro oheň krásy a síly a množí
bezděky život, od něhož by se rády odvracely a jemuž by rády unikaly.“ (Šalda [1909] 1961, 51).
444
K prolínání pojmu „patologické“ dekadence a „baroknosti“ v antimodernistických diskursech počátku
dvacátého století a k přehodnocování fenoménu baroka Heinrichen Wölfflinem a dalšími srov. (Vojvodík
2008).
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Životnost, tzv. organičnost, v Šaldově pojetí znamená dílo hierarchizované,
organizované jednotící ideou, tedy nikoli úzce zaměřené pouze na evokaci psychických stavů,
které jsou navíc umělecky simulované. Styl autorů sdružených kolem Moderní revue Šalda
hodnotil jako pouhou expresivitu a emocionalitu, která je „přehrávaná“, nepravdivá, umělá.
Autoři jako Karásek ze Lvovic a Karel Hlaváček podle Šaldy postrádají „zvláštní styl a
konstrukci“: „Amorfnost, beztvarost, v jakou stále upadá toto křídlo literární, je právě
důsledkem neorganičnosti, netypičnosti a ryzí jen virtuozity jejich.“ (Šalda [1895] 1950c,
244). „Netypičností“ je míněna excesivnost postav, děje, jazykového stylu, která nemůže
zaujmout než omezený okruh čtenářů. Šaldovy výroky a obrazy v mnohém připomenou
argumenty Léona Bloye nebo Ernesta Hella, ovšem bez jisté militantnosti ve jménu katolické
ideje a jednoty, jež byla francouzským kritikům vlastní. V Šaldových recenzích z
devadesátých let se opakovaně objevovala myšlenka „ideové stavby“, resp. v dílech tzv.
dekadentních autorů její absence. O Hlaváčkově sbírce Pozdě k ránu napsal: „Dekorace nelze
věšet na suché hole, dekorace žádají architektury. Této ideové, plánové architektuře, tomuto
objektivnímu kamennému podkladu a pozadí se tito poeti vyhýbají. Zůstávají náladovými
virtuosy.“ [zvýrazněno autorem, J. K.](Šalda [1898] 1950a, 201).445
Dekadentní jazykový styl byl z několika pozic formulován jako rozpad celku na
části, segmentace, chaos, nepodřízenost prvků pořádajícímu principu. Přítomen byl často
význam porušení hranice mezi oblastmi jako centrum – periferie; nadřazenost – podřazenost;
řád – chaos; civilizovanost – necivilizovanost; rozum – nerozum/cit; vědomí – nevědomí;
jazyk – (neartikulovaný) zvuk; přirozenost – nepřirozenost; metaforicky světlo/slunce –
tma/temnota,446 ovšem stejně tak i naopak. Charakteristiky zahrnované pod pojem dekadence,
tj. na jedné straně maximalizovaná senzualita a emocionalita a na druhé straně umělost a
rafinovanost se jako protikladné přestávají jevit v modelu, do jehož centra je jako nejvyšší
„přirozenost“ postavena představa racionality (idea, rozum). Z takovéto perspektivy vše
ostatní může být interpretováno jako „jiný“, nerozumný, okrajový fenomén. Predominance
445

Ve stejných intencích se nesla Šaldova recenze Karáskovy sbírky Sexus necans. „Dekadentnímu obsahu“ by
podle něj měla odpovídat i esenciální „dekadentní forma“: „Nemám na mysli ovšem pravidelný, tuhý,
svírající rým, nýbrž prohnilý a dráždivě zvrácený rým úměrný dekadentní náladě obsahu.“ (Šalda [1898]
1951, 32).
446
Srov. příznačnou evokaci uměleckého stylu dekadence z pera Karla Sezimy, která byla namířena zejména
proti tvorbě Jiřího Karáska ze Lvovic: „nejvýš ještě pokažená kritická exprese, taková abstraktní polovědecká
hantýrka, převedená do umělecky se tvářících povídek a románů. Otřelé a vyrudlé, nastavované a našívané
vzorky cizích látek, chaoticky neodlišený, napředený slovník, barikády pastózně nanášených a kupených
synonym… Nikoli tedy typické, světelné útvary, krystaly vyhraněné kolem pevných stylových os, nýbrž
hromadění beztvaré, amorfní látky, vypovězený boj temnot proti všemu světlu a plastice, proti vší rytmicky
členěné a hudebné, slunné a lehké stylové architektuře. Otevřené brány kopii, maše, regimentu, šabloně a
průmyslu.“ (Sezima 1900a, 287).
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smyslů, citů a emocí brání přístupu k rozumnému centru, všemu „jinému“ jako
„nepřirozenému“ (doměle umělému, perverznímu) je přístup k centru odepřen. Ne-řád je
definován užíváním subverzivních elementů porušujících hierarchii. Jazykové odmítání centra
může být hodnoceno jako popírání představy „přirozeného“ a „zdravého života“: dobra,
rozumu, reality, popř. národního (českého) jazyka a jednoty národního společenství, jehož
zdravou „prokreaci“ je třeba zajišťovat též kultivací jazyka umění.

8.2 Martenova reflexe stylu

Styl je zrcadlo, v němž se odrážejí samy kořeny
lyrické senzibility básníkovy, vztah, který má k
zemi, a krystalizace prvotných látek jeho snu.
Miloš Marten: Paul Claudel

V expozici eseje Styl a stylizace, dialogu postav Kamila a Viléma, Marten
definoval své široké pojetí stylu. K herecké interpretaci Shakespearova Romea fiktivní
postavou herce Levinského Vilém poznamenává:

Ano, měl mnoho stylu. Více, než se v Čechách dovoluje. [...] Levinský harmonizoval jedním
stylovým klíčem nejlehčí větu, nejprchavější gesto s prudce zvednutými pasážemi, do nichž
herci tak často kladou všecko a pro něž zanedbávají a znásilňují řeč, psychologii, celé dílo.
Stylizoval se, jako stylizoval s rozkošným smyslem nádhery svoje obleky, věrné i fantastické
zároveň. Protože měl mnoho kultury. A kultura jej činila cizincem na našem jevišti, ne
přízvuk, jak se myslilo. (Marten [1906] 1983c, 17)

Styl (uměleckého) projevu podobně jako oděv zakrývá, vzbuzuje zvědavost, provokuje i
chrání, koncentruje množství významů, v komunikaci nabízí smysl. Závěr Martenova eseje
ústí v myšlenku stylizovaného života a jeho úvaha platí člověku obecně, herci v divadle
života, bytosti kulturní i přírodní, snící i ukotvené v realitě svých možností.
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Martenovou teoretickou reflexí stylu a stylizace se již zabývalo několik badatelů a
tématu bylo věnováno několik významných studií. 447 Menší pozornost byla prozatím upřena
na otázku, jakým způsobem autor uvažoval o stylu ve vztahu k sobě sama a vlastní
beletristické tvorbě. Martenova reflexe tohoto tématu v publikovaných textech doplněná o
sebereflexi v méně studovaných pracích a ego-dokumentech napovídá, že v jeho myšlení o
umění lze patrně rozlišit dvě linie, které jsou však spíše dvěma stranami téže mince.
Vzájemně se doplňují, aniž by přestaly být v trvalém napětí. První linie, již bychom mohli
nazvat jako „pre-strukturalistická“, klade důraz na autonomní charakter uměleckého díla,
prvek estetické distance (ve vztahu dílo-text a recipient) a estetickou emoci.448 Současně je
nutné dodat, že se v Martenově případě stále pohybujeme na poli literární psychologie, popř.
někdy sociologie. Vnitřní napětí této linie tvoří na jedné straně krajní pól estetické autonomie,
na straně druhé pól psychologické, a tak i společenské působnosti díla. To se jakožto
interpretované stává součástí dějin (resp. dějin „ducha“) a působí jako „součinitel kultury a
exponent vývoje“ (Marten 1903d, 221).449 Do sféry této linie náležejí koncepty jako
individualismus, kriticismus, imaginace, myšlenková emoce, ornament. Jejím jádrem je kritika
panestetismu jako rozpínavého lyrismu a důraz na racionální stylovou konstrukci. Jak Marten
Šaldovi napsal (19. 11. 1902), v podléhání lyrismu je „pramen úpadku kultury“.450
Druhou linii/stránku Martenova myšlení lze nazvat jako „pre-psychoanalytická“,
zdůrazňuje a především sémanticky propojuje pojmy jako přirozenost, nevědomí, vůle,
tradice a „rasa“. I v ní je přítomna kritika panestetismu, ovšem ve smyslu všeho „uměle“
stylizovaného jako bytostně falešného, nepravdivého a industriálního. Jde o kritiku extrému
447

Srov. zejména Hellmuth-Brauner (nedatovaný strojopis), Macek 1983, Vojtěch 1996, Kudrnáč 2000.
Na shody přístupu kritiků přelomu století se strukturalismem, formalismem a sémiotikou (od díla/textu jako
zdroje významu směrem k autorovi), ale i na stejně podstatné rozdíly (psychologický rozměr individualismu)
upozorňuje Vojtěch (Vojtěch 1996, 361). Oleg Sus např. ve studii Český formalismus a český
prestrukturalismus, v níž usiluje dokázat nezávislost českého myšlení na ruském formalismu, uvádí Šaldu a
jeho předválečné „zajímavé příklady rozboru strukturního.“ (Sus 1968, 24). Sus mimo jiné zmiňuje dosud
„zpsychologizovanou“ koncepci básnického jazyka Otakara Zicha (Estetické vnímání hudby, 1910), v níž je
básnický jazyk definován funkcí sémantickou a zvukovou. Martenovy fragmentární poznámky k „Plán[u] pro
psychofyziku uměleckých forem.“ i jeho eseje o básnickém slovu ve Stylu a stylizaci a O lyrickém
impresionismu náležejí do této linie, viz 8.2.6. K tématu srov. také antologii Česká literární kritika v dotyku se
strukturalismem: (1880–1940) (Kudrnáč 2003).
449
Martenovy koncepty v této přednášce-eseji Štěstí rezonance nejsou jasně definované: sdílení umění jako ideje
(rezonance) ze stavu kultury (doby, „rasy“, civilizace) vychází i je kulturotvorné. Myšlenka vývoje není
explicitně jako vývoj „ducha“, „kultury“ pojmenována. Vzhledem k pozdnímu sílícímu důrazu na etický
rozměr umění v Martenově myšlení i uchopení konceptu stylové syntézy a syntetizování by bylo patrně
možné uvažovat o (možná jen velmi intuitivním) vlivu Hegelovy estetiky, jeho představy dějin jako vývoje
(sebepoznávání) „ducha“ a literatury/umění, která má v tomto procesu nezastupitelnou roli.
450
Srov. přesnou formulaci: „Tragická osudnost nedostatků vůle a touhy výš za momentální cit a náladu,
nedostatku ochoty, vykoupit své dílo těžkou prací soustřeďování a zapřenou obětí přípravy, nedostatku
přísných desek hodnot uměleckých [...]“ (Šalda a Marten 1941, 20).
448
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„nepřirozenosti“ v projevech lidské bytosti, tzn. o kritiku excesů stylizace. Martenův koncept
syntézy nakonec působí jako prostředkující mezi všemi krajními póly, je cestou k autorskému
Stylu. Vedoucí myšlenkou tvorby i života pro Martena byla idea harmonie (ve smyslu
orientujícího bodu určujícího hranice života). Obě naznačené linie Martenova myšlení chtějí
být moderní i anti-moderní a v autorově chápání anti-dekadentní. Korespondují s ideální
představou uměleckého díla, které je průsečíkem „umělosti“/artificiality i organičnosti. V
následujících analýzách Martenových konceptů není chronologické hledisko striktně
dodržováno, jde o pokus zachytit formulace nastíněných témat v různých fázích autorova
tvůrčího období.
Vztahu myšlenky, cítění, volby slova a specifičnosti výrazu jako zvukového
projevu se Marten dotkl v rané glose Recitace (Moderní revue, 1901–1902). Šlo o kritickou
poznámku k večeru Kruhu českých spisovatelů, kde se dostala ke slovu „mladá lyrika“
přednesem básní Otokara Březiny, Karla Hlaváčka, Otakara Theera a Viktora Dyka. Moderní
lyriku podle Martena na rozdíl od staršího typu poezie, „převahou intelektuální a objektivní“,
charakterizuje hudba, tj. „dojmová fluktuace“ a „sugesce především nervní“ (Marten 1901–
1902j, 481). Martenova charakteristika znaků moderní lyriky se v základních aspektech
shoduje s výše zmíněnými znaky dekadentního jazykového stylu, i když autor sám zde toto
označení nepoužil. Hovoří o rozpadu ideje, vývoji smyslů „moderních lidí“, tzn. jejich
smyslových orgánů, a z toho plynoucí diferenciaci moderního publika:
Pro moderní intelekt a moderního básníka idea není už celistvou, objektivnou, není jen
hodnotou pro uvažující mozek – ale vyjasňuje se její vztah k tisícerým jemným a
polostajeným stavům vniterným, v básni se promítá chvění duše umělcovy, mluví svým
hlasem cele zúčastněná osobnost, znepokojená, exaltovaná nebo zmatená. (Ibid., 482) 451

Nový typ ryze subjektivní poezie, v níž je hudba verše prostředkem evokace
psychického stavu básníka, vyžaduje i specifickou podobu přednesu. Martenovo pojetí umění
recitace (na rozdíl od deklamace starší poezie)452 se blíží přístupu k zásadám hudební a
herecké interpretace. Recitátor se podle něj má identifikovat „s náladovou a ideovou vlnou
básníkovy psychy“ (483) a v inscenaci předpokládaný autorův lyrický stav zopakovat,
451

V tezích o rozpadu ideje je patrný vliv Schopenhauera, kterého Marten v té době četl, viz citace v eseji o
Březinovi z roku 1903, viz (Marten 1902e, Marten 1903c).
452
Dále k tématu staršího typu poezie poznamenává: „[poezie, J. K.], která pracovala pojmy všem přístupnými a
všemi stejně pojímanými; slova tu mají přesný a známý obsah, jejich zvuk je prostý a chladný, těžiště
přednesu tkví v síle výzvuku, v akcentu, jímž ostřeji nebo slaběji markováno slovo, fráze, věta.“ (Marten
1901–1902j, 481).
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„vystihnouti tento hlas, bytost, hlubokou a rozechvělou, jež jím mluví; reprodukovati výchvěji
živých, hmotných hlasivek, co lyrik naznačil tempem a barvou slov [...]“ (Marten 1901–
1902j, 482). Patrná je Martenova velká sympatie s moderní lyrikou i přes její „deformaci“
nevhodným přednesem-deklamací. Veškeré Martenovo další směřování, ať už jako kritika
nebo beletristy, mířilo jinam, tématu herecké interpretace se znovu dotkl jen okrajově v
souvislosti s tragédií. Raná poznámka však není bez významu, neboť podává svědectví o tom,
jak Marten moderní publikum (nadprůměrně vyvinutých smyslových orgánů), tzn. též své
předpokládané recipienty, nahlížel.
Jak bylo naznačeno, výše nastíněná hypersenzibilita moderního člověka byla často
spojována s pojmem dekadence. V Martenově kritice i beletrii se tento výraz vyskytuje jen
zřídka (viz také 9.2.1). Před formulací tématu v eseji O lyrickém impresionismu v roce 1907
(a ani zde se však explicitní spoj lyrický impresionismus-dekadence neobjeví) je z autorových
kritik a esejů patrné, že označení „dekadentní“ spojoval zejména s „nahou“ expozicí dojmů a
emocí. V rané studii K otázce českého románu pojímal dekadenci jako problém oblasti
estetiky a stylu, který je úzce provázán s psychologicko-náboženským a sociálním stavem
soudobé společnosti. Současně šlo o generační vědomí tohoto stavu krize (náboženské a
sociální zejména):
Její [dekadence, J. K.] výlučnost, odříznutost od reality není konsekvencí teorie napřed
postavené, je dána právě povahou této reality, je logicky nutná. […] Dekadence – po kolikáté
nutno to opakovati? – není literární clique, nýbrž duševní stav jen svými základními rysy
společný více jednotlivcům. (Marten 1901–1902e, 84)

Jinou formulaci nalezneme v první verzi Martenova eseje o Otokaru Březinovi. Dekadence je
„epizodou uměleckého vývoje“ (Marten 1902e, 216),453 etapou v hledání nové krásy, která je
adekvátní rozjitřené moderní citovosti (senzibilitě) a hledá svou inspiraci v minulých dobách
a kulturách, spiritualismu a analýzách psychiky.
Z dopisů Anny Fischerové Martenovi je patrné, že problém dekadence, vedle tzv.
individualismu, syntézy a harmonie, patřil k často diskutovaným. Anna Fischerová přijímala
(a intenzivně prožívala) dobový názor o příbuznosti dekadence a romantismu. Dekadence v
tomto smyslu značí fázi ve vývoji citovosti moderního člověka, jež je podmíněna jeho
změněnými „nervovými dispozicemi“ čili fyziologicko-psychologickými podmínkami:
453

Citát pochází ze studie, která následně vyšla knižně jako Otokar Březina (Marten 1903c).
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28. 12. 1902: Zdá se mi teď, že teprve chápu, co je décadence, teď že ji prožívám. Nemá
mnoho společného s romantikou, – vlastně, nevyplývá z ní? – dána jsouc určitými nervovými
dispozicemi právě jako ona? Jako by ten přechod se byl ve mně udál, působením vlivů, jež jen
částečně jsou mi známy. Ale pociťuji něco, co jsem uznala v té permanenci a intenzitě, úzkost
před skutečností – chtěla bych se obklopit uměním, – hovořit s knihami, ale i u těch mně vadí
jejich materielnost, žít v nějakém uměle sestrojovaném ovzduší, při spuštěných žaluziích,
v přidušených osvětleních, v soumracích, – bolí mne představit si plné syté barvy. Sen, sen, –
ne skutečnost, – ale když přece procitnu. A to je hrozné… (D: AF–MM, LA PNP, f. MM)

Pojem dekadence ve své době mnohdy splýval s tzv. individualismem. Fischerová
Martenovi v tomto směru napsala:
28. 7. 1902: Nebyla jsem v tom nikdy tak konsekventní, samota a systematicky prováděné
osamocování, v němž vidíte klíč k individualismu, nebylo mi nikdy čímsi účelným,
promyšleným jako Vám. […] Bolest, kterou Vám izolace působí nyní nebo pociťování
její[ho] vlivu, – není to vlastně jakási renesance nálady. – Té, kterou jste vylíčil již ve svém
románě? Je to snad takový stav, jehož není možno se zbaviti, vlijete-li jej do formy slova – A
mučí, ničí, – oh chápu to. A remedium...? (D: AF–MM, LA PNP, f. MM)454

Martenovy reakce a postoje jsou nám k dispozici jen v interpretacích Fischerové. Nelze však
předpokládat, že by s nimi Marten vždy souhlasil. Šlo o vztah intelektuálního přátelství, plný
napětí, přibližování i vzdalování. Z Martenovy strany je místy patrný radikální nesouhlas,
který však patrně z ostychu i zdvořilosti zamlčoval (viz jeho poznámky na okraji dopisů od
Fischerové).
Individualismus a tzv. kriticismus Marten v této době chápal spíše jako tvůrčí
cestu směrem od dekadence k syntéze. V roce 1901 (K otázce českého románu) pro něj
generační kriticismus znamenal znak moderního románu (včetně jeho autora), tedy extrémní
analytičnost, neklid, hledání smyslu. V roce 1902 v textu Slovo o individualismu prosazoval
kriticismus v obecné rovině jako kritický postoj ke vzorům („mistrům“, zde především k
Nietzschovi). Tímto argumentem Marten vyvracel nařčení, že individualismus je z principu
asociálním postojem a jakousi novou a nebezpečnou ideologií. Individualismus vykládal jako
454

Dále Fischerová, ovlivněna četbou Nietzsche, píše: „Ale mstilo se to. Tím úsilněji jsem pak hleděla splynout
s čímsi mimo sebe, s celkem, od něhož jsem se odloučila. – Ale teď se mi zdá, že ta samota již není
dobrovolná, snad následkem diferenciace, následkem utrpení, většinou neznaných nebo neuznávaných. Je to
exilium. Das tiefe Leiden macht vornehm, es trennt, – ale tušila jsem vždy, že v samotě není přán plný rozvoj
schopnostem. Připadám si jako mimo život.“ (D: AF–MM, LA PNP, f. MM).
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svobodný, osvobozující a odpovědný rozvoj osobnosti. Kriticismus-individualismus, tato
„culture de moi“, je hypertrofovanou obranou vůči jakékoli indoktrinaci, nereflektovanému
přijímání a přejímání, je prostředkem distance. Sebeutváření předpokládá zkoušky,
experimenty i tragické nezdary:
V citu své osobnosti, který máme a jejž ovšem za dnešních podmínek životních jest nám
teprve vybavovati a očistiti z nánosu vlivů neasimilovaných částic, ze složek mimo- a
protiosobných, v sebevědomí, jímž rozumím jasnou představu svého jáství a pevnou vůli
udržeti kultivovati ji, dána každému direktiva a modus výběru. (Marten 1902f, 3)

Nedostatek kritiky a distance (dovedeno do extrému komplex narcisismu) Marten
v té době konstatoval v přístupu Karáskovy knihy Renesanční touhy v umění (1902). Tento
typ umělecké kritiky charakterizoval slovy „emotivní, v podstatě citová a improvizující“
(Marten 1903b, 162), pomíjí „ideologickou“ (ve smyslu ideovou) rovinu díla, rozvíjí svá
apriori, neanalyzuje: „V tom právě, že kritika výlučně subjektivní vybíhá v lyrismus, v její
emotivní, citové povaze tkví nebezpečí.“ (Ibid., 164).455 S typem kritiky jako zápisem
emocionálního působení Marten nesouhlasil. Analytická kritika, projev kriticismu, je cestou
distance od autora a jeho díla, úsilím o samostatnost, která nedůvěřuje dojmu. Namísto
vciťování se do zobrazeného jde o estetické poznávání prostřednictvím distancovaných
představ i o analýzu těch složek díla, které tento způsob poznávání čtenáři umožňují. Marten
doslova píše: „pokoušíme se dle svých predispozic vytvořiti si představu bytosti, jež k nám z
díla mluví… fikci […] v tom jest existenční smysl kritiky, že dochází k představě hlouběji
založené, podrobnější, organizované a opřené, tedy pravdivější a významnějšího smyslu.“
(166).
V jednom z Martenových dopisů Zdence Braunerové pojem kriticismus vystupuje
jako obecný charakter moderny a jejího kulturního, uměleckého, sociálního dění v neustálém
pohybu a transformaci. Současně Marten upozornil, že touto nutností bez přestání se
vymezovat, tedy ustavičně reagovat, se mění i povaha kriticismu sama. Syntetizovat, utvářet
individuální styl se jeví jako nutnost, viz níže Martenova parafráze Nietzschovy teze o tvorbě
z chaosu. Styl má vyvažovat nerovnováhu, na níž se nakonec též dobový kriticismus výrazně

455

Když Marten konstatuje následující, v podstatě rozvíjí teze, jež mu sám Karásek o svém přístupu svěřil:
„Vycítíte, jak svírá svůj lyrismus, jak se maskuje vědeckou metodou, systematikou, objektivností, v kapitolách
o Nerudovi.“ (Marten 1903b, 164).
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podílel. Tento princip distance sám se stal vnuceným reagováním čím dál tím více
synkretickým, tedy lyrickým, dramatickým, akčním:

29. 8. 1904: V tom je v základě nečasovost takového Březiny nebo Élémira Bourgese,
překonali v sobě dobový kriticismus (neboť v té myšlenkové a citové dobrodružnosti jest jeho
definice) a pracují tiše a stále, jako Stavitelé chrámu, o syntéze… Nezpozorovala jste, že jde
naše doba v pocitu svého neklidu tak daleko, že pojímá například básníka, jako kritika?
Kriticism se dnes zmocnil všeho, a hraje na všech nástrojích. Bývalo jeho známkou, že
hovořil ztlumeně, až suše, aby udržel distanci, která jej od poezie dělila – a dnes mluví
rétoricky nebo lyricky, jako poezie sama; postuloval rovnováhu, protože byl výrazem energií
z rovnováhy vyšinutých, klid, protože byl sama vášeň – a dnes postuluje život, vzruch, čin; a
tak se proměnila celá jeho entita. Rozumějte mi, já nenaříkám, já se neděsím tohoto zmatení
jazyků. Vidím v něm pořád chaos, který porodí tančící hvězdu. (D: MM–ZB, LA PNP, f. ZB)

8.2.1 Styl jsem Já

Individualismus a kriticismus spolu s velkou otevřeností mysli jsou prostředky v
hledání stylu, který je proměnlivý jako „růst“ člověka orientovaného k ideji harmonii. V
jiném z dopisů Braunerové Marten popisoval změnu stylu téměř jako psychofyzickou
záležitost, zápas těla a ducha o slovo vhodně vyjadřující ideu. Tento proces je přirozený,
doslova „organický“, tedy nutný a svobodný – vzpírající se jakékoli indoktrinaci. Styl je
polem snu o autodeterminaci:
Je to ve mně starý člověk, minulost myšlení a cítění, z níž a pro niž je utvořen můj způsob
tvorby, rytmus, až i témbr slov. A to vše se teď vzpírá novým ideám, které chci vyjádřiti a
jimž je zápasiti s oněmi vžitými živly. Netušil jsem, že je to tak tuhý boj. Co chvíle cítím,
píše, že užívám slova, jež nedává nynější nuance mé myšlenky, že se moje věta odchyluje od
linie, kterou jí dáti chci a musím. Nevíte, jak trpím tímto soubojem se samým sebou. A přece
cítím, že nemohu jinak. Nezlomil jsem v sobě ničeho násilně a libovolně. Moje dnešní idey
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byly nutny, vznikly organicky, vyjadřují mne a mou duši. Nenechal jsem si jich nasugerovati,
poslechl jsem svého vnitřního hlasu. (D: MM–ZB, LA PNP, f. MM)456

Jak plyne z Martenových slov, jazykový styl je tvořen jednotou myšlenky, cítění, slova a jeho
zvuku. Změna myšlení nutně žádá nový výraz. Člověk je, řečeno dobovým jazykem,
„rezonančním nástrojem“, jehož nová, svobodně přijatá idea (jakožto nadindividuální) rozezní
novou řečí:
[…] jak jsem býval nešťasten, moje práce mne neuspokojovala, zvyšoval jsem horečku a
šílenství svých pocitů, abych utišil daimonion, jež mi našeptávalo, že ona atmosféra není
moje, že lhu před sebou a před duchem svatým. Dnes mají moje myšlenky energii, jasnost,
určitost. Nepochybuji, neváhám. Ale ještě jsem se nevžil do jejich proudu tak cele, aby se
pronikly, splynuly se vším mým vnitřním životem. […] Věřte, připadá mi to jako bázeň, jíž se
stal Siegfried nezranitelným. (D: MM–ZB, LA PNP, f. MM)

Po roce 1908 tak v Martenově myšlení pozici nietzschovského nadčlověka, jenž překonává
úzkost, zaujímá též wagnerovský Siegfried. To je rozdíl jistě velmi výrazný, na druhou stranu
jen do určité míry – v obou případech jde o ideál „superhrdiny“.
Změna stylu a její reflexe odráží Martenovo úsilí o duchovní i duševní obrození,
které směřovalo k idealismu, nyní též katolickému, resp. k hledání kompromisu, aniž by se
vlastních myšlenkových základů v Nietzschově filozofii tvořivosti musel vzdát. Co se
autorova jazykového stylu týče, šlo o postupné a neustávající zjednodušování výrazu jako
odstraňování a přeměnu všeho, co autor v té které době ve svém díle považoval za
nadbytečné, komplikované, umělé či „lyricko-impresionistické“ jako dekadentní. Jak
předeslal ve výše citovaném dopisu odkazem na francouzského klasicistního básníka Nicolase
Boileaua: „Ce qui se pense bien, s’énonce clairement – hle, v čem viděl Boileau styl a čeho
jsem dosud nedosáhl.“ (D: MM–ZB, LA PNP, f. MM). Boileauův požadavek stylové jasnosti,
která předpokládá zejména projasnění myšlení, se po roce 1908 stává Martenovým novým
uměleckým i životním krédem.

456

Dopis je opatřen datem „3. srpna, Bílovice“. S velkou pravděpodobností jde o rok 1908, popř. 1909, tedy po
Martenově pobytu v Paříži.
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8.2.2 Syntéza

Utváření vlastního stylu jako procesu re-konstituce sebe sama i reflexe tohoto
procesu pro Martena bylo součástí širšího programu syntetismu, který autorům a kritikům fin
de siècle poskytoval východisko z tzv. uměleckého psychismu/psychického naturalismu a
obecněji z analytismu jako metody hojně uplatňované v rámci přírodních i humanitních věd
(psychologická metoda introspekce či auto-analýzy). Jak píše Daniel Vojtěch, syntetismus
přelomu století je „idea překračující částečnost rozpojených oblastí citů, smyslů, racionality a
iracionality, duše a těla, umění, člověka a přírody, výrazu a významu“ (Vojtěch 2008, 100).
Možnosti tzv. syntézy byly na přelomu století velmi diskutovanou otázkou. Jak poznamenal
Luboš Merhaut, šlo do značné míry i o dobovou módu (Merhaut 1999). Příkladem je
bilančně-programní článek V. Otomara „Naše poslání“ v nově založeném časopisu Srdce, do
něhož Marten přispěl juvenilní prózou Čin:

Po trpkých a sžíravých rozborech v umění, po těžkých časech přichází doba kladné syntézy.
Víme to, že jsme počátek jasnější budoucnosti. Víme, že nebudeme druh druha pronásledovati
pro to, píše-li veršem vázaným či bez rýmů, je-li pesimistou či optimistou, je-li zlo či dobro,
pravda či lež. Všechno to, co mělo kdys absolutní cenu, má pro nás jen relativní. (Otomar
1901–1902, 5)

Myšlenka syntézy v obecném smyslu byla reakcí na vše, co se doposud zdálo být
antinomním. V Otomarově případě však nešlo o vizi syntézy jako jazykově nadnárodního
umění či hledání univerzálního jazyka, „jazyka hudby“, popř. svébytné varianty tzv.
makarónské poezie. Autor hovořil o umění národním, což znamenalo potřebu kvalitních
překladů a syntézu v mezích národního jazyka: „Umění jest ohlas duše národa. A protože jsme
jeho částí, jsme také tlumočníky jeho duše a není umění národního mimo nás.“ (Ibid.). Je tak
velmi pravděpodobné, že právě též nesouhlas v otázce jazykové podoby uměleckého díla byl
minimálně jedním z důvodů Martenova přimknutí se k Moderní revue, která prosazovala i
texty v cizojazyčných originálech (viz dále 9.1).
Mnohdy komplikovanou praxi myšlenky syntézy v rámci kosmopolitního způsobu
života, kdy ke slovu přicházely dobové koncepty kultury, tradice a „rasy“, dokládá úvaha
Anny Fischerové v dopisu adresovaném Martenovi z Berlína. Jako rámec uvažování (a svým
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způsobem tlak) sehrávaly svou roli typické stereotypy jasného, živelného jihu a temného,
melancholického severu:457
26. 7. 1903: Tou částí své bytosti tíhnu úplně k jihu, ač jinak, jak jste sám konstatoval, mám
tak vyvinutý rys spřízněnosti s kulturou severu. Je tak podivná rozdvojenost v mém já. Chtěla
bych syntézu obou těchto prvků, a při tom ve mně zůstává silná pochybnost, je-li možna a
možna-li vůbec asimilace nějaké kultury, když nejsme z raçy, která ji vytvořila. Cítím stále
cizost a nedovedu si ji jinak vysvětlit. (D: AF–MM, LA PNP, f. MM)

V jiném (nedatovaném) dopisu Fischerová Martenovi napsala:
Proč by mělo být Vaše úsilí marné proto, že jste chtěl žíti syntézy a ne jen jednu roli? Dovedu
se vžít v obtíže, nebezpečenství syntetiků, myslím si, že nemůže být větší úzkosti nad tu, jež
je přepadá, musí nutně přepadati na jejich osamělých cestách, ale že těmto úzkostem je
úměrna radost, podaří-li se jim jejich veliké krásné dílo. (D: AF–MM, LA PNP, f. MM)

Z kontextu vyplývá, že šlo o dopis adresovaný do Paříže v době po vydání Cyklu
rozkoše a smrti, esejů O lyrickém impresionismu a Styl a stylizace. Přibližně ze stejné doby
pochází poznámka z Martenova zápisníku (únor 1908) referující o zmíněných obtížích
sebekultury a o nutnosti neustále nového slučování protikladů, tedy syntetizování, v umění i
životě: „Duch: naprostá volnost, výraz a následek relativnosti všeho; Instinkt: předurčené
vnitřní absolutno; Kultura lidského já je výslednice vzájemných reakcí těchto dvou
protikladů. Proto je dynamická, proto je tragická.“ (ZPS: 1908). Poznámku lze chápat tak, že
syntéza (jako sebekultura) je úsilím zdolávat bariéry, a tedy i permanentním konfliktem
svobody představ a omezených možností poznání a jednání, jež reguluje spor/spolupráce
Eros-Thanatos.
Na Martenovy aplikace pružného konceptu syntetismu v kritice jsme již
upozorňovali v souvislosti s hodnocením prozaické tvorby Balzaka a Poea (viz 5.3). S dalšími
formulacemi se setkáváme v raném polemickém eseji Kriterion života (1903), kde syntéza
znamená umělecké dílo v širokém smyslu jako výsledek tvůrcova vztahu Já a svět, jeho
schopnost organizace chaosu jevů myšlenkou a slovem (podobně jako v případě organizace
psychických stavů u Poea): „A nad neurovnanou změtí skutečností, prostě daných, vzniká
457

Ve Fischerové procesu „syntetizování“ ve smyslu hledání vnitřní integrity umělecké i životné se promítalo
několik „komplikujících“ faktorů – židovský původ, konverze ke křesťanství, kosmopolitní způsob života i
sama skutečnost, že šlo o intelektuálku-ženu.
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duševní skutečnost, analogická, ale spirituelní, vyšší: zjednodušená a syntetická.“ (Marten
1902–1903d, 10). Následně autor koncept syntézy promýšlel vždy v souvislosti se stylem
konkrétního autora. Opakované zdůrazňování ideového podkladu umění, jeho duchovního,
rozumem uchopitelného transcendentního rozměru, který má trvat, přitom prozrazovalo
trvalou zdrženlivost vůči umění, které je pouze tzv. psychické, čili přepisuje reakce nervů,
evokuje afekt apod.
Například Maeterlinckovo drama Monna Vanna Marten charakterizoval jako
směřování k ideji: „Za emoce podvědomého původu, za výboje odrazových činností
nervových položena idea, za záhadu rozjitřených smyslů spirituelné tajemství ducha,
vzněcovaného esencielnými možnostmi myšlenky.“ (Marten 1902–1903f, 67). O jazyku díla
Marten konkrétně nehovořil, šlo mu o analýzu motivů. Materlinckův umělecký syntetismus
podle něj spočívá v inscenaci života vnitřního i vnějšího, tzv. psychismu i spiritualismu. Jak
Marten píše, osudem moderního člověka jsou nevědomé hybné síly (instinkt a „nervy“) (Ibid.,
70). Skutečnost, že Maeterlinckovy postavy při srážce s nepoznatelným nadosobním řádem
nepodléhají pesimismu, ale naopak přijímají myšlenku „transcendentního altruismu“, Marten
považoval za příklad, jak „ideový syntetismus“ vyvažuje iracionální pól lidského života.
Maeterlinckovo drama se tak podle něj stává symbolem a nositelem vyšší harmonie (Ibid.).
Jako opačný příklad podléhání pesimismu v konfrontaci s nadosobním řádem Marten uvedl
dramata Przybyszewského. Jak píše v recenzi souboru dramat Das große Glück,
„psychickému exotismu“ roztříštěných postav odpovídá instrumentace jejich řeči (Marten
1902–1903b).

8.2.3 Harmonie

Utváření individuálního stylu jako individualizovaného uměleckého rukopisu je
procesem sebe-harmonizace, který se v tomto směru s konceptem syntézy prolínal. Pojem
harmonie Marten spojoval s významem „seřizování“ či „znovu-seřizování“ člověka, jeho
vnitřního srovnání se sebou samým (ducha a těla), se svou činností, svým prostředím i
nadosobním horizontem. O promýšlení konceptu podává svědectví autorova korespondence,
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v níž harmonii chápe jako princip (ideu) celistvosti, naprostého, chceme-li totálního, souměru.
Podstatný je tedy procesuální charakter harmonizace člověka, čili stále nové propojování
života a umění, přírody a kultury. V úvaze o problému tzv. umělecké rezonance a krizi
soudobé umělecké kultury Marten Šaldovi napsal:

18. 12. 1902: Je tolik svůdného kynutí v experimentu: spojit výhody civilizovaného života s
otužilostí divocha – a tolik přísného poučení pro nás, vychované ve lži protikladu mezi
kulturou a přirozeností, tak důsledně, že se tím ztratil základ pro oboje: odvaha síly i touha
souměru, vyšší harmonie. (Šalda a Marten 1941, 26)

V dopisu Anny Fischerové Martenovi lze číst v souvislosti s tématem harmonie
ozvuky Nietzschových tezí o pesimismu síly a sebepřekonávání v bolesti:
7. 9. 1903: Nemyslila jsem jistě, že jste optimistou, zvouc Vás Vaším vlastním výrazem
„vyznavačem harmonie“ – vím přece, že nevylučujete bolest, – že vidíte i její účelnost a
souvislost v celku, její nutnost. Život má jistě více temných stránek než světlých, – a přece
volám mu vstříc své „ano, ano“. (D: AF–MM, LA PNP, f. MM)

Uměleckou tvorbu Marten chápal jako participaci na ideji harmonie. Tzv. harmonická jednota
je především orientačním bodem, životním úběžníkem. Individuální styl je jakožto proces
cesta k ní. Realizace tohoto procesu jsou přitom velmi rozličné, i na první pohled
„neukázněné“, impulzivní, negativní. V těchto intencích Marten formuloval myšlenku
harmonie v eseji o Edvardu Munchovi (1905): „Styl je tu funkcí instinktu, ne ovládnuté vůle,
prostředkem, ne cílem, nutností, ne úmyslností.“ (Marten 1905a, 29).458 Současně jde o styl k
harmonii směřující: „nenese výboj této revoltující tvůrčí vůle přece jen ne-li harmonie, tedy
aspoň zárodky harmonií, ne-li hotové formy, tedy aspoň možnosti nových forem?“ (Ibid., 8).
Diskutovanou „anarchii“ Munchova výrazu Marten vyložil v ryze pozitivním smyslu: „zarytá
vůle individua zkoncentrovati se v sobě, přemysleti a přecítiti všecko nově, po svém, od
základu a do krajnosti.“ (11). V době, kdy Munchovo dílo bylo převážně považováno za zcela
iracionální a patologické agresivitou barevné palety, takové teze působily revolučně. V díle
norského malíře Marten spatřoval iracionální výboj, jehož cílem však není výboj sám:

458

K Munchově recepci v Čechách srov. (Urban 2006).
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Formy slouží myšlenkám a nesou je, jako nosí moře lodi; ale jsou také stejně vzdorovité,
nepoddajné a mají své nebezpečné bouře. Má-li myšlenka dosti síly, aby si je podrobila, stává
se krystalizační osou; jinak zaniká sama v beztvaré tříšti, která ji nevyjadřuje, ale anihiluje.
Na této hranici vyvíjí se Munchovo umění. A zde jest mi hledati ony prvky uměleckých
harmonií, po nichž jsem se ptal hned na začátku. Malíř Munchova temperamentu nevystačí
s přejatými formami. Vytvoří si vlastní styl, nebo nevytvoří vůbec ničeho. (Marten 1905a, 29)

Není bez zajímavosti, že myšlenku cesty k harmonii prostřednictvím utváření
nevšedního individuálního stylu Marten pregnantně vyslovil právě v eseji o Munchovi. Nelzeli toto expresivní a emocionálně náročné dílo objektivně posuzovat a cítíme-li k němu navíc
sympatii, je třeba nalézt jeho „možnosti“, zdůraznit znaky jeho psychologicky kladného,
vyrovnávajícího potenciálu. Jak Marten dále poznamenává, v Munchově případě estetická
distance „trénovaného“ uměleckého kritika nevystačí: „[…] zde ironicky selhávají kritéria,
kterými u tolika umělců vystačil [kritik, J. K.] a víc než vystačil: která mu dala pro jejich dílo
perspektivu, kterými objektivoval svůj vztah k nim, hodnotil a soudil [...]“ (Ibid., 5).
Implicitně se zde říká, že i estetické poznávání „zla“ jako poznávání lidství je taktéž
přirozenou cestou k harmonii: „Toto dílo žádá příliš mnoho. Chce, abyste s ním prošli
gehennami a polárními mrazy života, hrůzou, zoufalstvím a horečkou. Chce, abyste s ním
probděli půlnoci a zadívali se do očí příšerám, které obcházejí ani ne tak kolem nás, jako
v nás.“ (42).

8.2.4 Kulturní příroda, přírodní kultura

Idea syntézy/syntetismu byla formována v době chápané jako krizová a reagovala
na od dob romantismu trvající protiklad mizející přírody a zatěžující civilizace s její kulturou.
Téma syntetického stylu a Martenovo přidávání váhy na stranu „přírody“ je v tomto ohledu
třeba pojmout ještě šířeji a spojit je s autorovou reflexí pojmu tradice. Možnost tyto otázky
uchopit v tzv. postnietzschovské (Schorske 2000, 11) a dodejme „post-tainovské“ kultuře
Martenovi poskytoval problematický koncept „rasy“.
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Příčiny krize moderního člověka autor od počátku hledal v násilné modernizaci, a
tak mechanizaci života.459 Jako problém se jevilo vyrovnávání se s trváním, kontinuitou a
genealogií v širokém smyslu. V dopisu Braunerové Marten tzv. modernost charakterizuje jako
stav nerozhodnosti: „29. 9. 1904: Je signum modernosti, že raději hledá, než staví, raději trpí,
než tvoří, a kolikrát odhodí vědomě a dobrovolně poklad, který našla, a spálí úrodu, hned ve
snopech, než aby se uspokojila.“ (D: MM–ZB, LA PNP, f. MM). Pro modernost je podle něj
charakteristická opakovaná tendence stále prohlašovat nový počátek; tradici nahrazuje
experiment „dobrodružná žíla, sklon k neklidnému a rozběhlému niternému žití“ (D: MM–
ZB, LA PNP, f. MM); typická je pasivita, čili nechat na sebe působit myšlenky a emoce
druhého a rezignace na vlastní kreativní akt, který je teprve plnohodnotnou reakcí, resp. akcí.
V reflexi kontinuity Marten z počátku, poměrně logicky, vycházel z osobní
zkušenosti s pocitem ztráty rodové kontinuity/tradice, kterou – s ohledem na soudobé
(mnohdy poměrně děsivé) diskursy o dědičnosti – obezřetně hledal. 460 Téma identity ve
smyslu identifikace s jistým (etnickým, národním) společenstvím či sebeuvědomění jako
příslušníka skupiny často diskutoval zejména s Braunerovou. S pojmem identita jako
takovým se zde však nesetkáme, Marten sám operoval s pojmy jako „rasa“, „tradice“ či
„rodové vědomí“, které představu jisté celistvosti nabízely:
18. 5. 1904: A mně říká nejlepší instinkt mé bytosti, že by pro mne, hledajícího a
pochybujícího, nebylo lepšího stimulantu a působivější silice než krevní rodové vědomí, kus
tradice, rodinný typ, který ručí za čistotu a vřelost krve, tekoucí v našich žilách. (D: MM–ZB,
LA PNP, f. MM)

U

kosmopolitní

umělkyně

Braunerové

s

národnostně

smíšenou

(česko-německo-

francouzskou) rodinnou genealogií Marten obdivoval schopnost plynulé umělecké návaznosti
na české lidové umění (a tradici českého baroka), což však bylo pro mladého umělce a kritika
Moderní revue alespoň v počátcích jen těžko představitelné.461
459

V dopisu Braunerové Marten píše o rozkladu venkova: „19. 8. 1903, Obřany: země zkažená blízkostí města“,
děti a ženy smějí se „dusnými nakaženými přízvuky předměstských koutů“ (D: MM–ZB, LA PNP, f. MM).
460
Dobová myšlenka génia jako „dégénéré supérieur“ v nietzschovském ladění byla – alespoň na počátku století
– přítomná v Šaldově myšlení. V diskusi o konceptu umělecké rezonance Šalda hovořil o dědičné genialitě a
Martenovi v dopisu z 1. 1. 1903 psal, že úkolem kultury je zajistit přijetí génia: „K umění není na štěstí třeba,
aby byl člověk od základu dobrý (ta dispozice není, tuším, pro umění nejvhodnější), stačí, je-li od přírody
milovný rozkoše a bolesti (v kombinacích) a tím jest, tuším, dnes zrovna jako jindy, ne-li víc, dědičností, která
přenáší na nervy zkušenosti erotické i tragické celého rodu.“ (Šalda a Marten 1941, 30).
461
Později se Marten kromě umění baroka zajímal např. i o téma lidové písně. Fragment nadepsaný Estetika
národní písně vznikl pravděpodobně po roce 1908. In LA PNP, f. MM.
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Koncept „rasy“ Marten v korespondenci s Braunerovou chápal jako jakýsi
vyrovnávací korektiv moderní kultury ve smyslu zatěžující „pře-kultivovanosti“. „Rasa“
jakožto jeden pól cesty k syntéze pro něj znamenala možnost znovuobjevování „přírody
v člověku“, jeho instinktivní mocnosti, která jej jako bytost duchovní kompletuje. 462 Koncept
„rasy“ Marten současně pojímal jako jistý kolektivní znak, jistou tradici, z níž kultura
dobovým jazykem řečeno doslova vyrůstá. Jak jsme mohli pozorovat v eseji Štěstí rezonance
(1903), takový koncept neměl znamenat determinantu nepřekročitelně limitující (např. ve
smyslu národa, geografického prostoru), která by bránila jiné kultuře rozumět a přijímat ji. V
jednom z dopisů Braunerové Marten píše:
29. 8. 1904: Je-li ve mně jaká síla, tedy jen ta, která mne vede tímto tmavým bludištěm, jež se
ozývá za mými nedohodnutými sepřenými hlasy. Možná, že je to ten podvědomý raçovní
odkaz, o němž píšete. My máme rodinnou tragickou vinu: my jsme v jedné generaci provedli,
co bývá dílem dlouhé řady generací, a zpřetrhali jsme souvislost se zemí, s tradicí, s celým
základem života, jejž jiní přejímají jako cosi daného, hotového. Problém rodinný je strašlivý,
domyslí-li se do konce: je to problém souvisle se rozvíjející síly, která v sobě nese tajný
zákon. A tento zákon nesmí býti porušen. My jsme predestinovaní déracinés, dépaysés. My
nemůžeme přijmout nic z toho, na čem jiní staví. Protože každý takový základ má svou tradici
a tvoří i u posledního plebejce fideikomis životních hodnot. My musíme vytvořiti si každý
svůj život nově, od cihly a trámu. (D: MM–ZB, LA PNP, f. ZB)

Jak jsme četli v poněkud optimističtějším tónu také ve Štěstí rezonance i poznámkách v
zápisnících (1907–1908), „rasa“ jako potenciál se svou kulturní minulostí může, resp. má, být
dále formován – zhodnocován „vývojem“, tzn. kultivací a sebetvorbou.
Pojetí „rasy“ jako kreativního potenciálu, který není absolutně determinující,
současně nebrání tomu, aby byl promýšlen jeho „geograficky-hmotný“ rozměr. Jak se Marten
vyznával, jeho úvahy vycházely ze soukromého národopisného studia:
9. 10. 1904: Seznamuji se pomalu s Moravou, jako bych studoval elementy a skladbu jakéhosi
dramatu, raçovního dramatu, sehrávaného silami a tíhnutími celých skupin lidských a zlými,
negativními mocemi, které je zeslabují a stravují jako nemoc. Raça mně není to idolon tribus,
ta mrtvá, lhostejně uctívaná modla, jak ji představují a vyznávají u nás skorem všichni – ale
živá síla života a tím už vývojná, proměnivá hodnota, cosi pořád ještě neukončeného, co chce
462

S analogickými formulacemi se lze setkat později v Martenově recenzi Šaldových Bojů o zítřek: „[…] velký
klad kultury a tajné agens umění – živlová působnost rasy, půdy, minulosti i naděje, nehmotná pomoc, skýtaná
osamělým dělníkům ducha tisíci neviditelných rukou...“ (Marten 1904–1905a, 576).
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a musí býti přemoženo, přehodnoceno, a vůbec nemůže býti vyžito jinak. (D: MM–ZB, LA
PNP, f. MM)

Ke kulturně-teoretickým otázkám Marten přistupoval pozorováním a metodou
introspekce. V roce 1904 tak například dospěl k antropologicko-geograficko-kulturní
kategorii „valašský kmen“:
9. 10. 1904: Ten fond kultury, který si nese [valašský kmen, J. K.], a jeho krystalizace – to je,
co bych chtěl poznat a co hledám v odkazech minulosti, z nichž lze bohatství možností raçy
vyčíst jako ze značkového písma. [...] je pořád ještě možno, že se nerozumí nejprimitivnějším
podmínkám kultury, která je raçovní, jako roste vegetace ze země, a kterou u nás kouskují a
přežvykují po soustech, místo aby hledali její zákon a rytmus, její organický, niterní ráz a typ.
(D: MM–ZB, LA PNP, f. MM)

Téma Marten zjednodušoval spíše jen na první pohled. Problém vztahu „rasy“, kultury a
prostředí nahlížel komplexně, dnes možno říci perspektivou enviromentalismu. Na tomto
základě také formuloval eticko-estetické koncepty jako imitace a reprodukce v užitém umění,
přičemž ekonomický rozměr prozatím ponechával stranou:
9. 10. 1904: Jdete někdy Valašskem a je vám, jako byste cítila smrt. Bere se tomuto lidu, z
čeho a čím žije: les. A při tom se beztrestně blouzní o mdlém surogátu jeho talentů a vynáší se
p. Jurkovič, zatím co vysychají zdroje, jejichž špatným odvarem jest. Srovnal jsem si
radhošťské Pustevně s několika dřevěnými stavbami, které jsem viděl v Rožnově. [...] Je
frázovitý [Jurkovič, J. K.], protože přejímá a nadýmá ornamentální kompozici lidové stavby,
je dutý, protože nezná rytmu jejich linie a barvy a kopíruje jejich vzory. (D: MM–ZB, LA
PNP, f. MM)

Martenovy výše naznačené potíže s integritou pojmenovávané koncepty jako
„rasa“/„tradice“/„rodové vědomí“ evidentně byly národnostně-kulturního rázu. Jak bylo
zmíněno, Martenova matka, žijící ve Vídni, byla francouzského původu a Marten byl
vychováván bilingválně. Z dostupných pramenů osobní povahy nevyplývá jednoznačně, že
právě česko-francouzský původ Martenovy rodiny byl hlavním středobodem autorových úvah
o krizích osobní identity,463 možný iniciační potenciál této skutečnosti však lze upřít jen těžko.
463

Hovoříme-li v této práci o identitě, je jí míněn nikoli koncept filozofický, ale psychologický či sociálněpsychologický, který má svůj původ v psychologii Williama Jamese, psychoanalýze Sigmunda Freuda a Erika
Eriksona. Dieter Henrich v obsáhlé studii věnované dějinám pojmu píše, že sociálně-psychologická identita
znamená: [...] „eine komplexe Eigenschaft, die Personen von einem gewissen Lebensalter an erwerben
können. Sie müssen diese Eigenschaft nicht haben und können sie gar nicht zu jeder Zeit besitzen. Haben sie
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Z poznámek v ego-dokumentech mimo jiné plyne, že jako problém Marten spatřoval celkové
vykořenění moderního člověka, člena industrializované mechanizující společnosti, z jeho
přirozených, tedy přírodních a duchovních podmínek. Důsledkem je stav dépaysé, nesvůj,
tedy dé-pays-é, mimo svou zemi, své doma, ovšem nikoli v čistě nacionálně-teritoriálním
smyslu.464

8.2.5 Ornamenty hříchu

V eseji Styl a stylizace Marten zdůrazňoval nutnost ideje v umění, aniž by postup
sugesce zavrhoval. Naopak jde v tomto směru o spolupráci, syntézu (viz též výše recenze
Maeterlincka nebo Muncha). Tzv. bezprostřednost jakéhokoli umění autor chápal jako zcela
samozřejmou – umělec-stylista vždy uchopuje látku nejprve smysly, následně ji vlastním
stylem transformuje do „myšlenky, prohloubeného poznání, zvláštní prolínavé vize života.“
(Marten [1906] 1983c, 51). Totéž platí pro čtenáře/recipienta. Do opozice k maximalizované
„dojmovosti“ lyrického impresionismu Marten stavěl koncept ornamentu.465 Jeho principem je
sie einmal erworben, so sind sie zwar kraft ihrer ‚selbstständig‘. Sie können sich vom Einfluß anderer
freimachen; sie können ihrem Leben eine Form und Kontinuität geben, welche sie zuvor, wenn überhaupt, nur
durch äußeren Einfluß besaßen. In diesem Sinne sind sie kraft ihrer ‚Identität‘ autonome Einzelne.“ (Henrich
1979, 135–136). Tematicky se Martenova beletristická tvorba mnohdy stýká s tezemi Thomase Luckmanna,
který analyzuje mechanismy, jimiž se v moderní industriální společnosti stala otázka osobní identity
„subjektivním problémem“. Důsledkem rozporů v sociální struktuře je podle Luckmanna dezintegrace a
destabilizace Já: „Die Spezialisierung institutioneller Bereiche, die Lockerung oder Auflösung des
Sinnzuzammenhangs zwischen den Erfahrungen und Handlungen, die von diesen Bereichen bestimmt
werden, die Anonymisierung vieler sozialer Rollen, der Bruch zwischen Primär- und Sekundärsozialisierung
und Art und Ausmaß von Rollendistanz, sind in dieser Verbindung einzigartig. Die Konstruktion persönlicher
Identität wird immer mehr in die Hand einer ‚Institution‘ gegeben, die keine Institution sein kann: die des
Subjekts.“ (Luckmann 1979, 309). K historii pojmu identita v sociálních vědách (i jeho inflaci) a jeho rozsahu
mezi esencialismem strukturální antropologie a teoriemi interakce srov. např. přehledovou studii (Baudry a
Juchs 2007, 155–167).
464
Pocity odcizení a vykořeněnosti Marten tematizoval také v korespondenci s Annou Fischerovou: „25. 9. 1902:
Tak rezignovaně a smutně znám to místo, kde píšete o svém osudu pozorovatele a cizince ve světě. […] A
pak, smím se ptát, co znamená ‚tato oblast světa‘? Myslíte tím Čechy, prostředí, či vůbec pozemský život?“
(D: AF–MM, LA PNP, f. MM).
465
K tématu secesního ornamentu v oblasti kunsthistorie je k dispozici rozsáhlá literatura, srov. např. (Fernández
2003). V souvislosti se slovesným uměním připomeňme studii Jana Mukařovského, který jako princip
secesního stylu vykládal roztržku s historismem, příklon k nuancovaným formám přírodním, které však
současně zdůrazňují svou stylizovanost, tedy jistou umělost, utvořenost (artificialitu). Srov. (Mukařovský
1948, 9). Také Petr Wittlich definuje ornamentálně-dekorativní tendenci – vedle naturalistickoimpresionistické a symbolistní – jako princip výtvarné secese. Srov. (Wittlich 1987, 71). K interpretaci
výtvarného ornamentu v kontextu filozofie života srov. (Vojvodík 2006a, 182–189). K tématu ornamentu v

338

opak „realisticky objektivní“ i pouze „impresivně subjektivní“ reprodukce pozorované
skutečnosti. Jde o způsob estetizace reality v uměleckém díle, která s naturalistickým
způsobem zobrazení nese shodné rysy i jej překračuje radikalitou stylové redukce, popř. může
deformovat až ke hranici karikatury (Marten [1906] 1983c, 53). Ve shodě s naturalismem
ornament důsledně následuje princip svobody co do volby tématu (např. excesy lidské
pudovosti). Jak Marten píše, „Beardsley nezobrazoval brutální, hmotné pravdy hříchu; našel
jeho ornament.“ (Ibid., 44).
Umělecký ornament je podle Martena výsledkem celostní vize, radikální redukce,
abstrakce a symbolizace skutečnosti. Píše, že podobně jako Beardsleyův ornament také
„Poeův Stín, Ticho klenou stylové oblouky abstraktné čistoty, ideelné průsvitnosti a naprosté
symboliky, vydávají nadpozemskou, zcela duchovou hudbu.“ (47). Ornament je produktem
syntézy, jež v náznaku sjednocuje jevovou skutečnost s tím, co je nezjevné, tajemné. Odtud
též časté analogie mezi slovem, barvou, linií a jejich stylizovanou hudebností, neboť hudba
jakožto neobrazná je chápána i jako (nikoli neproblematická) symbolická cesta k harmonii
absolutní (tam na „druhé straně“). Jak Marten poznamenal k malíři Janu Tooropovi:

Ničivé páry stoupají zvolna k atonickému nebi, vsávají se do lidských těl, téměř
zduchovělých, tíží oko a činí pohyby mdlými. Země je zpola už zásvětím, tak cítíte jeho
[Tooropův, J. K.] ornament, až asyrsky zkrácený: shluky stínů potopené do šera; ztlumené
tvary, spletité linie, bolestně táhlé – nálada Chopinova nokturna a symbolika

egyptských maleb… (51)

Koncept ornamentu466 pro modernisty znamenal princip obnovy. Splýval s
principy grafiky (často nebarevné plochy a linie), která na přelomu století v hierarchii
výtvarných umění výrazně získávala na prestiži. Do oblasti umělecké literatury koncept
ornamentu uváděl též F. X. Šalda. Složitě komponovanou ornamentální větu přirovnával k
racionálně strukturované architektonické stavbě coby „přirozené konstrukci“, která jako
jedinečné lidské dílo, (secesně) krásné a funkční, uchovává tajemství přírody:

literatuře českého fin de siècle srov. studii Libuše Heczkové, která aspekt zakrývání a masky jako podstaty
stylu zdůrazňuje v umělecké koncepci Růženy Svobodové a F. X. Šaldy. Heczková hovoří o principu „derealizace“ ornamentu (Heczková 2001, 519–530). K pokusům vymezit secesní styl v literatuře srov. také
Opelíkovu monografii o Josefu Čapkovi, kapitola „Secesení juvenilie“ (Opelík 2017, 11–56).
466
K „mužné“ stylizaci Šaldových projevů a problému ornamentu (versus dekor) v genderové perspektivě srov.
(Pachmanová 2004).
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Kniha jest mně architektonickým problémem. [...] toužím po stylu organickém [...] A jako
jsou nerosty (a nebývají nejméně cenné), které se krystalizují v složitých tvarech, jak jsou
ideje a názory, které se organizují a vyslovují jen složitějším vrstvením logickým a
syntaktickým, jakousi stylovou arabeskou, rytmickým tkanivem, keřnatým rozvětvením,
vzorcem skoro hudebním nebo čarovným. Tak přiblížil jsem se místy snad stylu, kterému by
se dalo říci ornamentální nebo geometrický v témže smyslu, v jakém se užívá těchto slov a
pojmů v estetice výtvarné: neboť uměním tvárným je konec konců i literatura. (Šalda [1905]
1948, 13).

Marten ke konceptu ornamentu přistupoval esto-psychologicky. Schopnost jeho
utváření podle něj vypovídá o autorově psychologii, tedy o stupni jeho tvůrčí samostatnosti,
vyspělosti a schopnosti ideové konstrukce: „Linie předpokládá soustředěné a koncízní zření,
myslící a chladnou inteligenci. Neútočí na smysly bezprostřednou prudkou vlnou; vybavuje se
ze složité, odvozené, produševněné vize.“ (Marten [1906] 1983c, 55). Ornament kreslíře
značí „zcelenou, uzavřenou, hotovou lineární myšlenku.“ (Ibid.). Ideál stylizace Marten
spatřoval v kombinaci-syntéze linie a barvy v mozaikách a freskách umění renesance, baroka
a ve vitrážích gotické katedrály. V rámci moderního umění takovýto ideál shledával v ruském
malířství: východní (tradičně rasový) ornament syntetizuje moderní a archaické, organicky
sjednocuje detaily a celek, plochu a linii s barvou. Roerichovo dílo harmonizuje, zceluje,
„Uzdravuje oči z únavy, kterou pociťují před zpravodaji reality, a probouzejí je ke svátkům
rozkoše a snění.“ (59).
Syntetický, nebo též ornamentální, způsob zobrazení působí jako provokující i
distancující prostředek v komunikaci mezi autorem, dílem a čtenářem. Tato řekněme „logika
ornamentu“ se objevila již v Martenově recenzi Claudelova souboru dramat L’Arbre. Marten
zde obdivuje styl „stálý a jednotný, přes to, že vnitřní obsah je pohnutý a prudký, samý rychlý
děj a nepřetržitá fluktuace, že extáze a horečka jsou hlavní struny, na něž autor hraje.“
(Marten 1902a, 27). Ideál tak představuje autorský styl, který ovládl drama života, vyváženě
provokuje i od zobrazeného distancuje. Jak Marten pregnantně vyjádřil v následujícím obrazu,
anti-realističtí umělci tvoří umění, které chce být svým způsobem anti-narcisistní, a tím tvůrčí
a scelující: „Brali život jako kámen nebo kov a dali mu tvar, v němž lidé pro krásu zapomněli
hledati obsahu, jich samých.“ (Marten

[1906] 1983c, 23). Martenově vlastnímu

ornamentálnímu výrazu i jeho proměnám je věnována devátá kapitola.
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8.2.6 Zdroje umělecké tvorby. Ne-vědomí a „luxusní vzpomínky“467

Na otázku po zdroji umělecké tvorby postava dialogu Styl a stylizace odpovídá:
„Nechodí umělec za věcmi – věci samy říkají mu důvěrně svoje tajemství a vzněcují v něm
ideje, které jeho senzibilita překládá bezprostředně do řeči jeho umění: tónů, barev, slov.“
(Marten [1906] 1983c, 31). Martenovi byla blízká myšlenka, že volba slov je bytostný akt
vyrůstající z naladění a platí pro něj postulát svobody regulované těžko postižitelným
„vnitřním zákonem“ umělce. Svými východisky se v mnohém blížil Walteru Paterovi a též
jejich řešení se ubírala podobnými směry.468 Jak píše Wolfgang Iser, také Paterův koncept
stylu vycházel z principu subjektivní nálady jako svého základu, který je následně přetvářen v
uměleckou konstrukci (doslova „strukturu“), aniž by vyústil v jednostrannost abstrakce: „Die
Stimmung als Untergrund des Lebens bietet die Möglichkeit, die Lebensdissonanzen
aufzuheben und gleichzeitig die Illusion einer Totalität zu wecken, die für Pater im abstrakten
Bereich des Geistes nicht mehr nachvollziehbar war.“ (Iser 1960, 56). Jde o možnost sjednotit
pocit fragmentárnosti světa v prožitku, jehož charakter je estetický a nikoli mravně závazný.469
Marten si uvědomoval, že počínaje druhou polovinou devatenáctého století umění
stále více odhaluje své iracionální zdroje a k potlačení racionality směruje. Subjektivismus
dojmu, nálady, imprese, naladění považoval za nezbytnost tvorby i recepce, současně toto vše
v eseji O lyrickém impresionismu označil za „přechod“ (Marten [1906–1907] 1983b, 94).
Iserovy poznámky k Paterově koncepci podstatně vystihují i Martenovo úsilí: „Der Stil
‚interveniert‘, kommt dazwischen, um diesen labilen Zustand des Überschneidens von Ich und
Welt greifbarer zu machen.“ (Iser 1960, 63).
Přibližně v roce 1902 si Marten vedle výpisků z Claudelova Tête d’or/Zlatohlav
ve svém zápisníku poznamenal heslo „nevědomí“. Později ve zmíněném eseji O lyrickém
impresionismu popisoval oblast lidské psychiky jako jakousi trhlinu ve vědomí. Zde se od
467

Henri Bergson takto nazval vzpomínky, které z oblasti nevědomí proniknou do vědomí: „Tout en plus des
souvenirs de luxe arrivent-ils, par la porte entrebâillée, à passer en contrebande.“ (Bergson [1907] 2013, 5).
468
Když Marten v eseji Styl a stylizace hovořil o hudebnosti jako cíli všech umění, neodvolával se na
Schopenhauera, ale na Paterovy teze z Renesance (Marten [1906] 1983c, 39).
469
Srov. formulaci o rušení subjekt-objektové hranice v náladě: „In der Stimmung gewinnt der Mensch eine
Identität mit der Welt; die Grenzen verschwinden sich, die im theoretischen Bewußtsein schon
selbstverständliche Scheidung von Subjekt und Objekt entfällt. […] Sie entdeckt jenseits des theoretischlogischen Daseinsverständnisses eine Möglichkeit, das Umfassende zu beschwören. Der Reiz dieser
beschworenen Ganzheit gründet in ihrer Unverbindlichkeit; die Stimmung erhebt keine verpflichtenden
Forderungen.“ (Iser 1960, 57).
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počátku života člověka ukládají podněty vnější reality, které později nutně (spolu)formují
uměleckou tvorbu – „myšlenky“ a „sny“ – a jsou zdrojem imaginace. Ta je vedle senzibility
druhou složkou v utváření básnické vize (Marten [1906–1907] 1983b, 73). Takto je i raný
vývoj pro umělcovu tvorbu směrodatný:

Vše, co umělec žije, – od nejprchavějších dojmů po nezapomenutelný děs mrtvých rtů, které
jej v dětství donutili políbiti, od sebeklamu chvíle po osudnost jeho dnů, vstupuje v jeho nitro,
aby se v něm uložilo řadou sedlých vrstev, kterými se prodírají prameny myšlenek a snů, než
vyvrou na povrch. [zvýrazněno autorem, J. K.] (Ibid.)

Popis evokuje oblast psychiky jako zvláštní „prostor“ v lidském vědomí či prostor
mimo jeho rámec, tzn. pod/za vědomím. Marten jej explicitně neztotožnil s pamětí ani s
pudy/instinkty/nevědomou vůlí, popř. charakterem, a ani zde výrazy podvědomí či nevědomí
neužil. Pojmový aparát doplňoval metaforickým vyjadřováním, vždy jde jen o náznak.
Umělec v tomto směru tvoří nejen prostřednictvím smyslů (percepce) a rozumu (reflexe,
abstrakce), ale také působením části Já, kam je odkládáno to, co je nepříjemné, nějak
nevhodné apod. Dotyčnou část Marten přiléhavě označil jako nový „fantomatický orgán“,
který je jakýmsi znakem moderního člověka. Tento „orgán“ je
[…] něco, co se klade mezi něj [člověka, J. K.] a život, co se chvěje jako magnetická střelka,
vyšinutá skrytým vlivem, mezi póly děsu a nenávisti, a co se v senzuelní sféře jeví zvýšením,
větší ostrostí, ale také větší zranitelností a složitostí její rezonance. Vývojem [...] utvořily se
v duši tížné středy myšlenek, pochybností, tuh, které, jako by byly velnuly až i do naší krve,
smísily se s naší energií, takže její tepna bije nepravidelně. Odlesk fascinujícího oka Chiméry
spatřené příliš zblízka interferuje s prostým, tichým světem věcí […]. (Marten [1906–1907]
1983b, 70)

Moderní senzibilita je podle Martena jiná, „diferencovaná“ (Ibid., 69) a moderní člověk si je
tohoto zvláštního „prostoru“ vědom. Mnohdy jej systematicky – introspektivně – usiluje
prohlédnout (ostatně, obraz nevědomé vůle/nevědomí jako „ponorné řeky“ je dobově velmi
příznačný) a moderní umělec v něm nalézá svůj „zdroj“.
Analýza metafor eseje O lyrickém impresionismu vede k předpokladu, že Marten
kolem roku 1906 k takovéto představě „fantomatického orgánu“ a ke konstatování krize
lyriky docházel prostřednictvím kritické reflexe Schopenhauerovy a Nietzschovy filozofie
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estetické zkušenosti a Schopenhauerova pojetí vědomí, popř. nevědomí v rámci vědomí.
Pokud bychom hledali konkrétní místo, Marten mohl navázat na § 51 spisu Die Welt als Wille
und Vorstellung, v němž Schopenhauer konstatoval podstatu lyriky v nazírání vlastního stavu
v tzv. podněcujícím momentu, popř. mohl navázat na Nietzschův komentář k této pasáži v § 5
Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Je to afekt, který v lyrickém stavu plně
zaujímá vědomí subjektu. Lyrická tvorba je tak „kanalizací“ individuální nevědomé vůle s
cílem dosáhnout očistného momentu jasného vědomí a maximální objektivity:
Es ist das Subjekt des Willens, d. h. das eigene Wollen, was das Bewußtseyn des Singenden
füllt, oft als ein entbundenes, befriedigtes Wollen (Freude), wohl noch öfter aber als ein
gehemmtes (Trauer), immer als Affekt, Leidenschaft, bewegter Gemüthszustand. Neben
diesem jedoch und zugleich damit wird durch den Anblick der umgebenden Natur der
Singende sich seiner bewußt als Subjekts des reinen, willenlosen Erkennens, dessen
unerschütterliche, seelige Ruhe nunmehr in Kontrast tritt mit dem Drange des immer
beschränkten, immer noch dürftigen Wollens: die Empfindung dieses Kontrastes, dieses
Wechselspieles ist eigentlich was sich im Ganzen des Liedes ausspricht und was überhaupt
den lyrischen Zustand ausmacht. In diesem tritt gleichsam das reine Erkennen zu uns heran,
um uns vom Wollen und seinem Drange zu erlösen: wir folgen; doch nur auf Augenblicke:
immer von Neuem entreißt das Wollen, die Erinnerung an unsere persönliche Zwecke, uns der
ruhigen Beschauung; aber auch immer wieder entlockt uns dem Wollen die nächste schöne
Umgebung, in welcher sich die reine willenslose Erkenntniß uns darbietet. Darum geht im
Liede und der lyrischen Stimmung das Wollen (das persönliche Interesse der Zwecke) und das
reine Anschauen der sich darbietenden Umgebung wundersam gemischt durch einander: es
werden Beziehungen zwischen beiden gesucht und imaginiert; die subjektive Stimmung, die
Affektion des Willens, theilt der angeschauten Umgebung und diese wiederum jener ihre
Farbe im Reflex mit: von diesem ganzen so gemischten und getheilten Gemüthszustande ist
das ächte Lied der Abdruck. (Schopenhauer [1819] 1991, § 51, 349–350)

U Schopenhauera lze v poměru nevědomé vůle a vědomí, jež je rovněž její manifestací,
pozorovat výraznou dynamiku, obě sféry tvoří transformující se jednotu. 470 Cílem
470

Ravoux k poměru vědomí a nevědomí v Schopenhauerově filozofické koncepci píše: „Chez Schopenhauer,
tout se passe dans la conscience, mais une conscience en quelque sorte divisée en deux zones: celle de la
volonté dʼoù tout émerge et celle de la représentation où lʼintellect élabore la connaissance qui permet de tirer
parti du présent vécu, de sʼadapter à la réalité indépendante en la connaissant et en la maîtrisant dans toutes
les modalités que nous pouvons lui donner, où sʼénonce le sens et où se définissent les normes.“ (Ravoux
2006, 58) Jak poznamenává Ravoux, zásadní rozdíl v Schopehauerově a Freudově koncepci nevědomí, jinak
v mnohém shodné, je patrný ve zdrojové oblasti duševních poruch, již Freud přiřkl dětské sexualitě a procesu
vytěsnění nezpracovatelných psychických obsahů. Schopenhauerovu aktuálnost Ravoux spatřuje v možnosti
konstatování i čistě somatických příčin psychopatologií (Ravoux 2006, 58).
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„mortifikace“ nevědomé vůle uměleckou cestou (tvorbou, recepcí) je dosažení „vyššího“
vědomí. Svou filozofií Schopenhauer subjekt směroval k neměnným konstantám – idejím, což
v kombinaci s myšlenkou „rezignace“ vedlo k tezím o jeho „pesimismu“, směrování k mezní
oblasti blížící se ne-existenci.
Martenův esej O lyrickém impresionismu nepředstavoval nový program, byl spíše
konstatováním i jistým varováním před uměním čistě náladovým, lyrickým, zaměřeným na
extrémní prožitky sjednocování v okamžiku. Metafora „fantomatický orgán“ tak vystihuje
„místo“, v němž umělecké dílo vzniká, ale též hrozbu bujení schopenhauerovské ne-vědomé
vůle. Schopenhauer hovořil o původu šílenství při expanzi nevědomé vůle, která již není
zvládnutelná (reflexí či tvorbou) a v principu sebeobrany překrývá reálně žité neskutečnou,
fantomatickou reprezentací. Jak píše Jean-Philippe Ravoux,

Entre ces deux zones [la conscience et lʼinconscient, J. K.], il [Schopenhauer, J. K.] conçoit
un passage énigmatique fait de silences syncopés, de bruissements oniriques, de turbulences
fantasmatiques, confluence où le sujet pensant peut être saisi par les interférences
confusionnelles et rejoint par tout ce quʼil a vécu et ceux quʼil a cru être. Cʼest dans ce
passage que peut apparaître la „folie“, lorsque, les souvenirs de ce qui a été réellement vécu
étant refoulés, les fictions se donnent pour lʼexacte réminiscence. (Ravoux 2006, 58)

Protežování „nestabilních“ a nekontrolovatelných projevů jako vášeň a afekt
Marten „diagnostikoval“ v umění lyrického impresionismu, jež maximalizací lyrismu –
senzuality, emocionality směruje subjekt (čtenáře či posluchače) k okamžikům, dojmům a
neustálému výkyvu, totiž k rychlému střídání pocitu „erupce“ (života) a „útlumu“ (smrti):
„Vzdáti se dojmům, kterými sdílíme věčnou oscilaci života mezi póly vzniku a zániku, by
síly, které ji udržují, promluvily k nám zcela prvotnými rytmy!“ (Marten [1906–1907] 1983b,
77). Příčinu tohoto typicky moderního dynamického výrazu, jehož principem je
bezprostřednost, Marten konstatoval v soudobé metafyzické skepsi. Podoby takovéhoto
intuitivního sjednocování subjektu uměním jsou jejím výrazem. Umělecké principy lyrického
impresionismu podle něj odpovídají generacím bez „ideových středů“ (Ibid., 81): „[...] nic
naprostého, stálého, jednotného že není ve světě jevů, ať hmotných, ať duševních [...] vše že
jen přechází z okamžiku v okamžik a z tvaru ve tvar. Ale každý okamžik a každý tvar že
mohou zjeviti smysl života, jejž z nich vybavuje intuice.“ (82). Lyrický impresionismus
znamená vyústění v „v poezii nietzschovského opojení, citového paroxysmu, podvědomé
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pralátky žití.“ (Marten

[1906–1907] 1983b, 84). Takovéto umělecké dílo je výsledkem

poznání prostřednictvím iracionální intuice, která nahrazuje logiku: „místo hmotného,
nehybného a neživého vědění nalézáte čerstvé, intenzívní poznání dojmem, citem, zanícením,
které osvobozuje ducha z pout myšlenkové statiky […]“, prostor získává tzv. vnitřní zrak a
„bezprostřední pohled na tajemné.“ (Ibid., 82).
Nietzschův princip dionýství v umění jako sjednocení s prajednotou Martena
fascinoval a považoval je, ve shodě s Nietzschem, za bázi umění. Současně v něm tento
princip jako maximalizovaný budil ostražitost. Interpretujeme-li Martenův esej též v kontextu
pramenů osobní povahy z tohoto období, v jádru šlo, zdá se, o problematickou otázku, zda
Nietzschův korektiv apollinského (uměřeného) principu (snu, obrazu, imaginace, před-stavy)
moderní doba svými podmínkami umožní. Martenův esej mimoděk poukazuje na nesnáze
aplikovatelnosti Schopenhauerovy teze o lyrickém básnickém subjektu na stav moderní
civilizace na počátku dvacátého století. Martenův esej nepřímo klade otázku, zda existuje
vůbec nějaká záruka, že moderní realita, sekularizovaná, unavená, zmechanizovaná, která jde
lyrickému impresionismu (a přes něj i umění šoku) vstříc, umožní umělcům svými
podmínkami básnické vize krásy tvořit. Schopenhauerovy předpoklady „okolní přírody“
(„Anblick der umgebenden Natur“) a „nejbližšího krásného okolí“ („nächste schöne
Umgebung“), které eruptivnímu lyrismu možností sjednocení subjektu v přírodě vycházely
vstříc, dávno přestaly platit. Patrně z nedostatku těchto předpokladů pramenila Martenova
nedůvěra k lyrickému umění, resp. obava z expanzivní lyrizace, i autorovo zdůrazňování
umění jako racionální konstrukce s ideovým podkladem, který poskytuje „střed“. Člověku,
zvláště městskému, ve světě nezadržitelné industrializace zbývají v Martenově perspektivě
„nervy“ a onen „fantomatický orgán“.
Nastíněná témata Marten v eseji O lyrickém impresionismu reflektoval též
konkrétně na úrovni básnického slova. Již ve svém prvním zápisníku si načrtl „Plán pro
psychofyziku uměleckých forem.“: „Řeč forem: [...] literatura: představy (abstrakce s malým
elementem smyslovým: zvuk slov [slova nejsou pouhé zvuky, jako tóny, ani skupiny prvků:
valéry jejich jsou představové, mentálné] [...].“ [podtrženo autorem, J. K.] (ZPS: 1902–
1906).471 Z rané poznámky je patrné, do jaké míry Marten tzv. psychofyzickou sílu slova jako
prostředku stylu od počátku zohledňoval. V eseji O lyrickém impresionismu dále píše, že
specifikum literatury tkví v materiálu jazyka, který budí „myšlenkovou emoci“ [zvýrazněno
autorem, J. K.] (Marten [1906–1907] 1983b, 72). Co je tím myšleno? Literatura „působí
471

Marten následně uvádí: „hudba-zvuk, malba-barva a linie, sochařství – tvar ve vyš. smyslu (hmat) [...]“ (ZPS:
1902–1906).
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sugescemi odloučenými již od smyslné pralátky, z níž vznikly.“ (Ibid.). Básnický jazyk jako
přirozený obecně nepůsobí jen bezprostředně na smysly, ale vyzývá také k imaginaci a reflexi
prostřednictvím jeho pojmové stránky. Zjednodušeně řečeno, slovo nikdy není pouze barva,
tvar nebo tón, neprostředkuje jen pocit:472
V literatuře vystupuje smyslný postřeh jen ve dvojí podobě a funkci: předně jako vzněcovadlo
vnitřních stavů, vyznívající v onom je ne sais quoi psychického rytmu, nálady a ovzduší,
hlavně však jako součást myšlenkové látky, předmět ideového napětí, jež se v ní vybíjí.
(Marten [1906–1907] 1983b, 72)

Omezení náladového umění lyrického impresionismu Marten spatřoval ve
skutečnosti, že „nevyzrál k celé síle básnické vize“ (Ibid., 94). Jinými slovy, toto umění vedlo
k absolutizaci momentálního vzruchu, naladění, k erupci smyslů a citů, vedlo mimo oblast
rozumu, dodejme – stalo se „dekadentním“. Exemplární v tomto směru podle Martena byla
Verlainova poezie:
Žité – to je zde a ve francouzské poezii téměř vždycky: prožité, epizoda a čerstvý otřes žití –
odráží se prudkým, ostrým paprskem rovnou do nejvnitřnější sféry básnické vize, víří v ní
nezměněným rozechvěním chvíle a ryje stopy, na něž imaginace jen hází květy… tak často
jedovaté květy zhnusení, zášti, výčitek. (76)473

Marten ovšem představuje proti i pro. Lyrickému impresionismu hodnotu neupírá, toto
slovesné umění vedlo k regeneraci slova a „zaklínající“ řeč sugesce, její neurčitost a
paradoxy, její slova-tóny, slova-barvy, slova-tvary jsou Martenovi též synonymem ozdravné
živelnosti (Marten [1906–1907] 1983b, 88). Na druhou stranu, v odmítání pojmové stránky
jazyka, kdy „nálada pohlcuje reflexi, intuice nahrazuje logiku“ (Ibid., 82), spatřoval nebezpečí
moderního umění, které lze přirovnat k toxikomanii, permanentní touze po rauši, k touze
rozplynout se v metafyzicko-mystické zkušenosti a nakonec k výše zmiňovanému
schopenhauerovskému bujení iracionality.474 Jak Marten dále píše:

472

Doslova Marten píše: „Barvy, tvary, zvuky dávají, co nazval Przybyszewski ‚absolutnými pocitovými
koreláty‘, – ryzí a prvotné reflexy stavů vyvolaných smyslnými impulsy; ne však slova, která vyjadřují
představy a pojmy, opisující metaforami věci a jejich magii.“ (Marten [1906–1907] 1983b, 72).
473
Dále Marten připomíná dílo Przybyszewského, Momberta, Baudelaira, Schlafa-lyrika, raného Maeterlincka.
474
Viz též obraz takových postav v Martenově beletrii: Otto, Tannov, Egon.
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I tam, kde rozsvěcuje [lyrický impresionismus, J. K.] kosmickou vizi, kde je extatický a
mystický, miluje genezi své ideové kořisti nad ni samu a sestupuje vždy zase k silám, kterými
ji dobyl, aby je uctíval ne jako prostředek, ale pro ně samy, pro jejich mocnost, pro horkou
rozkoš, kterou dávají. (Marten [1906–1907] 1983b, 82–83)

Básnické slovo mělo pro Martena rozměr psychologický i eticko-estetický. Než o
něm uvažoval zejména jako o „vtělení myšlenky“ nad-individuálního charakteru (viz výroky
po roce 1908 výše), v esejích z let 1906–1907 básnické slovo chápal jednak jako nositele
nervových (citových a smyslových) vzruchů, jednak jako pojem. Nuancující slova-tóny,
slova-barvy, slova-tvary, pro lyrický impresionismus typická, nejsou opominutelná, neboť také
ona ideu „nesou“ či staví, jak se o to Marten ve svých beletristických textech ostatně
pokoušel. Básnická slova jsou současně esteticky autonomní spíše v ideálním případě. Esej O
lyrickém impresionismu tak lze číst i jako reakci na reálný stav umělecké recepce pozorovaný
perspektivou „literárního psychologa“, přičemž psychologické působení uměleckého slova
zůstává jeho věčným záporem i kladem.
Esej je varováním před emocionální proměnlivostí, již tzv. lyrickoimpresionistické
umění jako excesivně subjektivní, zprostředkovává. Marten zde programně odkazoval k
francouzským symbolistům (Francis Vielé-Griffin, André Beaunier)475: „ve skutečnosti se
tam, kde impresionismus dává senzibilitě sloužiti ideji, jeho básnická rytmika už překonává
[zvýrazněno autorem, J. K.].“ (Marten [1906–1907] 1983b, 83). Lyrickoimpresionistické
umění je podle autora neschopné vytvořit stabilnější představu, „obraz světa“, v němž by si
subjekt mohl představit své místo.476 Podobu tohoto obrazu, řádu či struktury Marten v tuto
chvíli nekonkretizoval.477 Takovouto cestu moderního umění za stávajících podmínek moderní
475

Srov. též analogické teze z Martenových recenzí dramat Maeterlincka a Claudela.
Přes Platonovu skepsi k uměleckým reprezentacím se k němu soudobí teoretizující umělci znovu obraceli,
vliv měl na Martena v tomto směru též Walter Pater. Soustředěné dosahování dokonalé představy je hnacím
motorem, stejně jako pokusy zlepšit svět pro ideál. Tento poněkud paradoxní význam platonismu, ideje jako
obrazu, pro moderní umění lze číst také v následující poznámce Martina Heideggera: „Der griechische
Mensch ist als der Vernehmer des Seienden, weshalb im Griechentum die Welt nicht zum Bild werden kann.
Wohl dagegen ist dies, daß sich für Platon die Seiendheit des Seienden als εἶδος (Aussehen, Anblick)
bestimmt, die weit vorausgeschickte lang im Verborgegen mittelbar waltende Voraussetzung dafür, daß die
Welt zum Bild werden muß.“ (Heidegger 1977, 91).
477
Připomeneme-li znovu Martenovu postavu Egona z Mimo dobro a zlo, jeho největším trestem je nemít
žádnou představu, vizi budoucnosti: „Ležel nehnutě, jeho vůle i síly byly ochromeny a prázdno jej dusilo. Oh,
něco… něco… Nějaký obraz, představu… nesmyslnou třeba, ale jen něco, co by existovalo mimo něj.“
(Marten 1907, 58). V jeho případě jde však o vzpruhu. Připomeňme, že na podobný motiv prázdna jako
horror vacui v rámci české literatury přelomu století upozornil Robert Pynsent v díle Lásky absurdné Jiřího
Karáska ze Lvovic, kde je život definován jako „pauza“ ve věčnosti, která umožňuje si nicotu uvědomit
(Pynsent 1973, 188).
476
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reality však v jádru hodnotil jako sebe-destruktivní. Implicitně řečeno, dílo zdůrazňující ideu
prostřednictvím pojmového jazyka se jazykově-stylovému senzualismu dekadentního stylu
vzpírá. Odtud se též odvíjely Martenovy revize vlastního stylu (viz dále).
Jak bylo zmíněno, v eseji O lyrickém impresionismus Marten výraz nevědomí
nepoužil. Sám pojem nevědomí samozřejmě nebyl na poli věd o člověku nový. Před
Sigmundem Freudem se jím zabýval Eduard von Hartmann v Philosophie der Unbewusten
(1869). S pojmem pracoval také Wilhelm Wundt vycházející z Leibnitze. 478 Fragmentární
poznámku,

v

níž

se

Marten

ve

svém

pařížském

zápisníku

odvolával

k „nevědomé[mu]/nevědomí moderní psychologie“, by patrně bylo možné interpretovat tak,
že různé koncepce/druhy „instinktivní síly“ spojuje zejména společný cíl – transformace
citového a volního života v kreativním aktu. Ten je formou sebepřesahu v uměleckém díle
jako směřování k ideji. Umělecká tvorba je vždy v jistém smyslu erotické povahy:
Instinktivná síla – vůle v Schopenhauerově smyslu, nevědomé/nevědomí [nečitelné í/é, J. K.]
moderní psychologie, vůle křesťanů a idea platonského řecka [sic!] pohlaví – je zdroj umění;
její modality jsou základem uměleckých forem. Odtud dvě otázky kritiky: a) po stupni oné
síly: génius a talent b) po jejím druhu... [nečitelné slovo, J. K.] [podtrženo autorem, J. K.].
(ZPS: duben 1907)479

V poznámkách tak Marten, zdá se, intuitivně mířil k myšlence sublimace. Je těžko
doložitelné, zda Freudovy spisy, jež v té době byly dostupné, četl, resp. zda o Freudovi ještě
před vydáním první verze Cyklu a esejem O lyrickém impresionismu věděl.480 S největší
pravděpodobností však u Martena nešlo o přímé aplikace Freudových teorií, ale spíše o
nezávislé promýšlení pramenů umělecké tvorby v kontextu četby Schopenhauera, Nietzsche,
Patera aj., a o paralelní úvahy nad příčinami „rozkladu“ individuí i společnosti, který bylo
možno pozorovat též obecněji. Případně Marten mohl být s Freudovými spisy obeznámen
prostřednictvím přítelkyně Anny Fischerové, sestry Otokara Fischera, který jako první s
Freudovými myšlenkami seznamoval české publikum.

478

Wundt vycházel z Leibnitzovy teorie apercepce, tedy smyslové percepce-vjemu s jistým podílem již
přítomného vědomí. Srov. (Honda 2004). O Wundta se opíral také Šalda, když považoval za jádro nevědomé
vůle „charakter“, jenž je částečně vrozený, srov. (Šalda [1893] 1949b, 242).
479
Srov. také následné formulace v Martenově eseji o Bolesławu Biegasovi: „Právě odtud, z podvědomých
vrstev, z neosobní pralátky ducha vyvěrá, co je temného, nevyhráněného, zárodečného v umělecké inspiraci a
co krystalizuje jen mocnými paprsky vědomí a vůle, jimž říkáme génius.“ (Marten 1907–1908a, 417).
480
K historii publikování Freudových studií srov. (Freud 1990, 388–394).
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V roce 1907 Fischer publikoval v Národních listech fejeton Sen a přání, první
referát o psychoanalýze v Čechách. Upozornil na „možné souvislosti“ mezi Freudovou teorií
oidipovského komplexu a Hofmannsthalovým dramatem Ödipus und die Sphinx (1906), v
němž dramatik podle článku přeměnil helénské postavy v „moderně hysterické“. 481
Zneklidňující závažnost Freudovy teorie incestu pro moderního člověka spatřoval Fischer v
tezi, že snění o incestu se může přihodit naprosto každému, tedy i psychicky zdravým
jedincům. Ve zmíněném fejetonu Fischer informoval o Traumdeutung/Výklad snů (1900) nebo
textu Der Wahn und die Träume in W. Jensens „Gradiva“ z roku 1907. Jde o Freudovu
analýzu Jensenova románu z roku 1903, který se pro umění fin de siècle jeví jako poměrně
symptomatický: je založen na motivu lásky k obrazu, která nahradí lásku k ženě.
Dobová psychologie a psychiatrie se při zkoumání původu patologií čím dál více
soustředily na věk dětství jako období „nerozumu“, nesmírné kreativity, ale i křehkosti dětské
duše, ducha i těla.482 V soudobé umělecké literatuře se paralelně objevovalo téma role prazážitků, vznikaly psychologické příběhy, v nichž byla při hledání pramenů deviací upírána
pozornost na dětský věk. Otokar Fischer v pozdějším článku založeném na onom z roku 1907
zmiňuje např. povídku Leonharda Franka s příznačným titulem Die Ursache/Příčina (1915).
Příčiny vraždy jsou zde, jak píše, konstatovány v psychickém násilí, které bylo na vrahovi
spácháno v dětském věku.483 Podobný motiv, ovšem s dětstvím obestřeným tajemstvím, se
objevil i v Martenově textu V aleji. Egon Faren v textu Mimo dobro a zlo pro změnu hledá
revitalizaci v proměně ve velké „dítě-destruktéra“ (viz 6.6.5).
Jak bylo zmíněno, jedním z pretextů Cyklu byla povídka Un amateur des
âmes/Milovník duší Maurice Barrèse s motivem „umění života“ jako sublimace zážitků z
481

Dále Fischer uvedl, že Hermann Bahr aplikoval Freudovy teorie na kulturní a literární problémy (Fischer
1907). Lucie Kostrbová ve své knize píše, že vliv na Bahrovy úvahy měla Wundtova experimentální
psychologie (Kostrbová 2011).
482
Dynamiku psychického principu vytěsnění vzpomínek a jejich tlaku na vědomí paralelně tematizoval také
Henri Bergson v pracích Matière et mémoire/Hmota a paměť (1896) a L’évolution créatrice/Vývoj tvořivý
(1907). Píše, že paměť je neuspořádaný shluk minulosti, který je všudypřítomný, ať již vědomě či nevědomě:
„La mémoire, comme nous avons essayé de le prouver, n’est pas une faculté de classer des souvenirs dans un
tiroir ou de les inscrire sur un registre. Il n’y a pas de registre, pas de tiroir, il n’y a même pas ici, à
proprement parler, une faculté, car une faculté s’exerce par intermittences, quand elle veut ou quand elle peut,
tandis que l’amoncellement du passé sur le passé se poursuit sans trêve. En réalité le passé se conserve de luimême automatiquement. Tout entier, sans doute, il nous suit à tout instant: ce que nous avons senti, pensé,
voulu depuis notre première enfance est là, penché sur le présent qui va s’y joindre, pressant contre la porte de
la conscience qui voudrait le laisser dehors. Le mécanisme cérébral est précisément fait pour en refouler la
presque totalité dans l’inconscient et pour n’introduire dans la conscience que ce qui est de nature à éclairer la
situation présente, à aider l’action qui se prépare, à donner enfin un travail utile. Tout en plus des souvenirs de
luxe arrivent-ils, par la porte entrebâillée, à passer en contrebande. Ceux-là, messagers de l’inconscient, nous
avertissent de ce que nous traînons derrière nous sans le savoir.“ (Bergson [1907] 2013, 4–5).
483
Rozšířenou verzi fejetonu z roku 1907 Fischer publikoval v Tvorbě (1. 12. 1925), srov. (Fischer 2014).
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dětství. Také její hlavní protagonista jen chtěl (katastrofálně) obnovit ztracenou dětskou
bezprostřednost a zvídavost. V závěru Barrèsovy povídky se ďábelské kolo repetice „zla“
otáčí dál, neboť se nepodařilo, aby tragédii nezpozorovaly děti:
Les enfants, qui discernent admirablement les choses sérieuses, les nomment des enfantillages
à mesure qu’ils deviennent des grandes personnes. Il en va autrement si leurs premières
curiosités, leurs premiers étonnements, au lieu de dissiper, se transforment en un sens
poétique, très rare d’ailleurs, puisqu’il suppose l’alliance de l’intelligence la plus haute à
l’émotivité la plus intense. (Barrès [1893] 2011, 72)

Motiv

dítěte,

ač

symbol

sjednocení,

je

v

tomto

typu

moderní

estetistní

a

psychologické/psychicko-naturalistické literatury odidealizován a zasazován do rámce
problému dědičnosti. V Martenových filozoficko-psychologických prózách je navíc rozměr a
rozsah onoho raného „narušení“ vždy neznám. Jak ukazuje novela-kapitola Erotikon, vlastním
problémem je minulost postavy vůbec definovat – znamená prenatální vývoj, genetické
dispozice, vývoj druhu atd. (6.10). Vrozené, získané, kolektivní a individuální se jeví jako
neroztříditelné. Paleta možných příčin se takto rozrůstá geometrickou řadou.

8.2.7 Strom a popínavá rostlina. Dvě metafory vitalismu

Pařížské období na Martena působilo ve směru jeho příklonu k uměleckému
tradicionalismu pod vlivem Émila Bernarda. Zájem o umění založené na klasickém ideálu
harmonické krásy kompletuje Martenovo předchozí studium umění krásy bolesti, strasti a
ošklivosti.484 Současně lze hovořit o autorově objevení/renesanci myšlenky „slovanství“, která
se manifestovala jak v rovině ryze osobní, tak umělecké/umělecko-teoretické. Do svého
pařížského zápisníku si poznamenal:
Můj vnitřní život připadá mi jako popínavá rostlina, která zdá se tak mnohým krásou stromu a
vpravdě vypíjí pomalu, ale neustále jeho mízu. Kdo mi vložil do duše tuto melancholii,
přicházející náhle jako příval, z neznáma, a jemnou jako jed, rušící pomalu buňku za buňkou,
484

K tomuto tématu a obecně k Martenovi jako výtvarnému kritikovi srov. studie Mireiry Ryškové (Ryšková
1976) a Luboše Hlaváčka (Hlaváček 1980).
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život těla? V této chvíli vidím ji v tobě, tváři, jejíž krásy jsem po leta neviděl, od divoké lásky
dítěte do hořké vzpomínky osamělého. Je rozhoštěna v hloubi teskné pýchy a nesmírné
oddanosti, izolovavší a učinivší vznešeným život mého otce. Celý můj život jest jí
poznamenán pro osud: rodina trpících… A jedovatý květ v mém srdci, hrozný jako polibek
královny-vražednice! Ale dosti: Chci, aby mlčely a nehýbaly se ty larvy, probouzející se
chvílemi v mém srdci. Nežíti v sobě krásně: musím tedy aspoň mlčeti o tom, co v sobě žiji.
Lež…
Říkám jí: síla
Lék: mysleti. (ZPS: 22. 2. 1907)485

Maska stylu a cíl v rozumu jako síla, taková je zbroj proti úzkosti. Martenův obraz
parazitické popínavé rostliny byl ve své době poměrně obvyklou figurou fyzického a
psychického zápasu mezi skupinami i jednotlivci. Užil jej Schopenhauer, když
charakterizoval tvorbu plagiátorů a napodobovatelů. U Nietzsche (§ 258 v Jenseits von Gut
und Böse) liána nese význam tzv. silného jedince, aristokrata vítězícího využitím síly otroků:
Das Wesentliche an einer guten und gesunden Aristokratie ist aber, dass sie sich nicht als
Funktion (sei es des Königthums, sei es des Gemeinwesens), sondern als dessen Sinn und
höchste Rechtfertigung fühlt, – dass sie deshalb mit gutem Gewissen das Opfer einer Unzahl
Menschen hinnimmt, welche um ihretwillen zu unvollständigen Menschen, zu Sklaven, zu
Werkzeugen herabgedrückt und vermindert werden müssen. […] vergleichbar jenen
sonnensüchtigen Kletterpflanzen auf Java – man nennt sie Sipo Matador –, welche mit ihren
Armen einen Eichbaum so lange und oft umklammern, bis sie endlich, hoch über ihm, aber
auf ihn gestützt, in freiem Lichte ihre Krone entfalten und ihr Glück zur Schau tragen können.
(Nietzsche a D’Iorio 2009, JGB-258)

Martenovy metafory, eticko-estetické koncepty stylu i vlastní architektonika
„románu“ na zmiňovaný interdiskursivní „nietzschovský“ rodokmen neustále upozorňují. Jak
píše Stephan Besser, inspirátorem způsobu vyjadřování, který užíval velké množství
přírodních biologických metafor (Besser 2009), byl pro evropskou modernu do velké míry
485

Také z dalších deníkových zápisů plyne, že pařížská zkušenost byla pro Martena velmi inspirativním tvůrčím
obdobím a současně zkouškou sebepoznání. Být „cizincem“ podle něj znamená především nepřítomnost
druhého Ty: „Ano: tato existence bez radosti, bez přítele, bez ženy, existence cizincova, je jediný úplný
kosmopolitismus, jediné ,všude stejně doma‘… Vedu ji dále zde, jako jsem ji vedl v Praze, v Brně, v
zapadlých koutech letních sídel. Ale tady je nejnebezpečnější: Paříž je pro ni zařízena. Těch tisíc léček zájmu
působí, že ji téměř nepocítíme po celý den. Je třeba, aby přišel večer, večer o samotě nad knihou, pro niž
nejsme dosti soustředěni – kdy se na nás zřítí a dusí nás nejrafinovanějším, nenapravitelným zoufalstvím. Zdá
se mi, že nelze než … se débaucher ou se tuer…“ (ZPS: 2. 5. 1907).
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právě Nietzsche a jeho imaginativní styl plným figur barbarů, bestií, dravců, parazitických
lián aj., který nalézal inspiraci v evropské literatuře referující o světě kolonií. Také v tom by
bylo možné spatřovat souvislost s ústřední myšlenkou secesního stylu, jehož cílem bylo
esteticky vitalizovat život moderní průmyslové civilizace. Jde o tutéž touhu po návratu
přírodě i obavy z ní. Secesní ikonografie, v níž se ornamentální zobrazení fauny a flóry
syntetizuje v alegorii ženy jako „věčné přírody“ je nicméně „sterilní“ variantou evropsky
klaustrofobní imaginace vitálních, ale též nebezpečných tropů.
Martenův příměr vlastního vnitřního života k popínavé rostlině odrážel autorovy
potíže s integritou, viz narážka na „slovanskou“ melancholii po otci. Poznámka přichází
příznačně v době přímé konfrontace s francouzským prostředím a jeho stereotypizací
„slovanství“ (viz dále 8.2.8). Korektiv obrazu dravé liány, tzn. existence jako boje o přežití i
žití na úkor druhých, Marten spatřoval v Claudelově metafoře stromu. Braunerové Marten v
tomto směru napsal:
29. 8. 1904: Paul Claudel by pro to [být dépaysé, J. K.] měl ponurou metaforu vyvráceného
stromu, v němž je síla země pořád ještě mocná a který pouští vášnivě a zoufale kořeny do
prázdna hledaje černou zemi, která by uhasila jeho žízeň života. Vidíte, já hledám, kam
zapustit kořeny, aby mě nestrávilo, co tráví mé bratry: úpadek duševní síly a sebevědomí pod
niveau, žíznivá ctižádost, zhýralost. A já jsem se odrodil nejvíce. (D: MM–ZB, LA PNP, f.
ZB)

Popínavá rostlina/liána a strom byly dvěma protikladnými koncepty, které
Martenovo myšlení provázely. Oba jsou ambivalentní a tudíž i komplementární. První
symbolizuje dynamiku, dravost, v jistém smyslu podlost, zdraví, primitivnost, ale také
melancholii, pasivitu, závislost a „slovanství“. Claudelovu „metaforu“ stromu Marten
zhodnotil jako symbol, jenž spojuje ducha s tělem-přírodou.486 Jak píše Hana Mirvaldová:
Znak „strom“ má relativně stejnou možnost nést význam věcný jako vyjádřit duchovní
význam ideje růstu a života. Zdá se, jako by se v této dvojpólovosti znaku odrážela
dvojpólovost lidské existence spjaté na jedné straně s materiální realitou a na druhé straně s
oblastí jejích duchovních významů. (Mirvaldová 1972)487
486

K popularitě symbolu stromu v umění secese srov. Jarmily Doubravové interpretaci Sukovy symfonické básně
Zrání, op. 34 (1912–1917) jako symbolu „stromu života“ (Doubravová 1992).
487
Ke specifikům dvojího znakového charakteru symbolu, tzn. v obecném znakovém systému označujícím
materiální realitu a v oblasti náboženství, mystiky, kosmologie a kosmogonie, Hana Mirvaldová píše: „Z této
specifické znakovosti symbolu vyplývá předurčení denotativnosti významu u symbolických označení. Do
vnitřní stavby symbolu jako konkrétního, aktuálního označení se promítá denotativnost v modifikované
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Strom symbolizuje moderního člověka, který hledá své kořeny v širokém smyslu, čili i
duchovním. Vyjádřeno Martenovým překladem Claudela: „Není-liž člověk chodící strom? Jak
zdvihá hlavu, jak vzpíná větve k nebi, tak také noří kořeny do země.“ (Marten 1909d, 102).
Hodnotu syntetistního úsilí Paula Claudela Marten pojmenoval v již zmiňované
recenzi souboru dramat L’Arbre (1901) publikované v Modení revue (1902–1903), v dalších
textech tuto myšlenku precizoval. Claudelův syntetismus Marten spatřoval v jeho řeči volného
verše, která klene oblouk nad city, instinkty a myšlením/duchem. Hovořil o naturalismu
metafor,
[...] vážených a doplňovaných z přímého, prostého procítění přírody. Toť místy živá
fyziologie a biologie, představy člověka, jenž je v úzkém a pozorném styku s životem, daleko
civilizace, v polích, kde raší, kvete a zraje, u zvířat, která neskrývají svých tělesných aktů.
(Marten 1902–1903c, 27)488

Analogický syntetizující princip Marten později spatřoval v křesťanství Claudelových postav:
„v chaotické vidině velké a neurčité [...] pohled vědomí a vůle [...] který je činem, protože
nejen vidí, ale spoluorganizuje chaos a hledaje velkosti poznává podstatu a zákon života.“
(Marten 1909d, 81). V dopisu Braunerové k tomu Marten napsal:
3. 9. 1904: V Claudelových dramatech nenajdete výpočtu symetrie, opatrné rovnováhy;
všecko roste, přirozeně a mocně jako strom – a harmonicky jako strom, protože je tento růst
funkcí rytmiky a logiky prostě a jistě se rozvíjejících psychických sil. Raffinement a živelnost
v ní vyznívají spojitě a harmonicky, jako se harmonizují, tj. jako jsou proniknuty jedním a
týmž zákonem života a rozvoje kořeny i větve stromu. Myšlenky vyrůstají a rozvětvují se,
psychický obsah se rozšiřuje a komplikuje – a pořád, v jednoduchém jako ve složeném,
zachovává se ten prvotní, bezprostřední, psychický, královsky ovládnutý vztah k prazdrojům
inspirace, který charakterizuje víc než všecko ostatní Shakespeara [podtrženo autorem, J. K.].
(D: MM–ZB, LA PNP, f. ZB)

příznakové podobě, nikoli jako jeho neměnný rys. Na potlačení předpokládané původní znakovosti symbolu
působí však především skutečnost, že symbol stále zůstává součástí obecného znakového systému, má v něm
však svou zvláštní funkci. Mohli bychom ji nazvat potenciální symbolizační schopností většiny slov, která se
nějakým způsobem vztahují k existenci života a jeho základním momentům (zrození, růst, zrání, smrt).“
(Mirvaldová 1972).
488
V eseji Paul Claudel (časopisecky 1908) se na stejné téma říká: „Řeč má zde nový, syrový nádech slov,
nalezených prvními lidmi, rozechvělých ještě prvotnou smyslnou vůní postřehů. V širém vlnění volného
verše, znějícího jako zaklínání, se ozývají postřehy tak ostré, že pociťujeme cosi jako nahé chvění těla, ne
dotknutého, ale zraněného senzacemi.“ (Marten 1909d, 84).
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Claudelův symbol stromu se pro Martena stal myšlenkovou matricí, k níž se
opakovaně v různých variantách vracel. Například jej přirovnával k Schopenhauerově vůli
jako metafyzickému principu, nepřerušitelné transformující se síle: „strom [je, J. K.]
znamením věčného vznikání, oné bytostné síly, věčně činné, měnící se sledem forem, rytmy
vzniku a zániku, kterou Schopenhauer nazval vůlí“ (Marten 1909d, 102).

8.2.8 „Rasový tradicionalismus“489

Exotismus. Negativně: revolta proti zploštění
života moderní civilizací – kladně: touha po
renesanci instinktů.
Miloš Marten: Pařížský zápisník

Mnozí soudobí francouzští umělci hledali cestu obrody, mimo katolicismus a
někdy spolu s ním, v konceptu, resp. zkušenosti, exotismu. V Martenově interpretaci šlo o
linii myšlení a cítění od Rousseaua přes Baudelaira ke „gauguinovskému typu lyrismu“, který
vychází z touhy po fúzi se světem Afriky a Oceánie:
Gauguin, Bernard, šli k realizaci tohoto tíhnutí. Claudelovi je jednou z prvních složek
senzibility. V oněch naleznete ostrý cit sporu mezi primitivním, nádherným a bohatým
životem, k němuž utíkají, a nakaženým světem civilizace, kterou opouštějí: Gauguinovo NoaNoa je plno této protivy. (ZPS: 1907–1908, Paříž)

Jak svědčí sporé poznámky v Martenově zápisníku, jeho postoj k „exotickému“ způsobu
života obyvatel Afriky a Oceánie (z perspektivy historického vývoje civilizace hodnocenému
jako „nejtradičnější“) byl na jednu stranu obdivuplný, na druhou distancovaný. Ženy černé
pleti Martenovi asociovaly nebezpečnou, protože všudypřítomnou, sexualitu a mentální
489

V katalogu k výstavě kněžny Teniševy, kterou Marten v roce 1909 v Topičově salonu spoluorganizoval, mínil
tzv. rasovým tradicionalismem příbuznost výrazových prostředků, jež jsou předávané tradicí v jisté skupině
definované geograficko-nacionálně: „Výstava STARÉHO RUSKÉHO UMĚNÍ v pařížském Muzeu
dekorativních umění v létě r. 1907 a brzy potom VÝSTAVA MODERNÍHO RUSKÉHO UMĚNÍ v Galerii
moderních umělců ukázaly rozpětí, jež dala myšlence rasovního tradicionalismu kněžna Teniševa.“ (Marten
1909b).
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pasivitu. Pařížské výstavě George Manzana-Pissarra, syna Camilla Pissarra, věnoval ve svém
zápisníku následující poznámky:
[…] především exotický zjev [...] Krásná ohyzdnost jeho žen, obnažených tropickým sluncem
a podobných zralému ovoci, pukajícím[u] sladkostí, ve své smyslné nehybnosti [...] to vše je
plno jakési vroucí, divoké obraznosti, oné obraznosti, jež chce zvítěziti nad ošklivostí (snad
hlavní rys orientálního umění) a které tolik obětoval Gauguin. (ZPS: 1907–1908, Paříž)

Martenovi osobně „postačila“ k objevení ozdravné živelnosti idea slovanství. Jak
jsme již naznačili, pařížským obdobím počínaje u něj lze pozorovat prvky „slovanské“
autostylizace jako jisté „sebeorientalizace“. Jejím impulsem byla autorova konfrontace s
francouzským prostředím a jeho optikou, již začal umělecky zhodnocovat: „boj, který zde
budu muset probojovati mezi estetickým klasicismem, jehož je zde vše plno, a mezi mládím
svého slovanského intelektu, tou terre vierge myšlenky a snu, v níž jsem viděl až dosud svoji
sílu a svůj osud.“ (ZPS: 1907–1908, Paříž). Perspektiva francouzského prostředí přitom
mnohdy byla značně ambivalentní. Spojování původních obyvatel Afriky, Oceánie490 a
Slovanů v konstrukt bytosti tvořivé a tvárné, bytosti primitivní, infantilní, umělecké jako iracionální, popř. též femininní, náleželo ke stereotypům devatenáctého století s jeho diskursy,
které chtěly třídit rozum a nerozum.491
Příkladem budiž William Ritter, který působil jako prostředkovatel mezi
středoevropským prostorem a Francií a v jehož imaginaci stereotyp „slovanské“ a „černé
rasy“ splýval. Dvě tvůrčí polohy osobnosti Maxe Švabinského Ritter hodnotil jako jev
„typický“ pro rakouský dualismus. Citujeme pasáž z Martenovy nepublikované reakce na
Ritterův článek (po roce 1913):
[...] z jedné strany nejpobožnější a nejvýbornější syn [Švabinský, J. K.], věčně zbožňující
maminku a babičku, jehož rodinný cit jest takový, že neustále maluje své milé v jejich bytech
dobrých pražských měšťáků, a z druhé strany nejsvévolnější, nejvilnější, nejvyloženější
nezbeda, jenž náhle uteče z pásma jejich strážné lásky a vymetá pitky námořníků a vojáků,

490

K tématu dobových stereotypů lze připomenout motiv infantilismu v Gobineauových tezích o umělci v
každém příslušníkovi „černé rasy“ (Gobineau [1853] 1982, 359) či Verlainovu známou báseň Art poétique
slavící svobodnou hudebnost asonance nad otrockým, dětským a „černošským“ rýmem: „O qui dira les torts
de la Rime ? / Quel enfant sourd ou quel nègre fou / Nous a forgé ce bijou d’un sou / Qui sonne creux et faux
sous la lime ?“ (Verlaine [1884] 1989, 327). Srov. Verlaine, Paul. 2007. Básnické dílo. Přel. Gustav Francl.
Praha: Vyšehrad.
491
Cécile Gauthier např. též upozorňuje na motiv paralely mezi černochem a Slovanem v Brochově románové
trilogii Die Schlafwandler (1931) (Gauthier 2009, 274 a 388).
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kořeněné uměleckými raffinementy, jichž by se zdála schopna jen obraznost trochu
černošská… [podtrženo autorem, J. K.]492

Z poznámek na okraji překladu vyplývá, že Ritterovými názory byl Marten šokován a
rozhořčeně s nimi nesouhlasil: „Kdo jsme? Že se smí o nás mluviti takto, že tak o nás smí
mluviti kdosi, jenž se staví objevitelem Čech, když splete Kaizla, Metternicha, Flauberta,
Mahlera, Hynaise a Dvořáka (tento součet dává u p. Rittera – Švabinského!).“
Jak píše Cécile Gauthier, v případě konstruktu „slovanství“ šlo o stereotyp, který
měl ve frankofonní a germanofonní oblasti dlouhou tradici: „l’inconstance, la nature
primitive, presque animale, le soupçon de barbarie, sont couramment cités dans le discours
sur le peuple slave, peuple enfant, passif, extérieur au cours de l’Histoire, cumulant le retard
[...]“ (Gauthier 2009, 308). Pařížský pobyt pro Martenovo uvažování v dobově příznačných
kategoriích jako „slovanská“ a „ne-slovanská rasa“ zlomový nebyl, šlo spíše o kontinuitu, viz
jeho raná kritika románu Maxima Gorkého (Marten 1902c, 354)493 nebo interpretace díla
ruského malíře Nikolaje Roericha (Marten 1906).494 „Rasa“, ne-vědomí/instinkt nakonec
splývá v charakteristice polského malíře a sochaře Bolesława Biegase, jehož estetický a
psychologický profil Marten založil na národnostně-geografické příslušnosti jako rasové. Píše
o „těžkomyslné něze“, „podvědomé tesknotě“, „nevědomém cítění“ jako charakteristikách
„rasy“ (Marten 1907–1908a).495 Jak víme z poznámek z Martenova zápisníku (1909), právě
Biegasovo „slovanství“ zde hrálo podstatnou roli, již nakonec v plánované studii nevyjasnil.
Co tedy bylo v autorově uvažování díky pařížské zkušenosti nové (a zlomové) zejména, je
492

Jde o Martenův překlad pasáže z Ritterova článku o Švabinském, který byl publikován v L’art et les artistes
v roce 1913. Srov. originál: „[…] le plus pieux et excellent fils d’une part, en perpétuelle adoration devant sa
mère et sa mère-grand, de qui l’esprit de famille va jusqu’à peindre sans cesse les siens dans leurs intérieurs
de bons bourgeois de Prague, et d’autre part le plus sauvage, le plus lubrique, le plus franc mauvais sujet
s’échappant tout à coup de la zone des tendresses tutélaires pour courir des bordées de matelot ou de
tourlourou, assaisonnées de raffinements artistiques dont semblerait seule capable une imagination un peu
nègre, agitée de la nostalgie des couleurs équatoriales.“ (Ritter 1913, 79). Skica překladu je uložena v LA
PNP, f. MM. K Ritterově empatii ke Slovanům a jeho zprostředkovatelské roli srov. (Galmiche 2003).
493
Srov. formulace: „Myslím protivu mezi kmenovým instinktem, nekulturním a mnohdy protikulturním, a
umělou, evropskými vlivy a historickým vývojem sotva tří století danou kulturou, její účinky s ra çovní
povahou interferují a zatmívají ji – tu základní politickou myšlenku ruských prozatérů, s níž souvisí i jejich
zájem pro nejnižší společenské zjevy, kde hledají čistou raçu, i mravní úsilí [...]“ (Marten 1902c, 354). Jako
další umělecké reprezentanty myšlenky hledání typu čisté duše Marten uvedl Tolstého a Dostojevského.
494
Vladimír Hellmuth-Brauner ve strojopisné Martenově biografii poznamenal, že u výtvarníka Roericha Marten
obdivoval návrat k archaickému předpetrovskému Rusku a že je mu představitelem „rasy“ ve smyslu
kolektivní mocnosti, nikoli individuální síly (Hellmuth-Brauner [nedatovaný strojopis], 165). In LA PNP, f.
Vladimír Hellmuth-Brauner.
495
Srov. „Biegas se stal umělcem a básníkem z pastýře, z prostého snivého dítěte polských plání a jejich
samoty.“ (Marten 1907–1908a, 408).
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jeho soukromá slovanská sebe-identifikace, která se však stávala veřejnou jen pomalu.
Skutečně explicitní byla až v době první světové války, tehdy již ovšem jako identifikace s
„češstvím“, nikoli obecně „slovanstvím“.
Martenovo protežování lidového umění po návratu z Francie se ve srovnání
s propagací díla Bernarda a Claudela může jevit jako záležitost okrajová či snad jako pouhé
revanšování se přátelům.496 Nikoli však v rámci výše zmíněného kontextu. Tyto snahy měly
svou kontinuitu. Za Martenovými interpretacemi lidového umění a příklonem k Bernardovu
konceptu

obnovy

moderního

umění

v

návratu

k

tradici

italské

renesance

a

klasického/antického ideálu krásy stály též cíle společné: nutnost de-mechanizace moderního
života a spiritualizace jakož i jistá spiritualizace „mladé, vyvíjející se“ slovanské „rasy“.
Antické jako tradiční i „rasové“, univerzální i partikulární má ideálně tvořit harmonickou
jednotu. Užité dekorativní umění Zdenky Braunerové, Ory Robin a kněžny Marie Klavdievny
Teniševy Marten vysoce hodnotil jako anti-industriální: „vylučují neživotnou činnost stroje –
a třeba lidského stroje – a vyžadují prvotného aktu tvůrčí síly, neopakované, duchovní
koncepce umělcovy.“ (Marten 1909b). Stejně nadšeně vítal tendenci navracející se k
tradičním výrazovým formám umění a způsobům ruční tvorby počínající projektem Williama
Morrise Arts & Crafts, dále oživení gotiky a renesance v dílně Hauteclaire Armanda Pointa
(Doré 2010) a v umělecké kolonii Talaškino založené Teniševou (Marten 1909e).
Martenův obdiv k ruskému národnímu stylu, který charakterizoval jako „nesmírně
rozmanitý a vysoce vyvinutý svět forem, snah a možností, nedluhující ničeho západu, spojený
s nejprvotnějšími stylovými tradicemi Asie, ale prosycený uměleckými sklony i schopnostmi
slovanské rasy“ (Ibid.), překračoval čistě tvarově-estetická měřítka. Intence potvrdit
svébytnost a nezávislost „slovanského umění“ v sobě skrývá jistý geopolitický potenciál. Také
politicko-ekonomický rozměr projektu je těžko přehlédnutelný, neboť vedoucí ideou dílny v
Talaškinu bylo umožnit uměleckou produkci především prostým a nemajetným venkovanům.
Implicitně je přítomna myšlenka, že jejich tvorba má moderní civilizaci zajistit obrodu: „Tyto
předměty uspokojují nejrafinovanější touhy přepychu úžasně prostými a čistými prostředky.“
(Marten 1909e). Hlavní přínos projektu Marten spatřoval v rozvíjení „genetického kódu“ jako
stylového klíče uměleckého společenství: „Výstava moderního ruského umění zase byla
manifestací dekorativních snah, hledajících genetické souvislosti s tímto velkým objeveným
496

Jak vyplývá z Martenovy korespondence s Braunerovou, při druhém pobytu v Paříži v roce 1908 byl Marten
kromě přátel jako Élémir Bourges, Émile Bernard a Armand Point v kontaktu především se slovanskými
umělci-výtvarníky a sochaři sdruženými kolem kněžny Marie Klavdievny Teniševy, přičemž šlo zejména
o Rusy a Poláky. V kontaktu byl Marten též s českými sochaři v té době pobývajícími v Paříži – Bohumilem
Kafkou a Josefem Mariou Korbelem.
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prasvětem národního stylu.“ (Marten 1909e). Umělecká kolonie v Talaškinu se Martenovi
jevila jako možná cesta z krize moderního umění. Pro „pochopený vztah k dávné rasovní
tradici“ navrhoval koncept lidových uměleckých dílen jako vzor českému umění. Demechanizace, spiritualizace, tradice, idealizovaná „lidovost“ jako rajská nevinnost,
venkovanství a slovanství zde v Martenově vizi nakonec splývá (Ibid.).
Stylizované umění odvolávající se na tradici antickou, židovsko-křesťanskou i
slovanskou a stejně tak na umění lidové Marten čím dál více považoval za nejprogresivnější,
protože udržuje kontinuitu, je trvalé. V neustálých inovacích, revoltách moderny a
proklamovaných roztržkách s tradicí minulosti naopak spatřoval nebezpečí regrese,
upadnutím v chaos, nezkoordinovatelnou emocionalitu bez duchovní opory, a tedy novou
„dekadenci“. Autorovo znovuobjevování „rasové“ tradice kultur, prosazování klasického
ideálu krásy jako uměřenosti a současně radikální odmítnutí moderních směrů se nakonec jeví
jako logické (i když nikoli neproblematické) vyústění úvah, které byly v autorově myšlení v
jisté míře přítomny od počátku. Nešlo přitom úzce o otázky jazykového stylu, ale o možnosti
uměleckého výrazu vůbec. Martenovy teoretické úvahy o literatuře i vlastní umělecká tvorba
byly pokusy o definování i realizování principu harmonie a harmonické syntézy: předpokládá
harmonický pra-počátek, přirozeně disharmonický průběh (princip náhody, tlak milieu atd.
vyžadující zápas), ovšem korigovaný a usměrňovaný vizí budoucí harmonie.
Přibližně od roku 1908/1909 Marten ve směřování moderního umění konstatoval
novou nestabilitu, exces, permanentní experiment, tedy též prvky staronového „psychismu“ a
radikální individualismus, jimiž trpěla tvorba výtvarných i tzv. literárních impresionistů jako
Verlaine, Przybyszewski aj. Jak Marten napsal v eseji Krize umění z roku 1914, „Anarchie
futurismu nebo vnitřní chudoba kubismu jsou jen symptomy hlubšího zla, hlodajícího až na
kořenu umělecké inspirace.“ (Marten 1914c, 156). V tomto předválečném eseji Marten svůj
postoj shrnul do „tří bludů moderního umění“:
Popření génia, nevěra v tradici, porušený poměr umění k ohniskům duchovního života –
v těchto třech bludech koření krize moderního umění. Jimi upadlo v chaos, který je pohlcuje,
jimi ztratilo svou transcendentní entitu, smysl i oprávnění […]. (Ibid., 167)

Funguje-li „rovnost jako estetická kategorie“, pak podle Martena hrozí nivelizace umění.
Smysl pro kontinuitu nahrazuje „fanatismus modernosti“ a stále nové koncepce „nového
člověka“, jež jsou jen revoltou pro revoltu. Umění trpí zpředmětněním: „Obraz přestal býti
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výrazem myšlení a cítění, stal se věcí.“ (Marten 1914c, 156). „Rozvrat umělecké tradice“
znamená rozpad tradice duchovní, implicitně křesťanské. Duchovní rozměr moderního umění
se v Martenových očích rozkládá na všech rovinách výrazových prostředků a prochází tak
stejným procesem rozpadu, který charakterizoval tzv. dekadentní umění. Připomeňme tradiční
definici dekadentního stylu, v němž dochází k neustálé dekompozici celků – osamostatnění
stránky, následně věty, slova. Martenova charakteristika Cézannova pozdního díla není svou
povahou této definici nepodobná. Pozitivně revoltující rozměr osamostatňování a autonomie
„detailů“ utvářejících novou estetickou skutečnost však již chybí:
Prohluboval, analyzoval tolik prvky a složky linie i barvy, že stanul v posled před jejich změtí
jako před básní, rozloženou v písmena, nedávající smyslu – a jeho poslední obrazy vzbuzují
tísnivý dojem malířské neschopnosti, nemohoucí vyjádřiti citu, který tušíte v chaosu oněch
zlomených čar a blátivých těžkých barev. (Ibid., 160)

V rámci vlastní umělecké tvorby Marten následoval myšlenku, že umělecké dílo
má poskytnout množství prostředků a perspektiv, aby předpokládaného čtenáře obývajícího
již tak disharmonický svět nikoli „deformovalo“, disciplinovalo a instruovalo, ale poskytlo
mu svobodný herní prostor k tvorbě a sebetvorbě s množstvím aluzivních cest a odboček v
cestě krásy, včetně krásy ošklivosti, bolesti, úzkosti. Dílo vnitřně sjednocené ideou, i když na
první pohled ne vždy zřetelnou, má působit jako životní vzpruha a současně vždy udržovat
nutnou míru distance. Marten si však časem čím dál více uvědomoval, že vytvořit univerzálně
harmonické a harmonizující dílo, které bude sjednocovat protiklady za jakýchkoli dějinných
okolností a pro kohokoli, je v pravém slova smyslu ideálita a že nebezpečí dezinterpretace i
pragmatického zneužití díla je všudypřítomné. Nicméně je možné intenzitu jistých efektů, jež
se v kontextu konkrétní dějinné situace jeví jako nežádoucí, minimalizovat a ideu díla
„ozřejmovat“. Z této myšlenky vycházela autorova revize Cyklu pro druhou redakci. Docházel
zpětně k závěru, že styl knihy, a v kontextu situace první světové války zejména, byl příliš
lyrickoimpresionistický.
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9. JAZYK A STYL

A Latina bloudí vodami hledajíc krásnou ženu, mladou,
qui fera renaître au rivage latin
la pure joie antique et le culte païen.
Ernest Goubert: La reine Latina, glosa in Srdce, 1902

9.1 Královna francouzština

Užívání cizích slov i slov cizího původu v textech jakéhokoli druhu čelilo v
českém prostředí tradičním výtkám ze strany jazykových puristů. Uznávanou byla v
devadesátých letech devatenáctého století mj. jazyková příručka Rukověť správné češtiny (1.
vyd. 1891) Františka Bartoše, který – zaměřením dialektolog – přisuzoval morálně-estetickou
hodnotu „čistému“ jazyku českého/moravského lidu. Množství francouzských slov v soudobé
novelistice Bartoš hodnotil velmi negativně pro jejich nesrozumitelnost mimo úzký okruh
vzdělanců:
Oč jsou proti takovým nešvarám špatnější cizí slova našich vojáků a děveček: cimra, zupa,
hantuch, kšír, špígl, ramovat, mám aus a podobně? O to snad, že jsou vzata z blízké němčiny,
kdežto je naši vzdělanci berou ze vzdálenější frančiny? Skvrna jako skvrna, čistoty ani ta ani
ona rouchu nedodá. (Bartoš [1891] 1893, XXXVIII)
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Bartoš ve své knize, jež reagovala na jazykovou situaci v českých zemích, používal velmi
agresivní rétoriku o ohrožení národa prostřednictvím jazykové nákazy. 497 Za nebezpečí
považoval například i problém českých dětí v německých školách, z nichž některé „vrátí se
časem mezi své a tímto svým porušeným jazykem budou jako nákazou v ostatním zdravém
těle“ (Bartoš [1891] 1893, XXXVII). S inspirací v puristických hnutích v jiných evropských
zemích Bartoš svůj program uzavřel výstražnou výzvou:
[...] upřímná láska k národu napřed jeviti se musí upřímnou láskou a šetrností k jazyku
národnímu, neboť porušení jazyka národního jest porušením národnosti, jest chorobou
národní, kteráž vyléčena býti musí, nemá-li národ sám stihnouti jistá smrť. (Ibid., XLV).

Nové vydání (třetí v pořadí) Bartošovy knihy z roku 1901 inzeroval časopis Srdce.
Šlo o číslo, do něhož Marten přispěl prózou Čin, která obsahovala množství slov
francouzského původu či francouzské fráze a idiomy. Doporučení puristické příručky bylo
doplněno aktivistickým komentářem:

Lid náš venkovský, zejména pokud nečte, mluví svým krásným nářečím, a „vzdělanci“ mluví
a píší přečasto česko-německo-francouzskou směsicí slov. Kéž splní se očekávání autorovo a
všech přátel čisté mluvy. Zbraň se podává všem do rukou, jen třeba chopiti se jí. („Kritika“
1902–1903, 97)

Vlastenecká „jazyková politika“ časopisu Srdce se jeví jako přinejmenším rozpolcená, což
patrně též ovlivnilo Martenovo přimknutí k internacionální Moderní revue. Navraťme se k
mottu této kapitoly, citaci Goubertovy alegorické básně Královna latina, na niž upozornil
taktéž časopis Srdce. Vypráví o smrti krásné latiny, antické a pohanské, a hledání její dědičky.
Martenovi byla novou královnou francouzština, která odkazuje ke svým latinským a řeckým
základům, doslova jazykovým i symbolickým kořenům. Volba lexika ne-českého původu
ostatně tvořila jeden z pilířů prvního Cyklu rozkoše a smrti (1907) jako syntézy (viz dále
9.2.1). V Martenově případě šlo o otázku eticko-estetického programu, o autostylizaci kritikaumělce (homme des lettres), ovšem současně i o otázku osobní, rodinnou, přičemž tyto roviny
od sebe nelze jednoznačně oddělit.
497

Bartoš píše o jazykové „nákaze“ nikoliv „degeneraci“. Ovšem, použít výraz cizího původu „degenerace“ by
bylo proti vlastním Bartošovým zásadám. Tématu jazykové politiky a nacionalismu na kafkovském materiálu
se věnují četné práce Marka Nekuly, naposledy srov. (Nekula 2016).
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Marten kvůli jazykovému stylu svých kritik i beletrie v českém prostředí skutečně
narážel. Výtky k jeho (psané) češtině se objevovaly jak ze strany puristů a národně
orientovaných kritiků (3.1), tak ze strany kolegů z Moderní revue. V recenzi knižního vydání
Martenova eseje o Otokaru Březinovi (1903) Arnošt Procházka negativně hodnotil Martenovu
deformaci české syntaxe. Kritika lexikální roviny stylu z pera Procházky, který francouzské
výrazy běžně užíval, by ostatně nebyla příliš přesvědčivá498:
P. Marten usiluje vysloviti každou svoji myšlenku osobitě, nově. Obětuje příliš mnoho
novotvarům, které jsou druhdy nemožny, a znetváří vlivem francouzské skladby jazyk právě
v tom, co činí jeho podstatu, co z něho tvoří individuelný organismus, samostatného člena
v rodině řečí, totiž v jeho syntaxi – znásilňuje jeho ducha. [zvýrazněno autorem, J. K.]
(Procházka [1903] 1919, 411)

Konkrétní příklady skladby ani „novotvarů“ nicméně Procházka neuvedl.
Martenův teoretický přístup k jazykovému stylu lze označit za lingvisticky zcela
neakademický v tom smyslu, že jeho současníkem byl například teoretik „slohu“ Vilém
Mathesius.499 Nicméně, dříve než Marten široce koncipoval styl v esejích z let 1906–1907,
hovořil o slovu také, řekněme, „funkčně-stylově“. V roce 1903 (3. 5.) v Moderní revue
uveřejnil otevřený dopis (Marten 1902–1903a), který byl odpovědí na kritiku jeho recenze
německého vydání souboru Przybyszewského dramat v Moderní revue (Marten 1902–1903b).
Kritika redaktorů časopisu Slovo a Srdce spočívala v jazykově-politické výtce k užívání
„cizího slovníku a terminologie“. V kritizované Martenově recenzi Przybyszewského se lze
setkat s výrazy jako „bas-fond“, „parti-pris“, „paroxysmus“ a dalšími, které autor běžně
užíval.
Marten reagoval formulací: „Slovo jest mi jen prvek, jeho zařazení, vepětí,
způsob, jak je kladeno, dává jediné neklamné znamení o správném cítění jazyka.“ (Marten
1902–1903a, 448). Implicitně je přítomné vědomí, že jedna věc je jistá (systémová) množina
jazyka, druhá věc volba z množiny (později langue–parole), která je dána situací a účelem
textu. Z kontextu citace vyplývá, že množiny jazyků definované národně/rasově se v
individuálním projevu mohou volně prolínat, zvlášť je-li to považováno za nutné. Marten
498

V recenzi samé Procházka užil například výrazy jako „basovaným“, „parol“, „possibilitou“. (Procházka
[1903] 1919, 409, 410).
499
Vilém Mathesius v té době pracoval na rozlišování stylů na individuální a interindividuální, jež tvoří základy
české stylistiky. Srov. (Hausenblas 1996, 107). „Funkční“ klasifikaci slohu přibližně v dnešním běžném
chápání funkčních stylů lze nalézt též ve zmiňované Bartošově puristické příručce. Uvádí sloh novinářský,
prostonárodní, novelistický, básnický a vědecký. Srov. (Bartoš [1891] 1893).
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právo na volbu užívání cizího lexika tvrdošíjně obhajoval: možnosti českého slovníku podle
něj mnohdy k pojmenování nových skutečností v oblasti vědy nedostačují. Cizí slovo dále
umožňuje vyhnout se automatizované novinové frázi, navíc je výrazem participace na
společném, nad-individuálním vědění. S ohledem na charakter textu tak Marten obhajoval
užívání terminologie cizího původu jako celkově funkční:
[…] srovnejte jen vědecký a filozofický slovník např. francouzský, anglický, německý, které
přece mají už značný kus vývoje za sebou, kde jde o přesný a striktní výraz a zavrhuje se
novinářské patois – při terminologii vědecky založené, jejíž možnost metafory a symbolu je
omezena, je cizí slovo nutností, jejíž smutek vykupujeme citlivostí pro zvuk a spád své řeči.
(Marten 1902–1903a, 448)

Marten ve své argumentaci sjednocuje požadavek na funkčnost i estetičnost, resp.
jejich kompromis. Výtku uvedených revue současně využil též jako obranu práva na styl coby
individuální volbu a uspořádání jazykových prostředků. Autor (kritik) – uživatel jazyka – je
podle něj konstruktér, který se řídí svou psychologií – rozumem a citem. Styl je procesem
sjednocování partikulárního s obecným, individuálního s nad-individuálním i výrazem
jednoty osobnosti mluvčího-stylisty. Slovo, ať již původu cizího či domácího, je elementem
výsledného tvaru a je-li správně užito, neexistuje skutečný argument proti:
Stavba a rytmus dávají záruku ryzosti a mocnosti jazykové, nic jiného. Tím více, kde řeč je
tak nedotvořená a neúplná, jako u nás, a kdy žijeme křížení a prolínání se idejí, myslíme
spojitě s mysliteli všech ras a dob, jako dnes: těžiště stylu leží docela v psychickém přízvuku
a nenapodobitelném rasovním podbarvení věty. (Ibid.)

Citovaná pasáž, která chce především glosovat, nikoli vysvětlovat, působí interpretační
potíže. Význam pojmu „rasa“ a metafory „rasovní podbarvení“ je opět poněkud zastřen.
Vztahy mezi tím, co je v jazyce, resp. stylu „psychického“, fyziologického a duchovního
charakteru, nejsou rozvedeny. Připomeňme, že výraz „rasa“ navíc v obecném měřítku
nemusel nutně (či jedině) znamenat „slovanství“, „latinitu“, ale také tvůrčí typ osobnosti
podle dobové estopsychologie (sensitiv, imaginativ).
O jazyku jako systému Marten explicitně nehovořil, psal nejčastěji o „slovu“,
popř. „řeči“ (viz výše), ale zejména o stylu jako sjednocujícím uspořádání prvků. Jeho úvaha
o tzv. rasovém tradicionalismu ve vztahu ke „slovanství“ se týkala jazyka umění v nejširším
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smyslu, tzn. jako kontinuita forem a tvarů ve výtvarnictví a sochařství. Spojení konceptu
„rasy“ a přirozeného jazyka jako národního s jistými inherentními kvalitami – estetickými a
duchovními či dokonce morálními Marten nikde přímo netematizoval. Romantické úvahy
o jazyce jako vrozené struktuře (viz Humboldtova typologie Sprachbau) podobající se
vlastnosti, která determinuje myšlení, odráží a formuje „národního ducha“ 500 byly Martenovi
patrně spíš vzdálené, alespoň ve smyslu hrubých hierarchizací mentality národa či „rasy“
v závislosti na „dokonalosti“ jazyka. Tyto teorie a jejich dědictví však tvořily součást
vědeckého paradigmatu Martenovy současnosti a byl s nimi nutně konfrontován. V jakém
kontextu úvah o jazyce se tedy Marten přibližně pohyboval?
Marek Nekula píše, že lingvistice devatenáctého století dominovala představa tzv.
organičnosti: „As a rule, language was not just explained using organic metaphors; it was also
conceived as an organism and bound up with the völkisch organism, that is, the national body
and later or even race.“ (Nekula 2016, 112).501 Nemáme doklady o tom, že by se Marten o
lingvistickou literaturu své doby nějakým způsobem zajímal. Jméno Hyppolita Taina a
Ernesta Renana v ego-dokumentech sice polemicky zmínil několikrát, ovšem jako myslitele v
širším smyslu a historiky. Taine považoval jazyk za produkt „rasy“ v biologickoantropologickém a geografickém smyslu, k čemuž družil též kritéria estetická a morální.
Jazyk je analogický zmiňované „struktuře charakteru a ducha“ (viz 6.10.1), která vzniká na
základě determinant („rasy“, milieu a momentu). Jazyk tak tvoří komponentu „společenství
krve a ducha“:
Une race, comme lʼancien peuple aryen, éparse depuis le Gange jusquʼaux Hébrides, établie
sous tous les climats, échelonnée à tous les degrés de la civilisation, transformée par trente
siècles de révolutions, manifeste pourtant dans ses langues, ses religions, dans ses littératures
et dans ses philosophies, la communauté de sang et dʼesprit qui relie encore aujourdʼhui tous
ses rejetons. (Taine [1863] 1999, XIX)

500

Pro Wilhelma von Humboldta je jazyk vrozená struktura korespondující s duchem národa: „Jazyky jsou různé
proto, že se v nich zrcadlí mentalita jednotlivých národů; jinými slovy: jazyky jsou různé proto, že existují
různé pohledy na svět, který není předem dán.“ (Černý 1996, 95). K tomu srov. také (Gauthier 2009, 158).
501
Marek Nekula upozorňuje na kontinuitu myšlení Johanna Gottfrieda Herdera. Původ jazyka je podle Herdera
„organický“, vzniká imitací a je založen na jednotě zvuku a smyslu. Jeho původ je však též sociální, jako
smlouva mezi lidmi či lidmi a Bohem. Schopnost řeči je současně vrozená. Herderovy úvahy o jazyce byly
pro devatenácté století podstatné především tím, že kladou důraz na přirozený a „přírodní“ mluvený jazyk
lidu. V německojazyčné oblasti na Herderovy úvahy navazovali Ch. H. Steinthal a Moritz Lazaurus. K tomu
srov. (Nekula 2016, 111–113). Bylo by možné studovat paralely jejich koncepcí s např. Tainovou.
Determinace jazyka geografickými a fyziologickými podmínkami, tzn. jejich vliv na tělo a následně ducha,
představoval společný úběžník.
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Historie přírody a jazyka je pro Taina neoddělitelná, klima, fyziologie,
psychologie i kultura tvoří jednotu. Mezi antropologií a psychologií se pohybovaly také
lingvistické teorie Ernesta Renana. Tainovskou koncepci Renan modifikoval tím, že postupně
vydělil neméně problematickou kategorii lingvistické rasy („race linguistique“). Východiskem
mu bylo srovnání „Semitů“ a „Indoevropanů“, přičemž dospíval k závěru, že rozdíly mezi
těmito dvěma skupinami nejsou biologicko-antropologické (žádné „příbuzenství krve“ či
nepříbuzenství), ale jazykové a kulturní, což znamená, že se musí jednat o koncepty „rasy“
dva, biologicko-antropologický a jazykový. Ve svých teoriích však elementy jednoho
konceptu pro vysvětlení druhého kombinoval a využíval je k hierarchizování jazykových
společenství (Crépon 2000, 122–123).502
Alespoň zmiňme, že Renanova charakteristika semitských jazyků ve spisu
Histoire générale et Système comparé des langues sémitiques (1855) se mnohdy nápadně
podobá pozdějším modelům tzv. dekadentního stylu: fyzický a smyslný charakter jazyka,
nepodřízenost větných členů celku věty odpovídá charakteru jeho uživatelů atd. Renan
například předkládá teorii, podle níž „semitské jazyky“ na rozdíl od „árijských“ nevznikly z
dávné historické „syntézy“ jako základu, ale jsou „analytického“ charakteru, tzn. k syntéze
dospívaly dlouhým vývojem. Renanovy kategorie jsou značně problematické, nemají být
výrazem hodnocení pozitivní versus negativní, ovšem v celku spisu je hierarchie jazyků
vztahovaná k budoucí realitě zřejmá. „Semitské jazyky“ Renan charakterizuje metaforickými
popisy narušování hierarchického uspořádání organismu věty (zde doslova těla „corps“). Lze
zde nalézt shody s pozdějšími oblíbenými metaforami subverzivních detailů (u Nietzsche,
Bourgeta, Rodina, Martena):503
Les langues sémitiques, envisagées dans leur ensemble, sont des langues essentiellement
analytiques. Au lieu de rendre dans son unité lʼélément complexe du discours, elles préfèrent
le disséquer et lʼexprimer terme à terme. Elles ignorent lʼart dʼétablir entre les membres de la
phrase cette réciprocité qui fait de la période comme un corps dont les parties sont connexes,
502

Nejúplněji tuto myšlenku Renan vyslovil v přednášce Des services rendus aux sciences historiques par la
philologie. (1878). V De lʼorigine du langage (1848) Renan ještě píše, že charakter jazyka je svědectvím o
charakteru „rasy“, jež odráží podmínky „přírodní“ (klimatické, psychologické). Píše, že „indoevropské
jazyky“ jsou jazyky filozofické, schopné abstrakce, protože „indoevropská rasa“ („race indo-européenne“) je
„rasa“ metafyziky, „rasa filozofická“ a vice versa. Naopak „semitské jazyky“ „semitský lid“ („peuple“)
předurčují ke konstrukci monoteistických náboženství. Jinde je charakterizuje jako jazyky senzuální, tělesné,
abstrakce neschopné. Jak poznamenává Marc Crépon, Renan nejenže vycházel z běžných rasových stereotypů
své doby, ale pod záštitou vědy je takto fixoval (Crépon 2000, 120–121). Srov. také (Gauthier 2009, 176).
503
Je však nutné dodat, že (alespoň pokud je nám známo) Renan o dekadenci v souvislosti se semitskými jazyky
explicitně nehovoří. Jde spíše o shodu dobově oblíbených modelů a metafor. K interferencím kategorie
„židovství“ a „dekadence“ docházelo až později.
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de telle sorte que lʼintelligence de lʼun des membres nʼest possible quʼavec la vue collective
du tout. (Renan [1855] 1958, I, § III, 522)

Umělecké užití jazyka je však samo o sobě vždy považováno za specifické. Jak
ukázala Linda Dowling v analýze děl britského estetismu (Decadence and Language in the
Victorian Fin de Siècle) nebo Luboš Merhaut (Cesty stylizace), dekadentní umění na poli
jazyka znamená „úsilí o autonomii jazyka jako neběžného, umělého, tedy uměleckého,
psaného dialektu“ (Merhaut 1994, 79). Robert Pynsent hovoří o jazyku literární komunikace
představitelů moderny jako o jazyku „intelektuální elity“ (Pynsent 1973). Jak dokládá
Martenova korespondence například s Annou Fischerovou, zpočátku též se Zdenkou
Braunerovou504, F. X. Šaldou, Arnoštem Procházkou nebo Jiřím Karáskem ze Lvovic, užívání
zejména francouzského lexika a důraz na estetickou stránku literární komunikace byl pro
tehdejší českojazyčnou inteligenci příznačný.
Z Martenových nesoustavných glos na téma jazyka(ů) plyne, že jej chápal jako
jakýsi tradicí předpřipravený nad-individuální systém, z něhož člověk volí svým rozumem a
citem, který se však, individualizovaný, spolu s člověkem vyvíjí a mění, neboť člověk, zvláště
moderní, se nepohybuje jenom v rámci tradice jediné. Jak svědčí Martenovy výroky o
jazykovém stylu, jeho utváření chápal jako proces rozvoje osobnosti: styl člověka-umělce
odpovídá jeho cítění a myšlení.505 V případě („syntetizujícího“) úsilí o sjednocení umění a
života Martenova rázu však není snadné kategorii autonomie jazyka jako „neběžného,
umělého, tedy uměleckého, psaného dialektu“ jasně vymezit. V důsledcích jde o otázku, do
jaké míry lze uměleckou stylizaci považovat za člověku vlastní a kde jsou její limity. Co se
týče lexikální roviny Martenova jazyka ve styku osobním i veřejném, šlo jistě o vědomou
volbu, jejíž reflektování s časem nabývalo na síle. Jak ovšem přesně určovat hranici mezi
504

Téma proměn Martenova korespondenčního stylu v závislosti na adresátovi by vyžadovalo zevrubnější
analýzu. Např. míra slov cizího původu je v korespondenci s Braunerovou z počátku vyšší, evidentně šlo o to
ukázat partner-ovi/-ce v dialogu své intelektuální rozpětí i nabídnout/opětovat srozumění. Slova
cizího/francouzského původu jistě mohla být užívána za účelem vyvolání efektu distance od všeho „běžného“.
Po bližším seznámení však korespondenti někdy komunikují výlučně francouzsky. Jazykový kód se mění ve
výraz familiérnosti. Dodejme, že ve francouzštině Marten někdy korespondoval i se svou manželkou.
505
Dále by se nabízelo srovnávat Martenův přístup s úvahami Hugo Schuchardta. Podle něj je jazyk výtvorem
jednotlivce; člověk vytváří individuální jazykový styl, který odráží jeho život, charakter, kulturu a nálady.
Schuchardtovy úvahy ovlivnily tzv. estetický idealismus Karla Vosslera. Jak píše Jiří Černý, estetický
idealismus navrátil do centra dění mluvčího a jeho osobnost: „Jazyk je nástroj ducha; je to materiální jev,
kterým člověk zvěcňuje své myšlenky a pocity. Existuje vztah závislosti mezi psychologickým světem
člověka (příčina) a jazykem, který jej reprodukuje (důsledek). V jazyce se zrcadlí podstata jednotlivého
člověka; styl je individuální výraz jeho estetického ideálu. Ve všem, co člověk řekne, je obsaženo něco z něho
samého; protože je člověk pokaždé jinak citově naladěn, nikdy neopakuje dvakrát totéž naprosto stejným
způsobem.“ (Černý 1996, 120).
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autostylizací jako něčím (uměle) přidaným a přirozeností danou vlivem bilingvální výchovy a
vzdělání?
Nicméně, o jazyce literární komunikace – Martena i dalších modernistických
umělců-kritiků – lze v každém případě uvažovat jako o autonomním ve smyslu prosazování
principu svobody projevu osobnosti. Není nutné jej nahlížet jen jako „únik od reality“, ale i
jako snahu svobodnější a otevřenější (českou) realitu utvářet, resp. připravovat její podmínky.
Je ovšem třeba mít na paměti, že k dispozici máme jen písemnou formu kontaktu. Otázkou
bez odpovědi zůstane, do jaké míry v okruhu erudovaných umělců a kritiků, často
frankofonně orientovaných, skutečně docházelo k oživování „uměleckého psaného dialektu“
v běžné komunikaci.

9.2 Jazykově-stylová proměna Cyklu: dekadence a syntéza

Proto je izolace tak zhoubným trestem, druhem
vnitřní popravy zločince, který je člověkem činu
par excellence, ale vždy s přemírou imaginace…
Mimo dobro a zlo, 1907
Proto je osamocení tak zhoubný trest, druh
vnitřní popravy zločince, který je člověk činu par
excellence, ale vždy s přemírou obraznosti...
Mimo dobro a zlo, 1917

Styl Martenovy beletrie je charakteristický svou jednolitostí – ojedinělé jsou
promluvy auktoriálního vypravěče, subjektivní er-formální vyprávění i dialogické promluvy
postav od sebe nebývají stylově odlišeny, výjimku tvoří cizojazyčná motta a jediná snová
promluva. Marten stejně jako ostatní modernističtí autoři usiloval o styl individualizovaný,
chceme-li distigué či „distinguovaný“, čili nevšední ve smyslu vybraný, vznešený a
rezervovaný. Stylová jednolitost Martenových textů působí efektem plošnosti, chladu a
distance (viz např. důsledné užívání infinitivů zakončených na -ti). Texty však současně mají
svou výraznou vnitřní dynamiku a plasticitu, již zajišťují stylové prostředky jako iluzivní
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antiteze, aluze, redundance, elipsa, evokace barev aj. Zdání plošnosti je mnohdy „narušeno“
afektovaným zvoláním evokujícím emfázi (forma neslovesné věty). Efekt „pronikání“ plochy
textu umožňují komplikované syntaktické celky (akumulace přídavných jmen a příslovcí),
které ve spolupráci se synestezií mění režim vnímání, sugerují krouživý pohyb a utvářejí iluzi
malströmu (viz dále).
Jazyk Martenových próz lze též nahlížet jako sociolekt. Hlavní postavy mnohdy
znejasňované národní identity hovoří vytříbeným jazykem sebereprezentace české
intelektuální elity. Přítomnost francouzštiny a implicitně též latiny a řečtiny jako jejího zdroje
je v jejich češtině představena jako zcela běžný jev, který není třeba zdůrazňovat jinak než
samým užíváním jazyka. V tom spočívá rozdíl v jazykové koncepci postav i celého fikčního
světa Martenovy a například Karáskovy prózy. Jak píše Marek Nekula, Karáskovu románovou
trilogii s postavami nejasné národní identity provází metatextová reflexe jazyka, která se
podílí na obrazu Prahy jako kosmopolis: „Karásek v něm [románu Ganymedes, J. K.]
vyprávěný pražský svět očišťuje od slovanských, resp. národně polarizovaných obrazů Prahy.
Praha je původem, jazykem, dandysmem a dekadentní stylizací románových postav
katapultována ze střední Evropy směrem na západ.“ (Nekula 2012, 2018, v tisku).
Co se týče lexikálních prostředků Martenovy prózy, míra expresivity
prostřednictvím deminutiv a citoslovcí je omezena na skutečné minimum, resp. téměř není.
Postavy bipolárně situované do subalterní skupiny velmi příznačně mlčí: zahradník,
služebnictvo, „černá nymfomanka“. Tyto postavy ani nemluví, ani nejednají a jejich
přítomnost působí jako němá výčitka. Výjimku tvoří zmíněná expresivní snová promluva
postavy „chudé stařeny“ v textu Půlnoční dítě, která jako implicitní metatext poukazuje na
jazykovou stylizovanost a konstruovanost fikčního světa. Současně subverzivně odhaluje
jistou fingovanost jednoty světa „románu“. Nahlíženo z pozice teorie Michaila Bachtina,
Martenův „román“ je socio-ideologicky tlumeně mnohohlasý. Současně je též „pseudodialogický“ v tom smyslu, že dialogická slova postav mnohdy blokovaně a rozbujele (pseudodialogicky) cirkulují jejich vědomím:
Deshalb besteht die Vielfalt von verkörperten Standpunkten, die der Roman anstrebt, nicht in
der logischen, systematischen, rein semantischen Fülle möglicher Standpunkte, sondern in der
historischen Fülle von wirklichen sozioideologischen Sprachen, die in der betreffenden
Epoche zueinander in Wechselwirkung getreten und eine werdende widersprüchliche Einheit
sind. (Bachtin 1979, 291)
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Cyklus představuje stav bachtinovské heteroglosie před výbuchem. Snovým přízrakem „chudé
stařeny“, který vyvstává z ne-vědomí převychované dívky z předměstí, „román“ doslova
praská ve švech. „Pravdivá“ promluva snu poměrně drasticky prolamuje symbolicky
rozdělené světy a „dohání“ vícehlasí „románu“.
Proměny Martenova stylu jsou patrné v souboru Dravci z roku 1913506 a jejich
markantnost plně vystoupí při spojení obou knih do nového celku Cyklu rozkoše a smrti
(1917). Celková proměna jazykového stylu druhé redakce Cyklu byla jistě motivována
vědomím historičnosti jazyka, ale zejména částečným potlačením některých rysů tzv.
dekadentního stylu jako sociolektu, idiolektu i uměleckého dialektu. Šlo o umírnění celkové
expresivity a emocionality textu směrem k harmonizaci, která se snoubí s civilností. V
některých případech se jedná o změny lexika velmi subtilního rázu. Autor jimi však
významně manifestoval proměnu stylové, tzn. též ideové koncepce Cyklu. Do této oblasti
náleží též nahrazování slov cizího původu českými ekvivalenty, neboť proměna jazykové
stránky díla představovala mimo jiné akt Martenovy příslušnosti k Čechám a českojazyčnému
prostředí s jeho adresáty.507 Následující analýza Martenova jazyka je v rámci možností této
práce selektivní a má představovat zejména otevření cest k dalšímu výzkumu a
komparativním analýzám. Jako reprezentativní příklad volíme autorovy úpravy textu Mimo
dobro a zlo časopisecké verze a první a druhé redakce Cyklu. Analogické změny Marten
prováděl v textech Půlnoční dítě, Erotikon, Závrať (druhé redakce). Tendence úprav
dokládáme příklady převážně z těchto textů, případně i z textů v souboru (části Cyklu)
Dravci.
Textové úpravy lze rozdělit na bezpříznakové a příznakové měnící styl (čili též
smysl). Pojetí stylu v období fin de siècle jako znaku jedinečné osobnosti bylo poněkud
odlišné od většiny současných koncepcí ovlivněných Pražskou školou a teorií
funkčních/interindividuálních stylů (Čechová a kol. 2003, 17). Může tedy docházet k tomu, že
i když z dnešního pohledu některé změny rovinu stylu překračují směrem do oblasti
metafyziky, náboženství, psychologie (např. též změna výrazu z „nadpřirozený“ na „vnitřní“),
ve své době naopak právě rovinu stylu osobnosti a jejího díla reprezentovaly a byly v
naprostém souladu s tehdejšími měřítky. Jako příklady bezpříznakových změn, lze uvést
506

V esejích Knihy silných (1909, 1910) je frekvence slov cizího původu na první pohled vyšší, což je však dáno
spíše charakterem textu, který se ocitá na pomezí mezi beletrií a odborným/vědeckým textem.
507
Výrazem tohoto posunu je například Martenovo přejmenování hlavní postavy dialogu Závrať z Eugen na
Ondřej.
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nahrazení původního lexika výrazy ze stejné stylové roviny (v posledním uvedeném případě
motivováno neopakováním slov): poddávali se – podléhali (s. 11), 508 odporovati – namítati (s.
15), strašném – nesnesitelném, tvář – obličej (s. 14) ad.

9.2.1 Estetistní expresivita a lexikum

Princip Martenova stylu, který vrcholí Cyklem první redakce, bychom mohli
nazvat jako estetistní expresivita. Jde o celek strategií, které se zakládají na „dvojí hře“
přibližování („vtahování“ do textu) a distance. Stylové prvky ve svém celkovém uspořádání
provokují svým výrazem zaměřeným na výraz, a to ve spolupráci s dynamikou jazykové
emocionality a syn-estezie. Celkový efekt „chladné“ elegance, distance i dynamiky textu je
umožněn emocionální neutralitou a nevšedním charakterem jistých výrazů, často
cizojazyčných, jejichž působivost je však umožňována právě kombinací s jinými
emocionálními výrazy a syn-estetickými (lyrickoimpresionistickými) efekty: slova-barvy/tvary/-zvuky/-vůně. Mnohé z těchto prvků se při úpravách Cyklu po roce 1915 Martenovi
evidentně jevily jako nepatřičné, vlastní minulému kontextu. Autorova nová koncepce syntézy
se proměňovala a jeho záměrem bylo tento expresivní příznak v různých rovinách významové
výstavby díla umírňovat.
Expresivita je v této práci chápána široce jako odchylka od očekávání na ose
syntagmatické a paradigmatické, tedy jako taková volba výrazů či způsob jejich uspořádání,
které ruší představu neutrality a vyjadřují citový (emocionální), hodnotící a volní vztah k
zobrazované skutečnosti. V Martenových textech se lze setkat s tzv. adherentní expresivitou,
kdy expresivní příznak jistých výrazů není patrný na první pohled. Tento druh expresivity
vzniká v jistém kontextu, ustaluje se postupně rozčleněním a přenesením základního významu
a ze synchronního hlediska bývá stabilizovaný. Do této skupiny by náležely výrazy jako
analýza, syntéza, instinkt, negace, nervy, kategorický imperativ ad., které jsou v textu užívány
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Není-li v následujících analýzách uvedeno jinak, strany vždy odpovídají první redakci Cyklu z roku 1907.
Exemplář s autorovými přípisky je uložen ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Tyto korektury
korespondují s podobou druhé redakce Cyklu z roku 1917 publikované v roce 1925.
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v přeneseném významu a aplikovány na nejrůznější oblasti v doprovodu emocí či afektu. 509 V
Martenových textech se setkáváme také s tzv. kontextovou expresivitou. Vzniká při
kombinaci výrazů, které náležejí různým stylovým oblastem (Bachmannová a kol. 2002,
131–132). Tuto kategorii rozšiřujeme o výrazy cizího původu, výrazy silných vjemů a emocí
(viz dále). O kontextové expresivitě lze uvažovat zejména v Cyklu druhé redakce – uvedené
výrazy s adherentním expresivním příznakem jsou sice užívány v nižší míře, tím na sebe však
v kontextu jiné doby a jiných estetik výrazně upozorňují rovněž a vystupují jako stylový kód
fin de siècle.
S projevy estetistní expresivity se u Martena setkáváme zejména před rokem 1907,
tzn. do vydání Cyklu první redakce. Do této kategorie lze zařadit textové strategie částečného
odvratu od českého jazyka (na ose český výraz versus slovo francouzského původu) a volbu
výrazu, který byl v českém prostředí chápán jako tzv. exkluzivní. Mnohdy jde o operaci
jedinou pokrývající oba významy. Jak se však pokusíme ukázat dále, tento problém byl
komplexnějšího rázu (viz 9.2.1.1). Martenovi šlo především o eliminování jazyka běžné
komunikace, včetně vystříhání se jistých projevů citové bezprostřednosti a emocionality, které
byly spojovány s negativně chápaným lyrismem.
V letech 1915–1917 výše nastíněné stylové principy plně nevyhovovaly smyslu
skutečnosti, který chtěl Marten umělecky projektovat. Z textových úprav pro druhou redakci
lze rekonstruovat mechanismy stylového a významového přepólování. Jako problematické či
nevyhovující se jevily následující prvky (užívané v časopiseckých verzích textů či v Cyklu
první redakce):
(1) distancující expresivní příznak lexika cizího původu je příliš emocionálně zatížen,
speciální kategorií byla filozoficko-medicínská terminologie;
(2) lexikum vyjadřující tělesnost, biologičnost, smyslovost či obecně proces vnímání ve
spojení se silnými emocemi („jazyk nervů“, viz dále) je příliš senzuální, odvádí subjekt od
racionality;
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S tzv. inherentní expresivitou se v Martenově díle setkáme dvakrát, kromě užití citoslovce v textu Půlnoční
dítě z roku 1907 jde o slovesnou formu „pohybujem“, která značí pejorativní příznak idiolektu postavy
politika v Mimo dobro a zlo z roku 1902. Historickému vývoji inherentní expresivity ve slovanských jazycích
je věnována podrobná zakladatelská studie Václava Machka (Machek 1930).
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(3) syntaktické zvláštnosti jako akumulace větných členů v komplexních souvětích se jevily
jako obšírné a složité, příliš zdůrazňující rytmus a zvukovou stránku výrazu na úkor jasného
sdělení.
Tzv. nekonečná věta a její paterovská „ornamentální slova“ nyní evidentně neodpovídala
Martenovým požadavkům na eticko-estetický rozměr díla-textu. Šlo o problém synestetických efektů jistých pasáží založených na hudebnosti výrazu, evokaci barevnosti (často
„purple/mauve“) a simulaci olfaktorických vjemů – květinové vůně (viz 9.2.6).
Výraznou stylovou proměnou nové redakce Cyklu bylo nahrazení části slov cizího
původu českými ekvivalenty, popř. významově blízkými českými výrazy. Je evidentní, že šlo
o Martenovo gesto identifikace s českojazyčným prostředím, které však nemělo být
definitivním skoncováním se svou uměleckou minulostí. To by znamenalo popření sebe sama
a takový přístup byl Martenovi cizí. Proměna i kontinuita v tomto směru utvářejí novou
„organickou jednotu“, užijeme-li dobového slovníku.
S vysokou frekvencí slov cizího/francouzského původu se lze setkat zejména v
Martenových juvenilních textech, kam řadíme prózy Mstitel, Dáma se psem, Čin a
časopisecké verze próz Cyklu. Nebývale působí například užití výrazu „ke trottoiru“ namísto
„k chodníku“ v Čin (Marten 1901–1902b, 141); „clairvoyance“ – „prozíravost“ v Mimo
dobro a zlo (Marten 1901–1902i, 83) nebo užití výrazu „je ne sais quoi“ – „jakýsi“ vyjadřující
obavu v textu Půlnoční dítě (Marten 1904–1905b, 120), který byl pro knižní verzi odstraněn
aj. Užívání obratů ve francouzském prostředí ve své době módních jako „abstracteur de quinte
essence“ (Marten 1925a, 204), jež nemají svůj český ekvivalent, náleží do kategorie podstatně
jiné než např. výraz „trottoir“. Výrazům jako „dekadence“ a „degenerace“ se Marten vyhýbal
a ve své próze jich užil jen jednou: „dekadentních period“ v Dáma se psem (Marten 1900–
1901, 206) a „degenerované filozofy [orig. filosofy] Port-Royalu“ (Marten 1901–192i, 272) v
časopisecké verzi Mimo dobro a zlo.
V následujících příkladech jsou pro ilustraci uvedena veškerá slova cizího původu
přejatá z francouzštiny na náhodně zvolených stranách textu Mimo dobro a zlo (1907) s
vyznačenými zamýšlenými úpravami pro nové vydání (1917). Veškeré vyznačené změny v
exempláři z roku 1907 byly realizovány. Je evidentní, že Martenovi rozhodně nešlo o
vytvoření jakési násilně puristické české verze. Mnohá slova cizího původu ponechával:
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s. 19: ideovou, elementárního – smyslového, instinktivné – tělové, intelekt [orig. intellekt],
malströmu [orig. maelstromu] – víru, instinktu – pudu, hypotézy [orig. hypothesy] –
hypothese, mechanicky, farce, nervů, kosmický

s. 29: identického, imaginace, systematicky, izolace [orig. isolace] – osamocení, imaginace –
obraznosti, reflexem – odleskem, apatie [orig. apathie]

s. 31: metody [orig. methody] – odstraněno, bizarního – paradoxního, apatii [orig. apathii],
mánií [orig. manií], fantomy, reálného – odstraněno, partitury – skladby, splín [orig.
spleen], individuelních, kosmu, determinovány – předurčeny, melancholie – smutku, fixní
ideou, ironickou

s. 54: metodou [orig. methodou], elementy – složkami, energie – bytosti, anihilace,
absolutno, renesančního [orig. renaissančního], schémata [orig. schemata], formu, tragický,
manifestacích – výbojích, formu, monstrózního [orig. monstrozního] – obludného,
rafinovaněji [orig. raffinovaněji]

Také následující slova cizího původu, vybraná namátkou pro ilustraci, Marten pro
nové vydání nahradil českými ekvivalenty:510
masu [orig. massu] – hmotu, timbru – zvuku, esencielní [orig. essencielní] – ryzí (s. 4)511; lektur –
četby (s. 7); perspektivy – dálky (s. 8); enervováni – zasmušeni (s. 11); fantazií [orig. fantasií] –
přeludů, evidentním – jasným, funkci – určení (s. 15); energie – síla (s. 18); nervy – čivy,
mystifikace – přeludy, fantomy – přízraky (s. 20); vibroval – chvěl se, fantom – přelud,
transformoval – přetvořoval (s. 24); blasfemická – rouhavá, paralyzoval [orig. paralysoval] –
ochromoval (s. 25); fýze [orig. fyse – bytosti, atmosféru – prostředí, fyzicky [orig. fysicky] –
tělem, ironický – uzavřený (s. 28); agonie – hynutí, personality – bytosti, analýzami [orig.
analysami] – otázkami, studoval – zkoumal (s. 30); definitivní varianta mých snů – poslední
pravda mých snů, symptom – účinek, úsilí sociálních instinktů – práce hromadných pudů (s. 32);
senzibilitou [orig. sensibilitu] – nitro, fyzickou [orig. fysickou] nutností – přirozeny (s. 33); izolace
[orig. isolace] – samota (s. 35); energii – bytost (s. 36); etických [orig. ethických] – mravních,
fyzický [orig. fysický] – tělesný (s. 37); dimenzí [orig. dimensí] – obrysů (s. 38); intimně –
510
511

Strany uváděné v závorce vždy odkazují k verzi Cyklu z roku 1907.
Marten též nahradil strunami – vlákny. Slovo slovanského původu „struna“ snad považoval za slovo cizího,
tedy francouzského/latinského/řeckého původu, a to vzhledem k podobnosti s in-strum-ent. Srov. (Machek
2010, 583). Spíše se však můžeme domnívat, že důslednost v otázce skutečné etymologie slova evidentně
nebyla stěžejní. Šlo především o to, jak se slovo může jevit.
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důvěrně, stupidní pohled – ohromený pohled (s. 39); nuance – odstín (s. 40); intenzivněji [orig.
intensivněji] – prudčeji, v halucinaci – v horečce (s. 41); nuance – masa [orig. massa] (s. 42);
glosovalo [orig. glossovalo] hořce jeho klid – výsměšně rušilo jeho klid, exquisní – sladkou (s.
43); orgiastického štěstí – vysokého štěstí (s. 45); transcendentní rozkoše – víc nežli lidské rozkoše
(s. 46); intimně – důvěrně, parfumovaných – provoněných (s. 47); delikátní – jemný, reálná –
skutečná (s. 48); torza [orig. torsa] – trupy (s. 49); blasfemické – rouhavé, masy [orig. massy] –
davu (s. 51); vnitřní entitě – podstatě, intenzivnější [orig. intensivnější] energie – větší sílu (s. 53)

Šlo o stylový zásah výrazně zmírňující efekt distance ve smyslu přibližování textu
tzv. běžnému českému čtenáři, tj. eliminování výrazů hodnocených jako exkluzivní v
původním slova smyslu (výjimka, vyloučení). Nešlo však o změnu celoplošnou, mnohé z
původně cizojazyčných výrazů, které utvářejí stylový kód fin de siècle, Marten i v nové verzi
Mimo dobro a zlo revidovaného Cyklu, zachoval:
chiméry [orig. chimaery] (s. 18); fyzické [orig. fysické] (s. 20); fantom (s. 21); rafinované
(s. 23); glosoval tónem, energie, paralyzovaného [orig. paralysovaného], analýzou [orig.
analysou], instinkt (s. 24);

scenerie, vegetujícího, nervózní [orig. nervosní] (s. 26);

organismus (s. 27); fatalismus, letargii [orig. lethargii] (s. 31); fyzická, diferencovanější [orig.
fysická, differencovanější] (s. 32); intimní (s. 36); idiosynkrase, orgiastickou intenzitou [orig.
intensitou] (s. 37); blasfemií (s. 40); halucinaci (s. 41); identické, imaginace (s. 44) ; masou
[orig. massou] (s. 45); miasmat, analýzy [orig. analysy] a vivisekce, mánií [orig. manií],
fantomy (s. 46); splín [orig. spleen] (s. 47); lidské fýze [orig. fyse] (s. 48); lektur (s. 49);
kondenzovati [orig. kondensovati], monotonie, koincidačních, animální (s. 50) ; intelektuální
[orig. intellektuální] pandestrukce, kvintesenci [orig. quintessenci] zla (s. 51); aberací [orig.
aberrací] (s. 52); paroxysmus, agonii (s. 57); paralyzoval [orig. paralysoval], harmonii (s. 59);
orgiastickou, instinktivního (s. 60); analyzoval [orig. analysoval] (s. 61); démonickou [orig.
daemonickou] mocí vesmírové orgie (s. 62) ; melancholii, absorbován (s. 66, 67) ;
kondenzovati [orig. kondensovati] v sobě agonii země (s. 67) ; orgiastické síly, anamnéze
[orig. anamnese] (s. 68);

instinkty (s. 69, 73); agoniemi, vizi [orig. visi], anihilace,

renesančního [orig. renaissančního], metamorfózy [orig. metamorfosy] (s. 70)

Takovou stylizaci první části knihy lze interpretovat jako umírnění vybočování z českého
jazykového „národního těla“512, ale přesto vybočování, tak aby první část nového Cyklu

512

Srov. Nekulovu analýzu pojmu „Volkskörper“ v Steinhalově lingvistické práci Grammatik, Logik und
Psychologie, ihre Prinzipien und ihr Verhältnis zueinander (1855). „Volkssprache“ a „Volksgeist“ tvoří
prostřednictvím jednotlivých členů národa jediné tělo (Nekula 2016, 113).
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dostatečně kontrastovala s druhou částí Dravci. Jisté zachování lexika cizího původu v první
části druhé redakce má evokovat atmosféru „jiného světa minulosti“.
Některé výrazy v Martenově uměleckém slovníku zůstaly trvale přítomné. I ve
druhé, „rozdílné“513, části Dravci (konkrétně i novela-kapitola Dravci) nalezneme mnohé
lexikum z autorova dřívějšího repertoáru. Frekvence užití je však výrazně nižší, například:
fantastické (s. 287, 295, 306); energií (s. 289); nervózně [orig. nervosně] (s. 290); formoval,
formovati (s. 292); chiméra [orig. chimaera] (s. 295, 297, 307); nervózním [orig. nervosním]
(s. 295); éterná [orig. étherná] (s. 303); egoismus (s. 305) ; chimérickou [orig. chimaerickou],
energií, fatalismem (s. 307); rezonanční [orig. resonanční] půdy (s. 305); organismu (s. 308);
tónem (s. 310)

A naopak:
síly (s. 288) – nikoliv energie; složitá (s. 301) – ne dificilní ani komplikovaná; bytosti (s. 303)
– ne fýze [orig. fyse], souzvuk – ne akord [orig. akkord], přelud – ne fantom, jasnozřivost –
ne clairvoyance (s. 294); tajemstvím (s. 309) – ne mysterium; soulad (s. 315) – ne harmonie;
osud (s. 312) – ne fatum ad.

Úpravy lexika pro druhé vydání více či méně výrazně měnily smysl textu, a tedy i
celého souboru. Často šlo o změnu či specifikaci (zužování) významu. Z Mimo dobro a zlo
lze uvést příklady: jeho senzibilitu [orig. sensibilitu] – jeho nitro (s. 33), energii – bytost (s.
36), ironický – uzavřený (s. 28), bizarního – paradoxního (s. 31), renesanční [orig.
renaissanční] – jedinečný (s. 43), naturelu – mládí (s. 10). Velmi výjimečně se lze setkat i s
typem úprav „opačným směrem“ k výrazům cizího původu, například v textu Půlnoční dítě
Marten změnil spojení „souzněním prostoty a raffinementu“ (Marten 1907, 103) na
„souzněním naivity a raffinementu“. Některé úpravy lexika jsou velmi komplexního
charakteru. Například již zmíněnou proměnou výrazu „nadpřirozenými“ na „vnitřními“ je
tázání hlavní postavy vyvedeno ze sféry fantastiky, mystiky i metafyziky, o nichž by čtenář
mohl uvažovat, a směruje jej do oblasti psychologie: „Zdálo se však, [...] že je jeho deprese
[orig. depresse] pouze symptom hlubší nákazy, zaviněné nezvěstnými nadpřirozenými vlivy –

513

Připomeňme Martenův dopis manželce: „V neděli, 22. 8. 1915: […] není příliš velký rozdíl v rytmice těchto
dvou knih, tak vzdálených časově?“ (D: MM–AM, LA PNP, f. MM).
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Zdálo se však, [...] že je jeho deprese [orig. depresse] účinek hlubší nákazy, zaviněné
nezvěstnými vnitřními vlivy (Marten 1907, 32).
K takto komplexním změnám náleží též na první pohled nevýrazná, ovšem nikoli
bezvýznamná změna v zastření motivu židovství ve druhé redakci včetně psaní „Boha“ s
velkým „b“. V roce 1907 hlavní postava hovoří o obklopující pluralitě věr a etik následujícím
způsobem:
Byl hotov uznati se raději za chorobného nejhorší chorobou, za hříčku zkažených nervů, jen
ne za podrobeného, ztrestaného mocí, která by rozhodovala bez něho o jeho životě, starého
boha, identického, ať mu dá fantazie [orig. fantasie] podobu strašného židovského soudce
nebo mravního imperativu vězícího v lidském rozumu. (Ibid., 33)

Křesťanství, Kant, judaismus zde znamenají jednoduše „morálka“ přibližně ve smyslu, jak se
s tímto konceptem setkáváme např. u Nietzsche.514 Ve druhé redakci Cyklu pro změnu čteme
„starého Boha, identického, ať mu dá fantazie podobu strašlivého Soudce nebo mravního
imperativu, vězícího v lidském rozumu.“ (Marten 1925a, 48). Jak již bylo naznačeno, „retuš“
přichází v době, kdy se Marten v ego-dokumentech intimního charakteru anti-židovským
poznámkách neubránil.
Specifického charakteru jsou ortografické změny překračující rovinu ortografie
směrem k ozvláštňující stylizaci – například podoba slova „raça“ (např. „syn mladé, nevyžilé
raçy“) (Marten 1900–1901, 206) existuje ve francouzštině jen jako race.515 Variantu s „ç“
autor časem spíše odstraňoval, objevovalo se však kolísání. Výraz „plaché racy“ v próze
Půlnoční dítě (Marten 1907, 107) nalézáme i ve druhém vydání Cyklu (1917). V případě textu
Erotikon Marten upravil „raç“ (Marten 1907, 186) na „plemen“ (1917). V textu Dravci
(1913/1917) se setkáváme s podobou „rasa“ a zůstává otázkou, zda šlo o inkoherentnost
záměrnou, nebo nezáměrnou. Je třeba dodat, že psaní slova „rasa“ s „ç“ rozhodně nebylo jen
záležitostí Martenova stylu.

514

Joël Sebban píše, že pojem „židovsko-křesťanská morálka“ vychází z německé biblické exegeze počátku
devatenáctého století a ve francouzském prostředí se etabloval v osmdesátých letech téhož století. Lze
předpokládat, že situace v českém prostředí byla, patrně s malým zpožděním, podobná situaci francouzské.
Jak píše Sebban, Nietzsche uvedený pojem užíval v Zur Genealogie der Moral a Der Antichrist. Srov.
(Sebban 2012).
515
K historii pojmu „rasa“ v lexikografii francouzské provenience srov. (Gauthier 2009, 173).
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9.2.1.1 „Esperanto“

Užívání lexika cizího původu v Martenových uměleckých textech 516 nelze
zjednodušeně posuzovat jako literární snobismus či projev „francouzské dekadence“, jež byla
mnohdy považována za fenomén v negativním smyslu nečeský. Lexikum přejaté z
francouzštiny, jeho následné úpravy i kontext dobových konfrontačních diskursů o jazykové
„intoxikaci“ vedou k úvaze, že za jazykově-stylovou podobou Cyklu z roku 1907 stála
představa „regeneračního“ (eticko-estetického) lexikálního protkávání textů, které jim
dodávalo univerzalistický charakter. Šlo o výraz vzdoru diskursům, které limitujícími způsoby
definovaly národní, jazykově-politické a rasové rámce kultury jako její jediný základ a
formovaly morální posuzování jazyka a jazykových projevů.
Francouzský jazyk na přelomu století neznamenal jen představu elegance a
exkluzivity (mimo nacionalistické galofobní diskursy pochopitelně), ale současně konotoval i
ozdravné „jižanství“ a symbolizoval most k antice: latině a řečtině. V představě antiky se
mísily stereotypní estetické a duchovní obsahy jako tradice, trvalost, solidnost, věčnost,
spiritualita, harmonie, ale též kreativita, tvůrčí i mravní volnost až k excesu, síla „pohanství“,
eruptivnost apod. Jak píše Marc Crépon, takovéto strategie „zbohacování“ jazyka používal
mladý Friedrich Nietzsche, který svou mateřštinu tříbil a „revitalizoval“ řečtinou. 517 Jak bylo
zmíněno, Martenovi byla bližší francouzština jako „nová“ latina, přičemž osobní,
autobiografický rozměr ve smyslu hledání vlastní identity jistě sehrával podstatnou úlohu.
Autorovo integrování francouzštiny do češtiny bychom tak mohli vyložit jako vitalizující

516

V případě literatury fin de siècle je dvojice umělecký versus neumělecký problematická, kritické eseje mívají
aspirace umělecké, styl kritik bývá velmi metaforický. Zvláštní kategorií jsou dramatické dialogy, které psali
např. Arne Novák a F. X. Šalda. Tématu se věnuje zejména (Opelík 1986) a (Taxová 1985).
517
Jak píše Marc Crépon, Nietzschovy úvahy o jazyce jako národní komunitě procházely radikální proměnou až
k desakralizaci mateřštiny. Nicméně k jeho počátečnímu vztahu k řečtině/řecké kultuře Crépon poznamenává,
že šlo o záměr rodný jazyk „očišťovat“: „Nietzsche nʼa de cesse de le répéter: ce qui est en jeu dans lʼusage
artistique et sérieux de la langue, seul usage conforme à une culture supérieure, cʼest la ‚purification profonde
et puissante de lʼesprit allemand‘, une purification qui se produit au contact du génie grec (dans
lʼapprofondissement de la culture grecque). Et il est vrai quʼà analyser en détail les études et les cours que
Nietzsche a consacrées à la rhétorique grecque, on pourrait montrer ce que cette conception du rapport entre
langue et culture, cette sacralisation de la langue doivent à la représentation que Nietzsche se fait de la culture
grecque.“ (Crépon 2000, 15 a 20). Ernest Renan hodnotil užívání galicismů jako strategii pozvedávání ducha,
jeho pojetí galicismu je však poměrně vágní. V Histoire générale et Système comparé des langues sémitiques
například píše: „La phrase hébraïque est un chef d’œuvre dʼanalyse logique, et lʼon est surpris dʼy trouver a
chaque pas les tours explicites, les gallicismes, si jʼose le dire, qui semblent le partage des langues les plus
positives et les plus réfléchies.“ (Renan [1855] 1958, I, § III, 522).
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apollinsko-dionýské antikizování, které však nelze ztotožnit s přivlastňování si antiky pro
národní účely.518
Své jazykově estetické preference Marten tematizoval v dopisu Antonínu Mackovi
z roku 1913. Vyznání blízkému příteli přichází v době, kdy Marten „antickou“ slovní vrstvu
ve svých beletristických textech již oslaboval:

Poslal jsem Dru Effenbergerovi německý článek o Koblihovi – ač nemiluji této řeči, příliš
málo dynamické. Píše se mi radostněji francouzsky, protože tato řeč mně připadá zbohacenou
latinou, antickou ve své podstatě, razící myšlenku v nahém, tvrdém kovu. (Marten 1925b)

Jiné Martenovy jazykové (sebe)reflexe tohoto typu chybí. Kromě fragmentárních poznámek v
pařížském zápisníku o podstatné úloze „latinské rasy“ zastupující řeckou a Slovanech, kteří se
s ní musejí vyrovnat (viz výše 7.2), se Marten k tématu explicitněji nevyjadřoval. Ani tyto
poznámky se však k uměleckému jazyku nevztahovaly přímo. Idea umělecké českofrancouzské a potažmo slovansko-antické (řecko-římské/latinské) syntézy však v Cyklu první
redakce je, domnívám se, i bez ohledu na autorovu artikulaci, resp. neartikulaci, těchto
intencí, přítomna. Jejím základem byla vize univerzalismu, který měl problém hranice mezi
slovanstvím a latinitou řešit cestou uměleckého projektu.
Ritter, anonymní recenzent Národních listů i Gellner na „futuristický“, na
budoucnost orientovaný charakter Martenovy knihy ostatně upozorňovali. Jazyk prvního
Cyklu tak byl „esperantem“ v pravém slova smyslu, čili doufáním v jazyk „lidí budoucnosti“,
ideálních recipientů jako bytostí svobodných, rozumných, otevřených, kreativních a
estetických-vnímavých. V souvislosti s přirozeným jazykem, i přes hudební efekty, jež
vyvolává, je pochopitelně složité uvažovat o takovém jazyku jako o skutečně univerzálním
(např. jazyk hudby v Schopenhauerově smyslu). Lze však hovořit o jazykově realizované
představě eticko-estetického idealismu a univerzalismu, který spojuje ty, kteří mají cit pro
„krásu“ a chtějí „krásu“ hledat.519 V této představě se dynamicky stýkají prvky křesťanské
(extáze) s ideálem antickým (uměřenost), které tvoří součást jediného univerzalistického
518

Čadková analyzuje názory Josefa Durdíka, Miroslava Tyrše a Otokara Hostinského z osmdesátých let
devatenáctého století. Konstatuje, že zvláště u Tyrše a Hostinského šlo o uznání antického ideálu, ale i nutnost
o emancipaci od něj ve jménu národního umění (Čadková 2016, 17–20). Lze říci, že právě toto je typ
univerzalistních snah, které usilují o legitimizaci „partikulárního“.
519
Pojem „esteticko-etický idealismus“ či „univerzalismus“ Marten sám neužíval, jde o ex-post pokus o
pojmenování jeho myšlení.
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modelu. Etické a estetické jsou přitom mnohdy v napětí (co je „krásné“ nemusí být vždy
„dobré“).
Des Esseintes v Huysmansově karikatuře moderny À rebours hovoří o „pravé“
latině a „zkažené“ moderní francouzštině. Martenův styl se jeví jako tříbení (harmonizace,
dynamizace) latinitou, anticky řeckou a francouzskou. Antický ideál pro autorovo
syntetizující úsilí vždy představoval korektiv moderní civilizace, jejíž součást křesťanská
extatičnost tvoří (viz Štěstí rezonance).520 S odvoláním na motiv ideální fúze antiky a
křesťanství v díle Waltera Patera (Marius the Epicurean) Marten na jiném místě píše (jde o
reakci na E. Chalupného knihu Antika a moderní život):
Nemůžeme postrádati zjemnělé, zvýšené senzibility, vášnivého a bohatého cítění, jež v nás
vyvinula poslední dvě tisíciletí; ale chceme je vyžíti rytmicky, velkými, prostými vlnami
ducha a srdce, harmonickým pulsem antické syntézy. Odtud naše renesanční touhy a láska, s
níž se skláníme k Řecku. (Marten 1907–1908b, 580)

Martenova představa univerzalismu odpovídala modelu evropskému, tzn. tradici židovskokřesťanské a antické. Připomeňme, že sjednocující termín židovsko-křesťanská tradice/kultura
nebyl v Martenově době pochopitelně stejně běžně přijímaný a užívaný jako dnes. Některé
koncepty, které Marten ve svých výrocích užíval, dokládají spíše dobovou tendenci
zaměřenou na hledání distinkcí.521 Jiným kulturám se však Marten neuzavíral, viz Štěstí
rezonance. Ze zápisníků také víme, že se velmi zajímal o babylonskou a asyrskou kulturu.522

520

S motivem sporu etiky a estetiky a nešťastného antagonismu anticky chladné (sošné) krásy a křesťanské
extatické krásy se ostatně setkáváme v textu Půlnoční dítě.
521
V reakci na Chalupného postoje k antickému ideálu (1908) Marten například použil koncept „árijská“ tradice:
„[…] byť byla antika o sobě kulturní soustavou nižší té či oné orientální kultury, je symbolickým začátkem
trvající árijské tradice – a v tom jest její význam pro naši mentalitu. Proto působila v renesanci, proto působí
dnes znova na náš vnitřní život vlivem jeho kulturního pratypu. Že neobsahá celé kulturní tužby Árijcovy,
ukázalo se již v renesanci první a cítí se stejně dnes.“ (Marten 1907–1908b, 580). Marten takto reagoval na
Chalupného argumentaci, v níž snižoval podíl antické filozofie ve filozofii moderní (Schopenhauer, Nietzsche
aj.) ve prospěch indické a asijské. Martenovy poznámky v další polemické reakci jen dokládají, o jak citlivé
téma šlo: Chalupný se snažil Martenovy výroky užít v jeho neprospěch když zdůrazňoval, že „Ind“ a „Árijec“
(předpokládejme v rámci indoevropské skupiny) tvoří podle Martena skupiny dvě (Marten 1908–1909a, 67).
Je třeba dodat, že hovoří-li zde Marten o „árijské“ kultuře, typický protiklad devatenáctého století jako
„semitský“, ustavovaný např. Renanem, chybí. Srov. (Gauthier 175–177), která uvádí i další literaturu
předmětu.
522
V Martenově pozůstalosti (LA PNP, f. MM) se nachází slovníček, který svědčí o Martenově pařížském studiu
orientálních jazyků (asyrštiny u orientalisty prof. Ledraina). O tom, do jaké míry bral Marten toto studium
vážně, nemáme zpráv. Jinde v korespondenci je nezmiňuje, šlo tedy spíše o záležitost okrajovou. O orientální
kultury se však zajímal trvale a v tomto směru jej spojovaly stejné zájmy s manželkou. Ještě před
Martenovým odchodem do války Anna Martenová začala studovat srovnávací jazykovědu se zaměřením na
sanskrt a arabštinu. K tomu srov. (Jonáková 2005).

379

Jak Marten poznamenal v recenzi Nečasových úvah,

Nietzsche správně bere za základ kulturních útvarů raçu […] cítí se [Nietzsche, J. K.]
člověkem kultury počínající, nehotové, budoucí […] akcentuje stavitelský instinkt raçy a
lidstva, vychází z víry v život a v jeho plastickou sílu, to v něm, čím se zmnožuje, zvyšuje, co
tvoří z jeho protoplazmat a vede jej výš, z galerie do galerie v navrstvené grandiózní stavbě
století. (Marten 1902–1903e, 357)

Nietzschovi šlo o problémy kultury německé, Martenovi o problémy kultury české. „Rasa“
jako zmiňovaný kulturní „základ“ zde značí spíše kreativní sílu v obecném smyslu. Stávající
„rasa“ a kultura tak má být (nutně) tvořivě rozvíjena – směrem k inter-nacionalitě, interrasovosti a inter-jazykovosti. Takový projekt Marten realizoval básnickým jazykem,
kulturním nástrojem, jeho přetvářením až na hranici obecné srozumitelnosti. Takový jazyk se
proto mohl jevit jako jiný, bizarní, mimo rozum, normu, národní ideu, jako „dekadentní“. Jde
o jazyk revoltující, odklánějící se od „řádu“ českého národního centra, o jazyk, řekněme,
ducha budoucnosti. Také aluze k evropské kultuře napříč věky tvoří jeho podstatnou součást,
aktualizují evropskou „galerii“ století i tisíciletí.
Jde o myšlenku univerzalismu potenciálně otevřeného všem jistého „psychického“
a estetického založení, tedy současně též limitovaného. Dnes bychom patrně hovořili o
kombinaci vzdělanostních předpokladů, jistého přesvědčení a estetického cítění. Představě
tohoto univerzalismu odpovídá předpokládaný čtenář schopný, nebo alespoň usilující,
jazykové a stylové bohatství (aluze, iluzivní antiteze, paradox aj.) rozklíčovat i si uvědomit
jeho meze. Jde o limity jak v otázce rozumění, tak v (ne)uskutečnitelnosti tohoto jazykového
snu. Cyklus z roku 1907 implicitně vyjadřuje myšlenku, že realizace projektu takovéto ideální
jazykově kulturní fúze mimo oblast estetična v sobě vždy nese inherentní rys utopičnosti,
podobně jako stavba babylonské věže. Dělí je trhlina přirozené disharmonie života a absolutní
harmonie ideálu (uměleckého díla či též smrti). Připomenout lze Martenovy „románové“
motivy selhávání v pokusu o vždy zcela „nové“ harmonické lidství, „novou“ kulturu, „nový“
styl ve snahách postav Egona, Bettiny aj. Motivy těchto pokusů o realizaci ideálu si současně
uchovávají svou dynamickou ambivalenci – jako fantasma i cesta ke svobodě uměleckého
člověka. Přítomné je vědomí hranice, či lépe propasti, mezi životem–uměním, realitou–jejím
znakem, ovšem stejně tak je přítomna vůle ji neustále uměním i životem rušit a překlenovat.
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Jazykový styl Cyklu první redakce tak ztělesňuje melancholii necelosti a nedostupnosti ideálu
i provokaci k neustálému pokoušení o jeho dosažení.
9.2.2 Epiteta ornans

Úpravy pro druhou redakci Cyklu svědčí o Martenově tendenci k úspornějšímu
výrazu. Šlo jak o redukci výčtů větných členů, jež působily redundantně, např. „svět nervů a
svalů – svět hmoty“ (s. 10); „instinkt, vášeň, rodná síla lidské fýze [orig. fyse] – všecka rodná
síla lidské bytosti“ (s. 28), tak o odstranění epitet jako tzv. ornamentálních slov, která se nyní
jevila jako přebytečná, rušivá a v rámci nového projektu dekorační, tzn. s celkem vnitřně
nesouvisející.523 Způsob úpravy epitet pro nový Cyklus prozrazuje několik hlavních strategií.
Přítomna je tendence:
a) omezit slova cizího původu;
b) odstranit výrazy vztahující se k vnímání (náladě, impresi), senzualitě a tělesnosti;
c) vyhnout se odstiňování, opakování a možné významové redundanci;
d) eliminovat efekt hudebnosti/hudební ornamentálnosti.
V praxi šlo o zásahy sledující nejrůznější kombinace uvedeného. Mnohdy dochází ke ztrátě
hodnotícího aspektu a v případě nuancujících přívlastků též k omezení subjektivity projevu.
Uveďme nyní alespoň některé příklady, o možnostech b) a d) viz podrobněji v 9.2.5 a 9.2.6:
a) b)
animální rozkoš – rozkoš (s. 4); černý, intenzivní [orig. intensivní] stín – černý stín (s. 16);
bezmocné a primitivní muce – bezmocné muce (s. 49); delikátní svit dívčího oka – svit
dívčího oka (s. 20); absurdní, zarytou potřebu – zarytou potřebu (s. 55)
a) b) c)
opojná touha dobývavá, spontánní [orig. spontanní] a živelná – odstraněno spontánní (s. 27);
mladý, impulzivní život – mladý život (s. 43); syrovému, brutálnímu smutku věcí – syrovému
smutku věcí (s. 51); popř. hrozný, chimérický vliv – hrozný vliv (s. 25);

523

Význam označení ornamentální/dekorativní v tomto smyslu kolísá v závislosti na přístupu hodnotitele jistého
jevu. „Dekorativní“ v opozici k „ornamentální“ však vždy nese negativní příznak.
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a) b) d)
dusný zpěv, monotonní, uděšené církevní Miserere – dusný zpěv, uděšené Miserere (s. 51);
zářící modré perspektivy oblohy – dálky oblohy (s. 8);

b) c) d)
hrozné, ranivé, zdrcující – obtížné, zraňující (s. 31); jásavým divokým plamenem – jásavým
plamenem (s. 40); podobaly se jemnému, nadechnutému třepení, zmírňujíce přechod z
namoklé, měkké hnědi ke svítící, skvrnité šedi oblohy – podobaly se nadechnutému třepení,
zmírňujíce přechod z namoklé hnědi půdy k svítící, skvrnité šedi oblohy (s. 49)

Těmito úpravami docházelo k částečnému rušení ornamentálního charakteru textu,
slovy Johna R. Reeda:
Ornament has the additional trait of exploiting borderline qualities of perception, often
affecting us only subconsciously – as in slight variations of repeated patterns – sometimes
distracting us from what appears to be the main subject of a work of art [...] Ornament is
congenial to Decadent style because it is both pleasing ans provoking, based upon natural
design but employed in an unnatural manner, insignificant ans yet essential. It is transitional
between meaning ans sheer design. (Reed 1985, 222–223)

Řečeno též jinak, šlo o redukci prvků tzv. estetistní expresivity, čímž docházelo i k rušení tzv.
estetické autonomie díla (o níž měl Marten ostatně vždy jisté pochybnosti či ji minimálně
chápal jako velmi problematickou). Stejně jako v případě jiných typů změn nebyl Marten
konsekventní a mnohá jemně odstíněná epiteta ornans, jež se blížila významové redundanci,
ponechával, např. „vliv mlčení, tak mučivého, tyranického“ (s. 14) nebo „chladným,
neúčastným okem učencovým“ (s. 30).

9.2.3 Postavení příklonky „se“

Další výraznou proměnou jazykové roviny díla jsou úpravy postavení příklonky
„se“ měnící rytmus věty. Pro ilustraci volíme srovnání textu Mimo dobro a zlo z roku 1907 a
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1917 a dále jejich srovnání s textem Dravci 1913/1917, který celkově symbolizuje zlom a
proměnu – jak ve smyslu vývoje Martenova stylu, tak v rámci souboru Cyklu druhé redakce.
Obecně lze říci, že Marten v úpravách stylu celkově směřoval k bezpříznakovosti
v případě vět hlavních (resp. bezpříznakovost udržoval), a naopak k příznakovosti u vět
vedlejších. Bezpříznakovostí rozumíme postavení příklonky „se“ na tradičním tzv. druhém
místě (též tzv. postiniciální pozice). Jak upozornil Václav Ertl, v Martenově době pravidla
příznakovosti a bezpříznakovosti kodifikovala Bartošova Rukověť správné češtiny (1893).
Podle něj se příklonky ve vedlejších větách nacházejí hned za slovem uvozovacím (spojka,
zájmeno vztažné či tázací, příslovce) (Ertl 2011). Jinak ve větě hlavní: začíná-li slovesem
nebo spojkami a, i, ač – stojí „se“ hned za slovesem. Začíná-li hlavní věta jiným slovem
přízvučným, pak před slovesem, a to buď přímo, anebo odděleno od něho jinými slovy. „Se“
náležící k infinitivu stojí před ním (Ibid., 45). Tyto Bartošovy zásady Ertl následně
reformuloval: „Příklonné se nestává zpravidla nikdy po pauze (ani po a), nýbrž teprve hned po
uvozovacím výraze nebo prvním členu kóla, ať je kólon celá věta (souvětí) či jen její část se
slovesem určitým.“ (73).
Co se týče postavení příklonky „se“ v hlavní větě, jak v Mimo dobro a zlo z roku
1907, tak z roku 1917 výrazně dominuje bezpříznaková pozice. Přesto mezi texty existují
rozdíly. V redakci z roku 1907 lze zaznamenat 25 ozvláštňujících příznakových pozic (jde o
prózu o 53 stranách), v textu z roku 1917 Marten jejich počet snížil na 13. Příznakovou
inverzi slov v první redakci autor používal za účelem důrazu. Jako kdyby z prvního slova věty
(či slov), resp. prvního větného členu, uměle vytvářel samostatné kólon zakončené pauzou.
Pro ilustraci uvádíme několik případů posunů k bezpříznakovosti pro druhou redakci (1917):
Dole šeřila se zahrada – Dole se šeřila zahrada (s. 4); Duch tráví se – Duch se tráví (s. 30);
Ale proti tomu vzpíralo se vše – Ale proti tomu se vzpíralo vše (s. 32); Široké stuhy odových
par vinou se zdola [orig. z dola] – Stuhy bělavých par se vinou zdola [orig. z dola] (s. 41);
Klára probírala se v knihách – Klára se probírala v knihách (s. 45); Vichr provlekl se mezi
domy – Vichr se provlekl mezi domy (s. 47); Dole ulicí vlekl se – Dole ulicí se vlekl (s. 51);
Teď mění se sám směr – Teď se mění sám směr (s. 53) ad.

Jak dále Ertl poznamenal: „Stanovit objektivně a určitě při jakém počtu slov,
skládající začáteční člen, dostavuje se potřeba pauzy, je při subjektivnosti tempa ovšem věc
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nemožná, zvláště pak v jazyce knižním.“ 524 Například následující věty Marten ponechal
nezměněny, tedy jako příznakové i pro verzi 1917:
Úzkost stávala se ryvou, bolestnou. (s. 7); Ale zároveň zvedal se v něm mimovolně odpor,
jako by jej neprávem zasahoval nepřátelský vliv [...] (s. 14); Tmavá scenerie před ním chvěla
se (s. 17); Před jejich očima rozlilo se (s. 50) ad.

Výjimečně autor sahal k úpravám nastíněné tendenci protikladným, tedy k posunu směrem
k příznakovosti za účelem zdůraznění větného členu: „Ale přece se nemohl vrátiti do světa –
Ale přece nemohl se vrátiti do světa“ (s. 35); tu a tam se jejich řady zatáčely nebo se šířily –
tu a tam jejich řady se zatáčely nebo se šířily (s. 49).
V případě vedlejších vět pro Mimo dobro a zlo druhé redakce (1917) Marten
naopak prováděl úpravy směrem k příznakovému ozvláštňujícímu odsunutí příklonky „se“ z
tzv. druhé pozice. Jestliže ve verzi Mimo dobro a zlo z roku 1907 lze zaznamenat poměr
bezpříznakových a příznakových pozic 79:2, ve verzi z roku 1917 je to 54:27. 525 Ertl
konstatoval, že bezpříznakové postavení příklonek ve vedlejších větách je jak u Komenského,
tak v novočeské próze stabilní a odchylky jsou minimální. Jako příklad uvedl poměr
postavení „se“ v pozici „normální“ (bezpříznakové) a „odchylné“ (příznakové): Jirásek 100:6,
Němcová 100:8, Havlíček Borovský 100:1, Hálek 100:7, Neruda 100:15, Čech 100:9,
Holeček 100:12, Machar 100:14 (Ertl 2011, 49–50).526 Text Mimo dobro a zlo z roku 1907
tedy v zásadě koresponduje s tradicí devatenáctého století i starší. Byla-li syntax Martenova
Cyklu (1907) ve své době (poměrně neurčitě) považována za zvláštní či defektní, nebylo tomu
tak kvůli rytmizaci věty prostřednictvím příklonek. V tomto ohledu Martenova věta
odpovídala tradici české prózy.
Ozvláštňující příznakové postavení příklonek ve vedlejších větách v Mimo dobro
a zlo z roku 1917 (54:27) lze interpretovat jako projev autorovy rafinované revolty proti
celkovému zcivilnění výrazu:

Jak Ertl dále píše, „Podle praxe Komenského a Jiráskovy, jíž jsme si po této stránce pozorně všímali, bývá již
po trojslovném prvním členu častěji u obou postavení příklonného se takové, jako kdyby v řeči byla po něm
pauza.“ (Ertl 2011, 66).
525
V potaz nebyly brány typy vět, v nichž postavení příklonky na jiné než druhé pozici ani není možné.
526
Je však třeba dodat, že Ertlův korpus je podstatně limitovaný, zachycuje pouze vybraná díla uvedených
autorů.
524
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[…] oči slepců, jež by se za ním obracely – oči slepců, jež by za ním se obracely; noc, která se
v horském sedle vzdalovala – noc, která v horském sedle se vzdalovala (s. 20); zatím, co se
venku uskutečňoval – zatím, co venku se uskutečňoval (s. 29); představiti, jak by se s nimi
dorozuměl – představiti, jak by s nimi se dorozuměl (s. 34); vězeti v hrdle, protože se rty
neotevrou – vězeti v hrdle, protože rty se neotevrou (s. 35); život, [...], jenž se mu kdysi jevil
– život, [...], jenž mu kdysi se jevil (s. 43); vzpomínka, která se pomalu vyleptávala –
vzpomínka [orig. zpomínka], která pomalu se vyleptávala (s. 47); [...], že se naklonil, jako by
se chtěl dotknouti – [...], že se naklonil, jako by chtěl se dotknouti (s. 48); někým, kdo by se
pyšně postavil – někým, kdo by pyšně se postavil (s. 54) ad.

Jen ve dvou případech autor provedl změny uvedené tendenci protikladné: „Bylo jitro, jakými
hlásí se zima – Bylo jitro, jakými se hlásí zima“ (s. 42); „vlasu, v jehož kovové černi třpytily
se – vlasu, v jehož kovové černi se třpytily“ (s. 27). Identickou tendenci proměn v postavení
příklonky „se“ lze pozorovat i v dalších textech první části nového Cyklu (Půlnoční dítě,
Erotikon) včetně intermezza (Závrať). Je evidentní, že zejména v případě příznakových
vedlejších vět Martenovi šlo o ozvláštňující stylizaci věty a celkovou stylizaci první části
Mimo dobro a zlo.
Naopak v textech pozdějšího data, které tvoří druhou část nového Cyklu nazvanou
Dravci

(Raněná

Amazonka,

Fons

amoris,

Vzpoura,

Dravci),

převládá

neutrální

(bezpříznakové) postavení příklonky „se“ jak ve větě hlavní, tak vedlejší. V rámci druhé části
byla provedena přesná analýza v případě prózy Dravci (1913/1917). Poměr bezpříznakových
a příznakových pozic ve větách hlavních je 34:5, ve větách vedlejších 36:14. Z toho v případě
vedlejších vět plyne efekt distance od tradice devatenáctého století, ovšem ne příliš výrazný
rozdíl od stylu Mimo dobro a zlo v první části (54:27). V tomto případě tedy o stylovou
demonstraci zlomu mezi jednotlivými částmi nešlo. Je však evidentní, že do změn v postavení
příklonky „se“ Marten vnášel pravidelnost, nešlo o změny nahodilé, ale naopak o záměrný
znak individuálního stylu.
Doplňme, že příkladem morfosyntaktických změn jsou úpravy pádových vazeb, a
to jak směrem k novější češtině (odstraňování vazeb s instrumentálem), tak i naopak (užívání
genitivních vazeb), např. „Proč nezůstati klidným, nehybným, lhostejnou parcelou prázdna,
kterou jsme – [...] klidný, nehybný, lhostejná, parcela [orig. parcella] prázdna, která jsme?“ (s.
17); „nebylo mechanismu – nebyl mechanismus“ (s. 30); „pně s řídkými a těžkými větvemi –
pně řídkých a těžkých větví“ (s. 49).
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9.2.4 Harmonie, nikoli soulad

Motiv harmonie a jeho reflexe se objevuje Martenovým dílem napříč. Na
schopenhauerovsko-paterovsko-platonské tezi o přibližování všech umění hudbě a hudbou
harmonii autor též zakládal svůj koncept stylizace jako procesuální „cest[y] k hudbě. Rým a
rytmus verše, linie a barva obrazu osvobozují, jiskří svou silou, spřádají dokonalé harmonie.“
(Marten [1906] 1983c, 217). Marten sám se za vyznavače ideje harmonie považoval (viz výše
8.2.3), projednávání konceptu harmonie bylo paralelně tématem Martenovy beletrie. Způsob
užívání výrazu „harmonie“ v Cyklu druhé redakce se proměňoval a jeho obměňování či
odstraňování bylo vedeno specifickým záměrem. Užívání slova cizího původu a českého
ekvivalentu – soulad, souměr apod. – zde není svévolné, je funkční. Autorovi přitom nešlo jen
o náhradu slova cizího původu, ale o reformulaci konceptu harmonie, tzn. zejména o odlišení
ideje harmonie a životní harmonie v disharmonii a spolu s tím o jisté uchránění nadužívaného
a zneužívaného výrazu. Při srovnání obou redakcí Cyklu se tyto úpravy jeví i jako zdůraznění
myšlenky, která byla v Cyklu první redakce již (v náznaku) přítomna. Pozdější úpravy tak
spíše měly bránit možnosti různočtení.
Zmínili jsme, že Martenovy postavy různými způsoby usilují o re-generaci, rekonvalescenci, re-kreaci. Manévrují mezi překračováním „norem“ směrem k excesu, od něhož
si více méně uvědoměle slibují návrat k „normě“, odstranění vyšinutí. O významu kritické
reflexe tzv. de-generace/de-kadence lze v této souvislosti hovořit ve všech případech (v
závislosti na situovanosti, zkušenosti, perspektivě hodnotící postavy). Hledaným cílem a
současně konfliktem těchto postav je realizace ideje harmonie ve smyslu sebenalezení,
sebesjednocení, svobody a osvobození, které však vyžaduje ideální utopický „prostor“ s
realitou (přirozeně) trvale neslučitelný.
Motiv hledané „harmonie“ v Mimo dobro a zlo lze číst i jako sen o estetické
totalitě, božském absolutnu i střízlivění. Egon Kraus neuspěje v metamorfóze, která
představuje „Sen harmonie a zmnožení“ (Marten 1901–1902i, 273). Problém je shledán v
ženě. Ke stvoření paralelního ráje na zemi a k proměně v „nového“ člověka, jenž přirozenou
lidskou limitovanost překračuje, postavě schází ideál „nové Evy“, schlafovské hotové ženy,
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distancované od křesťanské morálky, ideálně (ve smyslu božství) jeho vlastní sestry. 527
Posledním hledaným elementem k realizaci ideje „dokonalého lidství“ je nezbytný „ženský
prvek“, ovšem ne jakýkoliv: „Byla to ona, kterou tehdy si představoval vstupovati ve svou
bytost jako výslednou harmonii, slavný, ukončující akord [orig. akkord]?“ (Marten 1901–
1902i, 219).
Jak ve verzi z roku 1902, tak ve verzi z roku 1907 je téma harmonie vztaženo také
k umělecké tvorbě, dokonce explicitně k otázce stylu člověka a života:
Kláro: jak jste našla ten tón? [...] Tak přímé, prosté, a přece nesmírně rafinované [orig.
raffinované]. Něco, co na příklad naše poezie [orig. poesie] teprve hledá, čeho sama o sobě ještě
nemá a co jí chybí k oné vytoužené harmonické jednotě. Skoro nový styl, spojení, proniknutí se
reality a sna. [...] jako byste byla jednou z trav a květin, ale úžasně zduchovnělou, diferencovanou
[orig. differencovanou], přijavší tělo a řeč ženy, abyste uskutečnila náš sen… sen o suverenitě
myšlenky nad přírodou. Byla to u vás úmyslná stylizace [orig. slylisace]? (Marten 1907, 9)

Hledaný nový styl syntetizuje protiklady reality a snu, přírody a kultury, odpovídá „novému“
člověku, stylizovanému, který jako absolutizace Martenovy teze o stylu, „vítězství nad
hmotou“, překonává materialismus (Marten 1903d, 225). Postavy představují typy tzv.
duchovní aristokracie (popř. její kandidáty) – jisté umění mohou interpretovat jen vybraní
interpreti, stejně jako utopický „pozemský ráj“ mohou spravovat jen (sebe)vyvolení jedinci.
Moderní civilizace a kultura v krizi a z nich vzešlé moderní umění, o jehož charakteru má
postava

pochybnosti

(je

„nebezpečné“

přílišnou

lyričností,

těžkou

reflexivností,

přehodnocováním hodnot atd.), to vše může být nakonec symbolicky zachráněno,
harmonizováno, tedy rehabilitováno nereflektovanou, naivní a „obětní“ interpretací mladé
dívky, jež – snad? – reprezentuje onen chybějící tón totálního celku.
Cesta k harmonické jednotě estetické utopie se tak děje též pygmalionsky,
uměleckou výchovou: „Mohl ji [Egon Kláru, J. K.] učiniti, čím chtěl, formovati jejího ducha
[...]“; „Připadalo mu, že může ji učiniti čím chce, vytvořiti ji k svému obrazu.“ (Marten 1925,
22). Utváření nového stylu je polemicky nasvíceno jako konstrukce neoddělitelná od násilné
destrukce. Umění skutečně existuje (doslova žije) jen prostřednictvím jeho interpretů,
podobně jako Já prostřednictvím Ty. Moderní umění jako tzv. esteticky autonomní, neúčelné,
paradoxně nabývá smyslu jedině v působení, v akci včetně manipulace, ve stylizování
527

Tento motiv nebyl v umění a kultuře fin de siècle výjimečný, lze se s ním setkat také např. v románu L’Ève
future (1886) od Villiers de L’Isle-Adam. Analogií tohoto problému je též Martenova Dáma se psem.
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člověka, v utváření kultury. Marten tímto psychologickým motivem oběti provokuje k
polemice nad vztahem etiky a estetiky: význam autonomie umění je paradoxně (velmi antikantovsky) naplněn její ztrátou v recipientovi – umění musí někoho jistým způsobem o
autonomii připravit. Proces formování osobnosti v Mimo dobro a zlo v sobě nese, ať již přímo
prostřednictvím působení jedince, uměleckého díla či šířeji kulturou a náboženstvím, prvek
velkého násilí jazyka a idejí, omezování svobody druhého a její zneužívání v prospěch jiného
jedince či ideje, resp. ideologie.
Jistá míra násilí ve smyslu podnětu může působit jako pozitivní stimul, toho si
byl Marten vycházející v mnohém z Nietzschovy psychologie vědom, ale také nemusí. Toto
násilí slova, včetně slova básnického, ve smyslu indoktrinace, manipulace, nevědomé
služebnosti včetně emocionálního násilí jazyka byly s představou ne-utopické harmonie čím
dál tím více neslučitelné. Ideu harmonie chtěl Marten od těchto zcestných realizací následně
očistit. V úpravách Mimo dobro a zlo po roce 1915 tak odstranil či nahradil výraz „harmonie“
na místech, kde se s motivem negativní indoktrinace či s jinými projevy psychického násilí
(jazyka, ideje, subjektu) stýkal. Výraz „k oné vytoužené harmonické jednotě“ Marten nahradil
„k oné bezprostřednosti a prudkosti“ (Marten 1907, 23). Větu „A bylo mu, jako by [orig.
jakoby] se tím jeho duch šířil, vzrůstal vsebepojetím cizích sil, které mu byly odepřeny a
kterých potřeboval, aby harmonicky žil.“ (Ibid., 9) autor změnil na „[...] a bylo mu jako by
jeho duch se šířil vsebepojetím jiného ducha, sil, kterých neměl a potřeboval, tajemným
zdvojením, které teprve jej činilo úplným (Marten 1925, 22). Odstranění výrazu harmonie v
těchto kontextech je významotvorným gestem: v perspektivě Martenova válečného „románu“
svět Mimo dobro a zlo představuje svět nebezpečného morálního vakua. Projektovaný ideál
opisovaný dříve jako „harmonický“ byl s Martenovou novou koncepcí neslučitelný. Idea
harmonie z nového Cyklu nemizí, ovšem do fikčního světa Mimo dobro a zlo „harmonie“
nepatří ani slovem.
Hledání odpovědi na otázku, co je harmonie, je leitmotivem prózy Půlnoční dítě,
odtud nadužívání výrazu v první redakci Cyklu. Signifikantní je jeho odstraňování pro redakci
druhou (např. Marten 1907, 102 a 115), případně nahrazování českými ekvivalenty: „původní
volné harmonie vegetace“ – „původního volného souladu vegetace“ (Ibid., 86); „v něze a
harmonii linií [těla, J. K.] klidný souměr jako na obrazech staroitalských světic“ – „v něze a
souladu [...]“ (88). Helenino prostředí je ovládané „zákonem radosti pro oko a rozkoše
tvarové harmonie“ – „radosti pro oko a nejvyššího souladu (91). Dívka je k tomuto prostředí
později kritická: „A někdy pojala ji náhle nedůvěra k harmonii a míru, jež ji obklopovaly“ –
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„[...] nedůvěra k souladu [...]“ (Marten 1907, 105). Sochy v ateliéru mají ve verzi z roku 1907
ještě „harmonické křivky svých údů“, v roce 1917 jen „světlé“ křivky (Ibid., 122). Ve vášni
vidí dívka element „nepřátelský vůli k jasu a harmonii“, následně „[...] vůli k jasu a souladu“
(123). Motivací změn bylo nejen stylové počešťování textu, ale také snaha zdůraznit rozdíl
mezi (1) pouhou estetickou „harmonií“ uměleckých forem, jež je jako absolutizovaný model
zrádná; mezi (2) komplexnějším významem eticko-estetické harmonie života v „disharmonii“
a dále je oddělit od (3) ideje harmonie.
Nadužívání výrazu „harmonie“ v pasážích popisujících svět estetických jevů
Marten podstatně omezil a ponechal jej až pro rozhodující dialog postav o životní harmonii,
která k oné imaginární/ideální přistupuje obezřetněji. Až zde je výraz harmonie na svém
pravém místě. Sochař Fortuny spatřuje skutečnou harmonii v dynamice disharmonického
zápasu „života“ o „krásu“ („O úder dláta méně a dílo je torzo [orig. torso]; o úder více a
harmonie je porušena [...]“) (Marten 1907, 117; 1925, 108). Zároveň od tohoto momentu jsou
v textu druhé redakce téměř všechny výrazy „harmonie“ vztahující se k Bettininu
extrémnímu, jednostranně estetickému způsobu života nahrazeny. Větu „Stačilo, že něco
skutečně měla, skutečně žila, aby byla svedena představou dokonalejší, harmoničtější, plnější
možnosti.“ Marten změnil na „[...] dokonalejší, plnější, vyšší možnosti.“ (Marten 1907, 128).
V následujících případech autor výraz „harmonie“ odstranil (V prvním případě jde o
vypuštění výrazu „harmonie“, ve druhém případě o odstranění celého spojení „obětující
tvarové harmonii“.):
Démon [orig. daemon] formy zmocnil se všech vláken její duše a spojil je panovačně ve své
ruce: každé zachvění musilo projíti tímto středem a v něm zanikalo, potlačeno, každé, které
bylo by porušilo harmonii jeho tkaniv. (Ibid., 130); Ukládala do ní [sochy, jíž stála modelem,
J. K.] vůni a sílu své senzibility [orig. sensibility], vychované ireálnými [orig. irreálnými]
láskami, obětující tvarové harmonii, uctívající chlad, protože chlad, vášnivý a transcendentní
chlad šířil se kolem předmětu jejího kultu: krásy. (131)

Výraz harmonie je zachován ve své ambivalentní pozici jen na místě „Ale
nostalgie bouřila se proti studené harmonii.“ (Ibid.), kde „nostalgie“ znamená stesk po
neutěšeném životě na předměstí, „studená harmonie“ odkazuje ke sterilnímu prostoru
„estetistní zahrady“ Heleny Farenové. Finální perspektivou Bettina prohlédá svět své
vychovatelky jako uměle harmonický. Izolovaný „domov“ jako topos estetistní zahrady, který
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vychovatelka dívce poskytla, byl jednostranným, a tedy násilným pokusem ideji harmonie
realizovat. Závěr textu z roku 1917 otřásá všemi extrémy a krajnostmi. Kritizuje ulpívání na
uměleckých reprezentacích jako kopiích-simulakrech a explicitněji vyjevuje problém
absolutizace platonských idejí v životě člověka, který je i problémem ztráty respektu k nim.
Dokladem budiž následující zdůraznění:

1907: Jich boj [slepé síly života a osudu smrti, J. K.] činil jej [život, J. K.] chaotickým,
zmateným, rozbíjel a znemožňoval harmonii. (Marten 1907, 133)

1917/1925: Jich boj činil jej chaotickým, zmateným, rozbíjel a znemožňoval absolutno, po
němž lačněl, jehož v něm hledal člověk závratnou anamnézí [orig. anamnesí] jakého prabytí,
ztraceného navždy? (Marten 1925a, 126)

Také v dalších textech nového Cyklu se výraz „harmonie“ znatelně vytrácí, čímž
jeho ojedinělé užití získává na významnosti. V Erotikonu jsou ironizovány harmonické
krajiny severu jako nemožné (Marten 1925a, 186), na jiných místech je výraz v zájmu
zachování

jeho

pozitivně

orientujícího

významu

symbolicky

odstraněn,

např.

v charakteristice prací Moyřina otce jako zkázonosné postavy příznačně chybí. Ženinu tvář
Marten popsal v roce 1907 následovně: „trpká stigmata, rušící harmonii jejího obličeje“. Tato
neharmonie je současně hodnocena jako moderně krásná. Také z kontextu prózy plyne, že
žena trpící, nervózní je v estetickém kánonu dekadence považována za atraktivní. Jak Marten
ve stejné době v eseji Styl a stylizace poznamenal, v moderním umění „krása přijala fermenty
smutku a smíchu.“ (Marten [1906] 1983c, 52). Tento vývoj autor přičítal vlivu křesťanské
extatičnosti, jež nahradila řecký princip eurytmie ve smyslu rovnováhy částí a celku. Taková
je podle něj příčina, že soudobé umění má „paradoxní sklon ke grotesknímu, k bolesti, vášni,
extázi.“ (Ibid.). V roce 1917 Marten popis Moyřiny tváře změnil na „trpká stigmata, rušící
krásu jejího obličeje“ (Marten 1907a, 188). Trpící žena nyní krásy pozbývá. Je zapotřebí nový
(ženský) ideál krásy hledat.
Martenovo motivické i jazykově-stylové harmonizování v úpravách nového Cyklu
hledá střední cestu, jež se vzpírá jakémukoliv excesu – jak excesu disharmonie (chaosu) v
životním stylu i estetice, tak excesu totální harmonie, která je synonymem smrti. Cílem
Martenových úprav bylo zdůraznit neredukovatelnost sféry života (spolupráce Erota a
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Thanata, pudu k životu a pudu ke smrti) na estetickou harmonii uměleckých forem a naopak.
Obě sféry se prolínají a vzájemně spolupracují, jejich společným orientačním bodem je vyšší,
nadosobní a nadčasová idea transcendentní harmonické jednoty, ideální proporcionality všech
prvků, před-obraz adekvátního a trvalého poměru veškerých možných protikladů (podobně
jako řecký kosmos). Marten chtěl cestou úprav pro druhý Cyklus zdůraznit vztah mezi v
podstatě zcela přirozenou disharmonií fenoménů, které perspektiva sama nutně „deformuje“, i
disharmonií životních dějů na straně jedné a absolutní harmonií ideje na straně druhé, přičemž
tyto sféry musejí zůstat z principu odděleny. Až moment přijetí přirozené životní disharmonie
a uvědomění si jejího dynamického vztahu s ideální harmonií zakládá praxi harmonie
subjektu (tvůrce a recipienta). Umělec, jako v Martenově případě, se stává portýrem, který
usiluje harmonii sebe a proměnlivého lidského světa zprostředkovávat a zajišťovat (s
úspěchem vždy nejistým).

9.2.5 Psychická vegetace: „jazyk přírody, jazyk nervů“

Émile Hennequin v La critique scientifique hovořil o „chladném“ stylu parnasistů,
Flauberta a Leconte de l’Isle Adama jako o znaku silné vůle i sebezapření, resp. zkáznění
autorových vášní (Hennequin 1888, 79). Tento model byl pro Martena od počátku
inspirativní. Jak dokládají jeho zápisníky, obdivoval „impassibilité“ („necitelnost“), tedy
emocionální neangažovanost Flaubertova stylu, a chápal jej jako vzor románové
„objektivnosti“ ve srovnání s Maupassantovou „subjektivností“.528 Opakem byl model
huysmansovský, jímž se Marten, v kombinaci, inspiroval rovněž: myšlenku je třeba
modernímu čtenáři sdělit „adekvátně“ moderně.
Románový des Esseintes upřednostňuje před neosobním jazykem Flauberta jazyk
bratří Goncourtů, který je „nervní a zkroucený“.529 Jde o výraz kombinace afektivní reakce a
528

Takový názor ve své době zastával jak Marten (viz ZPS in LA PNP), tak např. Otakar Theer ve zmiňované
studii o Balzakovi. Srov. dále Flaubertovy estetické požadavky na vztah autora a díla: neosobnost (inspirace),
nezaujatost (technika románu), neupřímnost citu (autorův intelektuální a sociální postoj) v Zatloukalově studii
Proměny francouzského románu (Zatloukal 1995b, 313). K Maupassantově románové teorii jako „emanaci
autorova temperamentu, jeho psychologické konstituce – jeho subjektivity“ srov. (Chartier 2007, 148–149).
529
Karel Krejčí ve studii o secesním stylu uvádí též řadu parodujících dobových názvů pro secesi. Označení
„rozdrážděná žížala“ vystihuje spojení stylové umělosti a extrému „přírody“ spolu s asociací nervových
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rafinované stylizace, o paradoxní přirozený/přírodní jazyk stylizovaného hypersenzibilního
člověka, jenž se vymyká jeho kontrole. Tento jazyk je představen jako výsledek reakce
smyslů a nervů na okolí, ale současně je sám akcí, silou. Sugeruje náladu, emoci, místy chce
ochromit čtenářovu schopnost reflexe přepínáním do jiného režimu vnímání. Huysmans o
stylu tohoto typu píše: „nerveux et retors, dirigent à noter l’impalpable impression qui frappe
les sens et détermine la sensation, un style expert à moduler les nuances compliquées d’une
époque qui était par elle-même singulièrement complexe.“ (Huysmans 1993, XIV, 299–300).
Vlivem modernizačních procesů pocit disharmonie světa obecně nabýval na síle.
V Martenově myšlení postupem času narůstal do podob stále extrémnějších, což výbuch první
světové války jen potvrdil a umocnil. V této situaci je úkolem stylu uměleckého díla směrovat
k rovnováze, extrémy odstraňovat a „vracet“ reálnému životu každodennosti, resp. představě
o něm. V takto explicitní podobě Marten svou strategii sice nikde neformuloval, autorské
úpravy pro nový Cyklus i esejistické úvahy dřívějšího data však úvahu o nastíněné intenci,
domnívám se, umožňují. Styl Cyklu druhé redakce měl být více vzdálen umění extrémně
smyslovému, resp. na smysly zacílenému, výlučně náladovému a emocionálnímu, které podle
Martena a jiných (Šalda, Masaryk) podporovalo citovou i hodnotovou nerovnováhu subjektu.
Tzv. lyrický impresionismus ve výtvarném umění, hudbě i poezii autor již dříve
(O lyrickém impresionismu) hodnotil i jako poněkud exhibicionistické předvádění
destabilizované psychologie subjektu a současně jako umění, jehož krizovým efektem je
„nedostatek duchovního soustředění a nevěra v podstatu a smysl krásy“ (Marten [1906–1907]
1983b, 92). Negativním důsledkem lyrického impresionismu je druh podprahové agresivity,
téměř útok na senzibilního moderního recipienta (viz 8.2.6). Subjekt je takovým uměním
emocionálně řízen: „Cítíte něco jako nejvýše citlivá savá chapadla, vydobývající netušených
valérů slova, metafory, rytmu, jejichž nervóza dodává zjitřeného, nervózního nádechu větám
vyrůstajícím z jejich kořisti (Ibid., 89). Prostředkem je „řeč sugesce“ – přenos emoce evokací
barev, tvarů, zvuků, vůní a syn-esteticky v kombinacích. V lyrickoimpresionistické poezii jsou
některá slova jejich zakomponováním do celku ochuzena o rozměr pojmu a slovo je např.
převahou libým/nelibým zvukem. A právě redukce pojmového rozměru slov, dodejme při
jejich lineárním řazení, dělí lyrický impresionismus od tzv. syntetického symbolismu, jak
Marten explicitněji ukazoval na příkladu díla Paula Claudela, tedy symbolismu, který
sjednocuje cit s ideou.

vláken. Srov. (Krejčí 1975).
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Martenův názor v otázce, jaké všechny stylové prvky mají lyrickoimpresionistický
charakter ve výše uvedeném smyslu, se postupně proměňoval. Jeho náhled na „impresi“ v
umění se však od dob eseje O lyrickém impresionismu (1906–1907) do počátku války a eseje
Krize umění nijak zásadně nezměnil:
[...] impresionismus, svedší krásu v ryze a výlučně smyslové živly, v prchavé vlnění senzací,
v podráždění nervů, vlastním uměním generací bez duchovního těžiště, bez poznání a víry,
neschopných čemukoli se dáti, čímkoli se vznítiti s prostotou a velkostí. Bylo vskutku v
minuvším století období, které žilo pouze nervy, – tedy přijalo žádostivě umění, tvořené nervy
a jen v nervy působící, předem odsouzené, aby vyústilo v metodu zcela mechanickou, jíž byl
pointilismus, rozloučivši nakonec poslední hodnotu malířskou, barvu, v řady automatických
bodů. (Marten 1914c, 160)

Cyklus druhé redakce měl představovat harmonický celek založený na
protikladnosti dvou částí. Cílem autorovy revize stylu bylo prvky afektovaného i
rafinovaného „jazyka nervů“ mírnit, styl nově syntetizovat a jeho prostřednictvím
destabilizovaný subjekt ve světě ve válečném konfliktu, světě disharmonickém již svou
podstatou, harmonizovat. Jazyk tělesnosti, smyslů a emocí, který zde nazýváme jako „jazyk
nervů“, prostřednictvím specifické stylizace zdůrazňoval, že lidský přirozený jazyk, a tedy
lidská bytost, je součástí přírodní říše. Po roce 1915 bylo Martenovým „novým“ 530 etickoestetickým projektem úsilí o přeměnu tohoto stylizovaného „jazyka nervů“, jazyka „přírody“,
v přirozený „jazyk ducha“, autentický, spirituální i civilnější. Takový jazyk má směrovat
recipientovu pozornost k tzv. emocím vyšším, zejména intelektuálním a morálním ve
spolupráci s estetickými. To současně znamená, že čtenáři má být odepřen model krásy, který
se stal estetickým pasé, a navíc v realitě příliš běžným, viz proměna krásy postavy Moyry
(srov. také např. bolestnou krásu Munchova Plačícího aktu).
Mezi hlavní prostředky stylové transformace náleží postupy estetické i anestetické ve smyslu anesteziologické. Jde o postupy nikoli vyloženě „umrtvují“ či narkotické,
ale minimálně nedráždící smysly, zamezující jistým konotacím a dalším asociacím, to vše s
ohledem na specifický dobový kontext, jemuž bylo dílo určeno. Renovace jazykového stylu
díla z válečných let spočívá ve zdůrazňování pojmové stránky jazyka (čili nikoli esteticky
zvukové, hudební, barevné) odstraněním jistých syntaktických efektů a lexika, které náležejí
530

Novým píšeme s uvozovkami, neboť zde lze vysledovat kontinuitu od roku 1908–1909, na niž bylo
upozorněno v 8.2.1.
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do sémantického pole „tělesnosti“. To v praxi znamenalo redukovat ornamentální charakter
textu, tedy upravit výrazy, které dříve tvořily součást plánu tzv. estetistní expresivity, zejména
jako epiteta ornans. V kontextu doby svého vzniku (resp. revize) tyto stylové efekty již
nebyly chápány jako i esteticky distancující, ale právě naopak.
Cílem bylo (1) ze slovních řetězců vyjmout některé z výrazů, jež zdůrazňují
hudebnost (opakování, odstiňování až na hranici redundance), mají emocionální náboj a
agresivně sugerují náladu; (2) upravit výrazy, které k jistým „myšlenkovým emocím“,
použijeme-li Martenova vlastního výrazu, jako kódu fin de siècle odkazují. Konkrétně šlo o:

a) odstranění či nahrazení nejrůznějších slov, zejména přídavných jmen, výjimečně příslovcí,
která přináležejí k sémantickému poli tělesnosti a smyslového vnímání – ať v rámci říše lidí,
zvířat či rostlin – a vyjadřují kvalitu, kvantitu/intenzitu vnímání jevové skutečnosti, případně
v kombinacích;
b) odstranění či nahrazení podstatných jmen, která v dobovém kulturním kontextu nemají
pouze tzv. denotativní význam, ale vzbuzují typické konotace, tedy stereotypní představy,
které mohou (negativně) emocionálně působit. Jde především o výrazy typu analýza, hysterie,
enervace, nervy a jejich další derivace, které nebyly jen dobovými medicínskými termíny.
Náležely k heslům kultury fin de siècle, v jejímž kontextu ztrácely nocionální rozměr na úkor
esteticky zhodnocované expresivity.
Je třeba mít na paměti, že Martenovi rozhodně nešlo o celkové popření
smyslovosti, ale o její zkáznění. Řečeno ještě jinak, cílem bylo eliminovat část výrazů, které
smysly (i podvědomě) jitří, a odstranit pojmy, u nichž autor předpokládal, že vyvolávají
emocionální reakce, popř. jitří vzpomínky, a celkově asociují kulturu a její estetiku, která má
být, řečeno dobovým jazykem, překonána. Tělesného ukotvení člověka ve světě
prostřednictvím smyslů, jež uměleckou recepci umožňují, si byl autor pochopitelně příliš
dobře vědom. Redukce expresivity a emocionality umění však měla uvolnit cestu racionalitě –
myšlení a nové představivosti.
Postavy první části (Mimo dobro a zlo) nového Cyklu (1917) zůstávají v jádru
příbuzné Martenově rané charakteristice obrazu člověka v díle Muncha a Przybyszewského,
který je „[…] konglomerátem do nekonečna rozrůzněných nervových center, z nichž má
každé svou funkci a každé může rozrušiti nespolehlivou, uměle stmelenou jednotu.“ (Marten
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1905a, 14–15). Krizové stavy postav v Cyklu první redakce jsou evokovány zejména
prostřednictvím deskripce jako subjektivizovaného popisu reakcí. Dalším způsobem jsou
intertextové odkazy k před-obrazům těchto postav, tzn. dílům Muncha, Hlaváčka,
Botticelliho, Steinlena, Rembrandta, Toulouse-Lautreca a k dalším literárním typům. Nelze
však říci, že by se inscenace (krizové) psychologie postav prostřednictvím přímé řeči
nevyskytovala. Objevují se nedokončené výpovědi, místy emfatická zvolání. Nikdy však
nejde o exploze iracionality v podobě výrazného přerývání řeči, chaotického opakování slov,
evokace zvuků pláče a bolesti, jako je tomu například v monologu postavy Karla Kamínka
v Dies irae (Kamínek 1911).
Záměr distancovat se od estetiky fin de siècle a tzv. dekadentního stylu, jeho
estetismu i lyrického impresionismu a psychismu, Martena nutila ke zvážení. Zobrazení
psychického („nervového“) života subjektu prostřednictvím dikce mohlo v době úprav pro
nové vydání působit jako pasé, a tak ovšem vytvářet efekt stylové patiny a vhodně evokovat
atmosféru první části knihy. Ponechání emocionálního a expresivního „jazyka nervů“ však
bylo v rozporu s Martenovým harmonizačním úsilím. Zvolil raději plošné zmírnění potenciálu
tohoto efektu v celé knize. Stylová nesourodost jednotlivých částí Cyklu je přesto znatelná –
svět lidí Mimo dobro a zlo zní jinou, náročnější „hudbou“ než svět Dravců.
Bylo zmíněno, že až na jedinou výjimku Marten citoslovce nepoužíval. Stylové
změny tedy spočívaly v úpravách metaforických výrazů extrémních emocí založených na
pocitu bolesti, napětí, šoku a žádosti: extáze, vášeň, smutek, strach, úzkost, znechucení, úlek.
Dřívější jazykové evokace těchto emocí v Martenově nynější umělecké koncepci působily
rozvláčně, ale především příliš expresivně, rušivě a agresivně. Počeštění lexika nebo
odstranění lexika cizího původu tak bylo jen dílčím důvodem změn. V textu Mimo dobro a
zlo autor například nahradil výrazy jako: enervováni – zasmušeni (s. 11), nervy – čivy (s. 20).
Patrná je též tendence k úspornosti:
mysleti, aniž v sobě rozjitřil nechuť a úzkost – mysleti bez ošklivosti (s. 31); krutou touhou
v sobě, která stoupala v jeho nervech a zmáhala jej nepřemožitelně – touhou v sobě,
nepřemožitelnou (s. 56); jako by [orig. jakoby] očekávalo [tělo, J. K.] neustále křeč, nával
hysterie, jejíž otřesy porušily rytmus [orig. rythmus] jejích gest – Jako by neustále očekávala
křeč, záchvat pláče či mdloby (s. 14)
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Je příznačné, že Marten odstranil či nahradil výrazy „úzkost“ nebo např. „negace“, jenž byla
jako poznávací princip jedním z hesel doby. Například „cítíme jen negací, usmrcující
skutečnost“ – „cítíme jen tím, že si zapíráme skutečnost“ (s. 32).
V oddílu 9.2.2 již bylo zmíněno několik příkladů přívlastků, jež autor ze slovních
řetězců jako příliš agresivní/rušivé odstranil: animální, primitivní, intenzivní [orig. intensivní],
impulzivní,

divokým,

brutálnímu,

hrozné.

Uvedené

výrazy

se

vztahují

k biologičnosti/smyslovosti i smyslnosti a vysoké intenzitě vnímání. Ze stejného důvodu v
Mimo dobro a zlo Marten upravil také následující:
určení velkých vášnivců – určení vášnivců (s. 19); této tryskající síly, až vegetativné – této
tryskající síly (s. 26); poznamenané jako on velkými vášněmi nebo roznícené myšlenkami –
odstraněno „roznícené“ (s. 30); koberci vůní a barev, nádhernou, bohatou orgií kalichů –
odstraněno „bohatou“ (s. 38); rukou, utvořenou pro zničující rozkoše – rukou, utvořenou pro
rozkoš (s. 44); z nesnesitelné úzkosti ducha – odstraněno „nesnesitelné“ (s. 45); končiti
bolestnými agoniemi vzpoury – odstraněno „bolestnými“ (s. 53)

S ještě vyšší mírou nahrazování výrazů jako „nervy“ apod. ekvivalenty, které
českému čtenáři znějí spíše ne-medicínsky, se setkáváme v úpravě textu Půlnoční dítě:
z jakési nervózy [orig. nervosy] – z jakési citlivosti; jehož akcenty se prohlubovaly emocí a
vyznívaly samou esencí [orig. essencí] nálady – jehož zvuky se prohlubovaly vznětem
podivuhodně ryzím; nervózy [orig. nervosy] řídkých vznětů – vášnivá vzplanutí (s. 103);
nervóza [orig. nervosa] – hněv (s. 114); enervace – únava (s. 130); krve a nervů – krve a
smyslů (s. 131); Hudba měla tu záhadnou moc, že prozařovala celý psychický svět – [...]
pomyslný svět (s. 99)

Charakter postav a událostí nebyl nijak významně změněn, mnohé výrazy zůstaly v textu
zachovány. Například v případě spojení „chladné, bez krve a bez nervů, necitelné“ (s. 122)
autor část „bez nervů“ odstranil, i když na dalším řádku „napínala nervy“ ponechal. Podstatné
bylo zejména zmírnění intenzity úpravou těchto dramatizujících elementů s ohledem na
předpokládaného čtenáře své doby.
V následujících příkladech Marten z textu Půlnoční dítě výrazy jako hysterický,
nervózní, nervně, krize apod. důsledně odstranil: „mezi nervózním [orig. nervósním] odporem
proti všemu a hysterickou touhou zobjímati všecko“ (s. 96); „nervózní [orig. nervósní] růst
květiny“ (s. 97); „nervně a radostně“ (s. 102); „Mnoho se v ní proměnilo touto krizí [orig.
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krisí]“ (s. 97). Výraz „prochvělo jí nervy bolestné trhnutí jak elektrická jiskra“ (s. 125)
zredukoval na „prochvělo jí bolestné trhnutí jak jiskra“. Na téže straně „S nervózním [orig.
nervosním] chvatem, s gesty stroje“ autor nahradil „Chvatně, pohyby stroje“.531 Také výraz
„analýza“ získával v soudobém kontextu a celkovém plánu díla psychiatrizující a pejorativní
příznak. Marten proto nahradil „maniaky analýzy [orig. analysy]“ jejím pozitivním
výsledkem: „maniaky sebepoznání“ (s. 186). Je otázkou, zda změnu choroby postavy Egona z
„rodinná melancholie“ na „psychóza [orig. psychosa]“ hodnotit jako příznakovou a zasahující
do koncepce charakteru – ve smyslu „nevinná melancholie“ a zásadní princip ztráty tzv.
principu reality psychotického člověka. Spíše však ano. Ottův slovník naučný v roce 1901
definoval melancholii ještě jako psychózu (Ottův slovník naučný 1901, 17: 53). Je ovšem
pravděpodobné, že se lékařská terminologie po roce 1915 v tomto směru již více rozrůzňovala
a že s ní byl Marten obeznámen.

9.2.6 Z květinové zahrady

Florální metafory a symboly zaujímaly v Martenově sebepoznávání a v artikulaci
tohoto procesu důležité místo (viz 8.2.7 Claudelův strom, Schopenhauerova/Nietzschova
popínavá rostlina). Co se týče autorovy beletrie, motivy květin/rostlin, zvláště v rámci
charakterizace ženských postav, jsou vždy značně ambivalentní. V první redakci Cyklu je to
typ krásné „ženy-květiny“, navíc jako femme enfant, jejíž iracionalita představuje potenciálně
nebezpečný narkotický lék: postava „přirozené“ Kláry v Mimo dobro a zlo, „přesazené“
Bettiny v Půlnoční dítě nebo „překultivované“ Ireny. Květina symbolizuje nebezpečí krásy –
narkózu i narcistní smrt. Cyklus z roku 1907 lze nahlížet i jako alegorickou secesní
květinovou zahradu, která podobně jako v jiných modernistických dílech z devadesátých let
značí estetickou utopii.532
531

Srov. také nuance v textu Erotikon: „u mužů [...] s předrážděnými, excesivně citlivými smysly“ Marten
zredukoval na „s předrážděně citlivými smysly“ (Marten 1907, 205).
532
Lze připomenout modelové drama Hugo von Hofmannsthala Der Tod des Tizian (1892) s motivem umělecké
komunity chráněné před prostorem města. Dagmar Lorenz v oddílu „Verwandlung des Raumes:
Gartenexistenzen“ upozorňuje na stejný motiv např. u Arthura Schnitzlera: drama Anatol (1893), Richarda
Beer-Hofmanna: román Der Tod Georgs (1900) aj., Srov. (Lorenz 1995, 84–86). K motivu estetistní zahrady
srov. též (Schorske 2000/1982, 265–303).
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Postavy Cyklu se pokoušejí realizovat sny o harmonickém sjednocení s přírodu, se
ženou a znovu nastolit ztracený ráj na zemi. Vše nakonec nabývá podoby trvale
neudržitelných extrémů a postavy samy si postupně uvědomují utopičnost a bezvýchodnost
svých snah. Krutost „skutečného“ světa se vztahy závislostí, které chtěly nevidět, na ně
„křičí“ ze všech stran. Příkladem je scéna Egonovy a Klářiny projížďky lodí v Mimo dobro a
zlo, jež symbolizuje překročení hranice chráněného interiéru:
[…] sdíleli smutek scenerie, která je beze změny provázela: větví křečovitě zkřivených,
vzepjatých, aby aspoň krůpěj světla zachytily na otevřené dlaně listů nemocně vegetujícího
křoví, bezlistého ve vlhkém a černém prostoru, zazděném neprostupně korunami stromů,
kořenů, sajících vláhu, jež se zdála otrávenou, z nadýchaných, mokrých mechů… byl to boj,
mlčenlivý, urputný a strašný zápas rostlin o svit. (Marten 1907, 11)

Postavám se vtírá otázka, nevyslovená, ovšem diskrétně naznačovaná, zda není životu bližší
tento „zápas rostlin o svit“ než hojnost, symbolicky vyjádřená kontrastní evokací krajiny:
„kdesi venku plýtvavě se hýřilo paprsky a celé vodopády tepla lily se na žlutá pole.“ (Ibid.).
Jak ukázal například Baudelaire v básni-předmluvě k Les Fleurs du Mal, je to
nuda, která hrozí v člověku probudit bestii: „Mais parmi les chacals, les panthères, les lices, /
Les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, / Les monstres glapissants, hurlants,
grognants, rampants, / Dans la ménagerie infâme de nos vices / II en est un plus laid, plus
méchant, plus immonde!“ (Baudelaire [1857] 1993, 6). Proto když Egonův pohled na
obklopující svět nabízí jedině obraz „vegetace, jejímiž [orig. jejíž] vlákny přestala prouditi
míza“ (Marten 1907, 30), výtečně se daří růstu nestabilních vodních rostlin v pralese nitra
moderního člověka, kde „vegetace plove vratce zachycena“ (Ibid.). Nabízí se srovnání s
Claudem Monetem. I jeho impresionistické obrazy přírody jako hladiny s lekníny poskytují
perspektivu trojí: vodní hlubina – hladina – odlesk oblohy jako duchovní perspektiva. V
Martenově obrazu člověka Egona, této kultivované i bující přírody, perspektiva oblohy jako
duchovního přesahu signifikantně chybí.
Také text Půlnoční dítě symbolicky klade otázku, zda není krásné sterilní bezpečí
květinové zahrady životu nebezpečnější nežli předměstí s „přírodou rachitickou [orig.
rhachitickou]“ (Marten 1907, 88). Ženské postavy knihy/části Dravci jsou již jiné, „ženykrásné květiny“ střídají „ženy-liány“. Slovanky Gitta v textu Raněná Amazonka, Liana ve
Fons amoris, Sybil v Dravci jsou prezentovány jako poddajné a závislé, nikdy však pasivní.
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Vedou boj mimo symbolický prostor květinových zahrad a podobně jako v Nietzschově
aforismu hrozí chopit se moci a vystoupat výš.
Florální metafory se uplatňují nejen v motivické výstavbě díla. Analogií k bujení
rostlinné říše je bující rozbíhavé myšlení mužských postav, které je inscenováno
analogickými syntaktickými konstrukcemi, hudebními a ornamentálními. Jak píše John R.
Reed, „Decadent art favors the ornamental because it is free to play within or around a rigid
structure, adding to it without becoming genuinely redundant. Often, as in the music of
Chopin, Wagner, or Strauss, what at first appears merely ornamental proves to be substantial.“
(Reed 1985, 222). Marten v konstrukci vět mnohdy navazoval na stylovou techniku tzv.
purpurové skvrny, jež měla v britském estetistním hnutí svou tradici sahající do šestnáctého
století (Baldick 2001, 209). Původně šlo o květinovou pasáž vkládanou do textu za účelem
dramatizace a zkrášlení. V období fin de siècle „purple patch“ znamená stylově vytříbené,
bohatě zdobené části literárního díla.
Když se Holbrook Jackson v eseji Purple Patches and Fine Phrases (soubor esejů
Eighteen Nineties) ohlížel nad uměním britského estetismu devadesátých let, připomněl
genealogickou linii stylu od Johna Ruskina, Waltera Patera („gorgeous tapestries of words“)
(Jackson [1913] 1922, 138) po „peacock phrases“ Oscara Wilda (Ibid., 138). Pynsent definuje
„purple patch“ jako „piece of descriptive prose laden with gold and silver words and
grammatical constructions“ (Pynsent 1973, 222). S ohledem na tematickou rovinu textů české
dekadence i celkovou podobu realizací tohoto stylového prvku v české literatuře Pynsent
provokativně píše o „vybledlé“ variantě britských verzí: „Most of the Czech Decadents,
however, are masters of what we might call the Mauve Patch rather than the Purple Patch.
Their regal purple has been made more sombre, more dour, by their sombre, dour Czech
imagination in the Bohemin situation of the 1890’s.“ (Ibid.).
Proměny strukturace Martenových florálních/hudebních/ornamentálních pasáží v
jednotlivých textových verzích (od časopiseckých po texty druhé redakce) jsou poměrně
výrazné. V Mimo dobro a zlo se objevuje několik recepčně náročných, složitě
komponovaných syntaktických celků s dynamickou rytmizací. Jejich působení je založeno na
vnitřním napětí, jehož bází je zpomalování prostřednictvím kupení přídavných jmen a
příslovcí oslovujících smysly a nezvyklé přerušování rytmických úseků interpunkcí.
Martenovy rozlehlé „mauve/purple patches“ jsou, obrazně řečeno, spojením narkotických a
popínavých rostlin. Jde o místa v textu, jež jsou rafinovaně autoreferenční – vyprávějí o
narkotickém působení květin, přičemž jejich strategií je tento efekt, podobný malströmu,
399

vyvolat. Autoreferenční je též motiv fialové barvy. Jak bylo zmíněno, v kultuře fin de siècle
tato barva nesla význam hraničních zkušeností, změněných stavů vědomí, jež mohou
ambivalentně odkazovat k halucinaci i momentu vyššího/jasnějšího vědomí. V Mimo dobro a
zlo z roku 1902 čteme:
Široko prostíraly se, zality neviděným sluncem, které hrozily pohltiti stoupající mraky svou
temnící spoustou, a z jejich dožluta [orig. do žluta] rozsvícené nebo ve stínu na lehce modravý
nádech zjemněné zeleně kvetly bleděfialové ocúny, jejichž kytice na jeho stole vadla
v miniaturní váze prerafaelisticky [orig. praerafaelisticky] vzdutých, protažených, vzdušných
linií. Nad churavou bledostí stvolu spornými záhyby pětilistého slabě, se prohýbajícího okvětí
rozevíraje otrávenou, hořkou žluť prášníků, tyto květy měly hudebnost pomalého umírání,
byly tak vzdáleny tvrdosti, nepokryté a prudké vegetace, která jiné květy mu činila mnohdy
odpornými… že i při nejsilnější idiosynkrasi, když vše živoucí, savé, hýbající se v něm
probouzelo vlnu hnusu a nenávisti, přec jen snesl na ně pohled, dokonce celé hodiny miloval
vnímati jejich bledou krásu… (Marten 1901–1902i, 88)

Martenova táhlá souvětí, v nichž se čtenář nutně ztrácí, evokují úzkost z pohybu v
omezeném prostoru. Syntax i barevné ladění (žlutá a fialová) nabízejí srovnání s obrazy
fialových vln, jejichž autorem je Georges Lacombe. Jeden z obrazů, La vague violette (1895–
1896), poskytuje divákovi klaustrofobní perspektivu z lůna jeskyně v mořském útesu, do níž
se valí zpěněná fialová vlna jako symbolický příval ženské iracionality. Vnější svět zastupuje
žluté světlo soumraku, možnost úniku není. Takové je symbolické místo, do něhož ústí
malström, místo metamorfóz, smrti i znovuzrození.
„Fialové/purpurové

skvrny“

v

textu

jsou

strategií

jeho

dramatizace

prostřednictvím retardačních částí. Funkcí těchto výrazně stylizovaných syn-estetických
pasáží bylo „přerývat“ části jiné, jednodušeji strukturované (dějové či popisné, dialogické či
monologické). „Patches“ jsou současně reflexivními elementy v tom smyslu, že obracejí
recipientovu pozornost ke kráse konstrukce. Jejím základem jsou Paterova „ornamentální
slova“, která fungují jako retardace děje i času vnímání – svádějí čtenáře ke krouživému
pohybu „procházky“ („wandering“). Výsledným efektem vložení doslova „flóru“, čili
květinového závoje, je dynamičnost. Jde o logiku napětí vztahu sen–realita, umění – život, lež
– pravda, jež má být skryta. Nietzsche princip této myšlenky pronikavě vyjádřil v aforismuódě na nejasnost metrické řeči, která je pro estetické poznávání zásadní (§ 151 Wodurch das
Metrum verschönert):
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Das Metrum legt Flor über die Realität; es veranlasst einige Künstlichkeit des Geredes und
Unreinheit des Denkens; durch den Schatten, den es auf den Gedanken wirft, verdeckt es bald,
bald hebt es hervor. Wie Schatten nöthig ist, um zu verschönern, so ist das „Dumpfe“ nöthig,
um zu verdeutlichen. – Die Kunst macht den Anblick des Lebens erträglich, dadurch dass sie
den Flor des unreinen Denkens über dasselbe legt. (Nietzsche a D’Iorio 2009, MA-151)

Pro knižní vydání v roce 1907 Marten výše citovanou květinovou pasáž podstatně
zjednodušil a zkrátil. Některá epiteta ornans zachoval, mnohá odstranil, dějová přídavná
jména však ponechal. Tyto úpravy měly oslabit syn-estetické efekty „ztrácení se“ v proudu,
zapomenutí se nad neobvyklou kombinací a celkové bloudění v labyrintu hudebních metafor:
Zdlouhavá mračna, jimiž se slunce prodíralo s obtíží, kladla na měkkou zeleň trávy ocelový
stín, a v něm prosvitaly bleděfialové ocúny, jichž kytice na stole vadla v drobné váze [orig.
váse] prerafaelisticky [orig. praerafaelisticky] vzdutých, táhlých a lehkých tvarů. Rozevírajíce
nad churavě bledým stvolem vzdušnými, prohnutými lístky okvětí jedovatou žluť prášníků,
měly tyto květiny něhu něčeho pomalu zmírajícího, tak diskrétní, ztlumenou, že i tehdy, když
mu idiosynkrase proti všemu živoucímu činila ostatní květy odpornými, snesl je před sebou a
dokonce mohl celé hodiny vnímati jejich nemocnou krásu. (Marten 1907, 22)

Paralelně s prací na knižní verzi Cyklu vznikal zmiňovaný esej O lyrickém
impresionismu, v němž Marten moderní útvar básně v próze v defenzivně-programním smyslu
vyložil jako „syntetizující element“ spojující protiklad emocionality lyriky s předpokladem
racionálně strukturované prózy. Volný verš i báseň v próze jsou podle něj dědictvím lyrického
impresionismu, vůči němuž byl ostražitý, lze je však umělecky zhodnotit.533 Zatímco volný
verš reprodukuje „nezastavený tok myšlenek a citů rovnomocným rytmem slov“ a v jeho
jádru stojí princip „impresionistického smyslu pohybu“ (Marten [1906–1907] 1983b, 89),
tedy citů a dojmů, útvar básně v próze naopak „odpovídá nové logice a matematice básnické
vize“ (Ibid., 90). Báseň v próze zakládá
[...] impresionistická intuice a kontemplace, dávající ideji krystalovati se sehnaných roztoků
nálady a meditace, obnovující téměř ztracenou logikou metodu analogie, by našla zcela
jemné, utajené vztahy zcela duchové harmonie, transcendentní souvislosti jevů. Vede-li první
z těchto útvarů [volný verš, J. K.] k chaotické, mladé, živelné podstatě impresionismu,
ukazuje uzavřená, chladněji krásná a tišeji silná ryjba druhého [básně v próze, J. K.] více k
zákonu syntetického výrazu, definitivnější stylové koncepce. (Ibid.)
533

V sémantice volného verše v poezii devadesátých let srov. (Červenka 1991, 43–53).
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Také květinové pasáže „purple/mauve patches“ jsou „malými básněmi v próze“ vkládanými
do textu, které poukazují na svůj vnitřní protiklad: prolamování principu reality v efektech
vlnění a kroužení, jež unáší do oblasti snu na jedné straně, racionální „matematická“
strukturace ohraničená od svého okolí na straně druhé. Právě i tyto ornamentální formy,
senzuální, hudební a racionálně strukturované, mají ideu díla utvářet, symbolicky „nést“.534
V textových úpravách tedy nešlo o odstraňování těchto syntaktických celků, ale o
zjednodušování a tlumení jejich efektů. Pro srovnání uveďme ještě jiný analogický příklad.
Konfrontuje verzi z roku 1902 a 1907, v níž Marten pasáž syntakticky zredukoval a odstranil
v tuto chvíli nadbytečný „medicínsko-technický“ slovník („mikroskopickým“, „nervy“).
Dobově příznačný je motiv infračervené barvy ozřejmující dosud neviděné:
Tato červeň, roztřesená a prolnavá, téměř až do pórů [orig. porů] vnikající předmětům a
proložená souměrnými plochami uniknuvšího jasu, jenž vířil mikroskopickým pohybem,
působila na nervy tak záhadně; bylo, jako by nevnímalo, ale přece cítil ji, sál [orig. ssál]
takřka její jitřivost v čivách povolených, neschopných určitě se napnouti, jen jednozvukovou
mdlou vlnou rozchvívaných. (Marten 1901–1902i, 83)

versus
Tato červeň, roztřesená a prolnavá, vnikající téměř až do pórů předmětů a proložená vířícími
plochami světla, promítnutého štěrbinami, působila záhadně; zdálo se, že jí oko ani nevnímá,
že je součástí lehké, omamivé mdloby, plné rozechvění. (Marten 1907, 16–17)

Tyto i další úpravy poukazují na neoddělitelnost proměn stylu od proměn
projektovaného smyslu. Zmínili jsme, že juvenilní verze Mimo dobro a zlo obsahuje též
květinovou pasáž tvořenou ornamentálními slovy, v jejímž pomyslném středu stojí aluze
(6.4). Hlavní postava čte (nedefinovanou) novelu Barbeyho dʼAurevilly, která na ni má
doslova „hypnotizující vliv“ a uvádí ji přes nervové spoje do oblasti „hlubšího dění nežli je
svět hmatavých a zřejmých tvarů“ (Marten 1901–1902i, 218). Jde o figuru mise en abyme
spojující svět reality předpokládaného čtenáře s realitou fikčního světa Mimo dobro a zlo a
dále se světem Barbeyho dʼAurevilly fikce. Současně jde o další z autoreferenčních míst textu
(viz výše) – pasáž je metatextovým osvětlením tohoto stylového prvku i své vlastní strategie.
Nejenže Marten pro knižní redakce 1907 a 1917 „mauve/purple patches“ zjednodušoval, ale
zmíněnou pasáž o knize a hypnotizaci zcela vypustil. Bylo tomu tak patrně z obavy z
534

Pynsent hovoří o „narcotic style“ v souvislosti s autory jako F. X. Šalda, Julius Zeyer, Jiří Karásek ze Lvovic.
Pojem nikde přesně nedefinoval. Lze se domnívat, že jím myslel právě tento efekt. Srov. (Pynsent 1973).
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psychologických efektů, čili že tyto syn-estetické pasáže nebudou čteny jako estetistní
elementy, které mají přitahovat pozornost, ale i udržovat odstup, ale jako propagace
nereflektovaného přístupu k umění, simulace a propagace „halucinací“, jako svádění k
mystice, provokace iracionality ve čtenáři apod.
V poslední redakci Cyklu z roku 1917 Marten tento typ květinových estetistních
pasáží dále syntakticky nezjednodušoval, ale ponechával je v nezměněné podobě z roku 1907.
Současně výrazně upravoval jazykový styl jejich okolí, především odstraňoval „jazyk nervů“.
Dynamický a dramatický charakter těchto „malých básní v próze“ tak zůstal zachován. V
umírněnější variantě tak tento typ syn-estetických pasáží založených na komplexních
syntaktických konstrukcích zůstal trvalou součástí Martenova stylu. Jedním z posledních
autorových textů vůbec je fragment Les (psán mezi 1916 a 1917) z plánovaného cyklu „novel
ze současnosti“ Trojan. Text prozrazuje pokračující reflexi Nietzschovy filozofie, objevuje se
motiv kritiky nových podob idejí a ideologií „nového“ člověka: „[...] blouzní se mnoho, tam
vzadu, o novém člověku, jenž prý se tvoří v strašlivé výhni této chvíle. Pozoroval jsem
mnoho… sebe, jiné. Nalézám vždy jen téhož člověka, věčného, vznešeného i nízkého v směsi
pudu a touhy, z níž je hněten.“ (Marten 1917–1918, 69). Text zároveň dokumentuje
Martenovu stylizaci jazyka současnosti, v němž slova cizího původu evokující psychický stav
manifestují minulost („splínů“ [orig. spleenů], „chiméřiným“) (Ibid.). Počátek textu Les se
podobá typické dekadentně-estestistní básni v próze fin de siècle (umdlenost přírody, motivy
vln, drahých kovů), do níž však pronikají „nepatřičné“ elementy nové skutečnosti:
Jitřní slunce bylo mdlé. Bledé a rozplynulé, bez tepla, podobno opálu, vpalovanému do
vyhaslého stříbra nízké, těžké oblohy, viselo bezmocně nad černými vlnami lesů, rozlitých za
obzor po obou stranách mělkého horského sedla, protínaného uprostřed jiným, jaksi
neskutečným lesem kolů, propletených ostnatým drátem, vztyčujících pod závějí křivá
chapadla do mlh, jež jako by [orig. jakoby] v nich se zachycovaly, houstly, tuhly v obludné
hrady. Za nimi, v bílém sněhu, hnědá křivka, vyrytá v zemi, vydechovala s tenkými pruhy
dýmu jakousi živočišnou páru, zvláštní, prohřáté ovzduší, zdaleka páchnoucí člověkem v
ledové čirosti prostoru. (67)

Jako by se zde z hlediska jazykového stylu na první pohled příliš nezměnilo.
Syntaktické konstrukce se popínavě odvíjejí jako dříve, příznačně se však mezi ně vplétají i
nové objekty. Následuje strohý popis příkopu s prohlubněmi „po výbuších těžkých střel“
(Ibid.), který definitivně ohlašuje jiný svět. Úvodní estetistní „mauve patch“ fungující jako
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prostředek transferu do jiného režimu vnímání a jako pozastavení se nad krásou jazyka lze
číst i jako auto-intertextuální odkaz k jeho minulým užitím ve zcela jiných kontextech.
Takový odkaz je současně výrazně auto-reflexivním. Jde o reminiscenci na (vlastní)
dekadentně-estetistní text nebo chceme-li dekadentní styl, který představuje radikální kontrast
k neutrálnímu realistickému popisu obklopujícího světa ve zbylé části textu (fragmentu).
Extrém baudelairovské „bestiální nudy“ střídá válečný pra-les, kde se vlivem situace ke slovu
opět dostávají všechna pra- v člověku. Styl nového Cyklu, počeštělý, odlyrizovaný,
emocionálně umírněný a racionalizovaný se v kontextu doby vzniku jeví jako styl angažovaný
svým úsilím sjednocovat a harmonizovat v deformovaném, emocemi a výkřiky přeplněném
světě.
Styl Martenovy beletrie se proměňoval kontinuálně, stejně jako jeho nové
uchopování konceptu stylové syntézy z teoretického hlediska. V korespondenci manželce z
roku 1917 čteme Martenovu reakci na Šaldův román Loutky i dělníci boží:535
20. 2. 1917: Změnil jsem hluboce založení románu. Šaldův (četl jsem referát) mne vyvedl
z bludu: nechci pretenciosní knihy o „krizi doby“, jako píší tito literární poskoci živnosti se
svým „novým člověkem“ a ostatními slovními ohňostroji --- chci knihu vášnivého lidského
osudu, lidí trpících, milujících, nenávidějících… náhle se střetších na kamenné dlani osudu
pro strašnou a krásnou hru o život a smrt. Nic více… neboť více je blud a literární pověra. (D:
MM–AM, LA PNP, f. MM)

Tato konfrontace vliv na stylovou proměnu druhé redakce Cyklu neměla. Podle Martenových
slov se však dotkla jeho jiné práce. Kromě Cyklu rozkoše a smrti Marten v době války
pracoval ještě na románu Zimní slunovrat, z něhož se dochovaly úryvky publikované v
Topičově sborníku (Marten 1914d), a na románu Město. K dispozici je však jen jeho koncept a
osnova.536 Co se týče Martenova a Šaldova stylu, každý se evidentně vydával zcela jiným
směrem, neboť Šalda svůj román pro první knižní vydání stylizoval naopak směrem k posílení
knižnosti.537

535

Na jiném místě si Marten v nedatované poznámce v zápisníku k Šaldovu stylu poznamenal: „Talent jen a jen
verbalistní – ale v jiném slova smyslu, než se říká. Je to karikatura slova. Jeho lektura baví a absorbuje: ale na
konci ptáte se marně na její Co? A Proč? V tom závisí zcela na autorovi, jejž právě čte a na proudu časovostí...
proto rys žurnalismu v jeho práci.“ (ZPS) Uloženo v LA PNP, f. MM.
536
Z poznámek k plánovanému románu Město: román z Prahy „zlomené“, ve středu stojí postava stavitele, který
hledá nový život v Praze, byl vychováván v cizině, ale jeho matka je pravděpodobně Češka. Tématem je běh
moderního života, střety mezi staviteli a majiteli domů; „Fyziologie měst: koncentrické kruhy Paříže (ostrov,
kroužící život), chapadlo Londýna atd. (cf. Plány velkých měst).“ Fragment uložen v LA PNP, f. MM.
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Srovnání stylu obou Cyklů poskytuje možnost nahlížet jazykovou podobu první
redakce jako výraz myšlenky evropanství či univerzalismu evropsky laděného, antického a
židovsko-křesťanského. Reference k evropskému kulturnímu prostoru jsou v Cyklu první
redakce po celou dobu přítomny jako aluze k literárním dílům a symbolicky k jejich
původním jazykům – ať již jako lexikum ve vlastním textu, který chce sloučit minulost,
přítomnost a budoucnost; řečtinu, latinu, francouzštinu a češtinu, nebo v mottech, která
přidávají jazyky další (angličtina). Myšlenka „evropanství“, příbuzná Nietzschovu „dobrému
evropanství“, se jako červená nit line celým prvním Cyklem. Částečným počešťováním druhé
redakce, odstraňováním mott aj. mizí distance „dekadentní exkluzivity“ a z části se vytrácí i
ona antická vrstva ve jménu univerzalismu více lokalizovaného do českého prostoru.
Myšlenka Evropy, navíc explicitně v Dravcích zdůrazněna, zůstává. Její budoucnost
ztělesňuje „Středoevropan-Latinec“ Roman a činorodost.

537

Šlo o úpravy směrem k postpozici shodných přívlastků, preferenci v zakončení na -ti (i naopak), k užívání
příznakových tvarů zájmen, tvrdých sklonění adjektiv, dále o proměnu vazeb na genitivní a instrumentálové.
K českým variantám lexika Šalda sahal až pro knižní vydání v roce 1935. Odvoláváme se zde na studii Josefa
Galíka Šaldova próza a na ediční komentář Jiřího Flaišmana a Michala Kosáka v posledním vydání Šaldova
románu (Galík 1987; Flaišman a Kosák 2016). Pynsentovu poznámku k Šaldovu románu o rozporu mezi
„sentimentálně senzualistickými popisy“ a „dekadentně-senzualistickými přirovnáními“ na jedné straně a
motivy odporu k materialismu a senzualismu a podpoře „metafyzického senzualismu“ (Pynsent 1987, 430) na
straně druhé na tomto místě prozatím nerozvádíme. Zaslouží podrobnou analýzu a rozsáhlejší samostatné
pojednání.
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10. ANALÝZA – SYNTÉZA – VIZE

10.1 Fragmenty/skici „teorie románu“ II

Otázku románu jako epického žánru a jeho vztahu k lyrice, dramatu a tragédii
Marten teoreticky promýšlel zvlášť intenzivně v období 1901–1908/1909, tedy paralelně s
prací na „románu“ vlastním. Evidentní je autorova vzrůstající potřeba ohraničení, distinkce a
nutnost reformulace myšlenky žánrové a tvarové syntézy. Většina jeho úvah na toto téma však
zůstala v rukopise, navíc ve velmi fragmentární podobě, jež skýtá mnohá interpretační úskalí.
V následujících výkladech navážeme zejména na kapitolu 5. Román?. S cílem zachytit linii
Martenova myšlení se pokusíme usouvztažnit úvahy v rukopisných fragmentech s hlavními
tezemi publikovaných esejů, jež se proměn uměleckých druhů a žánrů na počátku dvacátého
století týkají. Kromě esejů Styl a stylizace, O lyrickém impresionismu a kritické stati K otázce
českého románu je to zejména esej K renesanci tragédie z roku 1907.
Marten ve stati K otázce českého románu konstatoval, že vzhledem k pluralitnímu
charakteru soudobé moderní skutečnosti (rozpad jednotného světonázoru a hodnot;
„vykořeněnost“; pocit ztráty spojení s přírodou), kterou román zobrazuje, nemůže tento žánr v
jiném než „amorfním“ stavu být. Zjednodušeně řečeno, charakter utvořeného artefaktu
logicky vyplývá z krizového charakteru reality, zobrazovaného objektu, i z krizového stavu
zobrazujícího subjektu. Krize a chaos však nevylučují možnost kreativní produkce a vůli k
syntéze:

[moderní doba, J. K.] svými tendencemi různorodými a na mnoze i konkrétnými, zdůraznivši
práva jedinnosti a současně vypěstovavši k největší diferenciaci altruistní teze, dala
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vyniknouti nejsilnějším protivám onoho poměru, nechala tisíce myslí různě jej pojímati, zde
volati po nejširším uvolnění nutivé i prohibitivní moci celku, jinde naopak po ztužení jich a
sevření až k naprostému zániku exarchie – a dala tím románu nekonečně možnosti v pojetí
svého základního tématu, rozpoutala v něm anarchii, chaos. (Marten 1901–1902e, 38)

Zvláště po roce 1900 se v českém prostředí z mnoha stran ozývaly hlasy
konstatující a kritizující tzv. psychismus soudobé moderní literatury, tedy panlyričnost,
expresivitu, emocionalitu, senzualitu projevu, navíc umělecky „fingovanou“, stylizovanou.
Další výhrady se týkaly nedostatku dějovosti a vyprávění (viz 5.3). Umělecká reflexe
zaměřená pouze na subjekt sám a ústící v „lyrický stav“ byla negativně hodnocena pro
„ohrožení“ iracionalitou. Otakar Theer konstatoval, že tzv. dekadence v poezii znamená
„absolutní vládu nálady podvědomého, nervového“ (Theer 1901, 328). V rámci soudobé
prózy kritizoval zaměření na člověka-výjimku, „lidi jen a jen výjimečné, zrůdné,
degenerované, nemocné“ a navrhoval koncept tzv. obnoveného realismu, který zobrazuje
„celé proudění života“ (Ibid.). Marten s mnohými Theerovými východisky v jádru nepřiznaně
souhlasil: románové pokusy devadesátých let nejsou vzorové ani pro umění, ani pro život.
Společný byl taktéž cíl obou autorů-kritiků – syntéza. Oba však rozdílně chápali nejen její
praktické dosažení, ale i koncept sám. Marten především prosazoval názor, že odstranění
evokací „vnitřního“ světa postav, tzv. psychismu, by znamenalo odstranění moderní „reálné“
postavy z románu.
Jan z Wojkowicz navrhoval jako východisko z lyrismu a psychismu koncept
„obklopující reality“ a „neosobního románu“. Za účelem vyhnout se detailním
psychologickým analýzám prosazoval zaměřit pozornost romanopisce na důkladnou deskripci
prostředí a jeho atmosféry.538 Marten argumentoval, že Wojkowiczova teorie „obklopující
reality“ není pro vystižení složitosti moderního subjektu dostačující, neboť jeho reakce nejsou
takto snadno odvoditelné a předvídatelné:

Vjemy, odrazy reality do nervního organismu, jsou prvky emočního stavu, ne však výhradně a
jedině působící. Pojímajíce momentanní náladu jako výsledek reakce nervů v té chvíli určitě
zladěných na vjemy, heterogenní proudy, z vně buzené témbr nálady, její specifické zbarvení
musíme odvozovati od kombinační povahy daného organismu v té chvíli. To je rozhodující,
538

Marten explicitně reagoval především na Wojkowiczův text O snahách nejmladší literatury (Wojkowicz
1900–1901). Polemickou diskusi na téma románu kolem roku 1900 analyzoval Daniel Vojtěch, srov. (Vojtěch
2008, 147–148).
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ne milieu, neboť pak by několik osob v témž prostředí musilo míti náladu stejnou. [...] způsob
individuelné reakce bez přestání se měnící, jest resultantou plynulých psychofyzických účinů.
Má-li tedy býti podán správný obraz jakéhokoli emočního tvaru a sugerován stav s ním
srostlý, je nezbytno rozložiti emoce v činitele vnější i vnitřní a nejen zobrazení daného milieu
s vysvětlující poznámkou. (Marten 1901–1902i, 109)

Martenův a Wojkowiczův pohled na tzv. skutečnost a roli literatury ve vztahu k ní se výrazně
lišil. V čem viděl Marten „skutečný“ stav věcí a jedinou možnost jeho uměleckého ztvárnění
bez retušujícího idealizování, v tom spatřoval Wojkowicz nedostatky tzv. dekadentní
literatury, která podle něj „skutečnost“ zkresluje v jedinou problematizující perspektivu.539
Výsledkem podle něj jsou:

[…] místo povídek analytické studie, místo románů filozofická témata, pracovaná pomocí

analýzy a syntézy, s málo dějem, ale zato s rozsáhlým aparátem psychologickým. Dnešní
povídka a román nezobrazují život, ale luští jeho nějaký problém. [sic!] (Wojkowicz 1901,
363)

Zmíněný Wojkowiczův koncept „neosobního“ románu byl založen na představě
plurality zobrazených perspektiv, přičemž následoval logiku: „Což pak musí malíř, aby
vyjádřil svou individualitu, tvořit jen samé selbstportréty?“ (Ibid.). Wojkowicz sice
nepřekročil těsné spojení mezi psychologií autora a jeho dílem/postavami, příznačné pro
uvažování o literatuře své doby, nabídl však možnost „rozprostření“ subjektu tzv.
biografického autora v postavách a zobrazeném prostředí. Ideální je podle něj román
neautobiografický a nemonografický (opakem mu byl román À rebours), jehož autor je
„odražen z nejrůznějších stran nejrůznějšími zrcadly, v typech, jež tvoří, v úsudku, který nám
o nich dává, nechávaje je mluvit, jednat, cítit a vnímat reálné.“ (Ibid.). Co je podstatné, teprve
takovéto odosobňující rozvržení autorské perspektivy podle Wojkowicze ospravedlňuje
zobrazení emocí, citů, pudů. Jiný přístup ústí v autobiografii autora:

Přistoupí-li zde ještě vypjatý individualismus doby, hlásící se v literatuře pod znamením
subjektivismu, stane se z tohoto jediného typu románu sám autor, děj pak osobními emocemi,

539

Wojkowicz moderní českou literaturu chápal (pro část soudobé kritiky příznačně) jako bez tradice a závislou
na tzv. cizích vzorech (románech Przybyszewského, dílech francouzských symbolistů).

408

které takřka nejsou dějem a konečně celé dílo lyrickou básní. Drama a lyrika – toť dnešní
próza, která má přece své vlastní krásné poslání: Být epikou […]. (Wojkowicz 1901, 363)

Martenova východiska se však s Wojkowiczovými v mnohém stýkala. Skutečnost,
že epika a román na konci devatenáctého století nabývaly znaků původně přičítaných zejména
lyrice a dramatu, Marten jako krizový jev konstatoval kontinuálně. Lze uhadovat, že také
Wojkowiczova myšlenka „neosobního románu“ mu nebyla cizí. V konceptu „obklopující
reality“ naopak spatřoval nebezpečí banální typologie postav definovaných výlučně na
základě milieu a nemožnost vytvořit psychologické konflikty komplikovaných moderních
postav-individualit. Marten sám ve své prozaické tvorbě s typy tzv. dekadentních postav a
dějovými

schématy

nutně

pracoval:

internacionální

kosmopolitní

typ

moderního

kultivovaného člověka městského habitu, který (marně) hledá „přírodu“. Jako prozaik se však
s omezením na typ snažil vyrovnat jeho problematizací. Téma milieu je centrální např. v textu
Půlnoční dítě a nakonec i v Erotikonu, kde se ukazuje jako časoprostorově nedefinovatelné
(putování platonské duše). Otázku konstrukce románové postavy Marten paralelně teoreticky
reflektoval v náčrtu typologie: postava-žánr, postava-typ, postava-individualita (viz dále).540

10.1.1 Fragment Dialogu/ů o románu

Jak dosvědčují zmínky v korespondenci a rukopisné fragmenty (skici, poznámky
v zápisnících), jedním z Martenových dlouhodobých a nikdy nerealizovaných cílů byl
dialogický esej o možnostech moderního českého románu v kontextu románu evropského. 541
540

Dodejme, že v textu K otázce českého románu Marten konceptu „rasy“ či dědičnosti neužíval, hovořil však o
„kolektivním charakteru“, konceptu blízkém tainovskému momentu. Možnost jeho překročení však
nevylučoval: „Emancipační proces je identický s násilným roztržením svazků, jejichž pevnost je silná
následkem těžce do duše vtisknutého kolektivního charakteru [...]“ (Marten 1901–1902e, 84).
541
Skici dialogu o románu se nacházejí částečně na volných listech, částečně v poznámkách v pařížských
zápisnících (1907–1908). Postavy dialogu měly nést jména Gordon a Brauner. Srov. úryvek: „A. Nemáme ani
nejprostěji vyvinuty formy dialogu. Důkaz naše próza, naše romány… / B. Právě o románu s Vámi chci
mluviti / A. Doufám, že ne o českém románě. / B. Proč výslovně ne o českém, prosím? / A. Můj bože, prostě
proto, že ho není… u nás se pořád ještě kvalifikuje román počtem stránek a píší se novely, natažené na
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Jde o více či méně ucelené pasáže, které tvořily základ projektu nejčastěji označovaného jako
„Dialog o románu“, „Román“ nebo „Balzac a Dostojevskij“. Z pramenů nevyplývá zcela
jednoznačně,

zda

mělo

jít

o

jedinou

práci

či

více

esejů

na

téma

českého/evropského/moderního románu. Z plánů zamýšlených publikací v Martenově
pozůstalosti plyne, že na jaře roku 1907 chtěl vydat soubor esejů Kriterion života i s
„dialogem o románu“ (opatřeno poznámkou „psáno v letech 1902–1906“).542 V roce 1908 (23.
2.) Braunerové z Paříže psal, že znovu studuje Balzaka kvůli „dialogu o románu“.543
Martenovy materiály k projektu „teorie románu“ lze rozdělit do několika
tematických oblastí: (1) osobnost romanopisce, jeho předmět a úkol; (2) poměr umělecké
fikce, vědy, historie a dramatu; (3) konstrukce postavy a její typologie. Často se dále objevují
témata

jako

etika

zobrazování

emocí

(problém

tzv.

psychismu)

a

otázka

syntetismu/syntetického stylu. Všudypřítomnou konstantou jsou poznámky k dílu
Dostojevského a Balzaka jako dvěma typům románu devatenáctého století, nad nimiž Marten
promýšlel možnosti románu století dvacátého. Poznámky naznačují, že v úvahách o historii se
Marten inspiroval Nietzschem, v promýšlení typologie románových postav zejména
Balzakem.

10.1.2 Romanopisec – vědec i básník

Románová tvorba je, jakožto kreativní akt, cestou poznávání světa a i sebe sama:
„Román: orgán té ,inquiétude philosophique‘, jež se převrhla v druh ,psychologické
Prokrustovo lože dvou set stran, anekdoty, nadité popisy a meditacemi, v nichž dují „větry od pólů“…
bezmyšlenkovitosti. / B. Ne tak zlomyslně, prosím. / A. Pardon. Ostatně – proč: zlomyslně? Ironická fráze je
prostě stylistický trik, a rozhovor potřebuje koření. Doufám, že nemáte v úmyslu učenou disertaci se vší
nudou vážnosti…“ Srov. plán finále z roku 1908: „B. Buď jak buď – to aspoň připustíte, že, co jste řekl, je
subjektivní, jen osobní, absolutní pravda / A. Máte jinou pravdu, kterou byste vedl proti mé? / B. Kdybych ji
měl? / A. Pak budou naše pravdy bojovati, až se ukáže, že jedna z nich je silnější…“ Uloženo v LA PNP, f.
MM.
542
Srov. plán publikace Kriterion života, který pochází pravděpodobně z roku 1907: Kriterion života, Rezonance,
Lyrický impresionismus, K renesanci tragédie, Dialog o románu, Styl a stylizace (Macek 1983, 148). V
pozdním autorově plánu sebraných spisů patrně z válečného období uvedený esej o románu, stejně jako Styl a
stylizace, chybí. Zůstává tak otázkou, zda Marten dialog o románu vyloučil proto, že nebyl dokončen, nebo
proto, že s ním byl nespokojen. Lze se však spíš přiklonit k možnosti první. Uloženo v LA PNP, f. MM.
543 Dopis uložen v LA PNP, f. MM.
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zvědavosti‘“ (ZPS: 1902–1906).544 Žánr románu je rozšířeným polem experimentu: „Román:
vůle a touha poznati duši lidskou: individuum (analýza) – postaviti do proudu životní
dynamiky (děj) – a zkoumati zákon, podle něhož teče tento proud řečišti a podzemními
prohlubněmi země (symbol v románu).“ [podtrženo autorem, J. K.] (ZPS: 1902–1906).
„Nový“ román staví do popředí svého autora jako konstruktéra, nemá být nekoordinovanou
kanalizací jeho emocí:

Věří se všeobecně rádo nejploššímu, nejbanálnějšímu nářku, jejž spisovatel vloží do práce
sebe slabší a [slovo nečitelné, pravděpodobně „beztvaré“, J. K.], každé subjektivní
interpretaci, jejž Vás nutí, abyste se obdivovali jeho bolesti, někdy tak malé, že ji musí
zahaliti závoji největší neurčitosti a položiti pod úkladná optická skla, aby byla aspoň něčím.
(VL, LA PNP, f. MM)

Jako specifický způsob poznávání sebe a světa se románový žánr ocitá na pomezí
umělecké a vědecké práce, kombinuje pozorování i experiment. Koncept romanopisce-vědce
(a patrně i směřování k symbolizaci) nezapře zolovskou inspiraci:545
[...] dvě bytosti v romancierovi: vědec a básník. Vědec, tj. pozorovatel, analytik, realista;
poeta tj. snivec, stavící se nad hádankou bytosti, jejíž činy a myšlenky a city pozoroval [,] a
jenž za nimi, v hloubi jich zvědavě vidí metafyzickou entitu, a snaží se ji vystihnouti geniální
hypotézou […]. (ZPS: 1902–1906)

Jako příklad Marten uvedl Dostojevského postavu Svidrigajlova, jež je tvořena autorovým
„vědeckým“ pozorováním tzv. národního typu i jeho fantazií: „je tak zpola realistický,
okreslená ze života a všedního dne ruské racy vyrostlá – zpola vysněná, chimérická,
hypotetická duše“ (ZPS: 1902–1906). V centru autorovy pozornosti byl „román ze
současnosti“ vyznačující se reflexivností. Jako analyticko-syntetický žánr využívá poznatků
vědy (pluralita perspektiv, množství „pravd“, analýza), kriticky a svobodně je reprezentuje, a
to právě díky fikčnímu charakteru uměleckého díla:
544

Je evidentní, že Martena zajímal zejména poznávací aspekt umělecké tvorby: „Dialog o románu: ne o genru,
ale o poznání lidské duše a jeho modalitách.“ (ZPS: 1902–1906).
545
K Zolově koncepci „experimentálního románu“ a jeho východiscích v zásadách lékařského experimentu
Clauda Bernarda, teoriích Charlese Darwina a Hoppolyta Taina srov. (Chartier 2007, 131–144). K Zolově
manévrování mezi naturalismem a symbolismem srov. studii Evy Voldřichové Beránkové Un naturalisme
symboliste? Émile Zola comme critique littéraire (Voldřichová Beránková 2017, 217–236).
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Románu je zachytit její [vědy, J. K.] dědictví… to krásné dědictví čočky, optického středu,
v němž se lámou paprsky ze všech světelných zdrojů… v němž spolupracuje empirie studiem
mechanismu života, jeho zákonů a výjimek, jeho dynamiky, [slovo chybí, nečitelné, J. K.],
účelnosti – poezie fikcí, jíž dává nést své poznání – filozofie [slovo chybí, nečitelné, J. K.]
metafyzických a etických zároveň. [podtrženo autorem, J. K.] (ZPS: 1902–1906)

10.1.3 Historie a drama

Další poznámky svědčí o autorově pokusu ujasnit otázku, náleží-li historie spíše
do oblasti vědy, nebo oblasti umění ve smyslu umělecké fikce. Marten narážel na dvojí
význam slova historie, dnes patrný spíše ve francouzském a německém jazyce (histoire,
Geschichte):

Taine, Renan jsou poslední dědici, v nichž se přiostřil spor vědy a umění o historii v krizi.
Kdykoli je čtu, mám vždy dojem, že je tu něco nedořečeného, nehotového – z obou stran, ať
je bereš za historiky nebo za umělce. Jedno i druhé se potírá – [slovo nečitelné,
pravděpodobně „tak“, J. K.] myslím, je už zcela nutno ponechati historii vědě… (VL, LA
PNP, f. MM)

Pro svůj kriticko-teoretický aparát Marten odlišoval historii jako vědeckou disciplínu s
nárokováním si „pravdy“ od historie ve smyslu umělecké fikce (podobně k opozici res gestae
a historia rerum gestarum):
Román nemá jiného účelu, než aby převzal dědictví bývalé historie – historie, která byla
odvětvím umění, měla svou bohyni mezi devíti Múzami… z nichž zemřelo už několik –
Historie jako věda svléká rychle poslední zbytky básnické, umělecké alury, kterou měla…
[podtrženo autorem, J. K.] (VL, LA PNP, f. MM)
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„Nový“ román neměl být historickým ve smyslu hledání alegorického úkrytu či poučení v
historii a ani historickým narativem vědecky přesným. Román znamená umění fabulovat,
vyprávět příběh, který přítomnost objasňuje i znejasňuje.
V rámci úsilí o vymezení „nového“ moderního románu jako svébytného epického
žánru Marten též promýšlel jeho poměr k dramatu. Románu je podle něj vlastní analýza a
reflexe, dramatu proměna v symbol. Píše, že „Drama symbolizuje, typizuje, zákon života,
román obnažuje jeho mechanism.“ nebo „Filozofická idea dramatu je nutně nábožensky
syntetizována, je zákonem, etickou notou; filozofie v románu má všechnu volnost analýzy a
meditace.“ (ZPS: 1902–1906). Rozdíl shledával v možnosti inscenovatelnosti tragična, jež zde
určil jako doménu dramatu. To, co je pro umění jedenadvacátého století běžné, Marten ve své
době pokládal za nerealizovatelné:
Typy jako Rafael Balzakův, Barbeyho Sombreval, Dostojevského Karamazovi nejsou na
jevišti možny: jsou více výrazy pýchy [slovo nečitelné, J. K.] před tragickým konfliktem a po
něm, nežli v něm, románový charakter je celý v tom, jak se řítí do tragického osudu a jak jej
dociťuje a domýšlí – dramatický v tom, jak tragický osud žije. [podtrženo autorem, J. K.]
(ZPS: 1902–1906)

Tezi lze číst jako Martenovu reakci na paralelní soudobé postřehy, že naopak moderní drama
spíše předvádí analytický román na scéně. Tato situace Martena vedla k promýšlení specifik
tragédie, jejího odlišení od dramatu, tedy i od románu.

10.1.4 Koncepce postavy a její typologie

Z hlediska mapování českého literárně-teoretického myšlení počátku dvacátého
století nejsou bez zajímavosti Martenovy úvahy o „pre-naratologické“ kategorii postavy. Z
pasáže nadepsané „Žánr, typ a individualita v románu“ plyne nezbytnost všech typů postav,
román má být zalidněn: žánr – „Nemůže býti středem románu; nejvýš novely; v románu
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zpravidla jen a jako výplň dějové struktury nebo dekorace.“; typ – „Obraz odvozený, v němž
shrnuty vystihující a generické vlastnosti celé třídy jedinců.“ (VL, LA PNP, f. MM).546
Stvoření „individuality“ je dokladem psychologického růstu osobnosti romanopisce, který tak
dosahuje jisté formy sebe-přesahu: „heros vytvořený z plné síly umělecké spontaneity, z její
výtvarné a psychologické síly. Ním se de facto zmnožuje život o novou bytost, o nového
člověka založenosti vlastní a zvláštní.“ (VL, LA PNP, f. MM). Martenovi šlo zejména o
psychologický aspekt tvorby, méně o hlediska technicko-vyprávěcí. Schopnost konstrukce
postav je podle něj úměrná autorovu poznání světa a sebe-sama: „Psychologický objev:
umělec neobjevuje nových lidí – počet psychologických [vynechané slovo, J. K.] je vždy
dosti omezený – on aplikuje na lidi svůj objev, tím je činí novými, nevídanými, svými.“
[podtrženo autorem, J. K.] (VL, LA PNP, f. MM). Autorova reflexe „tvoření
psychologického“ se zde stýká s jeho koncepcí umělecké stylizace jako kreativního zosobnění
světa – látky umělecké kreace: „ne nové postavy ale – nové vidění (Legendy, Commedia del
Arte, Wilde – Intentions)“ (VL, LA PNP, f. MM). Skutečným vrcholem v typologii postav je
„literární hrdina“ (VL, LA PNP, f. MM) – „individualita“ překonávající „typ“.
V centru Martenova zájmu stál zvláštní status postav-symbolů jako „věčných“
mytických/legendárních postav a především jejich problematická role v psychickém životě
moderního člověka:

Hrdina literární: Vlastní poetická kreace. – Prometheus, Kristus, Hamlet, Faust, Don Juan,
Endymion atd. jsou realitami: vstoupily do našeho života, mají podíl na našich myšlenkových
koncepcích jako historické postavy a více než ony: Hamlet a Faust snad je z nových meditací
a častěji a s větší významností nežli Aristides a Themistokles. [podtrženo autorem, J. K.] (VL,
LA PNP, f. MM)

Není zcela bez významu, že v poznámce výše šlo původně o pokus formulovat problém
„hrdiny v románu a dramatu“, následně Marten poznámky přepsal na problém „hrdin[y]
literární[ho]“ pod nadpisem „Dialog o románu“. Ukazuje se tak, že „syntetizování“ své limity
546

Martenova poznámka je příliš stručná, ale pravděpodobně se implicitně odvolával k balzakovské teorii „typu“
(syntetické postavy), jak ji načrtával od předmluvy k románu Affaire ténebreuse/Temná aféra (1842). Na
hierarchicky uspořádané galerii typů je Balzakův románový cyklus přímo založen: „En lui [type, J. K.]
sʼarticulent, comme nous avons vu, les ‚unités de composition‘ hiérarchiquement disposées, de la plus basse à
la plus haute, mais aussi se nouent ‚horizontalement‘ les donnés dramatiques de lʼœuvre et les idées
philosophiques de lʼauteur.“ srov. (Chartier 2007, 126).
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mělo, situace románu a jeho postav je evidentně jiná než situace dramatu (popř. tragédie) a
Marten se ji pokoušel teoreticky uchopit. Fragment lze v kontextu celku Martenova díla
patrně interpretovat následujícím způsobem. Umělecká realita člověka trvale obklopuje.
Postavy-symboly, jež mají blízko k tzv. archetypům (pra-vzorům) představují jakési živoucí
ideje – jsou „reálné“, neboť tvoří součást kulturní reality a skrze ni vstupují do života člověka
(chtě

nechtě)

jako

kulturní

fenomény.

Umělecké

reprezentace

vždy

nové

současnosti/časovosti jako román kulturní realitu (rozličných podob) jako celek dále fixují.
Postavy-symboly mytické, legendární jsou vpravdě „syntetické“ – netypické, výjimečné,
heroické, extrémní a zároveň hluboce lidské – symbolizují člověka i sen o něm, jeho skryté
touhy po velkém hrdinství, realizované jen výjimečně, a mnohdy také velké utrpení a porážky.
V románu jako žánru zobrazujícím a analyzujícím současnost a každodennost však tito
reprezentanti mýtu, tragického a nečasového, z psychologického hlediska představují
problém, jenž Martena jako umělce tížil.
Jaké jsou podle Martena umělcovy možnosti k vytvoření hrdiny své doby jako
„vlastní poetické kreace“, nové syntetické postavy, která na symboličnost aspiruje?

Co činí hrdinu touto významnou jednotkou duchového počtu lidstva – jinými slovy: co činí
básníkovu postavu hrdinou? – Realismus kresby? (příkl. Zola, Maupassant.) Prometheus je
zjevně symbol, fikce; chimérický Hamlet ani Faust nemají co činiti se skutečností. Naopak –
hrdina je vždy fikcí. – Typičnost? Hamletův případ je z nejosobnějších, nejvýlučnějších, jaké
může usuzovati náš intelekt, Prometheus ani Oidipus nejsou typickými. – Co tedy? Život,
dovedený na nejvyšší stupeň své potence, kde se stává symbolem. Potence života (proměna
episody v symbol: látka literární sama o sobě a syrová je vždy episodou, byť měla šíři
Osvobozeného Jeruzaléma nebo Zuřivého Ronalda; jest otázka, zůstane-li epizodou? Básník
povyšuje potenci života, již tato epizoda obsahuje. Jak, je věcí génia a poetiky (intenzita α)
myšlenková a citová, β) formová (v prostředcích). [podtrženo autorem, J. K.] (VL, LA PNP, f.
MM)

Literární hrdina jako postava-symbol tedy neznamená jen autobiografickou sebeprojekci, ale
symbolizaci umělcova poznání života i snu o něm:
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[…] nikomu nenapadá hledati v tom záruku niterní [slovo nečitelné, pravděpodobně „ryzosti“,
J. K.] a mocnosti díla, jak umělec procítil a v trvalých symbolech představil duševní var a
oheň svých hrdin – a v nich jak symbolizoval [slovo nečitelné] z těch osudných mocí lidské
bytosti, z těch mocí, jež lze nazvati tragickými kat exochén a jejichž esenci dávají poeti nésti
hrdinům. [podtrženo M. M.] (ZPS: 1902–1906)

Za symbolický román Marten považoval Obraz Doriana Graye, v němž „Wilde symbolizuje
– opisuje svou zpověď“ (VL, LA PNP, f. MM). Nakonec Marten konstatuje, že umělecká
tvorba sama, básnění, je symbolizací života (jakožto spiritualizací), jeho oslavou a
maximalizací zároveň, protože této „epizodě“ zajišťuje nesmrtelnost: „Člověk stává se
hrdinou; příběh mění se v symbol; vzniká básnické dílo.“ (VL, LA PNP, f. MM).
Co se týče symbolických postav mytických a legendárních, Marten vycházel z
performativního charakteru umění, čili z jeho schopnosti realitu utvářet. Symbolické postavy
božské či polobožské se v románu jako potenciálně modelové, s nimiž se moderní hledající
subjekt-čtenář chce identifikovat, jevily jako problematické. Patologickou podobu této
skutečnosti autor ukazoval v Cyklu první redakce například v motivu identifikace postavy
Tannova s Thanatem při poslechu opery Alceste (V aleji) nebo na případu bezejmenné postavy
umělce ve Spolu kosmem, který se ztotožní s Faëthonem. Jak jsme se pokusili ukázat, Marten
vždy ukazuje perspektiv několik, problematizuje (a názor nevnucuje). Tak například postava
Illnera se polo-legendárnímu poeovskému modelu vzepře. Současně se objevuje teze, že Eros,
Thanatos, Moira ovládají lidskou bytost naprosto, člověk je nucen konstruovat a destruovat
jako Pygmalion ze své „podstaty“. Je možné vzpomenout též motivy Narcise a Echo – jsou
jejich charakteristiky člověku skutečně tolik vzdálené? Jak čtenář tyto motivy interpretuje a
jak ovlivní jeho mimotextové jednání autor pochopitelně není s to zajistit nikdy. Může však z
pozice modelového autora motivy vykládat komentáři, viz úpravy druhé redakce.

10.1.5 Balzac a Dostojevskij. Jiné i společné

Velkou část poznámek k tématu románu Marten věnoval Balzakovi a
Dostojevskému. Některé z nich jsou pro přílišnou fragmentárnost méně relevantní, minimálně
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však naznačují směr autorových úvah. Z poznámek na volných listech je patrné, že šlo o část
ucelenější práce. V Balzakovi Marten spatřoval „magnus parens v románu“ a v jeho La
Comédie humaine/Lidské komedii nepřekonatelný model, v němž hledal inspiraci. Obdivoval
umění dramatického děje, tvorbu koncipovanou jako románový cyklus a metodu tzv.
vracejících se postav.547 O tento postup založený na stále novém osvětlování, resp. dotváření,
charakteru postavy jako postupné reliéfnosti/plasticity („narůstání“) se Marten pokusil v
koncepci postavy Egona, Illnera, Ireny či Heleny v Cyklu (1907). Dále se zajímal o metodu
„cyklické stavby“ díla s ústřední ideou. Taková kompozice měla zajistit onu tzv. organičnost
díla ve smyslu jeho životnosti v propojení detailů s celkem a v celku:

[...] cyklické stavbě nestačí jenom spojení děje, místa, doby, atd. Je třeba jednotící idey,
společného zorného úhlu – a ještě více: skrz na skrz organických vztahů románové
psychologie. Podmínkou cyklu je, aby autor žil se svými postavami – neboť jen, když s nimi
žije, může zachovati jednotu v rozmanitosti. [podtrženo autorem, J. K.] (ZPS: Paříž, únor
1908)

K Balzakově a Dostojevského osobnosti a jejich románovým postavám Marten
přistupoval podle esto-psychologického klíče. Poznamenal, že všechny Balzakovy postavy se
svým autorem sdílejí jeho sílu vůle a eruptivnost (VL, LA PNP, f. MM). Jinak u
Dostojevského, v němž shledával druhý vrchol románové tvorby devatenáctého století. Jeho
přístup k postavám chápal jako převahou (auto)analytický: „V čem je psychologické novum
Dostojevského? V tom, že sám hysteroepileptik hledal kořeny povah, myšlenek činů
v psychopatologickém arrière-fondu duší.“ (VL, LA PNP, f. MM). Jako bod, který Balzaka a
Dostojevského spojoval, Marten uvedl zobrazení širokého společenského pole s množstvím
příběhů, a to zejména z nutnosti výdělku. Na jiném místě načrtával genealogickou linii
„myslitelů morálky“ Balzac – Dostojevskij – Nietzsche. V Balzakově románu Luis Lambert
konstatoval vliv Schopenhauerovy teorie vůle; téma ničivé vášně poznání v Recherche de
l’absolu podle něj předpovídá teze Nietzschovy filozofie (ZPS).
Poznámky prozrazují výrazné kolísání – tradiční stereotypy Marten přijímal,
současně se je pokoušel nabourávat. Balzaka a Dostojevského představil jako emblematické
547

Jak píše Zatloukal, soudobá kritika v Balzakově metodě „vracejících se postav“ viděla jen tah mající zajistit
výdělek, Saint-Beuve ji považoval jako románu protikladnou, neboť vyzrazuje tajemství. Později ji užívali a
popularizovali také Richard Wagner a Marcel Proust (Zatloukal 1995a).
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protipóly ve smyslu reprezentantů francouzské/latinské a ruské/slovanské literatury:
Balzakova „určitost“ a Dostojevského „mystika“, „Latinec“ versus Slovan. Zároveň chtěl
narušit, nebo spíše „genealogicky“ redefinovat, nazírání Západu jako individualistického,
aktivního, egoistického a nazírání Východu jako kolektivistického-sociabilního, pasivněfatalistického, altruistního. Cílem bylo nalézt mezi Východem a Západem, jejich
reprezentanty a reprezentacemi společné, univerzální pojítko.
Martenův vztah k Dostojevského tvorbě byl od počátku značně ambivalentní –
obdivný i obezřetný (viz 7.5.1). Jeho dílo interpretoval jako obraz extrémního individualismu
a odcizených vztahů. Z fragmentu plyne důrazný odsudek společnosti, jejímž jediným
dorozumívacím prostředkem, extrémně aktivním a existenciálně tragickým, je zločin a trest:548

Raskolnikov: vyznání – ano, to je osudnost oné děsné sžírající samoty. Říci sebe – za cenu, že
se zničíme. Ale říci se – a necítiti se už samotným se svým tajemstvím, které tráví více než
opovržení, hněv, všechny tresty světa, neboť opovržení, hněv, tresty jsou ještě hlasy, jimiž
mluví člověk k člověku. A – kdož ví? Snad je zločin prostředek se učiniti srozumitelným?
Nepochopivše nás samých, snad pochopí lidé náš čin, náš zločin? (VL, LA PNP, f. MM)

Linii stereotypních představ o kolektivistickém, sociabilním i pasivním
„slovanském altruismu“ Marten označil za „nedorozumění“ pro jeho původ v nejhorším
možném individualismu a egoismu rozložené společnosti. Toto „vědomí o absolutné samotě,
jedinosti osobního osudu“ překonává podle Martena obraz individualismu v západní
literatuře:
Všichni hrdinové jsou tady [v románech Dostojevského, J. K.] výjimkami; a více, všichni lidé
jsou výjimky… na čele Raskolnikovově, Stavroginově, tří Karamazovů plane kleté znamení
výlučného osudu; myslí a cítí, jednají a hynou způsobem, nesrozumitelným v očích lidí; ti, již
se s nimi stýkají nejintimněji, jich nechápají. Jaká úžasná, úděsná samota? Šílenství samoty…
lidé jsou stíny, jež se potkávají, ale nepoznávají. Láska ani hrůza neodkrývá skrýše jejich
niter. (VL, LA PNP, f. MM)

Francouzský román byl Martenovi i přes stereotyp individualistického Západu symbolem
kladné sociability: „Hrdinové a hrdinky francouzského románu jsou téměř všeobecně typy;
548

Martenův plán srovnání Balzakovy postavy Vautrina a Dostojevského Raskolnikova zůstal nerealizován.
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jeho život, tož sociálný produkt“; Tzv. slovanský soucit (altruismus) Marten interpretoval jako
„přílišnou touhu porozuměti“, která má pramen v nejpropastnějším individualismu, v naprosté
neschopnosti a nemožnosti se dorozumět: „Snad proto je tolik soucitu v ruském cítění?
Samota, jako tragický osud, phtonos theon… Klíč k Dostojevskému, Garšinovi, Tolstému.
Soucit… křečovité hnutí vůle, přemoci samotu: metafyzická revolta Slovanstva.“ (ZPS:
nedatováno).549 Jde o stále stejnou myšlenkovou linii, která ve své kritice v podstatě obchází
koncept solidarity. Nedo-rozum-ění „rasy“ kompenzuje soucit. „Podstata“ slovanství se
Martenovi jeví v dominanci citu a vůle nad „rozumem“ (spiritualitou) a v tendenci k tragické
vzpouře proti Bohu, v negaci, popěračství a sebedivinizaci.
Jedna z nejucelenějších pasáží svědčí o Martenově pokusu generalizaci
„racionální Západ“ versus „iracionální Východ“ a jejich člověk nabourat. Jde o usilovné
hledání společného, slučování protikladů a náčrt ideálu (vše)lidství. Tato podoba humanistické
syntézy vychází z předpokladu, že člověku Západu i Východu je společná samota jako vězení
subjektivity v době světa bez Boha. Společná je též touha po poznání (včetně sebe-poznání),
jež je v jádru touhou samotu překlenout:
[pravděpodobně Balzakova „Lidská“, nikoli Dantova Commedia – předchozí list chybí, J. K.]
Komedie, Dostojevskij, který dal křičeti z nejnižších pásem člověčenství náboženské žízni – dva
duchové [,] již nejmocněji procítili skutečnost a přítomnost, ukázali, že nelze se skloniti k životu
aniž vám vyšlehnou v tvář tyto plameny, dušené marně rozumovou pověrou. Úlisná prázdnota
Renanů, lomozná malomoc Nietzschů prozrazují kletbu neplodnosti ležící na jejich době: žíravý
neklid Huysmansův a náboženská horečka Strindbergova, i kdyby nebyly vyzněly smírem víry,
zůstaly by zjevy velké touhy, zrodivší se ze „soumraku bohů“, ze zoufalosti a trýzně, v nichž jejich
doba ztroskotala. [zvýrazněno autorem, J. K.] (VL, LA PNP, f. MM)

Jak bylo zmíněno, válečná situace Martena nakonec vedla k bezvýhradnému odsudku románů
Dostojevského, neboť v nich postrádal autorovu kritickou perspektivu. Tato zřená absence
mravního přesahu díla, a v podstatě požadavek jisté didaktičnosti, Martenovy pozdní názory
spojovala s Masarykovými v knize Rusko a Evropa (Doubek 1993, Heczková 2004).

549

Phthonos theôn, tzn. žárlivost člověka vůči božskému, srov. (Sanders 2014, 42).
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10.2 Podoby románové syntézy

Martenův pojem syntézy byl velmi pružný, přizpůsobovaný situaci. Podoby
konceptu syntézy v románu se v jeho díle objevují fragmentarizovaně v kritikách, esejích i
poznámkách v zápisnících. Analýza autorových formulací vede k závěru, že románová
syntéza je výsledkem romanopiscova poznání, jemuž dává podobu poetické fikce. Vychází
z analytického přístupu; je kritickou reflexí života jako sváru individua se společností i
náboženským řádem; poznání životní tragiky vyrovnává tvarem a (ideovou) symbolizací.
Výsledky analýzy sjednocuje styl, který z principu překonává úskalí „dojmovosti“ (lyrického
impresionismu).
Dokladem Martenova proměňujícího se názoru na možnost spojení tragédie a
románu je esej o románu Élémira Bourgese Les oiseaux s’envolent et les fleurs tombent
(1893)/Ptáci odletí a květy opadají (1905), který Marten přeložil. Esej o Bourgesovi existuje
ve dvou verzích: z roku 1905 (psáno 1904) v podobě předmluvy k překladu románu 550 a dále
jako součást Knihy silných (1909, 1910). Je příznačné, že každý z těchto dvou esejů, mezi
nimiž je pětiletý rozdíl a stojí mezi nimi esej o tragédii, v Bourgesově románové koncepci
zdůrazňoval a vyzdvihoval jiné dominanty. V eseji-předmluvě Marten Bourgesův román
klasifikoval jako „román tragický“. V jeho centru stojí silná osobnost a její zápas se silami
„vnitřními a vnějšími.“ (Bourges 1905b, XI). V čem Marten v období let 1904–1905 spatřoval
výjimečnost tohoto románu, která jej vedla k výrokům jako „velký spor analýzy a syntézy“,
jenž je „vítězným pokusem o uskutečnění syntetického ideálu uměleckého v románu“
[zvýrazněno autorem, J. K.] (Ibid., XXIII)? Marten především oceňoval typ univerzálního
tragického hrdiny, který je „představitelem lidstva, jehož já ukazuje jako zrcadlo stálé
vládnoucí síly lidské fýze: touhy, jež určují život, vášně, které jej tříští, slabosti, jimiž hyne.“
[zvýrazněno autorem, J. K.] (XI). Dále to bylo spojení časovosti s nad-/ne-časovostí, které se
pokouší překlenovat problém naturalismu a jeho pojetí determinace. Marten sám se tehdy v
koncepci vlastního „románu“ vyrovnával s otázkou podílu historické, sociální, biologické,
kulturní determinace na tragédii člověka a váhal, do jaké míry postavy v jejich milieu
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Základem této předmluvy byl Bourgesův portrét, který Marten již dříve publikoval v Moderní revue, srov.
(Marten 1903–1904a) a dále informativní noticka, již otiskl ve Zlaté Praze. Výstřižek článku se nachází
v Martenově pozůstalosti in LA PNP, f. MM.
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ukotvovat a jak je prostřednictvím determinant definovat. V Bourgesově „pražském“ románu
tak Marten oceňoval hledání všelidského nadčasového zákona (tragiky) života.551
Jak Marten míní, oproti románům Paula Bourgeta a Edouarda Roda v Bourgesově
případě nešlo o román pouze demonstrující tezi. Bourges podle Martena vyjádřil symbol
zákona života „tragickou syntézou“, tzn. jako vyprávění o vzestupu a pádu, a „ideovou
syntézou“ (Bourges 1905b, XIII), jíž je výsledné poznání všepanství marnosti. Syntézou je
podle něj též vyvážené sloučení analytické a reflexivní prózy s tradicí epického vypravování:
„reflexe nerozkládá se v celé stránky analýzy, ale doplňuje reliéf, má asi funkci monologu
v tragédii [...]“ (Ibid., XIV). Bourgesův styl Marten označil jako „harmonický“, jehož autor
dociluje spojením děje „vnitřního“ a „vnějšího“ a dále kombinací statických a dynamických
psychologických pasáží (XIX). Princip jeho stylu spatřoval v „hutnosti věty“, tedy
významové kondenzaci, jejímž efektem je anti-lyrická (anti-emotivní) „formová zcelenost“
(XX). Marten v tomto směru myslel zejména (estopsychologicky) na psychologii tvůrce.
Bourges je podle něj dědic Flaubertova „impersonelního stylu“, ideálu „uměleckého
sebezapření“ (XXI):
[...] noblesa vášnivého srdce, které nevyvádí svých skrytých hnutí na tržiště a přemáhá a
organizuje je, přepych silné duše, která bojuje a vítězí v sobě samé a dává umění výtěžky
svých vítězství, přes nebezpečí, že se najdou – a najdou se vždycky – kdo neprohlédnou, jak
byla vybojována. (Bourges 1905b, XXI)552

Jak dokládá Evrard de Maupeou dʼAbleiges, Bourgese lze skutečně označit jako „posledního
romantika“, a to zejména v životě (plném boje s neúspěchem a slz). Jeho literárním krédem
však byl „styl“. Maupeou dʼAbleiges dále na základě Bourgesovy korespondence (zejména s
Annou Braunerovou) konstatuje, že Bourgesův estetický program se kolem roku 1879, v
odporu k Zolovi, odvíjel cestou k barevnému vidění a inspiroval se ve francouzštině
šestnáctého století.553
551

O antisemitských motivech Bourgesova románu ve smyslu charakterové determinace židovstvím Marten
významně mlčel.
552
Srov. také formulace z Martenovy noticky ve Zlaté Praze: „Maje kult umělecké vůle, flaubertovsky
definitivního stylu, dává svým pracím skulpturální velikost a čistotu; ale pod chladnou nádherou vyvíjejí tep
srdce v hloubi vášnivého, rovnou mocnost lyrismu, jako imaginace.“ Uloženo in LA PNP, f. MM.
553
Maupeou dʼAbleiges píše: „En suivant les modèles de Bossuet, de Saint-Simon, de Pascal, il a conçu une
langue neuve et originale. Il s’est ‚retourné l’esprit comme un gant‘, a changé sa rhétorique, ses tours de
phrases, sa façon de voir et de sentir. Il veut ‚écrire rouge, – en français et dans la tradition du français.‘“ (de
Maupeou dʼAbleiges 2017, 237). Jde o nedávno obhájenou a dosud nezveřejněnou disertaci, jež je biografií
mapující Bourgesův život do roku 1886.
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V pozdější verzi eseje o Bourgesovi v Knize silných (1909, 1910) se Marten stejně
jako jeho románům obdivoval i tragédii La Nef/Loď.554 O řeči tragédie Marten nehovořil jinak
než o řeči „vášně“ a při její charakterizaci jsou výrazy tragický, lyrický a hudební
zaměnitelné. Zdůraznil však, že i přesto zde zůstává princip tragické iluze jako nutné distance
zachován, a to prostřednictvím (vzdálených) symbolických postav řecké mytologie. Není bez
zajímavosti, že v této revidované verzi eseje již není tragický rozměr Bourgesova románu do
takové míry zdůrazňován a je „retušován“ ve prospěch jeho charakteru „syntézy“. Důvody lze
patrně hledat ve srovnání románu se „skutečnou“ tragédií, ale též v Martenově trvajícím
obdivu k Bourgesovi a současně ve ztrácení sympatie pro koncept románu-tragédie. Explicitní
distinkci tragédie a románu Marten v samostatné práci uchopit nestačil. Z kontextu poznámek
na jiných místech je však patrné, že pro žánr románu prosazoval odstraňování lyričnosti, tzn.
subjektivity, směrem k neosobnosti – v Martenově slovníku „chladná řeč“, jazyk až „vědecky
propracovaný“ jako „noblesa vášnivého ducha“ (Marten 1910, 79).
V esejích Knihy silných se koncept syntetismu projevoval ve své „elastičnosti“ ve
smyslu jeho aplikovatelnosti na různé oblasti umělecké tvorby i života, čímž na druhou stranu
poněkud docházelo k jeho inflaci. Například vývoj stylu Claudelova díla Marten
charakterizoval slovy: „od lyrické exaltace k poetické syntéze“ (Marten 1909d, 79). Výrazem
syntéza hodnotil intenzitu Claudelova tvůrčího úsilí a v portrétním eseji o Barbeym
dʼAurevilly označil jeho romány, stejně jako Balzakovy, Stendhalovy a Flaubertovy jako
„inspirované synthézy vášní a bojů, myšlenek a muk, tvořících život“ (Ibid., 19). V díle André
Suarèse Marten oceňoval syntézu jako cestu spirituality, jednotu myšlení a vůle (v podobě
instinktu, vášně, úzkosti): „mysliti znamená v poslední příčině se vyrovnávati s vůlí, jež nás
pudí, abychom žili.“ (117).

10.3 Lyrika – drama – tragédie

Esej (původně přednáška) K renesanci tragédie je tematicky provázán s esejem O
lyrickém impresionismu a vnitřně též s výše uvedenými fragmentárními úvahami o románu.
554

V první verzi eseje o Bourgesovi je La Nef, tragédie s postavami olympských bohů, zmíněna jen v poznámce
pod čarou, neboť byla v té době v tisku.
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Jaký byl Martenův výchozí pohled na pohyb na poli druhů a žánrů? Píše-li zde, že „Tragédie,
po svém principu, staví na symbolizaci, drama na introspekci lidského osudu.“ [zvýrazněno
autorem, J. K.] (Marten 1906–1907a, 224) a na jiným místech konstatuje, že symbolizace je
doménou dramatu, implicitně situaci neustále srovnává právě s románem, žánrem
analytickým. Jak naznačoval také jinde, moderní epické prozaické útvary nabývají formálně i
tematicky charakteru dramatu (absence výraznější dějové linky, diskontinuita, problém
náboženského řádu v centru), drama převádí analytickou introspektivní prózu (tzv.
psychismus) na scénu. Jinými slovy jde o situaci chaosu: drama analyzuje a lyrizuje,
prozaické útvary dramatizují, tedy též lyrizují.
Marten postupně rozvíjel myšlenku, že namísto totální druhové a žánrové
synkreze je nutno jisté hranice vymezit. Při vydělování románu z dědictví antické tragédie
(resp. antického mýtu), jež je podle něj dále neoddělitelná od psychologické tragédie
renesanční jako její vývojové etapy, se Marten potýkal s nemalými nesnázemi. Moderní
psychologie a filozofie souběžně ukazovala či potvrzovala, že člověk (a jeho život) je
tragickým ze své podstaty. Z Martenových formulací plyne, že řád života a umění je možné
zachovat určením „prostoru“ (ve smyslu žánru i kulturního formátu), kde život jako z vlastní
podstaty tragický má být esteticky poznáván, tedy s distancí zakoušen a prožíván. Tím by
bylo zamezeno permanentnímu všetragickému životnímu pocitu i jeho pseudouměleckým
aplikacím. V moderní tragédii Marten spatřoval budoucnost jako v možnosti prozření v
regulované formě setkávání s hranicí au-delà, tedy z dostatečně bezpečné dálky, která má být
kulturně vymezeným rámcem a jistými uměleckými postupy zajištěna.
Nový typ tragédie, tak jak jej Marten v eseji K renesanci tragédie koncipoval, má
být zároveň záchranou lyriky, k jejíž neregulované hypertrofii v moderním umění byl
skeptický, a místem jejího nejvyššího rozvinu. Jak autor píše, tragédie „má vztah k rozkoši
hrůzy a přemožení hrůzy, démonu hloubky a beznaděje, jejž přemáhá zpěvem.“ (Marten
1906–1907a, 217–218). Moderní divák tragédie zažívá „na zkoušku“ pohled do očí sfingy.
Otřesený má vyjít silnější poznáním „božské“ odpovědnosti v sobě sama:

Tragédie, [...] nemůže vzniknouti jinak než krystalizací jakési jen zpola vědomé potřeby viděti
velce – voir grand – dáti, vnutiti velkost jevům a dějům za cenu, že z nich vymizí rys prostoty
a jasnosti, který mají, žity, že padne lež, díky které se žije, a ohromná, přízračná propast
osudu otevře se neúprosně, nekonečná jako prostor a věčná jako čas. (Ibid.)
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V doslova „archetypu“ antické tragédie Marten spatřoval nedostižný vzor, ideál
syntézy v jedinečném poměru mýtu a lyrického živlu, který je „zkázněný“ (a uzákoněný) ve
strofách sborového zpěvu (Marten 1906–1907a, 224). Jako hodnotu řecké tragédie
vyzdvihoval oddělení „mysteria“, tzn. složky chóru jako vyzpívání strachu, hrůzy i radosti a
rozkoše (tj. dynamizující element) od sféry běžného života, který reprezentuje mýtus jako
scénický děj, linie příběhu, (tj. plastický element) (Ibid., 223). Jinou situací je, jak píše,
renesanční individualismus a jeho tragédie založená na střetu křesťanského mysteria a vůle
emancipovaného člověka. Od doby renesance tak člověk spolu s nabytím svobody přijímá
„mysterium“, záhadu-sebe, na svá bedra jako svou nejvlastnější otázku. Důsledkem je jisté
zesvětštění, neboť mysterium opět tvoří součást lidské každodennosti, tzn. vlastního
sebeprožívání člověka. Renesanční tragédie/drama se stávají lyrickými jako lidský křik:
„chórem, tj. vědomím a svědomím, je si zde člověk sám; lyrické živly absorbuje monolog a
dialog, jenž mísí volně děj i smysl dramatické fikce, více dynamické nežli plastické.“ (224).
Renesanční drama přinášející psychologizaci charakterů Marten považoval za
„přechodní útvar“ tragédie jako žánru otevřeného vývoji. Je příznačné, že moderně
psychologické renesanční drama ve vztahu k dokonalosti antické tragédie evokoval obrazy,
které se výrazně podobají evokacím tzv. dekadentního jazykového stylu a dekadentního díla
bez „středu“ (ideje): „Drama, toť tragédie, připravená o svůj gravitační střed, kroužící, aniž s
ním splyne, kolem ohniska životního mysteria, jehož zrcadlem se stává, nemohouc ho
vsebepojmouti a upoutati prostou, mocnou symbolizací.“ (Marten 1906–1907a, 222). Látkou
nové, moderní tragédie je podle Martena poznání nevyhnutelného lidského osudu jako
jednoty Eros a Thanatos, za níž stojí člověk sám, tedy nikoli vyšší kosmická struktura, Bůh
apod.: „Fatalita, sestoupivší do nitra, poznaná v činnosti sil, jimiž jsme, uvedená poslední,
nezvratnou formulí na identitu sil života a sil smrti, která činí žití celé tragickou vinou [...].“
[zvýrazněno autorem, J. K.] (Ibid., 226). Nejde ani o bázeň z moci přírody, ani vědomí viny
křesťana v hříchu. Jde o věčný spor protikladných sil v člověku – jeho bytostné „souvislosti
se zemí“ a „úsilí k absolutnu“ (217), spor člověka vždy současně ničícího i tvořícího – Boha,
sebe sama i druhé.
Inscenace moderního člověka jako věčně trpícího sporem těchto vůlí (v sobě sama
i ve vztahu k druhým) je variací motivů a metafor v eseji O lyrickém impresionismu, v
Dravcích i jinde. Jde o shledávání moderní krásy v hrůze a ošklivosti: „roztržená rána a
unikající krev lidského já“ (226) je v moderní době sledována pod mikroskopem, estetika
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ošklivosti, neklidu a „enervace“ tvoří její základ. Člověk chce sám nalézt odpověď na otázku
Proč? všeho (srov. Masarykův pojem „polovzdělanosti“ jako znaku krize). Marten poukázal
na risk moderní společnosti upadnout do naprosté absurdity, taková je podle něj látka moderní
tragédie: ve světě bez Boha je tajemstvím člověk, pocit viny již nelze vysvětlit hříchem jako
proviněním proti řádu a odčinit pokáním. Moderní člověk je vinen beze smyslu, je sám sobě
„mysteriem“, je, metaforicky řečeno, lyrickým chórem. Smysl viny hledá a s ním sebe sama a
řád. Stačí vzpomenout Martenovu tragickou „románovou“ postavu Egona Farena z Mimo
dobro a zlo, jež vedle reflexivního monologu ztělesňuje též tento potlačovaný rozbujelý
lyrický chór polyfonního monologu, přičemž doufá v posluchače, diváka, v dialog.
Renovace člověka a společenství jako úkol kultury podle Martena spočívá v
novém uchopení katarze „jako účasti člověkovy na orgii bytí, sdělení pocitu krásy ve smrti, a
jako tajemného děje, který se odehrává v divákovi samém pod dojmem osudu hrdinova –
syntéza ideová a psychologická, směřující k nové vizi heroismu [...]“ (Marten 1906–1907a,
232). Ovlivněn Nietzschem Marten chápal život jako tragický a tragično jako amor fati: „K
heroismu nestačí, aby kdo snesl tragický osud; třeba jej milovati, zpíti se jím, vložiti do něho
smysl a cíl svého života.“ (Ibid., 220). Katarze je momentem maximální koncentrace a
zjasnění, „vyššího“ vědomí, kdy člověk poznává svou mez: „Nejvyšší mocnost vědomí druží
se v něm s orgiastickým pocitem nepoznatelného.“ (218). Toto poznání ovšem není
rozplynutím se v mystické zkušeností, ale posílením („zvýšení“) (220) vůle, revitalizací.
Schopenhauerem doporučovanou interpretaci katarze, za níž má následovat divákova
rezignace, Marten odsoudil a vytýkal mu směšování neovladatelné fatality s etikou. Tragický
moment sebenahlédnutí byl v Martenově koncepci vždy totožný s „ano“ životu jako boji i
akceptaci.
Jaký byl Martenův názor na podobu moderní tragédie a její možnosti? Soudobé
divadlo podle něj ruší základní předpoklad tragického účinku – „absolutnost tragické iluze“,
nutnou distanci. Herci překračují dramatickou roli vlastním vkladem, čímž ji dezinterpretují,
jinými slovy tragédii „znesvěcují“ realitou svého vlastního lyrického stavu. Oblíbenost žánru
knižního dramatu zde Marten hodnotí jako logický důsledek situace. Úkolem tragédie je, jak
píše, vytvořit hrdinu, který je „velký a pravdivý“. Zdroj heroismu v racinovské aktualizaci
mytologie (historické oddálení, „éloignement“) neshledával. Marten prosazoval autorské
divadlo. Moderní tragédie má na scénu uvést anonymního nečasového hrdinu-symbol jako
„Král, Básník, Muž, Žena, myslitel, učenec, politik snivec“ (Marten 1906–1907a, 229–230),
tzn. „stálé figury z divadla života“ (Ibid.) [zvýrazněno autorem, J. K.], které vycházejí z
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poznání jejich tvůrce. K ne/možnosti historické/časové tragédie jako společenské se
explicitně nevyjadřoval.
Podstatné jsou Martenovy úvahy o obnovení řeči tragédie, „která sama musí míti
sílu, aby nás spojila s věčnou orgií života, otevrouc v nás hloubky, v nichž chováme síly
identické se silou země, prosté, prudké, sopečné instinkty své bytosti.“ (Marten 1906–1907a,
230). Jejím účelem je čtenáře/posluchače/diváka podmanit. Marten doslova píše o
„vášnivosti“, „něze“ a „emocionální mocnosti“ řeči tragédií Słowackého (Lilla Weneda) a
Shelleyho lyrického dramatu (Prometheus Unbound), konstatuje „lyrismus opojený
nejbolestnějším poznáním“ (Ibid.), jejich řeč je „symfonickou skladbou“ (Ibid.). Dále
odkazuje k hudebnosti řeči v dramatických dílech Maeterlincka, D’Annuzia, Claudela a
Bourgese, jehož tragédie La Nef „hovoří jazykem instrumentovaným s tmavým žárem
Wagnerovy hudby, ale ztuhlým v ocel studeného jasu“ (Ibid.). Přesněji Marten požadavky na
„novou“ řeč tragédie (ani knižního dramatu) nekonkretizoval. Ovšem z formulací jako „čistá a
mocná hudba slova nejvyšší sugestivné potence“ (232) je evidentní, že rozhodně nemělo jít o
řeč příbuznou realistickému či naturalistickému dramatu a míra lyrického výrazu, který
evokuje vjemy a emoce, směla být ve srovnání s jinými útvary mnohem vyšší.
Je to řeč tónů, která je podle Martena s to nejdokonaleji a nejsvobodněji vyjádřit
tragický pocit moderního světa: „Hudba, nám moderním jediný zcela volný orgán lyrické
orgie, tají v sobě rytmický zákon a předpoklad tragického umění.“ (231). Díky své
neobraznosti tato řeč člověka doprovází k setkání s krajností, s nepředstavitelným a slovy
nevyjádřitelným (Ibid.). V závěrech Martenova eseje lze číst teze Schopenhauerovy
filozofie (§ 52): hudba jako „vítězné umění“ měla jako jediná odvahu k „mystické hloubce,
vášnivému rytmu, absolutné vizi.“ (Marten 1906–1907a, 231).555 Martenovi však nešlo o
hudbu samu a pochopitelně ani o skutečné setkání s absolutnem. Hudební řeč v jeho eseji není
prezentována jako cesta k neobrazné ideji harmonie, u níž by se člověk měl zastavit.
Schopenhauerovy teze jsou v Martenově pojetí překryty Wagnerovými aplikacemi
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Hudbu Marten chápal jako vrchol spontaneity, proto byla tragédie–/hudební drama možností vrcholného
uplatnění lyriky: „[...] jen proto dovoláváme se hudby a musíme se jí dovolávati všude tam, kde se poezie,
malba, skulptura vzpíná po velkosti a spontánní síle, kde opouští, revoltována, plochost a pohodlí současného
uměleckého nazírání, aby se obrodila čistým šílenstvím tvorby.“ (Marten 1906–1907a, 231).
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Schopenhauerovy filozofie a Nietzschovými interpretacemi.556 V centru pozornosti stojí
„hudebnost“ dramatu a forma Gesamtkunstwerku, která z řecké tragédie vychází.
Jestliže leitmotivem Martenova kulturně-kritického „románu“ je performativní
charakter fatálních knih, které vyvádějí postavy z rovnováhy nebo k jejich nerovnováze
minimálně přispívají, zdá se, že žánr hudebního dramatu v tomto směru tvořil skutečnou
výjimku, a to pro způsob kolektivní recepce. Hudba, která je „lyrickou orgií“ (Marten 1906–
1907a, 217) par excellence umožňuje vnitřní sebe-sjednocení individua i jeho sjednocení
s kolektivem v (dionýském) prožitku:
V ní [hudbě, J. K.] našla naše doba klíč poslední tragické hodnoty, katarze. Neboť hudba trhá
jediná hráze mezi tragédií a jejími posluchači a tvoří z těchto dvou individualit jednu, jeden
vír, jedno vzrušení, jednu osudovou vlnu. [...] Chceme celou hrůzu a z ní a jí celou rozkoš.
(Ibid., 231)557

Současně Marten v úvodu eseje zmiňuje v zásadě vítané účinky tragédie na život národa.
Dochází (wagnerovsky) k prolínání mýtu, jenž národ reprezentuje, s realitou a ke stírání
hranice umění a života: „rezignace není vyzněním tragické sugesce. Jak by pak mohla
tragédie býti nejen apoteózou, nýbrž i buditelem heroismu, excitativem národní energie, jako
např. řecká.“ (219).
Závažnost problematiky ve smyslu lyrického prožitku totality v kolektivní euforii,
jež otevírá cestu šíření národních idejí i ideologií prostřednictvím estetizace, si autor v tu dobu
patrně plně neuvědomoval. Nabízí se však i jiné čtení – Marten si toto úskalí uvědomoval
dobře a navrhovaná koncepce postav nové tragédie, které jsou anonymní, abstraktní,
nehistorické a nadnárodní, měla být řešením problému, přestože v tomto smyslu jeho
formulace explicitní nejsou. V autorových projekcích nové tragédie se běžné národně-rasové
rámce projevovaly. Ani zde však neměly vést k antinomii, ale k syntéze. Budoucnost tragédie
Marten předvídal v dílech géniů, kteří sloučí umělecký potenciál tzv. germánského a
latinského ducha. Jak píše, již se tak děje v soudobé francouzské a italské literatuře, která na
rozdíl od německé („tříšť realistického dramatu“) oceňuje a rozvíjí Nietzschovo dědictví a
556

K inspiracím Wagnerovy nábožensko-ekonomicko-politické umělecké utopie v Schopenhauerově filozofii
Erlösung srov. Dieter Thomä, kapitola „Wagners Gesamkunstwerk zwischen Geschlossenheit und freier
Vereinigung“, v níž analyzuje Wagnerův přechod od Feuerbachova materialismu k estetickému idealismu:
„Der Ausweg, den Wagner findet, besteht darin, die Entwicklung des Dramas nicht als einfache Entfaltung der
Natur zu deuten, sondern als deren Verwindung, Verwandlung, Überwindung. Dies ist der systematische Ort
für das Motiv der Erlösung.“ (Thomä 2006, 116).
557
Wagnerova koncepce splývání inscenace a publika však byla součástí socio-ekonomicko-estetického projektu.
Tuto rovinu zde Marten nebral v potaz.
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dědictví Wagnerovy koncepce hudebního dramatu (Marten 1906–1907a, 233). Rozkol mezi
Nietzschem a Wagnerem, tedy Nietzschovu ostrou kritiku Wagnerova utopického projektu
„Das Kunstwerk der Zukunft“ jako nábožensko-politického divadla (Wagner [1850] 1983),
které má osvobozovat od „neřestí“ jako „buržoazní luxus“, Marten nikterak nereflektoval.
Martenova koncepce nové tragédie tvoří „záchranný prostor“ lyriky její hudební
inscenací. Zároveň umožňuje sublimaci „mysteria“ přítomného v člověku, jeho intenzivní
prožitek, exteriorizaci, povznesení do oblasti vznešeného, tedy oddělení od života
každodennosti, ovšem nikoli jeho odstranění. Otázka člověka jako záhady samy o sobě, jeho
charakteru jako bytosti ušlechtilé, důstojné a stejně tak strašné, rozumné i nerozumné, je
tématem veškeré Martenovy tvorby. V eseji o tragédii poukazoval na přímou linii mezi
řeckými dionýsiemi a katolickou mší (víno je dionýské tělo Kristovo), které jsou v jádru
oslavou této záhady transformované do jiné podoby. Dodejme, že implicitním kontextem
těchto úvah byl zrod psychoanalýzy. Z autorova raného zápisníku plyne, že v tomto směru
vkládal naději do budoucnosti psychologie – poznamenává, že ta je jedinou vědou, z níž
mysterium vypovězeno nebylo (ZPS: 1902–1906). Tragédie tedy představovala jinou možnost
kontemplace záhady člověka estetickou formou.
Soudobé (lyrické) drama stejně jako tzv. lyrický impresionismus Marten označil
za „přechodné útvary“ – lyrizovaná próza a lyrizované drama, tak jako lyrická báseň a lyrický
výraz sám, vždy postihují jen fragmentární výseč „skutečnosti“ v jejím intenzivním
okamžitém subjektivním prožitku. Tragédii, stejně jako román Marten nahlížel jako žánry
schopné pojmout celek světa objektivizujícím způsobem – každý svými prostředky, každý
jinak: tragédie nečasově, román časově. Ovšem, zásadně jen tragédii Marten přisoudil
možnost na okamžik splynout s mýtem, zažívat hrůzu fatality i rozkoš hrdinství (Marten
1906–1907a, 220). Prostřednictvím lyrické hudební řeči má být umožněno prožívat zkoušky
sebenahlédnutí i sebeobnovu. Je patrné, že Martena zajímal především psychologický aspekt
recepce tragédie. Témata „technického“ charakteru jako konkrétní podoba instrumentace řeči
nakonec stála spíše mimo jeho pozornost.
Nemáme doklady o tom, že by byl Marten v roce vzniku svého eseje s Ernstovými
úvahami o moderním dramatu a tragédii obeznámen.558 Taktéž nevíme, zda mu byla později
přístupna Lukácsova stať Metaphysik der Tragödie/Metafyzika tragédie z roku 1911, jež na
Paula Ernsta navazovala. Všechny Ernstovy otázky, jejichž jádro bylo socio-politickoekonomické, si Marten nekladl, alespoň ne explicitně. Tématu možnosti „měšťanské“ a
558

Úvaha Die Möglichkeit der klassischen Tragödie pochází z roku 1904 (in Neue Freie Presse), dále byla
publikována v roce 1906 v Der Weg zur Form (Ernst 1906, 109–121).
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„proletářské“ tragédie a polemice nad tragičností člověka jako otroka peněz bez možnosti
(popř. s možností) volby se Marten konkrétně nevěnoval. Tragédie pro něj znamenala
univerzální otázku člověka bez Boha, v čemž se s Ernstem nepochybně shodoval. „Dvojí
nutnost“ jako její základ Marten spatřoval v samém jádru člověka, ve sporu Eros a Thanatos:
touha i její naplnění volbou je nakonec ztrátou možnosti, nevyhnutelným „násilím“ na sobě
sama i druhých: „Lidská a psychická podstata tragiky jako imanentního stínu každé vůle a
síly.“ (Marten 1906–1907a, 232).
Co se otázky smyslu tragédie týče, bylo by možné mezi Martenovým esejem a
Lukácsovou koncepcí nalézt mnoho společného. Pro oba je jejím účinkem sebe-nalezení,
sebe-zformování a návrat k životu v distancovaném nahlížení setkání člověka s jeho nejzazší
mezí. Zůstává otázkou, zda by se shodovali v problému výrazu moderní tragédie, její řeči
(alespoň tak jak ji Marten v analyzovaném eseji představil). Lukács poznamenává, že tragédie
se musí veškerých projevů vášně stranit: „Aus der Sehnsucht ist die Tragödie entsprossen,
ihre Form muß sich also jedem Ausdruck jeglicher Sehnsucht verschließen.“ (Lukács [1911]
2011, 218). „Moderní lyrickou tragédii“ („moderne lyrische Tragödie“) Lukács zavrhoval, v
takové stylizaci („Stilisierung“) spatřoval jen oslavu všednosti – násilnost lyriky podle něj
přerostla v pouhou brutalitu:
Seine Psychologie betont das Momentane und Vergängliche der Seelen; seine Ethik ist die des
alles Begreifens und alles Verzeihens. Es ist eine schöne Verweichlichung und ein poetisches
Dumpfwerden des Menschen. Darum klagt unsere Zeit immer über die Härte und Kälte des
Dialogs bei jedem wahrhaft dramatischen Tragiker und doch ist diese Härte und Kälte nur
eine Verachtung des feigen Räusche, die alles Tragische umfloren sollen, weil die Leugner
einer tragischen Ethik zu feige sind […]. (Ibid., 219)

Protikladnost Lukácsova a Martenova přístupu je však spíše zdánlivá a daná
rozdílným pojmoslovím. Lukács výrazem „moderní lyrická tragédie“ patrně mínil typ
dramatu, který Marten ve svém eseji označoval „současné drama“, jím zavrhované. Lukács
píše: „So ist auch die Intellektualisierung des Dialogs, seine Beschränkung auf ein
klarbewußtes Spiegeln des Schicksal-empfindens keineswegs erkältend, sondern in dieser
Sphäre des Lebens menschlich echt und innerlich wahr.“ (Ibid.). S jeho požadavkem „chladu
vnitřně lyrické řeči“ se Marten ostatně v některých konstatováních shodoval (zmiňovaná
kázeň strof ve zpěvu antického chóru, řeč Bourgesovy tragédie).
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Publikace Martenova „románu“, esej o dědictví antické tragédie i fragmenty o
románu a mytických postavách jako psychologickém problému tvoří celek. Jeho kontextem je
již zmíněná diskuse o roli antiky v moderní kultuře a v životě moderního člověka. Jak píše
Čadková, debata nad Macharovým Římem jako apoteózou řeckého ideálu vedená historikem
Josefem Šustou a Emanuelem Chalupným „spojená s polemikou o klasické jazyky na
gymnáziích, znamenala zlom v recepci antiky v českých zemích.“ (Čadková 2016, 157).559
Martenova reakce na Chalupného soubor statí Antika a moderní život (1908) v kontextu celku
Martenova díla ukazuje, že ač moderní recepci antiky spatřoval jakkoli problematicky,
institucionální oslabování důležitosti jejího dědictví a působnosti neřeší zcela nic. Takový byl
též smysl ironie následujících výroků:
[…] a co se týká pedagogického sporu, podloženého článku jeho [ Chalupného, J. K.],
nemohu než říci, že je mně míra hlouposti mých spoluobčanů dosti lhostejna a že dokonce
mám mnoho sympatie k akci, která vezme z nemotorných ruk Homéra, Aischyla, Virgila a
Lucretia a učiní je vlastnictvím privilegované třídy, jak byli druhdy. (Marten 1907–1908b,
578)560

Závěr Martenovy polemické repliky souzní s tezemi jeho eseje o klasické tragédii
a jejím potenciálu pro moderní dobu a její umění. Řecké klasiky měl Marten v úctě a jejich
studium stále chápal jako součást poznávání své kultury. Když píše následující, hovoří
především ve jménu moderního člověka: „Antika neměla a nebude míti výlučného vlivu na
formaci našeho ducha. Ale zůstane jedním z jeho symbolických pratypů – a v tomto smyslu
jedním z jeho trvale tvořivých, organizujících živlů.“ (Marten 1907–1908b, 581). Otázku, do
jaké míry Marten mezi uměním řeckým, římským a latinským rozlišoval, není snadné
zodpovědět. Citace výše dokládají, že rozdíl Řím a Řecko (jako Aischylos i Vergilius) pro něj
nakonec stěžejní význam neměl.

559

Josef Šusta recenzoval Macharův anti-římský Řím v Lumíru (1908, č. 36), Chalupný své úvahy shrnul do
knihy Antika a moderní život. Srov. (Čadková 2016, 156–158). Výsledkem diskusí (které měly samozřejmě
svou kontinuitu před rokem 1908) byla Marchetova reforma gymnázií z roku 1908, která výuku klasických
jazyků upravovala směrem ke snižování hodinové dotace. Srov. (Čadková 2016, 63), která doporučuje i další
literaturu předmětu.
560
Jak plyne z následující Martenovy rozhorlené polemické reakce, Chalupný tato slova interpretoval ve svůj
prospěch jako Martenův souhlas s nutností české školství reformovat směrem ke zrušení monopolu latiny a
řečtiny (Marten 1909, 66).
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10.4 Dekadentně-estetistní intertext

S ohledem na „literárnost“ Martenova díla-textu, jeho návaznost na jiné texty, jež
je jako významotvorný prvek předkládána čtenáři k interpretaci v podobě aluzí, bychom je
mohli nazvat jako dekadentně-estetistní intertext. Takové označení chce též upozornit na
provázanost jeho jazykově-stylové a motivicko-tematické roviny jako v obou případech
ideové (ostatně aluze jako prostředek stylu náleží oběma rovinám). S nadsázkou řečeno,
Cyklus rozkoše a smrti (první redakce zejména) je typem maximalistického fragmentárního
„románu“ jako posledního svazku knihovny des Esseintesa. Takový román všechna předchozí
díla obsáhl, kriticky se s nimi vyrovnal, čehož důkazem je jeho vnitřní soudržnost, a nyní
nabízí tutéž možnost předpokládanému čtenáři své doby. Jak pro Cyklus z roku 1907, tak pro
jeho druhou redakci z roku 1917 platí, že charakter vztahu k jiným textům je nikoli
„závislostí“, ale vyjádřením vztahu, resp. jeho naznačením. Jde o kontinuitu i polemickou
návaznost na tradici evropského myšlení, literaturu i na soudobé umění, které užívalo
podobných postupů. Cyklus je zprávou o dialogu/dialozích i výzvou k jeho pokračování,
neboť naznačené vztahy musejí být dotvořeny.
Vymezovat společný architext evropských moderen nebo české moderny jako
korpusu sdílených textů cílem této disertace není. Je však evidentní, že některá díla tvoří
konstanty: tradice evropského romantismu (zejména P. B. Shelley); ovšem i antiky (řecké i
římské) a renesance; francouzští prokletí básníci,561 zejména Charles Baudelaire; Stéphane
Mallarmé; dílo E. A. Poea, Oscara Wilda; Schopenhauerova a Nietzschova filozofie;
Wagnerova hudební dramata. Marten takovýto „intertextový archiv“ moderny naznačil v rané
přednášce-eseji Štěstí rezonance, sám ve svém díle aluzemi sahal mnohem dále do minulosti:
Tak v tichu vyrůstají umělecké vegetace léta před generacemi [,] které v nich najdou odpovědi
na své otázky, jemnost svých smyslů a mocnost svých myslí – a budou je vyznávati [,] jako
dnes už začínáme vyznávati Corota, Milleta, Puvise de Chavannes nebo Whistlera, v poezii
Shelleyho, Baudelaira, Mallarméa, v literatuře na př. Stendhala, Barbeyho d’Aurevilly,
Villierse de l’Isle Adam, v hudbě Brucknera nebo Wolfa. (Marten 1903d, 223)

561

K aluzím k Rimbaudovu, Verlainovu, Baudelairovu a Mallarméovu dílu v poezii představitelů české
dekadence devadesátých let srov. analýzy Hany Bednaříkové (Bednaříková 2000).
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V dílech komponovaných a v různém stupni diskrétnosti signalizovaných jako
intertexty autoři zvýznamňovali vědomí duchovní ukotvenosti v evropské, antické a židovskokřesťanské kultuře a tyto vztahy využívali k vlastním uměleckým záměrům. Z pohledu
čtenáře významy vznikají mezi texty, odstraňováním fragmentárních míst a konfrontací
kontextů. Jak píše Josef Vojvodík, „Myšlenka komplementárního vztahu destrukce a
konstrukce, části a celku, komplexnosti a protikladu, formy a beztvarosti je základní
myšlenkou moderny a její výtvarné a literární antropologie.“ (Vojvodík 2006a, 411).
Martenův „román“ byl realizován jako soubor novel-kapitol. Každá sama o sobě působí
torzovitě. Tento rys na první pohled neztrácejí ani ve spojení v završený celek (cyklus),
potencialitu torza je nutné dotvořit. Čtenářovou konstitucí fikčního světa tak vyvstává
paradoxní fragmentárnost i úplnost textu.
Celek je do sebe doslova „zacyklený“. Jeho části spojuje otázka po příčině a
smyslu utvářející „prázdné místo“ uprostřed, jež musí zaplnit předpokládaný čtenář.
Navrstvenými aluzemi k němu sestupuje i stoupá, podobně jako ve vodní kaskádě, opisuje
kruh s množstvím uzlových zastavení, čímž se stává zasvěceným i kritickým. Marten
zavrhoval tzv. román-tezi, naopak počítal s nedořečeností a s aktivitou čtenáře jako
spolutvůrce světa uměleckého díla i tvůrce sebe sama v dialogu s ním. S vyjádřením této
strategie se u něj ostatně setkáváme – obrazně v eseji Štěstí rezonance, explicitněji na
několika místech Stylu a stylizace:
Umění začalo dávati příliš málo… hůře: ono začalo příliš málo žádati. Řeklo se, že se obrací
ke všem, a zatím jen sestoupilo k prostřednosti. Chtělo býti přístupným, a stalo se lhostejným.
Zapomnělo kultivovati nejvlastnější a – nejstálejší sklon svých vyznavačů i svůj vlastní.
Zúžilo se, stalo se chudším o – myšlenku. (Marten [1906] 1983c, 41)

Ke stejnému principu se vztahuje Martenova poznámka v zápisníku. Moderní umění (zde
román) charakterizuje náznak, elipsa a nutnost čtenářovy spoluúčasti, intelektuální i emoční:
„aby Oidipus trpěl, je třeba neoblomného zákona, etické fatality; hrdina románu trpí, a tím, že
trpí, je hrdinou; k představě fatality dojdete, domyslíce jeho muku.“ (ZPS: 1902–1906). Touto
aktivizací recipienta při konstituci fikčního světa díla prostřednictvím děl (znaků) dalších je
Martenův „román“ moderní.562
562

Antonín Zatloukal píše o kritice románu devatenáctého století ze strany Juliena Bendy, Paula Claudela, André
Bretona a Paula Valéryho, kteří tradičním podobám žánru vytýkali, že ponechává čtenáře zcela pasivním
(Zatloukal 1995b, 312–329). Pierre Chartier ke kritice románu na počátku dvacátého století v podobném
duchu poznamenává, že odmítnutí tradičních forem je výrazem odporu proti lhostejnosti, všednosti a pasivitě
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Uvažujeme-li o Martenově díle jako o intertextu dekadentně-estetistním, je třeba
brát zřetel ke dvojí redakci Cyklu. Navrhované označení se vztahuje k redakci první a jejímu
stylu, který odpovídá zcela jiné situovanosti díla-textu než redakce z roku 1917. Označení
estetismus (či esteticismus) Marten sám nepoužíval. Estetické působení díla je však
leitmotivem jeho „románu“, v němž se estetická recepce umění jeví jako ideál. Marten často
zobrazoval různé patologické formy estetizace života/přirozeného světa – připomeňme
alespoň postavu Heleny Farenové, která přistupuje k Bettině jako ke krásnému estetickému
objektu (doslova „bibelotu“), naopak Bettina přistupuje k uměleckému dílu jako k lidské
bytosti-subjektu. Vždy jde o formu radikalizace – z aisthesis se stane pan-aisthesis bez
jakýchkoli mravních závazků. Téma totální estetizace běžného života ve smyslu
manipulativního zkrášlování skutečnosti je v Cyklu zobrazeno v neúnosných extrémech, kdy
ani pro spontaneitu, ani racionalitu a etiku nezbývá místa.
Cyklus jako „román“ dekadentní (novel of decadence, Reed) i anti-dekadentní,
tzn. přistupující ke své době jako dekadenci, byl Martenovou alternativní možností kritiky
umění a kultury. Motiv fatální knihy tvořil součást tzv. dekadentního narativu, v jehož rámci
Marten

analyzoval

způsoby

existence

uměleckého

díla

a

kategorii

moderního

čtenáře/recipienta. Fikce autorovi-kritikovi umožňovala ještě svobodnější a kreativnější
prostor pro (auto)polemiku, např. jako vyjádření úskalí umělecké vzdělanosti. Jinou věcí je,
že zpochybňování ideálu tzv. artificiality jako projektu radikálního estetismu i (sebe)kritický
rozměr Cyklu (1907) soudobou kritikou až na výjimky rozpoznáván nebyl.

10.4.1 Možnosti metatextovosti

Způsobem zakomponování aluzí do textu, jejich postavením v příběhu, tzn.
kontextualizací, je zhodnocován jejich metatextový potenciál a utvářen metatextový rozměr
textu. Jinými slovy, umělecký znak vede ke konfrontaci s jinými uměleckými znaky, jež jsou
v redukované podobě součástí jeho významové výstavby, současně o nich podává zprávu,
popř. hovoří o přístupu k jisté množině uměleckých znaků vůbec – jako adorace, varování aj.
literatury i čtenáře: „La condamnation du roman ne sʼentend pas tant comme la critique dʼun ‚genre‘ que
comme la rébellion contre une attitude trop commune, le refus dʼun état dʼesprit avili. “ (Chartier 2007, 156).
K tzv. krizi románu počínaje rokem 1890 srov. (Ibid., 153–166).
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Text modeluje čtenářovu perspektivu, tzn. směruje, jak přítomnost pretextu v navazujícém
textu interpretovat. Předpokladem je čtenářova aluzivní kompetence a aktivita. Na rozdíl od
oblasti literární kritiky nebo literární historie, kde je metatextovost vlastním cílem, nemusí být
metatextový potenciál aluzí v uměleckém textu, navíc historicky či kulturně vzdáleném,
chápán jako primární. Může zůstat neodhalen a nevyužit nebo může být odhalen, a přesto
nevyužit/nenaplněn spolu s aluzemi, od nichž se odvíjí (Odhalení „cizího“ textového elementu
ještě není naplněním aluze.). V širším smyslu tak lze aluzím přičíst metatextový potenciál v
každém případě, neboť v uměleckém textu nutně tvoří součást určitého kontextu. Jeho
zřetelnost/explicitnost je však různá a záleží na čtenáři, do jaké míry tento potenciál
chce/může rozvinout.
S upozorněním Jiřího Homoláče, že mezi aluzí (prostředek navazování na) a
metatextovými vyjádřeními ve smyslu explicitní tematizace pretextu je rozdíl, lze jistě
souhlasit (Homoláč 1996, 66).563 Na základě zde analyzovaných textů však lze říci, že v
Martenově díle se aluze i metatextová vyjádření, tzn. okolí aluze vypovídající o pretextu,564
nutně doplňují, jedno určuje druhé. Připomeňme například ranou prózu Mstitel s
emblematickou aluzí k Przybyszewskému, která v příběhu vystupuje jako motiv fatální knihy,
charakterizuje a dokonce „transformuje“ postavy (motiv metamorfózy). Monolog jedné
postavy a afektovaná promluva-proud druhé jsou samy symbolickými metatextovými
vyjádřeními. Jsou to Przybyszewského texty, jimiž postavy mluví – jedna reflektovaně, druhá
nikoli. Nechceme tím říci, že celý text nebo jakýkoli text je metatext. Jde spíše o to, že oba
elementy textu, aluze i metatextová vyjádření, jsou v tomto konkrétním případě pro
interpretaci textu stejně podstatné, neboť na nich je psychologický motiv vystavěn.
Kontextualizace aluze v podobě tohoto afektovaného projevu je zde samou podstatou
metatextovosti.565 Například aluze k Nietzschovi (citace a parafráze) byly ve své době velmi
rozšířené. Rozehrává-li umělecký text filozofující hru, je podstatné, jakým způsobem jsou
aluze kontextualizovány, co se o nich, a tím např. postavě fikčního světa říká.

563

Homoláč kriticky komentuje Hebelovo podřazení metatextovosti aluzi. Diskuse Joycových postav o Byronovi
(Portrét umělce v jinošských letech) není podle Homoláče aluzí, intertextový vztah však nevylučuje,
(Homoláč 1996, 66).
564
K definování „metatextového vyjádření“ srov. též Mareš: „úsek[u] textu, který vypovídá o textu. […]
Předmětem metatextového vyjádření mohou být různé aspekty problematiky textu. Především jde o vyjádření
zaměřená přímo na daný text (text jako celek, strukturace tematické roviny – tematické prvky, které už
byly–/budou probrány, žánrová příslušnost, styl textu, nebo též např. fakta týkající se vzniku a vytváření textu,
přístupnost textu pro vnímatele apod.“ (Mareš 1983, 129).
565
Kontextualizací aluze může být metatextové vyjádření, ale i metatextové vyjádření se dále ocitá v kontextu
díla.
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Upozornili jsme, že v uměleckých textech se objevují metatextová či
autoreferenční místa, kde text reflektuje sám sebe. S nadsázkou lze říci, že také některé z
Martenových postav symbolicky dosahují stavu „metatextovosti“. Jde o motiv rozpoznání se
v obrazech a příbězích: (některé) postavy si v momentech

sebenahlédnutí uvědomují

konstruovanost svého světa i sebe sama. Tyto motivy se kriticky vztahují k tzv. dekadentnímu
narativu i se spoluúčastní jeho utváření (Pross 2013). Sebeidentifikace v textu/obraze spolu s
vědomím odvíjení dekadentního narativu se stýkají s koncepcí románové kompozice, kterou
Daniela Hodrová nazývá jako „kruhová a zrcadlová“ (Hodrová 1987, 454).566 V románech
komponovaných tímto způsobem je linearita vyprávění narušována motivy, které mění směr
dění, zejména v duchovním/mentálním smyslu, ve spirálovitý pohyb zpět a do středu: „Právě
tyto motivy, v nichž se zrcadlí příběh, a nejen to, v nichž se tento příběh vesměs
sebeinterpretuje, tvoří jakýsi sémantický střed kruhu, ke kterému text svým motivickosyžetovým uspořádáním tíhne.“ (Ibid.).
Míra uvědomění si vlivu uměleckých před-obrazů (chceme-li platonsky kopiísimulaker) na vnímání, myšlení a jednání, tedy uvědomování si své situovanosti i
determinace, je u jednotlivých Martenových postav různá. Wolfgang Welsch v knize
Ästhetisches Denken píše v souvislosti s krizí post-moderní kultury o podléhání základním
kulturním obrazům („kulturelle Grundbilder“) jako obraz muže, ženy, rodiny. Tyto obrazy
chápe jako estetické i an-estetické (ve smyslu paralyzující) zároveň. Situaci Martenových
postav, které jsou konfrontovány se svými kulturními modely, lze k působení těchto téměř
neodstranitelných obrazů přirovnat: „Gerade als unbewusste sind sie wirksam.“ (Welsch 1991,
35):
Denn wer diese Bilder, die unsere individuelle und gesellschaftliche Wirklichkeit
durchherrschen, nicht irgendwann in ihrer Spezifität und Massivität von Augen bekommen
hat, der wird, in ihrem undurchschauten Glanz sich sonnend, ein Leben lang nach ihrer Pfeife
tanzen müssen. (Ibid.)

Martenovy postavy jsou determinované, v některých případech však takové rozpoznání
nevylučuje možnost psychologického rozvoje: nevědomý/polovědomý pokus o sjednocení se
světem a překlenutí krize vztahu subjeku a objektu „absorpcí“ umění jako modelu bez
566

Lineární kompozici („poetiku linearity“) jako rozvíjení textu za nezbytné stálosti jistých jazykových prvků
(schéma a-b-c-n) Hodrová odlišuje od poetiky kruhovosti a-b-a1-b-a2 založené na kontrastu děje ženoucího
vyprávění a postav a míst jako vracejících se, rotujícíh komplexů.
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schopnosti či možnosti sebemenší distance na straně jedné, uvědomění si své vlastní
determinovanosti (sociální, dědičné, psychologické, kulturní, lidské) na straně druhé. Rozdíl
mezi těmito dvěma možnostmi není zanedbatelný.
Nahlédneme-li Martenovo beletristické dílo jako celek, lze se setkat s několika
různými motivy přístupu k umění (i šířeji kultuře) ve smyslu typů aisthesis. Následující
schéma představuje orientační typologii moderních recipientů, přičemž na vrcholu hierarchie
stojí kritický „estetický čtenář/divák“ (základem této typologie je analýza reprezenatace
vztahu člověk-umění v textu Mimo dobro a zlo, 1902, viz 6.4).
1) přístup k umění jako bezvýhradné narcistní splývání s objektem – nevědomá či
polovědomá absorpce, stav „vstup do obrazu“. Přijímání umění je nereflektované, bez
schopnosti či možnosti distance. Tato situace bývá zapříčiněna tzv. dispozicemi, externí
manipulací, indoktrinací (motiv „nákazy“ a oběti). Umění vystupuje též jako podnět k
impulzivnímu jednání – jinými slovy cokoli jiného než Kantovo nezainteresované zalíbení
nebo Hennequinova estetická emoce;
2) umění má terapeutický rozměr – přístup k němu je účelový, cílem je překonání slepé
individuální vůle, motivací touha zbavit se vědomí sebe, též prostřednictvím šoku, a současně
k vědomí (objektivitě) dospět; estetické zkušenosti v lidské paměti „sedimentují“, uložené
obrazy provázené emocemi se ve vypjatých momentech aktualizují: pohled na skutečnost
evokuje obraz, pohled na obraz budí zdání skutečnosti – estetické a běžné emoce nejsou vždy
plně rozlišeny;
3) kritická sebeidentifikace a/nebo identifikace druhého v textu/obrazu – rozpoznání se ve
scéně (reprezentaci) jako ve schématu před-připraveném kulturou, společností, vědou; jde o
obrazy/příběhy uchovávané a šířené, reprodukované, (sebe)identifikace je momentem
varování, následkem je de-mechanizace, distance – postavy z „obrazů“ chtějí vystoupit, nebýt
pasivní;
3a) kritický přístup k umění – (sebe)identifikace v textu/obrazu nevede k „obrazoborectví“,
ale sjednocení citu a myšlení, k otevřenosti světu; implicitně je uvolněno místo i estetickým
emocím a otevřena cesta kreativnímu životu.
Některé postavy moderních recipientů jsou v Martenových textech zachyceny v
jistém momentu, jindy je zobrazen vývoj jejich psychologie v čase, či alespoň náznak vývoje.
Uveďme alespoň některé příklady: V próze Mstitel hlavní postava nereflektovaně přijímá
estetické emoce jiné postavy, poslední věta naznačuje cestu k sebereflexi (viz 1–?).567 Hlavní
567

Irena Vaňková v knize Co na srdci, to na jazyku: kapitoly z kognitivní lingvistiky v návaznosti na Hannah
Arendt hovoří o poznání: intelektuálním, emocionálním a smyslovém (Vaňková 2005).
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protagonista povídky Dáma se psem přistupuje ke světu prostřednictvím emocionálního
poznávání, které je redukováno na emoce estetické. Identifikace s uměleckými díly neústí v
sebe-poznání. Saturace uměním přechází, bez explicitní sebereflexe, v pocit hnusu (viz 2). 568
V Činu se hlavní protagonista stylizuje do vůdce-umělce života, který se „kreativním aktem“
vyrovnává s frustrací. Jeho perspektiva je esteticky a vědecky zcizující. Současně tuší, že je
aktivním spoluautorem paradoxního obrazu-činu, na němž sám nemá místo (viz 2–3). V
Mimo dobro a zlo (1902) hlavní postava konstatuje nereflektované přijímání i současné
distancování se od umění své doby (Schlaf). Momenty vhledu nalézá v drogách a umění
(Barbey d’Aurevilly), sebe-nahlédnutí mu poskytuje vlastní „textová“ produkce – vyprávění
dekadentního mikropříběhu. K prozření dospívá, když v nenáviděném davu křesťanů spatří
obraz sebe sama (2–3). Psychologie postavy Heleny není příliš rozvedena, postava Kláry se v
tomto směru nevyvíjí (1).
V Mimo dobro a zlo v Cyklu (1907) hlavní postava dosahuje několika momentů
sebe-nahlédnutí i sebe-poznání, které však nepřinášejí trvalé uspokojení. Při pohledu na rodný
dům rozpoznává sebe sama jako pasivní figuru v dekadentním narativu, který je reprodukcí
historického obrazu vždy znovu pohlcovaného časem. Postava se pokouší obraz opustit
(motiv znovuzrození v metamorfóze) (2–3). Opakem je postava Ireny z další z próz, jež
zůstává v zaslepení (1). Illner nakonec vystupuje z „obrazu“ stylizovaného à la Poe a
zachraňuje Irenu s vědomím nevyhnutelnosti tragédie (2–3). V próze Půlnoční dítě Helena
nalézá inspiraci i střídavý úspěch v schopenhauerovském modelu přístupu k umění a životu
(2). Bettinin postoj je typem narcistního splývání (1–2). Tannov z prózy V aleji zůstává u
bezvýhradných identifikací s uměleckými díly (1–2). Moyra v Erotikonu se od svých
dřívějších kulturních ikon odvrací (3). Egonovi naopak stále slouží jako orientační bod.
Postava kolísá mezi momenty vhledu, které připomínají mystickou zkušenost, mezi
uvědoměním si nepoznatelnosti celku a touhou jej přesto poznat (3).
Ve druhé verzi Cyklu, část Dravci, (1917, 1925) vyplývají z momentů
(sebe)identifikace v textu/obraze jiné následky. Obecně řečeno, z procesů sebe-obnovy
prostřednictvím umění jsou motivy jako impulzivní jednání, obrazoborectví či sebedestrukce
eliminovány.

Výjimkou

je

text

Raněná

Amazonka,

který

zobrazuje

úspěch

schopenhauerovského modelu kreativního přístupu k životu i jeho selhání. Jak již bylo
zmíněno, v Erotikonu uzavírajícím první část je role umění v životě člověka symbolicky
568

Srov. evokaci pochodu myšlenek hlavní postavy: „Intarzie… Nenalézal myšlenek. Schlaf… a zase týž postup
myšlének, tentýž pochod psychický, obražený do mozku.“ (Marten 1900–1901, 236).
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rehabilitována. Z Fons amoris vyplývá, že sdílení uměleckého díla neznačí nutně identičnost
čtenářů, „následků četby“ a ani záruku jejich dorozumění. V textu Vzpoura motiv umění
signifikantně chybí. Exemplární je závěrečný text Dravci – interdiskursy i pretexty Martenova
díla zůstávají (Nietzsche, Dostojevskij), co se mění, je jejich interpretace postavou Romana
(změna metatextové kontextualizace). Finální vize nevzniká impulzivně, není ani
aktualizovaným kulturním/uměleckým před-obrazem, ale výsledkem reflexe a nalezením
svého úkolu. Jde o motiv sjednocení, druh audio-vizuální zkušenosti, přičemž představa a hlas
nejsou halucinací či božským slyšení/výčitkou, ale nasloucháním sobě sama, svému
daimonion (o němž Marten ve vztahu k vlastní osobě hovořil též v korespondenci).
Jak poznamenala Irena Vaňková, „základní metaforou pro vědění je odedávna
vidění.“ (Vaňková 2005, 131). Postava Romana nakonec dospívá k „duchovním aktu“, který
se zakládá na obnovení tzv. kognitivních smyslů: má ne zcela nekonkrétní vizi, slyší, cesta
rozumu/ducha je nastoupena. Představa,569 vize takovéhoto původu je symbolem budoucnosti
jako kvalitativně vyšší fáze než přítomnost, je orientačním bodem pro jednání postavy v
konkrétním časoprostoru žité reality. Představivost člověka jako tvůrce světa a „umělce
života“ je v závěru Dravců oslavena jako symbol aktivního, společensky angažovaného
života, který napomáhá ostatním v nabytí toho, čeho se jim nedostává.

10.4.2 Cyklus jako fatální kniha

Ego-dokumenty svědčí o mnohých Martenových „momentech vědomí díla“
(Hodrová 1987, 25). Jak dokládá již práce na Cyklu první redakce a autorova reflexe této
činnosti v korespondenci, tvorba pro něj byla „stavbou monumentu“ i (re)konstrukcí vnitřní
569

V této souvislosti lze připomenout formulaci Hannah Arendt, na niž upozorňuje též Vaňková, o
nezastupitelnosti představivosti pro myšlení i celkově pro život člověka v možnosti sebe-přesahu: „Every
mental act rests on the minds faculty of having present to itself what is absent from the senses. Representation, making present what is actually absent, Is the mind’s unique gift, and since our whole mental
terminology Is based on metaphors drawn from vision’s experience, this gift Is called imagination, defined by
Kant as ‚the faculty of intuition even without the presence of the object.‘ The mind’s faculty of making
present what is absent is of course by no means restricted to mental images of absent objects; memory quite
generally stores, and holds at the disposition of recollection, whatever is no more, and the will anticipates
what the future may bring but is not yet.“ (Arendt 1981, 75–76).
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integrity. Prostřednictvím strukturované otevřenosti díla vyzýval předpokládaného čtenáře své
doby k témuž. Připomeňme jen komplexnost významové výstavby vstupu do Cyklu: před
vlastním textem Mimo dobro a zlo je čtenář (potenciálně) konfrontován s následujícími texty:
Barrèsova kniha Du sang, de la volupté et de la mort (titul); latinské přísloví, popř.
D’Annunziův román Le vergini delle rocce (motto); citát Herakleitova zlomku (předmluva);
Nietzschovo Jenseits von Gut und Böse (titul první prózy); Shakespearův sonet (motto první
prózy).570
Paratexty jako motta, tituly či podtituly spolu s věnováními literátům
propůjčovaly dílům jistý status.571 Tato forma autorům umožňovala o sobě sama a svém díle v
rámci (auto)stylizace vypovědět ještě více než jen jméno revue, nakladatelství nebo edice,
které zajišťovaly prvotní klasifikaci. Postup vrstvené aluzivní výstavby díla byl dobově
příznačný. Také autoři, k nimž Marten odkazoval, používali podobné strategie: D’Annunziův
román Il fuoco/Oheň (1900), v němž se objevují aluze k Wagnerovu Parsifalovi a Antigoně, je
uveden citáty autorů jako Herakleitos, Aischylos, Dante a Hariri von Basra (čímž autor
evropský kulturní prostor překračoval). Také další D’Annunziův román Il trionfo della
morte/Triumf smrti z roku 1894 uvádí citát z Nietzschova Jenseits von Gut und Böse. Titul
Bourgesova románu Le crépuscule des dieux/Soumrak bohů (1884), je aluzí k Nietzschovi,
dále je uveden citátem Agrippy d’Aubigné, představitele protestantského baroka (báseň Les
tragiques). Ve fikčním světě díla mají výsadní roli aluze k Wagnerovu Der Ring des
Nibelungen a Fordovu dramatu Annabelle. Akumulace aluzí v pozici mott nebo v rámci textu
byla typická pro tvorbu Maurice Barrèse a dalších.
Nikdy pochopitelně nejde o motta sama, čtenář se nad nimi nemá pozastavovat
příliš, podobně jako nemá ulpět na kráse „ornamentálních slov“. Nelze je však vynechat,
neboť jsou „krví organismu“, vzpomeneme-li Martenův komentář Rodina (Styl a stylizace).
Čtenář má (nietzschovsky) nehistoricky ze své přítomnostní perspektivy tvořit a na těchto
zdánlivě nepodstatných, „dekadentně“ dezintegrovaných uměleckých detailech stavět.
Mnohdy šlo o rafinovanou strategickou hru se čtenářem. Roar Lishaugen v souvislosti s
Karáskovým Románem Manfreda Macmillena píše o performativitě motta Cave haec legere!,
jež je založeno na tzv. paradoxu lháře:
570

V předmluvě je též zakomponovaná nesignalizovaná aluze ke Claudelovu dramatu Le Repos du septième jour,
která byla především autorovým vyznáním, výrazem tiché přináležitosti a ve své době pro většinu českých
čtenářů nedešifrovatelná.
571
Např. Jiřímu Karáskovi ze Lvovic věnovali svá díla: Arthur Breisky (Kvintesence dandysmu), Miloš Marten
(Dáma se psem), Viktor Dyk (Marnosti).
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[…] the warning creates an atmosphere of something dangerous, of the bookʼs suspicious and
infectious contents. As such, the epigraph could be understood as a play on the expression
„caveat lector“ („Let the reader be aware“). In its classical sense, this expression is meant to
warn the reader that the text, or some passages of it, could contain mistakes or misleading
information. In any case, the epigraph represents a warning to the reader to look out in order
not to be fooled. (Lishaugen 2008, 90–91)

Strategickou estetickou hru s předpokládaným čtenářem, jejíž bází je porozumění
paratextům (aluzím, metatextům) využíval v Cyklu první redakce též Marten. Cyklus je dílemtextem o poměru moderního člověka k dílům-textům a má ambici, v rámci herních pravidel,
postoj předpokládaného čtenáře formovat. Vedle fatální knihy, jež je motivem i tématem
jednotlivých příběhů, je též sám Cyklus jako fatální kniha stylizován. Čtenář v interpretaci
rozvíjí aluzivní fragmenty v příbězích a uvádí je v souvislost s fragmenty instruktivních mott,
která šifrovaně instruují způsob četby a jako sloupy zakládají konstrukci smyslu. Připomeňme
alespoň motta jednotlivých textů, fragmentární preludia, jež jako metonymické zkratky
reprezentují extrémy vášní a „neřestí“: narcisismus a sen totální autonomie (Mimo dobro a
zlo), touha po dokonalosti (Půlnoční dítě), incest (Irena), rozkol rozumu a nerozumu
(Erotikon). Předpokládaný čtenář vládne přístupovými kódy: zná autoreferenční systém
„fatální knihovny“ i její jazyky (řečtina, latina, francouzština, angličtina, italština…),
„rozumí“ a fikční svět díla tvoří s vědomím citátu z Danta (motto V aleji), že pouhý zájem o
reprezentace „zla“, „hříchu“, „neřesti“, přestoupení „zákona“ zaručeně vede k reprodukování
téhož, přesně tak, jak uvedené umělecké reprezentace, symboly ověřené dlouhou tradicí,
„věrohodně“ demonstrují. Estetistní kultura a umělecká vzdělanost je stylizována jako
nebezpečná hra na zkoušku ohněm, kde je ve hře „zdraví“ a „morální čistota“. Diskursy o
degeneraci à la Max Nordau tak v Martenově „románu“ nejenže utvářejí koncepci postav.
Tyto diskursy o nákaze imitováním umění, tzn. přenosu hysterie, neurastenie, degenerace
apod. či jen o přemíře textu, která vyčerpává, jsou vlastním principem estetické hry. Ta je
určena čtenáři své doby, který v přístupu k umění kolísá mezi nezainteresovaností a zájmem o
poznání světa i sebe sama.
Cyklus vycházející z chápání moderní kultury jako stavu krize tak rozehrává svou
estetickou působivost potenciálem destrukce a konstrukce, k němuž odkazuje název knihy
sám, a směrováním k (sebe)reflexi. Renesanční motta spojují antiku a modernu jako bortící se
sloupy, na nichž lze interpretaci tvořivě stavět. Mohou soudobému čtenáři poskytnout formu
prostřednictvím znejistění, šoku a s ním snad paradoxní klid bázně, pokoru i odvahu. Přinášejí
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vědomí věčného (mytického) opakování lidské zkušenosti i vědomí hranice, která umění a
život odděluje. Také Cyklus z roku 1917 je stylizován jako fatální kniha, ovšem již zcela
jiným způsobem (viz dále).

10.5 Cesta za velkým stylem

Svět v pohybu, který přináší nové rozpojitosti, byl pro Martena výzvou i nutností
ke stylovým proměnám, k nové podobě syntézy slučující krajní póly. Nová stylizace Cyklu
byla odpovědí, jak vlastní umělecké minulosti, tak i novým moderním uměleckým směrům.
Zmínili jsme, že v období fin de siècle byla jistým stylovým prostředkům přisuzována
„narcotic force“. I ty na charakteru knihy jako fatální ve výše uvedeném smyslu participují.
Wolfgang Welsch se tohoto tématu dotýká v promýšlení vztahu mezi estetikou a anestezií.
Píše, že an-aisthesis jako jisté potlačení vnímání tvoří základní složku aisthesis, procesu
vnímání samého:

„Anästhetik“ meint jenen Zustand, wo die Elementarbedingung des Ästhetischen – die
Empfindungsfähigkeit – aufgehoben ist. Während die Ästhetik das Empfinden stark macht,
thematisiert Anästhetik die Empfindungslosigkeit – im Sinn eines Verlusts, einer
Unterbindung oder der Unmöglichkeit von Sensibilität, und auch dies auf allen Niveaus: von
der physischen Stumpfheit bis zur geistigen Blindheit. Anästhetik hat es, kurz gesagt, mit der
Kehrseite der Ästhetik zu tun. (Welsch 1991, 10)572

Jako analytik postmoderny Welsch pracuje s následujícím fázovým modelem
spolupráce estetiky a an-estetiky: o období do poloviny osmnáctého století hovoří jako o
projektu metafyzické an-estetizace, jehož cílem bylo překonávání senzibility ve jménu idejí
572

Welsch upozorňuje na mnohoznačnost pojmu aisthesis: Empfindung i Wahrnehmung, Gefühl i Erkenntnis,
sensation i perception. Srov. (Welsch 1991; 1996).
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(platonismus). Současně zde bylo přítomné a v různé míře zdůrazňované vědomí nezbytnosti
smyslů a jejich nenahraditelnost pro lidské poznání (u Aristotela, stoiků, mystiků). Jak Welsch
píše, tento metafyzický projekt pokračoval i v období od osmnáctého století (s přesahem do
století dvacátého), respektive šlo jen o transformaci jednoho modelu – smysly byly
akceptovány, byly-li užity ve prospěch ideje rozumu a svobody, přičemž místem svobody se
stává též umění. „Estetické fantasma“ završila myšlenka vysvobození v Gesamtkunstwerku
jako prožitku celosti v díle, které hranici mezi životem a uměním ruší. Estetický projekt
moderny vyústil v nový „totalismus“ jako onen an-esteticky-metafyzický. Martenovo dílo
tvoří součást tohoto projektu, i je jeho kritickou reflexí.
Proměny autorova stylu reprezentují hledání nové možnosti spolupůsobení
aisthesis a an-aisthesis na počátku dvacátého století. Umělecké dílo pro Martena vždy
znamenalo místo svobody, experimentu, výtvor vyznačující se svou svébytností,
nezastupitelností a „neúčelností“. Umělecké dílo však zároveň tvoří součást vývoje (ducha/
„rasy“/ducha „rasy“/kultury), přičemž jako nejvyšší fáze se v Martenově myšlení nejčastěji
objevuje idea harmonie. I tyto požadavky měla stylová syntéza obsáhnout. Z maximalizované
vůle ke sjednocování pramenily nové podoby distancovaného stylu jako zdánlivě paradoxního
předpokladu angažovanosti díla. O provázanosti aluzivnosti a estetistní expresivity jako
principů jazykově-stylové roviny (její dynamiky a intelektuální i emocionální náročnosti),
která je od motivicko-tematické neoddělitelná, svědčí též skutečnost, že oba stylové
prostředky autor v jednu chvíli proměňoval či odstraňoval. Řečeno také jinak, šlo o částečné
rušení ornamentálního charakteru textu (jeho de-ornamentalizaci).
Nelze říci, že by byl Martenův styl v jedné tvůrčí fázi estetický, jindy an-estetický.
Vždy jde o poměr, k němuž se navíc druží otázka etiky umění a jiné pojetí vztahu umění a
života, slovem koncept jiné syntézy. Hlavní postava Mimo dobro a zlo 1902 prožívá a styl
prózy různými prostředky ztvárňuje extrémní kolísání mezi prožitky disharmonie a harmonie
bez možnosti středových poloh.573 Jisté pasáže popisují esteticko-anestetické zkušenosti
postavy, které se ocitají na pomezí mystiky („der andere Zustand“) (Welsch 1991, 11) a stavu,
jenž Lukács nazývá jako „mysticko-tragický zážitek.“574 Strategiemi, které má slovesný tvar k
573

Jde o jazykově inscenované kolísání mezi výrazným senzualismem a odvracením se od něj. Srov.
„Grundfalsch wäre die blanke Unterlassung des Aufstiegs zum Anästhetischen, verfehlt wäre aber umgekehrt
auch eine metaphysische Auslöschung alles Sinnlichen, eine totale Anästhetisierung.“ (Welsch 1991, 25).
574
Na příkladu tragédie Lukács radikálně odlišuje mysticko-tragický zážitek od mystického, neboť účinkem
tragédie má být podle něj zkušenost navracející člověka světu skutečnosti utvářením jeho „forem“ ve smyslu
sebe-zformování. Mystika formy rozpouští a sjednocuje člověka se všehomírem, což je rozdíl podstatný: „Die
dramatische Tragödie ist die Form der Höhepunkte des daseins, seiner letzten Ziele und letzten Grenzen. Hier
scheidet sich das mystisch-tragische Erlebnis der Wesenhaftigkeit vom Wesenerlebnis der Mystik. Der Gipfel
des Seins, den die mystischen Ekstasen erleben, verschwindet in dem Wolkenhimmel der All-Einheit ; die
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dispozici, jsou tyto prožitky též jazykově-stylově inscenovány: pokoušejí se čtenáře do textu
vtáhnout, podmanit jej a současně jej textu vzdalovat (technika „purple patch“). Dynamika je
založena na principu estetistní expresivity: střídání bezpříznakových a příznakových pasáží,
syn-estezie, chladná elegance cizojazyčných výrazů i jejich emocionální náboj aj. Vzniká tak
specifický an-estetický efekt, tzn. narkotičnost, ale i distance daná stylizací slov i vět takovým
způsobem, který zdůrazňuje jejich estetické užití jako umělecké a svým způsobem „umělé“
(versus užití komunikačně pragmatické).575
Také styl Mimo dobro a zlo z roku 1907 zůstává výrazně dynamickým, ovšem
jiným způsobem a díky jiným prostředkům. Vřazením do Cyklu je výrazně rozšířen jeho
aluzivní (plastický) rozměr jako dekadentně-estetistního intertextu. Efekty pulzace aisthesis a
an-aisthesis, jež Welsch považuje za charakteristický znak moderního umění, Marten zčásti
tlumil. Zejména mírnil syn-estetické pasáže s „hypnotickým“ efektem včetně odstranění
pasáže popisující zkušenost na pomezí mystiky. S Welschem lze říci, že postavu téměřmystika nahrazuje kandidát stoicismu, „ein perfekter Anästhet“, skrývající vášně ve jménu
možnosti jejich zachování, nikoli však pro oblast vnějších, pomíjivých požitků (Welsch 1991,
26).
V souvislosti s redakcí Cyklu z roku 1917 se záměrně vyhýbáme označení „vysoký
styl“. Většinou konotuje elitismus tzv. vysoké literatury, jemuž se chtěl Marten vyhnout. Lze
jej označit jako styl „velký“, který je řečeno s Hausenblasem stylem gravis, „velké váhy“.
Takový styl směřuje k jisté civilnosti, ovšem nikoli ke stylové „nízkosti“. 576 V předchozích
dvou verzích jsme pozorovali vztah estetiky/an-estetiky jako téma i prostředek stylu, jež užívá
strategie stimulace vnímání za účelem stimulace poznávacích schopností, ale i znecitlivění
vnímání za účelem jejich blokování, popř. dosažení alternativních poznávacích schopností. V
Mimo dobro a zlo z roku 1917 se setkáváme s jinou situací. Marten měl před sebou evidentně
jinou představu předpokládaného čtenáře jako svého současníka. Nová situace si žádá novou
Steigerung des Lebens, die sie bringen, verschmilzt den Erlebenden mit allen Dingen und alle Dinge
untereinander. Erst wenn jegliches Unterscheiden für immer verschwunden ist, beginnt das wahre Dasein des
Mystikers; das Wunder, daß seine Welt erschaffen hat, muß alle Formen zerstören, den nur hinter ihnen, von
ihnen verdeckt und verborgen, lebt seine Wirklichkeit, das Wesen. Das Wunder der Tragödie ist ein
Formschaffendes; Selbstheit ist sein Wesen so ausschließlich, wie es dort Selbstverlorenheit war.“ (Lukács
[1911] 2011b, 215).
575
Současně je možné uvažovat o jiném, fundamentálním typu an-aisthesis, tzn. anestezie jako podmínka
vnímání vůbec, umožnění zaměřit se na předmět přehlížením předmětů jiných (Welsch 1991, 31).
576
Srov. Hausenblasův výklad vysokého stylu (gravis) v rámci tzv. stylové vertikality: „Akty chování, situace a
věcný obsah komunikátů, v nichž se (primárně) užívá vysokého (vyššího) stylu, mají ve srovnání s ostatními
větší váhu [...], avšak tato váha neznamená jednoduše závažnost praktickou, poznatkovou apod., nýbrž je to
vážnost, jíž daný druh akce (a komunikování) kolektivně požívá, místo, jaké zaujímá v kulturně etické
hierarchii aktů společenského života, společenská prestiž.“ (Hausenblas 1996, 91).
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koncepci syntézy. Estetické znecitlivění vnímání má kognitivní procesy znovu umožnit, má
pomoci válkou otřeseného člověka uvést do stavu rovnováhy. Východiskem autorových úprav
tak byla jednak válečná situace, která měla velký dopad na senzibilitu člověka, jednak to byl,
jak dokládají i texty Dravců napsané a publikované před válkou, pocit pan-estetizace jako
přídavné „emocionalizace“ života uměním (např. reprezentace „krásy hysterie“), která
iracionalitu (mediálně) propaguje.
Nelze říci, že by styl nového Cyklu rezignoval na dynamičnost. S ohledem na
kontext doby však bylo jeho hlavním cílem harmonizovat, což v tuto chvíli znamenalo tlumit.
Znecitlivění vnímání v tomto případě znamená: další zjednodušení syntaxe, jež souvisí s
proměnou strategií estetistní expresivity na úrovni lexika. Šlo o redukci synonymních výrazů
na hranici redundance, jež se podílejí na rytmizaci a hudebnosti věty, a především o
odstranění prostředků, které jsme pojmenovali jako „jazyk nervů“ (redukce výrazů
evokujících tělesnost, smyslovost a emocionalitu). Autor též odstranil medicínsko-technický
slovník, který v primárně neodborném textu mohl působit jako jeden z pulzačních estetických
elementů – jako negativní reminiscence, impuls – „spouštěč“ afektu. Tato nová podoba
estetiky an-estetiky byla dalším stupněm kritické reflexe lyrického impresionismu dekadence i
vlastního dekadentně-estetistního intertextu založeného na „šifrovaných“ aluzích.
Výsledný tvar této revize lze pojmenovat jako jazykově-stylově zkázněný
syntetistní intertext, jemuž dominuje komentář. Co do odkazování navazujícího textu k
pretextům se tak nový Cyklus zcela („formálně“) autonomním nestal. Motta autor odstranil,
ovšem i tato verze poukazuje na svou vlastní textovou utvořenost i na textovou utvořenost
světa postav. Herní prvek aluzivnosti a její otevřenost však mnohdy nahrazuje metatextové
komentování, které chce být vysvětlující ihned a přímo. Jde o aktualizovanou podobu tzv.
dekadentního románu, jazykově-stylovou a motivicko-tematickou syntézu jako soulad vyššího
stupně, jež má odstraňovat extrémy, a tak modernímu rozlomenému subjektu poskytovat
oporu.
De-ornamentalizace Cyklu, tzn. redukce aluzivnosti a přechod ke komentáři spolu
s proměnou estetistní expresivity, zejména redukcí „jazyka nervů“, podporuje efekt
celistvosti, uzavřenosti a soběstačnosti díla, jeho „solidnosti“ i civilnosti. Působení textu nové
podoby je v mnohem větší míře prosté předpokladů. Pracuje s jinou představou času
recipientovy spoluúčasti na tvorbě fikčního světa (vnímání, rozumění-interpretace,
konkretizace, kontemplace). „Osvobozuje“ recipienta z reflexe nad existenciálními tématy v
tom smyslu, že poskytuje-li otázku, zároveň i odpovídá. „Osvobozuje“ jej též ze za(u)jetí
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krásou výrazu, z reflexe nad významovými i historickými souvislostmi aluzí, limituje
rozbíhání asociací, blokuje sebereflexi ve vzpomínce nad sebou sama při minulé recepci atd.
Uzavírá cestu možnostem kontemplativního „wandering“.
Bylo by dokonce možné říci, že tato nová, specifická podoba autonomie díla-textu
v non-aluzivnosti provázená oproštěním od individualizovaného, estetistně expresivního
jazyka potenciálně otevírá cestu ne-autonomii díla ve smyslu jeho angažovaného působení v
re-konstituci člověka a jeho prostřednictvím též re-konstituci společnosti. Proměna postoje
autora, kontextu a předpokládaného čtenáře celkově mění status díla-textu, hierarchii tzv.
jazykových funkcí a možnosti jeho podoby ve čtenářské realizaci. 577 Setkáváme se zde s onou
jemnou hranicí, kdy dílo jako tzv. autonomní znak s převládající funkcí poetickou/estetickou,
jež zastupuje funkce ostatní, nejen působí (komunikuje), směruje pozornost na výraz sám a
určuje ztvárnění fikčního světa. V dané historické situaci, která je abnormální, je dílo autorem
strategicky upraveno tak, aby primární estetická funkce vedle sebe uvolnila místo též jiným,
zejména referenční/poznávací a s ní konativní/apelativní (Jakobson 1995, 78–80). Text má
takto „tiše“ provokovat k jednání představením modelu.
Proměny estetistní expresivity, které jsou výše označeny jako de-ornamentalizace
textu, lze takto chápat i jako formu de-emocionalizace a „de-poetizace/-estetizace“.
Narušování hudebního charakteru věty, který je založen na synonymickém opakování ve
spolupráci s výrazy, jež evokují senzibilitu, je procesem oslabování poetické/estetické funkce
díla-textu.578 Přibývání časově-místních referencí ke středoevropskému prostoru, redukce
aluzí narušujících lineární spád díla (jiná forma opakování) i odstranění části výrazů vedoucí
k časoprostoru mimo čas a prostor („harmonie“) tvoří jednotu. Jde o Martenovu strategii
ukotvení díla v přítomnosti a strategii čtenářovy reorientace z minulosti na budoucnost. V tom
spočívá až jistý mesianistický rys nového Cyklu. Současně šlo o autorovu jasnou odpověď
moderním směrům jako kubismus, futurismus a expresionismus. Martenem navrhovaná
podoba an-estetizace má revitalizovat racionalitu a vědomí sebe i druhých, s nimiž člověka
spojuje conditio humana. Je ironií života, že Cyklus publikovaný až v roce 1925 nemohl být
realizován ani jako autorovo časové vyznání, ani nemohl plnit své „poslání“, tedy působit na
předpokládaného čtenáře, válkou otřeseného moderního člověka fin de siècle, v jehož rukou
má být poválečná re-konstituce.
577

V pojetí poetické/estetické funkce se odvoláváme zejména na práce Romana Jakobsona (Jakobson 1995, 74–
105) a na pojetí Jana Mukařovského (Mukařovský 1936).
578
Řečeno s Jakobsonem, jde o rušení ekvivalencí v syntagmatu. Srov. „Poetická funkce projektuje princip
ekvivalence z osy výběru na osu kombinace. Ekvivalence je povýšena na konstitutivní prostředek řady
následných členů (sequence).“ [zdůrazněno autorem, J. K. ] (Jakobson 1995, 82).
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10.5.1 Dekadentní vitalismus?

Koncepci života, tak jak je v Cyklu rozkoše a smrti z roku 1907 představena,
bychom mohli pojmenovat jako dekadentní vitalismus. Co tím máme na mysli? Čteme-li
motivy excesů, extrémů a perverzí symbolicky, zůstává obraz člověka s představou
proměnlivého ideálu sebe sama a „svobody“, jež znamená život v permanentním konfliktu:
rozumu a citu, těla a ducha, vícerých vůlí v jednotlivci, jednotlivce a kolektivu. Konflikt, v
němž je vždy přítomen tragický rys, počíná aktem revolty, jež je vedena touhou zbavit se jisté
limitovanosti chápané jako nesnesitelný stav. Opouštění milieu, jeho vžitých hodnot a
představ, překračování dalších a dalších hranic je následováno vstupem na území, jež provází
„rozumový a mravní chaos“ (Masaryk [1881, 1904] 2002, 139), reflexe, úzkost a balancování.
Dekadentní vitalismus znamená též umění žít po prohlédnutí „absolutních pravd“ jako
ideologií a umění překonávat skepsi, která z takových poznání potenciálně pramení.
Koncept dekadentního vitalismu se jako modelové schéma do značné míry prolíná
se strukturou tzv. dekadentního narativu, vyprávění o „úpadku“ individua i celé společnosti s
repetitivním průběhem: překročení kolektivem sdílené hranice, vybočení ze společného
etického rámce – krize – reflexe a pochybnost – k neúspěchu odsouzený pokus o návrat –
znovu. Výchozí milieu počínání individua v podobě radikálních kroků hodnotí jako vůči sobě
dekadentní – ve smyslu odpadlictví od společně sdílených hodnot (lat. de-cadere). Sebetvorba
spojená s hledáním nové jednoty je provázena neustálými průhledy nazpět k domněle
stabilnějším celkům – dogma několikrát zavržené víry či jiného tzv. velkého vyprávění, (stav)
dětství, členství v kolektivu, pocit jednoty s přírodou aj. Jako dekadentní jsou nazírány i samy
nostalgické průhledy zpět coby melancholický paséismus.
Hlavní protagonista textu Mimo dobro a zlo a Erotikon prostřednictvím
etiologické

auto-analýzy

bezvýsledně

usiluje

odhalit

příčinu

své

jinakosti/výjimečnosti/zkaženosti. V jiných postavách i uměleckých dílech spatřuje obraz sebe
jako v zrcadle, ale, deterministicky, i své minulosti a budoucnosti. Jakýkoli jeho krok vpřed,
ale vždy „jinam“ a „jinak“, v sobě nese předpoklad, či spíše předzvěst, kroku zpět. Subjekt
tuší, že úsilí o absolutně autonomní nakládání se životem není možné. Hrůzu z „nákazy“
jinakostí střídá strach z determinace vlastní biologickou „dispozicí“. I přes veškeré úsilí
limitující hranice (prostředí, morálky, vlastní úzkosti) zdolávat se život v takovéto
permanentně bilancující perspektivě jeví jako pohyb na místě, tanec v kruhu – cyklus
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(rozkoše a smrti). Použijeme-li Eliadeho koncepty, Martenova postava reprezentuje člověka
na rozcestí, není ani „archaickým“, ani „dějinným“ (Eliade 1992). Prožívá zkušenost obou a
nedaří se mu je sjednotit.579 Chce anulovat hřích v (náboženském) rituálu, nezná však vinu a
příčinu, nevěří v Boha. Umění, které náboženství supluje, nestačí, ocitá se na pokraji
absurdity. Extrémním případem „archaického“ člověka je postava Tannova, který podléhá
uměleckým pseudonáboženským rituálům, reaktualizuje čas mýtu a uzavře se v něm.
Koncept dekadentního vitalismu lze vztáhnout i na soubor tří próz Dravci z roku
1913. Postavy reprezentované jejich subjektivní perspektivou prozrazují minulost plnou
vnitřních sporů, vzestupů a pádů:

Život samoty a myšlenek, vnitřních bojů, které strávily jeho mládí; pak otřes sebepoznání, a
náhle víc lidí, snah a tuh, v něž se vmísil, aniž jich sdílel, stále vzdalován záhadnou silou
nesmiřitelnou; a konečně, v úzkosti vnitřního psanectví a žíravé žízně a pocitu rozhodné
chvíle, uprostřed tmy světelný bod, nový rozkaz, neznámou volající vůli… (Marten 1913a,
67)

Postava

Romana

vzdoruje

zákonitostem

dekadentního

narativu

strukturovaným

převyprávěním „dekadence“. Co je příznačné, děje se tak v dialogu, jež je symbolickou
oslavou vitality. Ideová syntéza spočívá v závěrečném uvědomělém spojení označení a
konceptů, slov a myšlenek.
Naznačované peripetie v osobní historii postavy a její názorové proměny působí
dojmem jisté „nespolehlivosti“. Budí podezření z „recidivnosti“, která na druhou stranu
definuje jeho lidskou přirozenost. Roman v závěru několikrát použije výroky, jimiž v zásadě
říká „Chci být rozumný“. Nejde o deklaraci stavu, chtít je ze své podstaty imperfektivem
tantum. V závěrečném Erotikonu z roku 1907 Marten ponechal minimální prostor motivu
východiska z krize v dialogu. Finálem textu Dravci z roku 1913, jenž je dialogem i žánrem,
naopak otevřel možnost perspektivy znovuspuštění kola repetice, možnost návratnosti krize,
podobně jako v nekonečné autoreferenční písni. Tento motiv lze také chápat jako autorovou
rezignaci (kolem roku 1913) na jednoznačnou definitivní odpověď, zda je čas spíše cyklický,
nebo lineární. Je však evidentní, že postava Romana (1913 i 1917/1925) se mnohem více než
579

Srov. například Martenovu poznámku o touze spojit výhody civilizovaného života s „otužilostí divocha“ v
dopisu Šaldovi v roce 1902 (18. 12.) nebo Šaldovy výše citované výroky o vzájemné determinovanosti pojmů
dekadent a primitiv. To vše v kontextu doby, jež se na náboženství dívá psychologicky, objevuje vztahy mezi
neurózami moderních lidí, rituály „primitivních“ kultur, infantilismem, viz Totem und Tabu (Freud 1989).
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Egon přimyká k představě dějin a k vizi budoucnosti, již je třeba aktivně utvářet a jež je
časoprostorovým uspořádáním přece jen konkrétnější.
Cyklus

druhé

redakce

Marten

přeměnil

na

minimalistickou

formu

Bildungsromanu ve smyslu zrání postavy i stylu. Tento dekadentní román klade důraz na
pozitivní perspektivu. Egon Faren paradoxně „dospívá“ v symbolické postavě Romana, který
po završení svých Wanderjahre stojí na prahu Meisterjahre. Přestože závěr Erotikonu v
novém Cyklu implicitně říká, že „impregnace“ postavy kulturou, jejími texty a obrazy, není
zcela neodčinitelná, vyprávění i tak vyžaduje novou modelovou postavu. Také v případě
vitalistní postavy Romana nového Cyklu je dekadence jeho symbolickým stínem, nutným
místem zrodu. Možnost jeho „recidivní“ krize, která implikuje tíživou představu cykličnosti
dějin a opakovatelnosti tragických událostí, Marten usiloval definitivně vyvrátit až dodatečně
připsanou předmluvou z roku 1917. Autor v ní avizoval téměř absolutní protikladnost
jednotlivých částí knihy a jejích modelových protagonistů. Roman v této polarizované
perspektivě nietzschovsky vychází chaosu vstříc. Jeho cílem je angažovat se pro dobro
společenství a (mesianisticky) neselhává.
Metatextová komentující předmluva nového Cyklu je pro projekci smyslu díla
podstatná. Kromě toho, že zde Marten spojuje dílo s osobní zkušeností (manifestováno
přípisem „V Uhrách, v lednu 1917 M. M.“), předmluva přináší nové, pro utváření smyslu
textu nezanedbatelné informace. Tuto funkci Hodrová přisuzuje především tzv. předmluvám
narativním: „Zatímco bez komentující předmluvy by se dílo mohlo docela dobře obejít, bez
předmluvy narativní, jejímž autorem už není autor skutečný, empirický, ale autor
modelový /Eco 1979/, interní, autor jako vnitřní instance díla, by byl příběh zmrzačen a dílo
deformováno.“ (Hodrová 1987, 281). Tato předmluva tak klasifikace překračuje, neboť
výpovědní pozice modelového autora má s výpovědí „skutečného, empirického autora“
splývat, čímž chce na čtenářovo utváření smyslu textu působit z pozice autenticity.
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ZÁVĚR

L’enfant, en face des choses et des mots, les
rapportait à elles-mêmes et à eux-mêmes. Le
jeune homme, en face des choses et des mots, les
exploitait, les rapportait à lui. Le homme mûr, en
face des choses et des mots, les rapportera à la
pensée qu’elles doivent servir, à la pensée qu’ils
doivent exprimer.
Ernest Hello, Style

Ernest Hello ve výše citovaném eseji popsal utváření Stylu, uměleckého i
životního, jako sjednocování slova a myšlenky. Tato cesta sestává ze tří fází: dětství –
„oddělené“ užívání slov a věcí; jinošství – přivlastňování slov (a věcí), těžení z nich; zralost –
přiřazení slov (a věcí) k myšlence, již vyjadřují. Hellova slova se vztahují k ideji katolické
jednoty, k níž člověk svým od-individualizovaným stylem doslova dospívá. Obecně jde o
představu trvalosti a kontinuity ve společném jako lidském, jehož nejvlastnějším projevem je
hledání pravdy, krásy a dobra jako toho, co je rozumné. Martenovi byla takováto koncepce
umění a stylu v jádru vždy svým způsobem blízká. Jak napsal v raném eseji Štěstí rezonance,
kultura sama se svými čelnými aktéry – umělci, kritiky a milovníky umění je v ideálním
případě reprezentantem a zprostředkovatelem transhistorické jednoty (nad-národní/generační/-rasové), jejímž společným svorníkem je „Představa a cit krásy a stálá snaha
transformovati život podle nich.“ (Marten 1903d, 227). Úkolem kultury je podle něj zasazovat
se o to, aby různé „styly člověka“, tedy lidské projevy v různých fázích hledání jednoty,
katolické či jinak univerzalistické, vedle sebe mohly koexistovat.
Konstrukce románového příběhu a jeho styl jsou podle Martena výsledkem
poznání umělce, který bere ohled na předpokládané recipienty a jejich (sebe)kultivaci v
určitém estetickém, společensko-kulturním a dějinném kontextu. Jakou podobu měla
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Martenova cesta ke stylu, této proměnlivé eticko-(an)-estetické kategorii, a jaká byla jeho
představa o možnostech „harmonické“ kultury v podmínkách moderní společnosti? Dvě
redakce Cyklu (1907 a 1917/1925) jsou příkladem utváření vztahu moderního umělce k mýtu,
náboženství a dějinám. Častým tématem těchto próz je otázka, jak žít ve společnosti a kultuře
své doby, tedy též jak žít v pluralitě vzájemně se popírajících představ a uchovat si přitom
schopnost představy vlastní jako trvalé a nezcizitelné možnosti sebe-přesahu. Marten, podnes
často považovaný za reprezentanta dekadence, se tomuto fenoménu příznačně věnoval v
rámci konceptu stylové syntézy jako výrazu a prostředku sjednocující sebeobnovy – autora,
čtenáře, kultury (viz 8.2). Koncept vychází z chápání moderny jako stavu nerozhodnosti a
rozkolísanosti, který se vyznačuje překotností v hledání nových eticko-estetických konceptů i
návraty k tradici. Jak Marten napsal v eseji O lyrickém impresionismu, moderní umění je
dílem generací, „které neznaly ideových středů“ (Marten [1906–1907] 1983b, 81).
Motiv (ne)možnosti znovuustavení „středu“ v pluralitě možností je leitmotivem
uměleckých i neuměleckých projevů zakládajících tzv. dekadentní narativ. Možným řešením,
jak uchopit prožívání času a vyrovnat se s kulturou po ztrátě Boha, je kromě narativizace
samé cesta symetrického dia-logu, v němž ani jeden z účastníků nemá před druhým co ztratit,
ani nad ním co vyhrát. Příkladem je exemplum o takovémto dialogu sociologa Masaryka s
doktorem L. nad teoriemi dědičnosti, Schopenhauerovou filozofií a faustovským mýtem
(Umění a náboženství) nebo básnické „exemplum“ José Asuncióna Silvy, v němž
autodiagnóza pacienta-schopenhaueriána koresponduje s představou intertextového archivu
evropské moderny a kontrastuje s lékařovou diagnózou (El mal del siglo/Nemoc století, 5.1).
Vlastním prostorem k vyprávění dekadence je tzv. dekadentní román, místo střetu představ
dějinnosti ve smyslu lineární a cyklické časové struktury. V tomto vyprávění ideji „nového
ráje“ jako vědecko-technického pokroku či vizi onoho světa v křesťanských dějinách spásy
konkurují různé proti(re)akce moderního člověka jako „dekadentního“ kreativního individua.
Jde o pokusy o re-generaci, re-konvalescenci, re-kreaci, mnohdy beznadějně radikální a
utopické, které jsou v jádru vždy modernistickým projevem revolty vůči moderní civilizaci a
její kultuře.
Martenovy postavy auto-analytiků jako pacientů-lékařů v jedné osobě jsou
postavám zmíněných příběhů typologicky blízké. Prózy Miloše Martena představují výchozí
situaci, kdy prázdné místo („střed“, smysl) po křesťanském řádu světa, jeho rituálu a
mysteriu, bylo již částečně zaplněno osvícenskou ideou racionality, někdy též národně
laděnou, a nově vznikající další prázdná místa jsou zaplňována uměleckými díly. Součástí
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uměleckých reprezentací moderní kultury utvářené anti-moderními historismy a secesí je
antický mýtus, aktualizovaný v umění renesance či empíru a takto stále a všude k dispozici.
Jak Marten ve svých prózách ukazuje, je-li nečasový mýtus zjevující intuitivní pravdu
člověkem fin de siècle interpretován doslovně a pojímán jako životní model bez respektu k
asymetrii Bůh/démon versus člověk, stává se nutně tragickým.
Dva Cykly rozkoše a smrti lze číst jako dvě odlišné podoby dekadentního románu
a dvě různé podoby syntézy. Umění a kulturu v nich elipticky reprezentují aluze o různém
stupni signalizace, ale též o různém stupni explicitnosti umělecké či šířeji kulturní kritiky.
Marten prosazoval koncepci románu jako „analyticko-kritické syntézy“. Systém aluzí jako
jeden z centrálních prostředků jeho stylu zakládá obě tyto složky, analyticko-kritickou i
syntetickou, v každé redakci zcela jiným způsobem a jinými prostředky. Analyticko-kritická
složka díla je zastoupena v perspektivách nabízených tzv. modelovým autorem – ve
formování či zhodnocování metatextového potenciálu aluzí a v metatextových vyjádřeních v
promluvách postav. Perspektivu čtení dále poskytují například motivy narcisismu ve smyslu
do sebe se uzavírajícího extrémního splývání s objektem, nebo naopak motivy extrémního
kriticismu jako patetické distance od něj. Syntetická složka díla spočívá v takové volbě a
uspořádání aluzí, jež klade důraz na vnitřní souvislost a celistvost zobrazeného světa i přesto,
že je jakožto utvářený vztahy k jiným textům inscenován jako zdánlivě přetržitý, torzovitý a
chaotický. Je to akt čtení, který pořádá chaos aluzí v kosmos. Analyticko-kritickou syntézou
se tak stává sama interpretace, která je procesem sjednocování fragmentu.
Aluze jsou v Cyklech zastoupeny jako signalizované, přiřazené i nepřiřazené/ne
zcela přiřazené, a jako nesignalizované, popř. „nesignalizované“ na první pohled. Odkazují ke
konkrétním pretextům; ke specializovaným kulturním kódům (aluze k nejmodernějším
uměleckým dílům S. Przybyszewského, A. P. Čechova, W. Schäfera, E. Muncha, J. Schlafa
aj.); jakožto interdiskursivní jednotky ke specializovaným diskursům (medicíny, biologie,
filozofie, estopsychologie); dále k obecným kulturním kódům (viz kapitola 1). Interpretace
první a druhé redakce Cyklu ukazuje, že oním obecným kulturním kódem je kromě Bible
zejména antická mytologie. K této významové ur-vrstvě odkazují postavy zobrazené v
různých životních situacích i motivy uměleckých reprezentací mýtu, jež tvoří integrální
součást fikčního světa.
V Cyklu z roku 1907 Marten prostřednictvím aluzí k pretextům a kódům
zobrazoval lidskou společnost nikoli v jistém konkrétním historickém časoprostoru, navíc v
celé její „šíři“, „plošně“, řekněme jako v Balzakově modelovém románu. Cyklus rozkoše a
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smrti lidskou společnost představuje jako opakující se minulost, přítomnost a budoucnost
člověka v transhistorickém smyslu. Jde o reprezentaci věčně stejného lidského osudu jako
touhy po seberealizaci, formě sebe-přesahu a uskutečnění snu. Cyklus první redakce Marten
stylizoval jako článek řetězu, součást spirály (šroubovice) času. Významotvorný systém
odkazování je založen na stylové figuře typu mise en abyme, kterou lze nazvat jako řetězová
aluze. Nepřiřazená/ne zcela přiřazená motta („první kruh“) před vstupem do vlastních
příběhů novel-kapitol představují v různých jazycích věky cirkulující tezi o jediné možné
koncepci života jako jednotě rozkoše a smrti. Jinými slovy, Eros je vždy prostředníkem mezi
bios a Thanatos a titul Martenovy knihy opakuje latinské přísloví o jednotě voluptas a mors,
které následně opakuje citát Herakleitova zlomku. Titul Cyklu a teze „prvního kruhu“
potenciálně vede též ke specializovaným kulturním kódům, čili dalším modernistickým
aktualizacím obecného kódu (D’Annunziův a Barrèsův román).
Rozkoš a smrt, konstrukce a destrukce jako dva póly tvořící jednotu jsou v
koncepci Cyklu dvěma nutnostmi, které jsou bází tragédie člověka. Jde o myšlenku, že
vědomí neexistence onoho světa odpovědně reguluje proměny „vůle (k životu)“ ve „vůli ke
smrti“ a naopak: touha vede vpřed, ovšem její autoregulace až téměř ke zrušení mnohdy
umožňuje pokračování života individua. Jinými slovy, v Martenově díle toužit, tj. žít,
znamená bořit hranice, ale též nerealizovat veškeré své možnosti, ponechat je představě, a tím
zásadně regulovat zvědavost, tuto kontroverzní oblast lidské psychologie (viz 6.5). Formulace
abstraktní teze „prvního kruhu“ konkretizují, čili kontextualizují a objasňují až jednotlivá
vyprávění, novely-kapitoly „románu“.
Interpretaci Cyklu první redakce lze schematizovat následujícím způsobem: A.
paratextový titul a/nebo motto – B. [aluze ke konkrétním pretextům/kódům známým
(některým) postavám fikčního světa; převážně signalizované, popř. „nesignalizované“] – C.
[převážně nesignalizované („nesignalizované“) aluze k obecným kulturním kódům, jejichž
zdrojem je mýtus]. Jde pouze o model orientační, neboť mezi aluzemi jednotlivých vrstev A,
B, C existují nuance a přechody. Principem aluzivního systému je opakování a řetězení,
slovem kontinuita, ale i proměna ve smyslu postupu ke kvalitativně vyšší fázi, tedy Cyklu
jako nové realizaci uměleckého díla (viz model interpretace č. 1, příloha).

1. Mimo dobro a zlo: A. Shakespearův sonet (motto), Nietzsche (titul) – B. [(Schopenhauer –
Nietzsche – Kant) – Schlafova satanská báseň, Schlafův román Das dritte Reich – Bible
(Žalmy), Platon: Faidros] – C. [Narcis, Pygmalion, Echo, Bible – Vyhnání z ráje]
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2. V aleji: A. Dantovo Inferno (motto) – B. [Alceste (Gluck) – Francesca da Rimini
(Dante/D’Annunzio/...) – legenda o Tannhäuserovi (Wagner)] – C. [Thanatos, legenda o
Lancelotovi, legenda o Faustovi]
3. Půlnoční dítě: A. Platonovo Symposion (motto) – B. [Mallarmé: Herodiade – Keatsova a
Swinburnova poezie – Botticelli: Primavera – Rembrandt: Snímání] – C. [Narcis, Pygmalion,
Fortuna]
4. Spolu kosmem: C. [Faëthon, Pygmalion]
5. Irena: A. Fordovo drama Anabelle (motto; Maeterlinckův překlad Anabelle) – B. [Poe: The
Fall of the House of Usher – Baudelaire: Muse malade – Nietzsche – Toulouse-Lautrecovy
obrazy – Garborg – Dostojevskij: Prestupljenije i nakazanije/Zločin a trest] – C. [Echo,
Pygmalion]
6. Erotikon: A. Michelangelův sonet (motto; Pater: Michelangelo Buenarotti) – B. [Moyra –
Nietzsche – Schopenhauer – Platon: Faidros, … ] – C. [Moyra]

Princip pořádání aluzí různého stupně evidence a na různých úrovních textu do vzájemně se
protínajících řad sám o sobě vede ke čtení v kruhu, který, podoben řetězu, sestává z kruhů
menších a je bez nich nemyslitelný. Takovýto systém odkazů a signálů interpretaci uvádí v
krouživý pohyb – aluze k pretextům a kódům v jednotlivých novelách-kapitolách existují vždy
ve vztahu ke vstupním mottům, k základní tezi „prvního kruhu“, i ve vztahu k dalším
aluzivním příběhům.
Aluze v paratextech „mimo“ jednotlivé fikční světy poskytnuté čtenáři
modelovým autorem tvoří opory celého díla. Motta reprezentují svět renesance jako svět
svobody a individualismu, extrémů vášně a „neřestí“. Cyklus, plný motivů fatálních knih, je
takto stylizován jako fatální kniha sama. Estetistní kultura, umělecká vzdělanost a četba, to
vše je strategicky inscenováno jako pokoušení, neboť chce-li čtenář aluzivnímu eliptickému
dílu rozumět, musí odvrácenou stranu „dobra“ a „zdraví“ důkladně esteticky poznávat.
Diskursy o nákaze uměním a degeneraci jsou samým principem dekadentně-estetistní hry.
Motta, tyto kardinální „detaily“, v modernistickém textu působí jako paradoxní sloupy stoa v
pan-lyrických fikčních světech chaosu moderního života. Proč paradoxní? Jsou ukazateli
cesty interpretace, vedou přes znejisťování, risk, šok a současně upomínají, že nečasový
mýtus s jeho děsivou pravdou je jejich společným duchovním základem a současně že hranice
mezi uměním a životem – přes neustálá protínání – trvá (viz 10.4.2).
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Takto strukturované texty významově ukotvené v jistých pretextech a kulturních
kódech, z nichž mnohé byly ve své době považovány za dekadentní, jsme nazvali jako
dekadentně-estetistní intertext. Přítomen je předpoklad, že dílo nebude čteno doslovně,
přestože, popřípadě právě protože z hlediska přístupu k umění zobrazuje opačné extrémy. Jde
o „exempla“ estetická, která nemají být mravokárná, ale ukazovat příklad (exemplum), jeho
prostřednictvím současnost objasňovat a zároveň čtenáři ponechat svobodný prostor pro
(sebe)tvorbu. Četba takto vystavěného „románu“ má přes konfrontaci s motivy strasti, utrpení,
ošklivosti vzbuzovat požitek z krásné konstrukce, estetické emoce a spolu s nimi prožitek
katarze. Prostředkem distance, který zdůrazňuje estetickou auto-nomii, je komplexní
konstruovanost (tzv. literárnost) díla jako jeho zvláštní kvalita. Jsou to aluze, tato poloprázdná místa, která vedle principu elipsy a iluzivní antiteze zakládají plastičnost a
potenciální komunikativnost díla. Prvotní provokující nejednoznačnost vztahů mezi
intertextovými vrstvami díla je vzhledem k očekávaným účinkům a předpokládanému
(náročnému) čtenáři nezbytná. Aluze současně utvářejí nečasovost díla v tom smyslu, že
narušují lineární charakter čtení a navracejí recipienta do jeho recepční historie, popř. též
vedou ke kolektivní konstrukci historie (co pro moderního člověka znamená antika, renesance
atd.). Ve schématu tzv. dekadentního narativu aluze představují prostředky retardace – pauzy,
návraty i konektory. Jako vyzývající k rozpomínání a ke hře jsou možností k odhalení smyslu,
stejně tak krásnou, kontemplativní uličkou, která může zůstat (prozatím) slepá, či spíše
otevřená a korigovaná novým čtením (Paterova asociativní „brain-wave“, koncept potulného
„wandering“).
Cyklus z roku 1907 je románem tragickým. Lineární čas nevratných změn se ve
vnímání postav prolíná s časem cyklickým (archaickým, mytickým), v němž je přítomna
touha po novém počátku, historie se takto prolíná s transhistorií. Absence (křesťanského) řádu
v člověku samém mýtus založený na před-logickém principu probouzí. Řád jednoho mýtu je
nahrazen jiným. Vzpoura postav proti Bohu, ať ji nazveme sebedivinizací či hybris, chce být
ve světě Martenova díla ospravedlněna pravidly mýtu jiného. Jde o strategii postav, jak
vzdorovat katastrofickému scénáři po překročení „fatální hranice“, jež je vymezovaná
civilizovanou, racionalizovanou společností, vštěpovaná křesťanskou morálkou a kolektivně
sdílená. Tento vědomý či polovědomý obrat k identifikaci s (moderní) ikonou, antickým
mýtem či legendou je odhalován jako touha po archaické anulaci negativních událostí
neodhalitelné příčiny (motiv regrese s očekáváním palingeneze). Současně jde o pokus zrušit
předpokládanou platnost jakékoli formy kauzálního determinismu (zejména dědičné
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degenerace) a auto-determinovat se. Takové jednání Martenovy texty představují jako
hodnotově výrazně ambivalentní – je formou nutné re-generace v cestě k „novému,
harmonickému“ lidství (Mimo dobro a zlo) pramenící z bezvýchodnosti, ovšem i pouhým
projevem alibismu. Morální nejednoznačnost jednání postav vzbuzující sympatii i antipatii je
provokativní textovou strategií (5.6).
Motiv identifikace postav s mýtem v prvním Cyklu znamená pokus vytvořit
utopii, jež sjednocuje věčnost, okamžik i naději budoucnosti (motiv metamorfóz). Jde o vizi
alternativního časoprostoru, kde je zákon estetické auto-nomie realizován v životě. Pokus
překonat veškeré symboly a mýty – křesťanský, antický i mýtus vědecko-technického
pokroku a nastolit zcela „nový“ řád vždy ústí v tragédii. Motiv mytologie jako základu, který
má být přeměněn v paralelní kosmos a živoucí mýtus v umělém/uměleckém nadčlověku se
explicitně objevuje již v časopisecké verzi Mimo dobro a zlo z roku 1901–1902. Protagonista
hovoří o ideálu ne-mytologického krajinářství, neboť mytologický základ (evropské) kultury
se stal přespříliš duchovním, intelektuálně kulturním.580 Pro realizaci „nového“ stylu „nové“
kultury je třeba protikladu „čisté“ přírody v hlasu mladé naivní dívky, jež je protagonistovým,
tzn. „stvořitelovým“, echem. Uskutečnění ideálu „nového“ člověka (humanoida, který
zhodnocuje instinkty „troglodytů“) je znemožněno – prostá dívka není eugenicky vhodnou
novou Evou, protagonistova vlastní sestra tuto roli odmítá (viz 6.3, 6.6). Hledaný zdroj dekadence („initiale Abweichung“) jako symbolický počátek, vůči němuž by bylo možné se
definitivně vymezit, se ztrácí v platonském mýtu o reinkarnaci duší. Cyklus z roku 1907 je
částečně ukotven v historickém časoprostoru Martenovy současnosti (viz aluze), zároveň se
do sebe zavíjí jako nečasový mýtus opisující oidipovské putování (motiv úniku před osudem
jako pochod mu v ústrety – k Moyře). Neověřitelnost „pravdy“ o determinaci duše ústí v
akceptaci přítomnosti ve světě dobra a zla a sebepřijetí prostřednictvím symetrického dialogu
rovnocenných partnerů (Erotikon).
Tato podoba estetizovaného tragického konfliktu v románovém tvaru byla
Martenovou polemikou s naturalismem – determinantám jako „rasa“, milieu a moment je
možné vzdorovat, přestože univerzálnímu lidskému osudu člověk nutně podléhá. Jak vyplývá
z autorových tvůrčích aktivit kolem roku 1907, zejména z eseje K renesanci tragédie (1907),
z nepublikovaných skic/fragmentů eseje o románu i z nové tvůrčí linie založené pohádkou580

Srov. „[…] teprve stvoření krajinářství dokazuje, že styl se ustálil. Totiž krajina bez mytologie, bez
symbolizace, které jsou vlastně známkou, že styl neprolnul ještě docela senzorickou schopností, že je teprve v
mozku, ne v oku.“ (Marten 1901 –1902i, 23). Postava rozvíjí úvahu na základě Böcklinova obrazu Toteninsel
(1880–1886). V následujících verzích byl motiv patrně pro svou přílišnou jednoznačnost odstraněn.
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podobenstvím Černý páv (1908),581 možnost „harmonické“ jakožto harmonizující kultury v
podmínkách moderní společnosti autor spatřoval v limitování syntézy, tzn. v distinkci druhů a
žánrů. Bezbřehý synkretismus fin de siècle podle něj vyžadoval nový řád, jenž má směřovat k
takové podobě kultury, která modernímu člověku – autorovi i čtenáři – nabídne co nejširší
zastoupení druhů a žánrů rozlišitelných jeden od druhého. Cyklus první redakce Marten ve
výsledku za román nepovažoval mimo jiné pro přílišný synkretismus, který se jevil jako
„matoucí“ a psychologicky zatěžující (filozoficko-psychologický román-esej s prvky mýtu a
tragédie s básněmi v próze). Román jako žánr zobrazující každodennost a přítomnost nemá
být pouze tragickým. Jak plyne z poznámek v autorově pozůstalosti, modelovou představu
nového moderního románu pro něj naplňoval typ balzakovské epiky. V Cyklu první redakce
autor inscenoval, jak se postavy stávají symbolickými ve smyslu nebezpečného „probuzení“
mytické, archaické vrstvy vědomí. V přípravných poznámkách k eseji o románu autor tento
psychologický proces přičítal „vnějšímu“ vlivu („nekoordinovaně“) cirkulujících uměleckých
reprezentací mytických a legendárních postav v rámci kultury. Z Martenova dalšího tvůrčího
směřování je patrné, že téma mytologie a vzpoury proti řádu mýtu přesouval do vymezených
formátů mimo román: tragédie, pohádka a podobenství.
Také Cyklus z roku 1917/1925 vypráví pod analyticko-kritickým zorným úhlem
období fin de siècle jako stav „dekadence“. Aluze jsou však mnohem jednoznačněji
kontextualizovány prostřednictvím explicitních metatextových vyjádření. Syntetická složka i
v této redakci spočívá v systémovém uspořádání aluzí (viz model interpretace č. 2, příloha):

1. Mimo dobro a zlo: A. Nietzsche (titul) – B. [(Schopenhauer – Nietzsche – Kant) – Shelley:
Prometheus Unbound– Schlafův román Das dritte Reich – Bible (Žalmy), Platon: Faidros] –
C. [Narcis, Pygmalion, Echo, Prometheus]
2. Půlnoční dítě: A. Platonovo Symposion (motto) – B. [Mallarmé: Herodiade – Keatsova a
Swinburnova poezie – Botticelli: Primavera – Rembrandt: Snímání, Tomáš Kempenský:
Následování Krista] – C. [Narcis, Pygmalion, Fortuna]
3. Erotikon: B. [Moyra – Nietzsche – Schopenhauer – Platon: Faidros, … – Schlaf: Das
dritte Reich ] – C. [Moyra]
4. Závrať: C. [Faëthon, Pygmalion]
5. Raněná Amazonka: A, C. [Amazonky]

581

Martenovy pohádky-podobenství souborně vydal Vladimír Hellmuth-Brauner (Hellmuth-Brauner 1944).
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6. Fons amoris: B. [Patmore: The Unknown Eros]
7. Vzpoura: B. [Nietzsche: Also sprach Zarathustra]
8. Dravci: B. [Nietzsche: Also sprach Zarathustra, Dostojevskij: Prestupljenije i
nakazanije/Zločin a trest, Narcis, Faidra]

Úpravy aluzivnosti díla jako celku, tzn. odstranění celých aluzivních textů, mott v
oněch ponechaných, spolu s exegetickými komentáři jsou jasnou redukcí hermetického a
ornamentálního charakteru dekadentně-estetistního intertextu a jeho přeměnou v podobu, již
lze nazvat jako intertext syntetistní. Tyto úpravy spočívají v celku strategií, které mají čtenáře
reorientovat směrem k budoucnosti v žité realitě: částečné vyvázání textu z pretextů je
uzavřením cest do minulosti, současně je text ukotvován v historické přítomnosti
časoprostorovými referencemi, jež nejsou jen literární/umělecké. Explicitnost aluzí je
osvobozením od možných nedorozumění, ovšem i ztrátou svobodné možnosti interpretace,
která vyžaduje jiný čas než jasná instrukce. Mizí prostor pro váhání, cyklický pohyb na místě,
ale též pro čtenářovu kreativitu.
Také v případě Cyklu druhé redakce lze hovořit o výrazném ukotvení v antické
mytologii. Jeho smysl je však jiný, místy jde o explicitní kritiku případů identifikace s mýtem
i extrémních individualistických vzpour proti jeho řádu: v Mimo dobro a zlo je promethejský
titanismus předmětem autokritického monologu postavy; závěr Erotikonu představuje pokus
vyjít z dosahu jakéhokoli mýtu. Finální motiv zdůrazňuje symbol (antického) slunce tradičně
značící rozum, vědomí, pravdu. Nahrazuje předchozí motiv závěrečného ambivalentního
pohledu do knihy-farmakonu s motivem umělecké reprezentace měsíce. V novele-kapitole
Dravci postava explicitně vykládá motiv Narcise jako alegorii smrti, varuje před splýváním s
rolí tragické Faidry atd. Plošné odstranění mott ruší význam vstupního „prvního kruhu“, tzn.
též cirkulaci teze o jednotě rozkoše a smrti románovým prostorem. Ve druhé části Cyklu
Marten představil nové, potenciálně symbolické postavy hrdinů „všedního dne“. Mění se tak
autorův obraz lidské společnosti, jedince i času díla. Modelová postava Romana, „Latince“Středoevropana, reprezentuje typ tzv. dějinného člověka orientovaného k budoucnosti, který
je též jako kritický estetický čtenář ideálním recipientem. Představuje angažovaného člověka,
jenž nalezl svůj úkol a až mesianisticky spatřuje cíl ve směř(r)ování k ideálu harmonie a
svobody prostřednictvím aktivního jednání. Oproti hlavnímu protagonistovi první části usiluje
(ne-individualisticky a s pokorou) o vnitřní smíření i ostatních členů polis. Druhý Cyklus se
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uzavírá zcela jinou vizí nekonečnosti – jako otevřenost budoucnosti v naději a víře v mravní
růst jedince, společenství a ducha v rámci konkrétnějších časoprostorových souřadnic.
Vyprávění o dekadenci moderny/v moderně jako vyprávění o odklonu od
představy normy, středu, zákona může být inscenováno přímo prostřednictvím jazyka bez
„středu“ – verba. Dekadentní jazykový styl, kreativní a tvůrčí, je podle dobové představivosti
výrazem konfrontace s hraniční zkušeností – s prázdnem, ošklivostí, ztrátou „středu“, ať již
metafyzického, náboženského, národního či široce psychologického. Horror vacui je v
dobové imaginaci místem zrodu tohoto jazyka i jeho tajemstvím, k němuž se přibližuje
stáčený se do spirál, v metaforických syn-estetických, synonymních i antitetických řetězcích,
podoben malströmu. Takovýto ornamentální jazyk utváří i (architektonicky) podpírá řetězce
aluzí a formuje jimi ideovou rovinu díla. Cyklus z roku 1907 i 1917/1925 je „románem“ o
dekadenci (novel of decadence), ovšem jen Cyklus první redakce lze skutečně označit jako
román dekadentní, resp. román psaný dekadentním stylem (decadent novel) (Reed 1985).
Koncept stylu v Martenově pojetí zahrnoval estetický, psychologický i náboženský rozměr
díla, který je od jeho jazykového formálně-sémantického uspořádání neoddělitelný. Pojetí
tvorby jako proměn stylu v nekončící cestě k ideji harmonické jednoty je úsilím vyrovnávat
protiklady (syntéza), pokusem o sebe-harmonizaci tvůrce a současně o harmonizaci recipienta
v proměnlivém běhu světa. Jádrem této myšlenky je vědomí, že životní děj je ze své podstaty
disharmonický a umělecké dílo v něm působí jako stimul, impuls i tišící prostředek, anestetikum. Je to jazyk slovesného uměleckého díla jako objektu v ideálním případě
vzbuzujícím estetické emoce, který umožňuje emocionalitu a expresivitu regulovat.
Styl je v „románovém“ zobrazení tragického života postupem de-realizace,
prostředkem odstupu – jak ve vztahu autor–dílo, tak dílo–recipient. Ornamentální charakter
Cyklu z roku 1907 zároveň rozehrává dvojí hru, princip estetistní expresivity provokuje efekty
přibližování i distance. Krásný styl využívá tzv. flóru, syn-estetického iluzivního závoje
květin jako lživého atraktivního stimulu. Styl Martenovy prózy, včetně jeho teoretické reflexe,
v tomto směru vycházel z myšlenek moderny, které s F. Nietzschem sdíleli jak francouzští
představitelé estetiky dekadence (např. É. Bourges, P. Bourget a J.-K. Huysmans v karikatuře
jazyka „bez středu-verba“), tak i radikální kritici této estetiky (E. Hello, L. Bloy ad.) spolu s
reprezentanty britského estetismu, zejména W. Paterem (viz 7.4, 9.2.6). Pro Martenův styl byl
inspirativní zejména Paterův koncept „ornamental words“, jejichž efektem je estetický požitek
z krásného nevšedního výrazu zaměřeného na výraz sám i svůdná hudební instrumentace řeči.
Purple/mauve patches dynamizují styl a dramatizují děj prostřednictvím pauzy v
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kontemplativní snové retardaci, v krouživém pohybu „toulky“ nad krásou výrazu v
nepragmatickém užití. „Vtahující“ emocionálně zabarvené jazykové elementy jako slovatóny/barvy/tvary/vůně, „jazyk nervů“ dynamicky konkurují distancující „umělé“ jazykové
ornamentaci utvářené lexikálně i syntakticky.
Způsob Martenova uměleckého užívání přirozeného jazyka uvádí kategorie
„umělosti“ a „přirozenosti“ do pohybu. Cyklus z roku 1907 je unikátní jazykově-stylovou
syntézou češtiny a francouzštiny, potažmo představy slovanského a antického, řeckořímského/latinského ducha, která představuje vnitřně utopickou „hudbu (ducha) budoucnosti“.
V jádru tohoto výrazu stojí myšlenka univerzalismu, která problém jazykových, národních a
rasových rámců řeší cestou uměleckého projektu. Vychází ze sdílení společného estetického a
kulturního základu, židovsko-křesťanské jakož i řecko-římské/latinské Evropy. Jde o jazyk
zjitřené smyslovosti, tělesnosti, který ve jménu ideálu revoltuje i implicitně jako estetické
esperanto selhává. Takovýto super-kreativní jazyk se vzpírá determinaci, již kompenzuje
tvořivostí: odklání se od řádu (českého národního) centra, deformuje „přirozené“. Je
evidentní, že tento koncept univerzalismu, který je delokalizovaný z české kultury a částečně
též jazyka, tzv. běžnému čtenáři vstříc nevycházel. Naopak měl (skrytou) ambici formovat a
stejně jako aluzivní rozměr díla kladl své nároky a určoval své vlastní limity (viz 9.2).
Proměna stylu Cyklu pro druhé vydání chystané na rok 1917 a současně
skutečnost, že v jeho závěrečné próze tragika života zůstává mimo scénu, tvoří komponenty
Martenova nového eticko-an-estetického projektu. Cyklus druhé redakce předpokládal čtenáře
jako subjekt destabilizovaný válečnou situací. Tento moderní člověk je navíc obklopený
uměním, které z velké části svým vlastním způsobem na estetizaci extrémních emocí v
kultuře fin de siècle navazuje (psychismus a lyrický impresionismus dekadence), oslavuje
senzualitu, expresi, nonsens a iracionalitu (viz 8.2.8). Obrazně řečeno, ani jazyk druhé
redakce nepřestává být „doufajícím“, ale hledá sílu v kázni. Šlo o celkovou deornamentalizaci jazykově-stylové roviny, její emocionální oproštění a „odestetizování“. Nový
styl je racionalizovaný (versus senzuální), civilnější a jinak „nad-individuální“, než tomu bylo
v redakci předchozí. Akcent Martenovy univerzalistické koncepce se mění, revidovaný styl se
otevírá běžnému českému čtenáři. Nelze však hovořit o kompletním zcivilnění výrazu, který
by vedl k dokumentárně-realistickému „přepisu“ skutečnosti. Také jisté ozvláštňující
syntaktické jevy zůstávaly autorovou uměleckou revoltou vzdorující jak prozaické tradici
devatenáctého století, tak tendencím moderní české prózy (viz 9.2.3). Proměnu Cyklu druhé
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redakce lze konečně charakterizovat jako přepis stylizovaného „jazyka přírody, jazyka nervů“
v přirozený „jazyk ducha“, který měl čtenáře vést k emocím vyšším, intelektuálním a
morálním ve spolupráci s estetickými.
Styl nového Cyklu je oním usměrňujícím an-estetickým prostředkem estetického
uměleckého díla uzpůsobeného situaci. Konkrétně šlo o redukci elementů, které autor v
perspektivě válečných let hodnotil jako v negativním smyslu dekadentní. Sáhl tak k úpravě
mnohých stylových jevů, které jsme zahrnuli do kategorie estetistní expresivita (viz 9.2.1): ke
zjednodušení syntaxe, redukci medicínsko-technického slovníku bez původního nocionálního
rozměru, k redukci výrazů evokujících tělesnost, smyslovost, afekt, emocionalitu. Efekty
estetistní expresivity se autorovi v novém kontextu patrně jevily jako podprahově agresivní,
potenciálně budící negativní reminiscence a jako výrazy rušivě zakrývající znovuustavený
střed/verbum/smysl jakožto výraz jednoty a celosti básnického jazyka i existence. Co je
podstatné, Martenovo částečné počešťování lexika nebylo prvoplánové ani náhodné, ale vždy
vedené širším ideovým záměrem. Například nahrazování výrazu „harmonie“ českým
ekvivalentem „soulad“ je součástí komplexní reformulace konceptu, jenž zdůrazňuje
neredukovatelnost subjektu na estetický objekt a naopak, dále distinkci životní harmonie v
disharmonii od ideje harmonie jako totální (viz 8.2.3). Jazykové úpravy směrem k češtině jsou
navíc vnitřně provázané s exegetickým komentováním antického mýtu. Lexikální „antická
vrstva“ mizí, text vychází vstříc širšímu poli čtenářů. Martenova univerzalistická koncepce
nabývá kontextualizované, lokalizované podoby, jež zdůrazňuje myšlenku češství v rámci
všelidství.
Cyklus první redakce Marten koncipoval jako „analyticko-kritickou syntézu“,
jejímž předpokladem, či lépe ideálním cílem, je estetická auto-nomie, tzn. svébytnost a
neúčelnost díla v pragmatickém smyslu. Tento „román“ charakterizuje tzv. literárnost, tedy
aluzivní (ornamentální) charakter, jazykově-stylová mnohotvárnost a dynamika. Celková
stylová komplexnost určuje dílo jako (an)estetické a zakládá potenciální šíři jeho dialogu s
recipientem v procesu estetické komunikace. Aluzivní vevázanost díla jako navazujícího textu
v pretexty, kódy a diskursy kultury, tedy jeho (formální) non-autonomie, tvoří s jeho
ontologickou auto-nomií spojité nádoby: nutná non-autonomie díla přirozeně poskytuje
textový vklad, autonomní status díla umělci umožňuje jej svobodně přetvářet a čtenáři
svobodně (ve smyslu nezainteresovaně) recipovat. Současně Marten v motivicko-tematickém
plánu díla polemicky ukazoval, že estetická komunikace založená na estetických emocích je
pouze ideálním konstruktem ne příliš odpovídajícím moderní praxi. Jeho víra v
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realizovatelnost takové komunikace se střídala se skepsí: umělecké dílo má charakter
farmakonu, lidé jsou rozmanití, proměnliví a zaujímají různé perspektivy. Konstatním
předmětem polemického rozměru Martenovy beletrie je tak smysl an-estetického působení
umění jako cesty k „vyššímu“ vědomí, problém (povrchové) estetizace životní sféry jako
manipulovatelnost člověka i problém estetizace extrémních emocí.
Pro nové vydání Marten Cyklus přetvořil v dílo z formálního hlediska mnohem
více autonomní. Aluzivní rozměr textu je do velké míry zredukován, jeho stylová
komplexnost, dynamika, hermetičnost je oslabena, symbolika dostředivosti kruhu je novým
kompozičním uspořádáním zrušena. Těmito posuny, které vedou ke snížení čtenářské
náročnosti a k otevřenosti širšímu publiku, se autor záměrně z části vzdával ontologické autonomie díla s dominantní funkcí estetickou a uvolňoval větší prostor působnosti funkcí jiných:
referenční a apelativní (viz 10.5). Marten více zdůraznil časoprostorové souřadnice Cyklu a
jeho dobovou aktuálnost ukotvením v dějinách otevřených budoucnosti. Jde o podstatně jiný
projekt an-estetiky. Nezdůrazňování utvořenosti (tedy též „umělosti“ a „stylizovanosti“) dílatextu spolu s oproštěním od emocionálního jazyka utváří efekt jeho celistvosti, soběstačnosti a
civilnosti, jež podporují jeho operativnost v jisté (krizové) situaci. Umělecké dílo jinak
pracující se znecitlivěním vnímání má kognitivní procesy znovu umožnit a pomoci uvést
válkou otřeseného člověka, který zakouší neskrytost, „beze-stylovost“, všudypřítomné smrti
do stavu rovnováhy. Takových cílů však nelze dosáhnout jinak než opět stylizací jako tvůrčí
distancí – ať již od minulého či jiného stylu nebo od non-stylu nahé přítomnosti. Jak píše
Michail Bachtin: „Vždyť právě odstup vytvořil stylizovanost.“ (Bachtin 1971, 257). Marten
se tak od expresionismu, jehož působnost je na afektu a na vzrůstající potřebě šoku moderního
individua založena, radikálně odvrátil, válečné zkušenosti právě navzdory.
Revidovaný styl má sjednotit racionalitu s iracionalitou, obnovit schopnost
obrazotvornosti vedoucí k nové obraznosti a stát se tak prostředkem renovace individua i
společenství. Šlo o umělecké hledání nového prostoru svobody mimo oblast estetična, nové
možnosti životní autonomie. Přestože Cyklus druhé redakce naznačuje vizi dějin, které patrně
smysl mají, spolu s modelovou postavu hodnou následování, pochopitelně ani zde nejde o
návodný pokyn k pragmatickému jednání s kauzální motivovaností. Stejně jako an-aisthesis
není inherentní vlastností předmětu, ale efektem, jenž může vzniknout v jistém kontextu a
jehož působnost může být autorovým přáním, uhájenou představou společného utváření
svobodného světa, která mravní svobodu jedinců alespoň předpokládá.
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Martenovy Cykly, první zvláště, byly moderní svým požadavkem na velkou
čtenářovu spolu-tvůrčí účast. Projekt působení revidovaného Cyklu, jenž jsme se v této práci
pokusili rekonstruovat, zůstal ironickou souhrou událostí neuskutečněn, alespoň ne ve
válečných letech. Dobové konkretizace první verze Cyklu dokládají, že dílo bylo většinou
čteno doslovně, autorův styl byl považován za alibistický distancující prostředek, který
umožňuje zobrazovat krajnosti, současně se mu dostalo hodnocení jako neoriginalita
(„nepůvodnost“), ba tvůrčí neschopnost. Motiv uměleckého díla v Martenových textech často
vystupuje jako farmakon, tedy jako jakýsi suplement rozlomeného subjektu, jako objekt
poskytující sjednocení, které je vždy nutně parciální. Evidentní je však i autorova paralelní
snaha o uhájení nezastupitelnosti umění jako možnosti estetického poznávání a alternativního
prožívání skutečnosti. Analyticko-kritický rozměr díla v motivech patologické estetizace
přirozeného světa, tedy autorova kritika dehumanizace moderní estetickou kulturou v
motivech lidí stvořených manipulací uměleckými obrazy a lidí dále manipulovatelných
rozpoznávána nebyla.
Interpretace Martenova beletristického díla v této práci je selektivní a má
představovat přípravu k autorově biografii. Na své ediční zpracování čeká podstatná část
autorovy korespondence a jeho zápisníky, jež místy plnily funkci intimního deníku. Stranou
byly prozatím ponechány autorovy rané básně, pohádky a podobenství, jež jsou zvláště hodné
pozornosti, renesanční novela Cortigiana, další prozaické fragmenty i užší uchopení kontextu
neoklasicismu. Nabízí se též sledovat konstrukci Martenova obrazu jako myslitele po vydání
eseje Nad městem a konkretizace jeho textů v průběhu dvacátého století, tedy jejich
znovuobjevování katolickou kritikou i surrealismem.582 Současně je žádoucí dále vyjasňovat
autorovo kolísání mezi platonismem, Kantovou estetikou, ovšem i Hegelovou, a Nietzschem,
kolísání pozorovatelné v autorových stylových proměnách a jejich konceptualizacích.
Analýza Martenova stylu i autorovy reflexe této problematiky tak zůstává work in
progress. Vybízí nejen k dalšímu bádání v oblasti „nového“ dekadentního románu na přelomu
století a komparativním analýzám, ale zejména otevírá možnosti další kontextualizace
problému jazyka a performativity umění, subjektu, kulturní identity a univerzalismu/ů (včetně
jeho/jejich kritiky z různých pozic). Studium korespondence a dalších ego-dokumentů
představitelů české moderny by například mohlo ukázat, do jaké míry v písemném kontaktu
docházelo k oživování internacionálního „uměleckého psaného dialektu“ a jakým způsobem
582

Kromě reedice Martenova eseje o Lautréamontovi Jindřichem Štyrským (1940) jde o otisknutí částí textu
Půlnoční dítě z Cyklu druhé redakce v časopisu Analogon (2003) v podobě „Fragmenty z novely Miloše
Martena Půlnoční dítě“, jež je interpretující nejen redukcí textu, ale též titulem samým.
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autoři ve vztahu k vlastní tvorbě konkrétně reflektovali moderní básnický jazyk jako systém,
který hledá/ruší/tvoří duchovní „střed“.583 Nabízí se především otázka, jakou roli v těchto
úvahách zastával koncept „rasy“ a jejího překonávání právě prostřednictvím (uměleckého,
umělého) jazyka jako kulturního (performativního) nástroje. Vyvstává též otázka, zda a popř.
jakým způsobem modernističtí umělci reflektovali jazykovou typologii ve smyslu představy
míry „in/stability“ v tzv. analytických a flektivních jazycích. Otevírá se zde tak prostor pro
další možnosti zkoumání problematiky jazykového ornamentu a výrazových prostředků tzv.
Nervenkunst. Možnost ověřovat širší využitelnost navrhované kategorie estetistní expresivity
a precizovat ji by poskytly další analýzy redakčních úprav děl představitelů české a evropské
dekadence.
Analýzu intertextuality Martenova díla, v němž mýtus zaujímá podstatnou roli, je
záhodné dále ověřovat a revidovat použitím Jungovy teorie archetypů, mytologii
překračujících. Také systém aluzí, o nějž jsme se při interpretaci opírali, lze zákonitostmi
hermeneutického kruhu dále dotvářet. Jednou z tezí, která se v Martenových prózách opakuje,
je fundamentální neredukovatelnost lidské bytosti na oblast estetična. Například motiv
estetizace žitého světa ve smyslu manipulativní iluze jeho dokonalosti bez morálních
implikací v próze Půlnoční dítě poměrně explicitně poukazuje na svůj socio-ekonomickopolitický kontext. Snová promluva prolamující rozdělené světy umožňuje další interpretace,
například prostřednictví konceptu politického nevědomí Frederika Jamesona.
*
Martenův první Cyklus je alegorií zahrady narkotických květin a popínavých
rostlin. Mezi nimi moderní člověk, Claudelův „chodící strom“, si staví svůj chrám podpíraný
antickými a renesančními sloupy. Jeho zdi se bortí hlasem nespravedlnosti, který jím zazní.
Volá po rekonstrukci a rozšíření.

583

Dostupné jsou studie, jež analyzují jazykovou interferenci v ego-dokumentech aristokracie devatenáctého
století na českém území, srov. (Lenderová 2008; Slabáková 2002, 102–115). Klade se tedy otázka, jaké cíle
stály za internacionálním jazykovým výrazem „aristokracie ducha“ a zejména jaká byla jeho (sebe)reflexe.
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POZNÁMKY

Citované českojazyčné texty jsou upraveny podle zásad uvedených v knize Editor
a text (2006). Pravopisné změny byly provedeny v souladu s PČP (1993). V deváté kapitole
(Jazyk a styl) pro srovnání uvádíme též původní pravopisnou podobu. Upraveny byly zjevné
tiskové chyby, byla sjednocena grafická vyznačení názvů knih a časopisů i způsob datace
korespondence. Aktuální pravopisné normě jsme přizpůsobili psaní předpon s–, se–, z–, ze–,
předložek s, se, z, ze a spřežek, odstraněna byla zdvojená s. V případě dublet, jež nejsou
stylově rozlišeny, jsme v některých případech zvolili formu starší, např. impuls, ovšem
vzhledem ke způsobu Martenova užívání slova ponecháváme impulzivní. Co se týče kvantity
ve slovech cizího původu, ponechali jsme možnou krátkou variantu (např. salon, agonie,
psycha), stejně tak odlišnou i kolísající kvantitu ve slovech domácích (např. kajicnostmi,
hvizdnutí, šťav, leta, myšlénka). Pravopis cizích slov byl přizpůsoben platné normě. V
původní podobě jsme ponechali slova, jež se v češtině nepoužívají (např. clairvoyance).
Stejně tak jsme důsledně zachovali kolísání ve slově „rasa“ (rasa/raca/raça). Naopak jsme
sjednotili kolísání v psaní cizích vlastních jmen a z nich odvozených přídavných jmen (např.
Dostojevský –› Dostojevskij, Przybyszevský –› Przybyszewski, Faustovský –› faustovský).
Ponechali jsme nezvyklá zakončení na –ný/–ní u tvrdých a měkkých přídavných jmen, stejně
tak kolísání v příponě -elní/-ální. Dále jsme zachovali variantu –ism, infinitivy na –ti a 3. os.
sg. jest. Také původní zastaralé tvary jako lhou, podřaděny, nadřaděnosti, uvědoměně,
auktority, přeroděné aj. jsme neměnili. Odstranili jsme kolísání ve tvarech typu citátův,
názorův, vlasův, měšťákův. Ponechali jsme důsledné skloňování slova hrdina v plurálu podle
vzoru žena. Do interpunkce v Martenově beletrii a esejích jsme s ohledem na rytmus věty
nezasahovali. Výjimku tvoří odstranění mechanicky vložených pomlček na konci vět. V
ostatních případech jsme interpunkci upravovali jen tam, kde šlo o zjevnou chybu, např.
odstranění čárky před než, pokud nešlo o větu vedlejší, nebo v některých případech
slovesných přívlastků neshodných.
Pravopisnou podobu citovaných cizojazyčných pramenů a literatury prozatím
neupravujeme. S ohledem na množství a rozsah těchto textů, různost stylu a epoch, z nichž
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pocházejí, i vzhledem k zachování jednoty citování je v této verzi práce ponecháváme bez
překladu.
Jako citační normu jsme použili Chicago Autor-Date Style (Chicago Manual of
Style, 17th. ed.).
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ABSTRAKT
Program českého dekadentního hnutí a otázka intertextuality. Dílo Miloše Martena

Předkládaná disertace představuje analýzu díla Miloše Martena (1883–1917),
které nahlíží jako součást dekadetního narativu, velkého vyprávění moderny o jednotě
vzestupu a pádu. Východiskem práce je srovnání stylu a interpretace dvou redakcí díla Cyklus
rozkoše a smrti (1907 a 1917/1925) a analýza jeho konkretizací. V tomto směru je
zohledňován kontext soudobých diskusí o „intertextualitě“ vedených autory-kritiky fin de
siècle, tzn. konceptualizace vztahů podobnosti a/nebo identity literárních děl. Materiálová
analýza svědčí o tom, že místy docházelo k prolínání tezí teorie degenerace, argumentu neetičnosti plagiátu a teorie dekadence. Tyto interference byly využívány jako diskvalifikační
nástroj, ale též jako prostředek obhajoby moderní estetiky a stylu. Rekonstituce Martenovy
teoretické reflexe žánrové problematiky ukazuje, že autor hledal cestu k harmonizující
moderní kultuře v anti-synkretických tendencích: mytologie a revolta proti řádu mýtu je
doménou tragédie, podobenství nebo pohádky, čili stojí mimo román, který je koncipován
jako analyticko-kritická syntéza. Ve světle současných přístupů k intertextualitě, které jsou v
této práci použity jako prostředek deskripce i teoretický základ pro postižení specifik
ontologického statusu uměleckého literárního díla („formální“ non-autonomie jako podmínka
autonomie ontologické), se Martenův koncept stylu jeví jako kategorie eticko-an-estetická, jež
zohledňuje čtenáře v proměňujícím se estetickém, sociálním a historickém kontextu. Zatímco
první redakce Cyklu z roku 1907 je založena na systému řetězových aluzí a dynamice
ornamentálních slov, působení druhé redakce (1917) má zajistit odstranění mnohých aluzí,
doplnění exegetických komentářů a zároveň umírnění emocionality jazyka. Tento nový
eticko-an-estetický projekt spočívá v jazyce racionalizovaném, „nad-individuálním“ (ovšem
jinak než v první redakci), přístupném běžnému českému čtenáři a dále v menším důrazu na
„umělý“ charakter literárního díla. Takováto podoba integrality má ve výsledku podpořit
racionalitu a schopnost nové obraznosti čtenáře v podmínkách první světové války, a tím
otevřít působnost textu i mimo oblast estetična. Nový Martenův styl měl představovat
prostředek obnovy individua a s ním společnosti.
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ABSTRACT
The Program of the Czech Decadent Movement and the Question of Intertextuality. The Work
of Miloš Marten

This thesis explores the work of Miloš Marten (1883–1917) seeking to analyse its
decadent narrative as a modern narrative that brings into play the unity between the pinnacle
and the decline. It departs from the comparison between the style and interpretation of the two
versions of Cyklus rozkoše a smrti (orig. The Cycle of delight and death; 1907 and 1917/1925)
and the study of the realisations of this work. For this purpose the study contextually
examines the conceptions of „intertextuality“ from fin de siècle authors-critics, meaning their
conceptualisations of similarity and/or identity of literary works which frequently involve a
confluence of degeneration theory, the argument of the non-ethical nature of plagiarism and
theory of decadence. All were often used as instruments of disqualification as well as
justifications for a modern aesthetics and style. Reconstitution of Marten’s theoretical
reflection on artistic genres evidences his research of a harmonizing modern culture within an
anti-syncretic tendency: mythology and revolt against myth Order being shifted to tragedy
and parable, while the novel is designed as an analytical-critical synthesis. Applying
contemporary approaches to intertextuality as a descriptive instrument and the theoretical
basis that reflects the ontological status of the literary work of art („formal“ non-autonomy as
the condition for ontological autonomy), Marten’s concept of style reveals itself as an ethicalan-aesthetic category which takes into consideration its addressees in an aesthetical, social
and historical changing context. If the Cycle’s first version (1907) is based on a complex
system of bounded allusions and the dynamics of ornamental words, the second version rests
upon the allusions often deleted or explained by exegetical commentaries and upon the
attenuation of emotional language. This new ethical-an-aesthetic project of 1917 then stands
on a rationalized language, also „supra-individual“ (but in a different way from that exposed
in the 1907 version), easy to reach by the non-elitist Czech reader and puts aside the
„artificial“ nature of the work of art. Thus it follows an effect of wholeness that opens space
for rationality and a new imagination and that makes possible the operationality of the text not
only in aesthetical terms but also in a critical situation of war. The new style of Marten
eventually becomes a means of renewal for individuals and society.
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ABSTRACT
Das Programm der tschechischen Dekadenz und die Frage der Intertextualität. Das Werk
Miloš Martens

Die vorgelegte Arbeit stellt eine Analyse des literarischen Werkes Miloš Martens
(1883–1917) im Kontext des Dekadenznarrativs als großer Erzählung der Moderne über die
Einheit von Höhepunkt und Fall dar. Ihre Ausgangspunkte sind der Vergleich des Stils und die
Interpretation zweier Versionen des Zyklus’ der Wollust und des Todes (im Original Cyklus
rozkoše a smrti, 1907 und 1917/1925) sowie die Analyse der Konkretisationen dieses Werkes.
In diesem Sinne sind die Konzeptionen der „Intertextualität“ von den Autoren-Kritiker des fin
de siècle, das heißt ihre Konzeptualisierungen von Ähnlichkeit und/oder Gleichheit der
literarischen Werke kontextualisiert. Die Materialanalyse bezeugt, da ß es sich oft um eine
Überschneidung zwischen der Theorie der Degeneration, des Arguments der Un-ethik des
Plagiats und der Theorie der Dekadenz handelte und diese Interferenzen als ein
Diskqualifikationsinstrument aber auch als Legitimierung der modernen Ästhetik und des
Stils benutzt wurden. Die Rekonstitution von Martens theoretischer Reflexion über die
Problematik des Genres zeigt, daß er das Harmonisierende der modernen Kultur in den antisynkretischen Tendenzen gesucht hat: Mythologie und die Revolte gegen die Ordnung des
Mythos sollten ein Bestandteil der Tragödie, der Parabel oder des Märchens bilden, das heißt
außerhalb des Romans, der als die analytisch-kritische Synthese konzipiert ist, stehen. Im
Licht der zeitgenössischen Konzeptionen der Intertextualität, die als Deskriptionsmittel und
theoretische Basis des spezifisch ontologischen Status’ des literarischen Kunstwerkes
angewandt wurden („formale“ non-Autonomie als Bedingung der ontologischen Autonomie),
lässt sich Martens Konzept des Stils als eine ethisch-an-ästhetische Kategorie verstehen, die
den Leser in wechselnden ästhetischen, sozialen und historischen Kontexten berücksichtigt.
Während die erste Version des Zyklus aus 1907 auf dem komplexen System der
Allusionsketten und auf der Dynamik der ornamentalem Wörter gründete, wirkt die zweite
Version (1917) dadurch, daß sie entweder Allusionen unterdrückt oder durch exegetische
Kommentare ergänzt, wobei die emotionale Sprache abgemildert wird. Dieses neue ethischan-ästhetische Projekt beruht auf einer rationalisierten, „über-individuellen“ Sprache – anders
als in in der ersten Version–, die auch dem nicht-elitärem tschechischen Leser zugänglich ist,
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auch weil es den „künstlichen“ Charakter des Werkes nicht weiter betont. Diese Integralität
fördert im Endeffekt die Rationaliät und eine neue Vorstellungswelt, und ermöglicht eine
andere Wirkung des Textes jenseits des Ästhetischen, vor dem Hintergrund des Ersten
Weltkrieges. Letztlich sollte dieser neue Stil Martens ein Erneuerungsmittel des Individuums
und der Gesellschaft darstellen.

Schlüsselwörter:
Miloš Marten, Dekadenznarrativ und Dekadenzroman, Cyklus rozkoše a smrti, Dravci, fin de
siècle, Stil, Allusion, Ornament, Sprache, Entartung, Intertextualität, Plagiat, Non/Autonomie,
ästhetische Expressivität, an-aisthesis, Synthese, „Rasse“, Tragödie, Arthur Schopenhauer,
Friedrich Nietzsche, Walter Pater, F. X. Šalda, Arnošt Procházka, Jiří Karásek ze Lvovic,
Ernest Hello, Zdenka Braunerová, Paul Claudel, Korrespondenz
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RÉSUMÉ
Le programme de la décadence tchèque et la question de lʼintertextualité. Lʼœuvre de Miloš
Marten

Notre thèse se veut une analyse de lʼœuvre de Miloš Marten (1883–1917) sous le
signe du récit décadent en tant que grand récit de la modernité, qui met en jeu l’unité de
lʼapogée et du déclin. Nous partons de la comparaison du style et de lʼinterprétation des deux
versions du Cycle de la volupté et de la mort (orig. Cyklus rozkoše a smrti, 1907 et
1917/1925) et de lʼanalyse des concrétisations de cette œuvre. Nous les replaçons dans le
contexte des discussions sur lʼ„intertextualitě“ menées par des auteurs-critiques fin de siècle,
cʼest-à-dire de leurs conceptualisations de la ressemblance et/ou de lʼidentité des œuvres
littéraires. Il sʼagissait souvent d‘une confluence entre la théorie de la dégénérescence, le
caractère non-éthique du plagiat et la théorie de la décadence, confluence souvent utilisée
comme un instrument de disqualification, mais aussi comme justification dʼune esthétique et
dʼun style moderne. Notre reconstitution de la réflexion théorique de Marten sur les genres
artistiques permet de mettre en évidence sa recherche dʼune culture moderne harmonisante
dans une tendance anti-syncrétique: la mythologie et la révolte contre lʼordre du mythe sont le
domaine de la tragédie, la parabole ou la conte de fées, alors que le roman est conçu comme
une synthèse analytico-critique. En appliquant les conceptions contemporaines de
lʼintertextualité comme un instrument descriptif et comme la base théorique qui reflète le
statut ontologique de lʼœuvre dʼart littéraire (non-autonomie « formelle » en tant que
condition de lʼauto-nomie ontologique), le concept de style chez Marten apparaît comme une
catégorie éthico-an-esthétique, qui prend en considération les destinataires dans un contexte
esthétique, social et historique changeant. Si dans première version du Cycle de 1907 Marten
met en place un système complexe dʼallusions enchaînées et une dynamique de mots
ornementaux, dans la deuxième version de 1917 il supprime beaucoup de ces allusions ou les
explique par des commentaires exégétiques, tout en atténuant le langage émotionnel. Ce
nouveau projet éthico-an-esthétique qui met de côté le caractère « artificiel » de lʼœuvre dʼart
recourt à une langue qui se veut rationalisée, « sur-individuelle » – différemment de ce qui
révèle la version de 1907 – et accessible pour le lecteur tchèque non-élitiste. Il en résulte un
effet dʼintégralité de lʼœuvre dʼart qui ouvre l’espace à la rationalité et à un nouvel imaginaire
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susceptibles de conférer au texte dans cette situation de guerre, une opérationnalité qui nʼest
pas seulement esthétique. Le nouveau style de Marten se veut finalement un moyen de
rénovation de lʼindividu et de la société.

Mots-clés:
Miloš Marten, récit décadent et roman décadent, Cyklus rozkoše a smrti, Dravci, fin de siècle,
style,

allusion,

ornement,

langue/langage,

dégénérescence,

intertextualité,

plagiat,

non/autonomie, expressivité esthétique, an-aisthesis, synthèse, race, tragédie, Arthur
Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Walter Pater, F. X. Šalda, Arnošt Procházka, Jiří Karásek
ze Lvovic, Ernest Hello, Zdenka Braunerová, Paul Claudel, correspondance
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PŘÍLOHY
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