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Sin cara ni país ni arraigo en perro propio 

somos lIamados a la traición 

a los cambios de sexo 

o más modestamente a una condición aleatoria. 

Enrique Líhn, "Amistades", A partir de Manhattan 
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Úvod 

Svět, ve kterém žijeme, je radikálně odlišný od všech světů jemu předcházejících: je ' 

světem rizikovým, světem nebývale rychlým, je světem, kterému jedinec může jen stěží plně 

porozumět. Příznačná je pro něj neustálá změna a smrt (či pouze krátké, jepičí trvání) 

životních jistot. Najít pevný záchytný bod pro orientaci v něm je složité, ba dokonce 

nemožné. Vše je relativní a proměnné, a tak když už se nám zdá, že jsme snad onen opěrný 

bod našli a konečně jsme se v námi prožívané skutečnosti nějak zorientovali, zjistíme, že 

skutečnost je již opět jiná, nová, proměněná a nám nezbývá, než začít hledat znovu. Člověk 

žijící v současné západní civilizaci je tak, zdá se, odsouzen k věčnému bloudění. 

Tato práce si klade za cíl představit chilského básníka Enrique Lihna v postmoderních 

souvislostech, tedy v souvislostech současného světa. Za tímto účelem nejprve nastíníme, 

jaký je charakter současné (postmoderní) doby - budeme hledat přívlastky, které nejlépe 

vystihují její rysy. Vycházet budeme z prací Z. Baumana, G. Lipovetského, J. F. Lyotarda, 

W. Welsche a dalších. Dále pak v hrubých obrysech vymezíme postmodernismus. Učiníme 

tak na pozadí modernismu, hledáním vzájemného vztahu těchto konceptů. Odtud přejdeme 

ke zkoumání postmodernismu na poli literatury s využitím prací D. Harveyho, L. Hutcheon, 

A. Hussyena, F. Jamesona a dalších. K základní představě o postmoderní estetice přidáme 

ještě krátký přehled vývojových tendencí v hispanoamerické a chilské poezii. Teprve takto 

vybaveni přistoupíme k četbě a rozboru Lihnových prací. 

V analýze Lihnových textů nám pomůže určení klíčového, celým dílem prostupujícího 

motivu, který nás jako Ariadnina nit provede labyrintem Lihnových básní. Tímto motivem je 

"odcizenost" ve smyslu "nenáležení" - umožní nám jednak souvislé zkoumání lihnovských 

témat (a to nejen staticky, ale také vývojově), a jednak rozbor strategií a prostředků, jichž 

Lihn používá. Zajímat nás bude jeho vztah k času, prostoru, kultuře, historii a - to především 

- kjazyku. U formální stránky jeho textů se pozastavíme nad typicky postmoderními rysy 

jako je nespojitý charakter diskurzu, fragmentace textu, transformace básnického subjektu, 

intertextualita a ironický tón. Zaměříme se výhradně na básnickou tvorbu (Lihn totiž psal 

i prózu), v níž je, domnívám se, Lihnovo těžiště. Vzhledem k tomu, že básníkovo dílo je velmi 

pestré a rozsáhlé, vybereme pouze několik sbírek jakožto reprezentativní vzorek. 
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Rozborem chceme dokázat, že Lihnova tvorba je postmoderní nejen svým dobovým 

zařazením (Lihn píše ve druhé polovině 20. stoletíL ale především svou povahou. Odráží 

zkušenost jedince bloudícího světem, jemuž nerozumí a v němž nedokáže zakotvit. 
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1. Společnost pozdní doby: vymezení a charakteristika pojmů 

1.1. Naše doba: jaký přívlastek jí sluší? 

Žijeme v době, kterou nelze charakterizovat výstižně jediným přívlastkem. Tu slyšíme, 

že naše společnost a doba je postmoderní. Jindy zase, že je moderní a že postmoderna je 

pouhý konstrukt. Mluví se o společnosti cynické, fragmentarizované, masturbační, narcistní, 

pluralitní, postcivilizační, postdemokratické, postemocionální, postindustriální, 

postoptimistické, postsekulární, zrychlující se atd. Ve výčtu bychom mohli pokračovat ještě 

dále. Je zjevné, že to, jak jsou společnost a doba pojmenovány, úzce souvisí s hlediskem, 

z něhož jsou zkoumány. Jinými slovy, při hledání výstižného pojmenování doby a společnosti 

velmi záleží na tom, jakou společenskou problematikou .se sociolog zabývá a které vybrané 

jevy zkoumá. Všem názvům je však společné to, že nějak popisují "společnost pozdní doby" 

(Petrusek 2007). 

Společností pozdní doby se míní společnost 2. poloviny 20. století. Jelikož jde 

o současnost, je logické, že většina teorií stále ještě "dýchá". Tím máme na mysli, že ačkoli je 

většina současných fenoménů prozkoumána, z teoretického hlediska stále ještě není stav 

"zakonzervován". Vtéto práci si v první, teoretické; části nejprve ukážeme některé rysy 

a charakteristiky současnosti optikou sociologie. Zaměříme se na postmodernu, již budeme 

vymezovat na základě modernity. V hrubých obrysech načrtneme, jak se jednotlivé koncepce 

vyrovnávají s následujícími otázkami: Je postmoderna logickým vyplynutím, plodem 

předchozího období, nebo spíše označuje rozchod s ním? Jsou pojmy moderna 

a postmoderna časovým vymezením, tedy ohraničené periody dějin, nebo spíše označují 

formy myšlení? Je postmodernismus vyčerpáním avantgardní kultury, nebo je zrozením 

novátorské síly? Je kontinuitou, či diskontinuitou, zlomem, či plynulostí? 

Jelikož jde ale především o práci z literatury, opustíme sociologické hledisko velmi záhy 

a pozornost zaměříme na postmoderní umění, konkrétně literaturu. Zde nás bude zajímat, 

jak se do této oblasti promítly některé společenské jevy a dobové tendence. 
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1.2. Postmoderní doba a společnost 

(Co vlastně znamená postmoderní? Jaká je postmoderní společnost?) 

Hned z kraje je potřeba zdůraznit, že tato diplomová práce je prací z literatury a nikoli 

pracL~()ci()logickou. NelzE:!tedy očekávat, že zde předložíme vyčerpávající výklad pojmů 

modernismus a postmodernis~us. Pokusíme se spíše jen o obecné shrnutí charakteristik 

obou sociologických konceptů a posléze si představíme obrysy myšlenek některých 

významných myslitelů postmodernismu. 

Termín "postmoderní" je velice problematický. Ačkoli o postmodernismu dnes 

existuje velké množství studií, jednotná definice zůstává problémem; ve skutečnosti totiž 

definování asystémovému charakteru postmodernismu a postmodernity odporuje. Většina 

myslitelů chápe postmodernitu jako reflexi krize modernity, tedy ve smyslu, že postmoderna 

se k předchozímu období a myšlenkovým schématům vymezuje v protikladu (Jameson). Jiní 

považují toto negativní vymezení za neplodné. Linda Hutcheonl tak postmodernu považuje za 
~/' 

pokračování modernity s tím, že jsou překonány její protiklady; předpona "post" znamená 

tedy více než odmítnutí předchozí éry - znamená vstřebání jejích prvků a vzniká tak 

otevřená, nesourodá kultura, jejíž nejzjevnější charakteristikou je pluralita. 

Postmodernismus tedy odkazuje k eklekticismu, ke kontinuitě a diskontinuitě zároveň, 

k odmítání akademických norem, hravosti, cynismu, skepsi, parodii, textům na pokraji 

plagiátu (Petrusek 2007: 292). 

Na úrovni definic lze jasně rozlišovat pouze mezi ~~n1_~d~rni~rnem a postmodernou. 

V prvním přípélcJě jde o soubor uměleckých praktik a převrat v estetickém vnímání světa ---_.--.----_ .... -_... - --. --------"- "- -- ~~-----------_.-

(kulturní produkty - film, architektura, literatura atd.), ve druhém o nový specifický stav 

ducha, v jehož důsledku dochází k radikální změně životního stylu, obyčejů, hodnotových 

systémů (pojem se vztahuje k historické - sociální a politické - epoše). V případě 

postmoderny (nebo postmodernity) je pak pozornost obrácena ke každodennosti - zkoumá 

se, jak se ustavuje a destabilizuje řád-chaos (Petrusek 2007: 290). 

Postmoderna i postmodernismus jsou předmětem zájmu společenských věd -

filozofie, sociologie, teologie, ekonomie a dalších. S ohledem na rozsah a téma této práce se 

zde nebudeme zabývat tím, jak je postmoderna reflektována ve všech těchto oblastech. 

Nahlédneme stručně do problematiky vztahu modernismu a postmodernismu, přiblížíme si 

atmosféru nové doby ve společenské a kulturní oblasti, především pak literární. V souvislosti 
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s těmito sociologickými a estetickými úvahami se vynoří řada pojmů, které se pokusíme 
'2 

~ákladně'\vyložit: narcistní a fragmentarizovaná společnost, éra prázdnoty, krize 
-.< - .-

reprezentace, poststrukturalismus, dekonstrukce. 

1.2.1. Charakter postmoderní doby 

Již jsme výše poznamenali, že dnešní doba má mnoho názvů. Boom pojmenovávání 

vypukl v 70. letech ve snaze trefně vystihnout, co naši společnost charakterizuje. My zde 

samozřejmě nebudeme rozhodovat o tom, který z názvů nejvíce odpovídá skutečnosti. Co 

nás na této "pojmenovávací obsesi" bude zajímat, bude skutečnost, že se "děje". Přeci tento 

fenomén - množství studií a analýz zavádějící nová pojmosloví - o něčem vypovídá. A to, 

k čemu odkazuje, je skutečnost, že se mění paradigma, dobové klima. Jak říká Bauman, 

existují závažné důvody k tomu, proč se dohadujeme o postmodernitu. V sázce je klid duše, 

smysl toho, co děláme a také všechny nahromaděné předpisy, tedy teorie a zákonitosti 

vytvořené humanitními obory, které byly dosud platné (Bauman 1995: 9). Jestliže doposud 

šlo svět popisovat jako spojitl celek (totalitu)2 - společnost ztotožňovaná s národním 

státem a kulturou - směřující k určitému cíli3
, pak dnes nic z toho neplatí. 

Dnešní svět rozhodně není jednotným celkem, který by realizoval jediný veliký 

projekt. Spíše než jednota dnešní svět charakterizuje pluralita, a tak místo jednoho projektu 

je zde řada dílčích projektů, které podléhají privatizaci, deregulaci a fragmentaci (Bauman 

1995: 13). Není zde již žádný metapříběh řešící metaproblém a postmodernita (nebo 

společnost pozdní doby) je tak podle Baumana právě zánikem super-projektu. Státní moc je 

ochablá a v rozkladu, národní stát se ocitá v krizi, po osvětimské lidovraždě (Lyotardův 

termín) již není možné věřit v projekt dokonalé společnosti, hledíme s podezřením 

a nedůvěrou na obrazy rajských zahrad. "Vystřízlivělí, brutálně probuzení ze snu, si protíráme 

1 Spojitostí se zde rozumí jednak schopnost systému (společnosti) odstraňovat vnitřní rozpory, a 
jednak obecná shoda na principech, které podmiňují přežití celku. Podstatný je proces utváření a dosahování 
konsensu -lidem je prostřednictvím socializace vštěpováno, že je potřeba věřit v to, v co věří ostatní (Bauman 
1995: 11). 

2 Zde měla zásadní vliv Parsonsova strukturně-funkcionalistická teorie založená na představě 
společnosti jako živého organismu. Jednotlivé fragmenty skutečnosti mají svou funkci, která je významná pro 
celek. 

3 Svět je projektem ve stavu realizace, tento projekt je plánován v čase, přičemž čas je pojímán jako 
finální, tj. směřující ke konci dějin. 
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oči. A procitnuvše náhle víme, že nežijeme ani tak v době pokroku, jako spíše v čase rizika ... " 

(Bauman 1995: 15). 

Vnitřní rozpory již nelze kontrolovat konsensy a doktrínami. Racionální uvažování 

moderny nedokázalo svět oprostit od mnohoznačnosti - každý pokus o klasifikaci 

rozmnožoval ambivalence a moderna nakonec byla pohlcena vnitřními rozpory. Dnešku 

dominuje, pluralita, mnohost vkusu, přesvědčení. Welsch charakterizuje postmodernu 

těmito termíny: nerozhodnutelnost, kvantová fyzika, konflikty, neúplné informace, "frakta", 

pragmatické paradoxy, paralogie, důraz na dissensus (Welsch 1994: 42). 

Čas již není vnímán jako přímka, jako kontinuální plynutí ke konci dějin, kdy včerejší 

výsledky jsou základem pro zítřek. Kontinuální vnímání je nahrazeno epizodičností. Události 

jsou chápány jako epizody dějící se vedle sebe; jejich chronologická následnost již není 

determinující, z jedné epizody toho pro druhou mnoho nevyplývá. Nové vnímání času má 

zásadní dopad na žitou realitu: každý dosažený stav je prozatímní, dočasný. Co platí dnes, 

nemusí platit zítra. Epizodičnost stírá kauzalitu a zasévá nekonsekventnost. 

Z této situace vyplývají závažné důsledky pro identitu člověka. Již se nemůže 

ztotožňovat se svou profesí, jelikož ta již není ničím stálým. Bauman tvrdí, že postmoderní 

kontext dokonce preferuje absenci přesně vymezené identity (Bauman 1995: 35). 

Vedle toho, že je vše pomíjivé, neohraničené a nedefinitivní, panuje v postmoderním 

světě nadbytek: věcí, informací, zvuků, pohybů. Na vyčíslení této záplavy není čas. Okolní 

svět je nepřehledný, zrychlený. Zvyšuje se náš práh citlivosti jako clona před neustále útočící 

vnější realitou. Karneval významů končí ve smyslové, emocionální a také významové 

prázdnotě. 

Kulturní vzorce postmoderního života produkují nové osobnostní typy. Moderní dobu 

charakterizoval typově poutník mající směr a cíl, k němuž - přes různé překážky - putuje. 

Dnešní doba se hemží spíše tuláky a bloudy, zevlouny a hráči (Bauman). Postmoderní 

společnost ale dala vzniknout také neonarcismu a s ním spojené narcistní osobnosti, která je 

podle Lipovetského symbolem naší (postmoderní) společnosti. 
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1.3. Éra prázdnoty: narcismus jako způsob bytí 

/ 

--LIRovetsky ve své knize Éra prázdnoty poukazuje na skutečnost, že se rodí nové 
-~-~--

stadium individualismu. Tento jev úzce souvisí s jinou zásadní změnou, a sice 

s antropologickou mutací člověka. Ruku v ruce se změnou autoritářského kapitalismu 

v kapitalismus hédonický získává jedinec nový vztah k sobě i ke svému okolí. Pokud moderna 

naplňovala lidský život smyslem, jelikož ukazovala k lepším zítřkům a svými futuristickými 

nadějemi podporovala podnikavost, nová - postmoderní - éra se vyznačuje především 

lhostejností a apatií. 

Pro novou narcistní éru je příznačný odklon od společenské sféry. Lidé ztratili zájem 

o politiku a věci veřejné vůbec. Pozornost se soustřeďuje výhradně na osobní záležitosti - na 

vlastní fyzické a psychické zdraví, majetek, osobní pohodu. 

Narcis žije výhradně přítomností, ztratil smysl pro historickou kontinuitu: "Upustili 

jsme od smyslu pro historii, stejně jako od společenských institucí a hodnot" (Lipovetsky 

1998: 65). To se projevuje právě onou sebestředností Narcise - žije sám pro sebe, nestará se 

o své tradice, ani o následující generace. Postmodernita je komplikovaná a nekonzistentní. 

Neslibuje lepší budoucnost za pot a krev prolité dnes. Budoucnost je nejistá, ba hrozivá. 

Odtud obrat k přítomnosti. 

Další rys narcistní éry spočívá podle Lipovetského v nedostatku tragického nihilismu 

(Lipovetsky 1998: 66). Ačkoli žijeme vapokalyptickém věku, kdy se množí ekologické 

katastrofy a média každý den informují o tragických událostech a hrozbách, práh citlivosti 

člověka-Narcise se natolik zvýšil, že vůči všemu zůstává lhostejný. Apatie není novou 

zkušeností, nový je ale základ, z něhož netečnost vyrůstá - nepramení z rozčarovaného 

uvědomění pocitu nicotnosti, ale z potlačení tragičnosti. Je negací všeho za hranicí vlastního 

Já, a Narcis je tak lhostejný vůči okolnímu světu. Společnost, v níž vládne kolektivní 

narcismus, staví na rozkoši, blahobytu, změkčování norem, prosazuje se v ní hédonický 

individualistický trend a terapeutický boom. 

Lipovetsky dává do souvislosti nadměrné zaměření se na vlastní Já s rozšířením 

terapeutických metod - ty utvrzují Narcise o správnosti nastoupené cesty do vlastního nitra. 

Ustavičné sebezkoumání a pokusy interpretovat své Já má za následek vznik dalších a dalších 

otázek. Roztáčí se tak kruh pochyb a nejistot - není nic než nekonečné hledání sama sebe. 
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Tato forma narcismu ničí podle Lipovetského lidské vtahy. Lidé jsou sociálně 

izolovaní, společnost se roztřišťuje. Zužuje se pocit příslušnosti ke skupině a zesiluje se pocit 

výlučnosti (Lipovetsky 1998: 8Q). Proces personalizace vede ke zdrženlivosti a potlačení 

vzájemnosti, mezilidským vztahům panuje lhostejnost. 

Baumanovy a Lipovetského úvahy se prolínají v popisu některých důsledků procesu 

personalizace. Jedním z nich je, že "postav z prvních stránek novin je stále víc a střídají se 

stále rychleji" (Lipovetsky 1998: 89). Slovy Baumana, vše je pomíjivé a nedefinitivní. Oba 

autoři také shodně mluví o prázdnotě. Lipovetsky upozorňuje, že narcistické poruchy jsou 

charakterového typu - vyznačují se vleklou stísněností, pocitem prázdnoty a nesmyslnosti 

života, nedostatkem nebo absencí empatie: "Ztráta podstaty zde dospívá k nejzazší mezi jako 

nesGhopnost pociťovat, jako emoční prázdno, a ukazuje tak podstatu narcismu jakožto 

strategie prázdnoty" (Lipovetsky 1998: 92). To se projevuje ve vztahu k druhým. Lipovetsky 

nesouhlasí s C. Lashem, že lidé jsou spokOjení ve svých bunkrech lhostejnosti a nehledají 

intenzivní vtahy. Domnívá se, že doba je zbavena sentimentality, tedy teatrálních a okázalých 

projevů citů, ale nikoli touhy po emoční intenzitě. Touha po citovém prožitku ale zřídkakdy 

dojde naplnění: "Čím víc je ve městě možností setkávat se, tím osamělejší lidé jsou ... Všude 

se setkáváme se samotou, prázdnotou, s neschopností něco cítit, být nadšením bez sebe" 

1.4. Fragmetarizovaná společnost 

Členění společnosti na různé segmenty a subsystémy je věc, kterou reflektuje řada 

sociologických studií (Durkheim, Luhmann). Pokud je svět takto zkoumán, znamená to, že jde 

o rozpadlý, fragmentarizovaný svět. Tato roztříštěnost, která je typická pro společnost 
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pozdní doby a která činí svět složitějším, staví člověka do specifické situace - je pro něj těžké 

najít smysl. 

Předchozí společnosti (premoderní) smysl člověku jasně určovaly - člověk byl součástí 

celku zastřešeného tradicí a náboženstvím. Rozbitím této jednoty se rozbíjí i shora daný 

smysl. 

Vymizením tradicí daného, automaticky přijímaného smyslu však nemizí lidská touha 

po něm - člověk potřebuje mít nějaký cíl, k němuž orientuje své jednání, a své činy potřebuje 

ospravedlňovat, což vyžaduje hodnotový systém. Dále touží zanechat po sobě ve světě 

čitelnou stopu a konečně potřebuje vědět, že je nějak smysluplně situován v sociální 

hierarchii (Petrusek 2007: 101). Tyto důvody odkazují k potřebě ucelené ideje, myšlenky. 

V minulosti bylo touto myšlenkou, jak už jsme řekli, náboženství, konkrétně křesťanství, 

které slibovalo spásu a věčný život, v 19. století nacházeli romantici smysl ve vášnivé lásce, _ 
-------_.- - --- -- -.- ---

marxisté smysl viděli v beztřídní společnosti, modernita se opírala o metanarace, velké 

projekty (avantgarda, víra v pokrok, kapitalismus) a až postmoderna vyšší významy 
.-- ---
sjednocující společnost odmítá. 

Lidé tedy smysl hledají individuálně, což je v roztříštěné společnosti nejednoduchý 

úkol - vědomí smyslu "stojí a padá s tím, nakolik si vážím svého života jako samostatné 

hodnoty" (Petrusek 2007: 102). 

Bagatelizace meta příběhů, osamělá pouť nebo - řečeno s Baumanem - toulání, 

poctivé hledání smyslu bez utíkání se ke zkratkám - to jsou rysy utvářející Lihnovu poezii. 

Nyní jsme popsali vobrysech charakter naší doby (nutno říci, že pouze z několika 

vybraných úhlů). Záměrně jsme si k popisu vybrali konkrétní jevy, které se budou vztahovat 

k obsahové analýze díla Enrique Lihna, kterou provedeme hned poté, co nabídneme základní 

sociologické koncepce postmoderny a postmodernismu. 
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2. Postmodernismus jako předmět úvah a zkoumání 

2.1. "Vznikli postmoderny a postmodernismu 

Postmodernismus nevznikl jako teoretický koncept, není výmyslem teoretiků; 

to spíše naše realita a život se staly postmoderními a postmodernismus tyto změny pouze 

reflektuje (Petrusek 2007: 290). 

Na počátku intelektuální diskuze o postmodernismu stojí francouzský myslitel Jean

Francois Lyotard, který na konci 70. let vydává svůj věhlasný spis Postmoderní situace. Již 

předtím však najdeme v kulturně-historické tradici zmínky o postmodernismu, respektive 

užití tohoto výrazu - pojem jako takový nevznikl na evropské půdě, nýbrž na americkém 

kontinentu v souvislosti s kritikou modernistické architektury a jejího internacionálního stylu. 

Teprve s Lyotardovou prací však dochází k "postmodernistickému převratu". 

Lyotard si klade otázku, zda lze chronologicky určit, kdy končí definitivně modernita 

a kdy začíná nová etapa - postmodernita, dále jej zajímá, kde má svůj počátek modernita, 

a konečně, zda je problém legitimity skutečný, nebo jen hodnotový. Ačkoli postmoderní 

dobu nelze jakožto dějinný úsek jasně definovat, uvádí Lyotard jako zlomový moment, 

kterým končí éra modernity rok 1943. Pokusem o likvidaci židovského etnika dochází ke 

zhanobení ideálů modernity (Petrusek 291). Počátek modernity souvisí s pohybem 

v prostoru a čase směřujícím k emancipaci, přičemž ten lze klást až ke sv. Augustinovi, který 

jako první otevřeně formuluje toto směřování člověka k cíli, ke spasení. V moderním 

kontextu se tato idea (již sekularizovaná) prosazuje během osvícenství, které staví na 

bezmezné víře v lidský rozum, směřování k lepšímu poznání a v důsledku toho také k lepšímu 

uspořádání svých vlastních záležitostí. Problém legitimity (třetí otázka, kterou si Lyotard 
./ -~~-----. ..... _-~, --- -----,- ----~ -

klade.Lstojí v centru Lyotardovy pozornosti. Vš~~~na· předchozí období se opírala o nějaký 

metapříběh, který je legitimizoval a tím umožňoval jejich fungování. Jakmile je však toto 

ospravedlňující metavyprávění podrobeno kritickému zkoumánC může nastat krize legitimity, 

v jejímž důsledku dojde rozpadu systému. 

Lyotardovy úvahy o postmodernitě vycházejí ze zkoumání a kritiky povahy moderního 

vědění. Pro moderní vědění bylo typické, že mělo formu jednoty, která vznikala a byla 

legitimizována velkými příběhy (meta-vyprávěními). Lyotard uvádí tři takové jednotící 
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metanarace: emancipace lidstva v osvícenství, teologii ducha v idealismu a hermetiku smyslu 

v historismu. Současná doba takový svorník jednoty (metapříběh) postrádá, jejím 

nejvýraznějším rysem je naopak pluralita. 

Úkolem nové doby je podle Lyotarda rozchod s jednotou a legitimizace tohoto 

rozchodu (je potřeba využít nově nabyté plurality, vnímat ji jako pozitivum), dále objasnění 

struktury reálné plurality a v neposlední řadě vysvětlení interních problémů a konfliktů, které 

nutně vyplývají z mnohosti a heterogennosti. V posledním zmíněném bodě Lyotard odmítá 

jako řešení konsensus. Ten je podle něho jen dočasnou formou řešení, jelikož vždy vede ke 

křivdě (a dříve či později novému konfliktu). Je tedy potřeba vynalézat nové diskurzy, v nichž 

se neřešitelné rozepře promění v řešitelné pře. Je zjevné, že Lyotard odmítá jednotící 

meta příběhy moderní doby a (logicky) také vynalézání nových, když staré přestaly platit. 

Důsledně přijímá pluralitu4
. 

Welsch Lyotardovy úvahy shrnuje následovně: "Postmoderna začíná tam, kde končí 

celek ... vystupuje proti retotalizujícím tendencím třeba tak, že útočí na monopol 

mezinárodního stylu v architektuře, v teorii vědy odmítá rigidní scientismus, anebo tak, že 

v oblasti politiky bojuje proti fenoménům vnější a vnitřní dominace" (Welsch 1994: 46). 

Ve Francii na Lyotarda navazuje poststrukturalismus (o něm se něco málo dozvíme 

později) a dekonstrukce. 

Postmoderna, míníme-Ii tím dnešní dobu, je (zcela logicky) velmi komplikovaný jev. 

Představuje praktickou sféru lidské zkušenosti, tedy každodennost, a oblast teoretickou, v níž 

jsou společenské změny v nejrůznějších souvislostech reflektovány. Studiu postmoderny se 

věnují teoretici z rozličných oborů, přičemž každý se s ní vypořádává jinak: jedni konstruují 

teorie (pokouší se o definici, systematizaci), jiní jakékoli snahy teoreticky vymezit současnost 

odmítají, další koncept postmoderny kritizují a odmítají. Popisovat existující spory 

o postmodernu a vysvětlovat jednotlivé teoretické proudy a pojetí by bylo nutně 

zjednodušujícím počinem, navíc nad vymezený rámec této práce a nad síly autora. 

Poslední, co si zde stručně vysvětlíme je pojem "krize reprezentace", na němž 

postmodernismus staví. Tímto termínem se označuje volný vztah pojmových struktur 

4 Stojí tak proti Habermasovým neokonzervativním tendencím, které spočívají v požadavku 
pokračování v nekonečném moderním projektu, jehož sjednocující silou by byla síla lidského rozumu 
schopného dospívat ke konsensu. Ta by podle Habermase dokázala nahradit někdejší sjednocující síly 
náboženské tradice. 
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k realitě. Tato krize se opět odráží v mnoha oblastech - nejčastěji slyšíme toto slovní spojení 

v souvislosti s politikou, kde se projevuje krizí politických institucí, jež nereprezentují lid. Nás 

ale bude zajímat to, že se tento fenomén promítá také do literatury v rovině vztahu reality 

a fikce, slova a věci. V postmoderní literatuře zaujímá reflexe tohoto vztahu významné místo. 

Budeme mít příležitost přesvědčit se o tom při studiu poezie Enrique Uhna, která je těmito 

úvahami hustě protkána. 

2.2. Postmoderní kultura. Vztah k modernismu: antagonismus či komplementarita? 

Postmoderní kultura je nejčastěji představována a vymezována ve vztahu 

k modernismus. Neexistuje jednotný postoj k otázce, zda jde o jeho negaci, nebo naopak 

o pokračování na jiné úrovni. Shoda panuje snad pouze v tom, že postmodernismus je reakcí 

na modernismus či odstupem od něj (Harvey 1998: 22). 

Pokusíme se nyní představit několik základních rysů modernismu. Bell se domnívá, že 

modernisté zrušením (zacloněním) distance, tedy vyjmutím diváka z prostoru mimo 

umělecké dílo a jeho postavením doprostřed, chtěli docílit neintelektuálnosti umění 

a umožnit, aby je bylo možné interpretovat na instinktivní bázi. Zacloněním vzdálenosti totiž 

mizí estetické pozorování a roste význam bezprostřednosti, současnosti a přímého účinku 

(Upovetsky 1998: 107). S Bellovým názorem Upovetsky polemizuje. Domnívá se, že účinek 

zaclonění vzdálenosti mezi dílem a divákem byl naprosto opačný - místo otevření kultury 

došlo k jejímu uzavření - stává se neproniknutelnou a, zatemňuje zřejmost sdělení. Rovněž 

Scruton tvrdí, že modernismus učinil vysokou kulturu obtížnou, obehnal ji hradbami 

erudovanosti (Scruton 2002: 115). Jedním ze znaků modernismu je tak oddělení vysoké 

kultury od každodennosti, od masové kultury, ba dokonce její odmítání (Huyssen 2002: 105-

106). Dále je pro moderní umění typická autoreferenčnost (vyvolává otázky o záměrech díla 

5 Zde nemáme na mysli modernismus v úzkém významu, jak je mu rozuměno v hispánském světě, tedy 
jako označení pro básnické hnutí konce 19. a počátku 20. století, v jehož středu stál Rubén Darío. Proti rozšíření 
pojmu modernismus tak, jak se o to v hispánské tradici pokusil Federico de Onís, ostře vystupuje Octavio Paz. Je 
přesvědčen, že modernismus měl své jasné vymezení a neměl by být jen tak vypůjčen a reinterpretován, jak to 
činí angloamerická literární kritika (Paz in Binns 1996: 17-18). V této práci zachováme ve věci tohoto sporu 
nestrannost a řekneme jen toliko, že s termínem modernismus nebudeme pracovat ve smyslu konkrétního 
literárního hnutí (hispanoamerického, brazilského či anglosaského), ale v Iyotardovském smyslu, tedy jako s 
formou myšlení. 
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a umění vůbec6). Úvahami o funkci uměleckého díla se z umělců stávají teoretici (Lipovetsky 

1998: 118L kteří vysvětlují svá díla, která se vymanila z estetických konvencí, veřejnosti. 

Moderní dílo je experimentem - oceňuje vše neobvyklé, iracionální. Je individuálním 

vyjádřením oproštěným od kolektivního ducha, osobitým hledáním nových stylů a témat. 

Příjemná vyváženost metra a verše je modernisty odmítána, stejně jako melodičnost v hudbě 

(Scruton 2002: 115). Kritizovány jsou všechny dosavadní systémy umělecké reprezentace -

dílo nemá napodobovat realitu. Mizí pevné románové obrysy, klasický obsah díla, rovněž 

subjektivita (identifikace románového Já s autorovým) se ztrácí. Román Joyceův, Faulknerův 

či Woolfové nemá prokreslené, nálepkou označené postavy - nevysvětlují se, ale bývají 

předváděny ve spontánních reakcích (Lipovetsky 1998: 120). 

Modernismus se rozchází se vším minulým. Ničí zavedené formy, nenávidí tradici a je 

posedlý obnovou (Lipovetsky 1998: 99). Vše se řítí kupředu, dnešek požírá nemilosrdně díla 

včerejšku a vyžaduje další a další inovace. "Modernost je jakási tvůrčí autodestrukce ... 

moderní umění není jen dítětem kritického věku, ale přímo kritikem", říká O. Paz (Paz in 

Lipovetsky 1998: 99). Adorno říká totéž, když modernismus vymezuje jako proces bezmezné 

negace. 

A zde vstupujeme do fáze postmodernismu, který podle Bella vzniká vyčerpáním 

avantgardy, je uvedením modernistických principů do krajnosti, avšak negace již přestala být 

tvůrčí a umělecká tvořivost upadá (Bell in Lipovetsky: 100). 

Postmodernismus7 může být nahlížen jako pokračování modernismu - v souladu 

s logikou modernismu rozbíjí narativní normy, ale opouští linii vysoké kultury, aby se přiblížil 

ke kultuře masové - nebo jako jeho odmítnutí. Linii diskontinuity, odmítnutí modernismu 

zastává Jameson, který zdůrazňuje zrušení hranic mezi vysokou a populární kulturou. Možné 

významy předpony "post" naznačuje Lyotard. Ukazuje, že předponu "post" lze chápat ve 

smyslu časového sledu. Tak je tomu v případě architektury, kde označuje konkrétní styl 

v diachronické sekvenci. Dále se podle Lyotarda "post" vztahuje k zániku důvěry člověka 

v princip obecného pokroku. V minulosti mezi sebou soutěžily různé programy (liberalismus, 

konzervatismus, marxismusL přičemž všechny se shodovaly ve víře v pokrok. Žádný z těchto 

programů neunikl zpochybnění; naopak rozvoj vědotechniky se stal něčím, co přispívá 

6 Flaubert v literatuře znamená obrat k dosud opomíjenému prostředku - jazyku a Manet ve 
výtvarném umění se zabývá bělostí plátna, rámem (Huyssen 2002: 105). 

7 V latinskoamerické literatuře je tento termín spojován se jmény Alfonsina Storni či Gabriela Mistral. 
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k vzrůstu pocitu nevolnosti, nikoli k jeho zmírnění. Jako pokrok už tento rozvoj označovat 

nelze. Otázka postmodernity je konečně také otázkou výrazových forem myšlení (umění), 

kde se projevuje jako výsměch avantgardě. Lyotard se přiklání k tomu, aby umění 

vstřebávalo prvky modernismu (formou anamnézy, rozpomínání) - v tomto ohledu předpona 

"post" odkazuje k pokračování - a rozšířilo tak svůj potenciál (Lyotard 1993: 71). Rovněž 

Harvey nahlíží na postmodernismus jako specifickou krizi modernismu, přičemž nezaniká 

silná spojitost mezi nimi. Postmodernismus na rozdíl od modernismu není soustavnou 

negací. Do popředí se dostává fragmentárnost, chaotičnost, prchavost, nestálost. Typická je 

skepse vůči jakékoli normě, která by určovala, jak vyjadřovat a pojímat věčné a neměnné 

(Harvey 1998: 137). 

2.3. Postmodernismus v literatuře 

Jeden z prvních, kdo termín na poli literatury použil, byl Ihab Hassan, který 

pojmenoval tendenci přítomnou v literatuře od 60. let jako "vast will of unmaking", touhu 

ničit, dekonstruovat. Míní se tím příklon k fragmentaci, disjunkci a otevřenosti textu, ke 

strategii hry a k eklekticismu. 

Postmoderní texty jsou excentrické, mizí hierarchie centrum (kánon literatury, 

norma) - periferie. Pozornost se soustředí na vše marginální a periferní, ale jen do té míry, 

aby se nevytvářela nová centra. To se projevuje v různých rovinách. Prostor dostávají 

postavy z kraje společnosti, různé jazykové registry, které se neřídí normou, a formy, které 

nepatří do uznávaného kánonu. Na důležitosti nabývá paratext, tedy doprovodné části textu, 

vzniká více naratlvních rovin, přičemž žádná z nich textu nevévodí. Fragmentaci textu 

odpovídá rovněž fragmentace časová. Postmoderní literární formy rozbíjí časovou kontinuitu 

- odráží zkušenost okamžiku, fragment. Popularitu získávají kratší literární formy. Italo 

Calvino se dokonce domnívá že psaní dlouhých románů v postmoderní době si rozporuje 
i 

(Calvino in: Harvey 1998: 322). Typickou postmoderní literární formou je mikropříběh. 

S excentričností textů úzce souvisí koexistence různých světů a pluralita hlasů, tedy 

rozbití principu jednotného univerza. Různé skupiny-světy (feministky, homosexuálové, 

černoši, kolonizované národy s vlastní historií8), které byly dlouho ignorovány a potlačovány, 

8 Jde o nová sociální hnutí, která se hlásí o své místo ve společnosti. 
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nyní získávají v umění prostor a právě tato pluralita světů je základním rysem postmoderní 

kultury (Harvey 1998: 59, 67). Důležité je, že žádný z těchto hlasů, světů není dominantní. 

Pluralita světů se odráží v charakteru románových postav. Zmatení protagonisté 

postmoderního románu procházejí roztříštěným prostorem a kladou si otázku: "Ve kterém 

z mnoha světů se zrovna nacházím? Kde je mé já, kterou z rolí zrovna hraji?9" (Harvey 1998: 

333). Postavy jsou odrazem "já" v postmoderní situaci, které ztratilo schopnost i vůli tvořit 

vlastní identitu, a odpovídá tak fragmentarizované kultuře v níž se nedovede samo najít 

(Petrusek 2007: 297). Mizí tradiční subjekt ("smrt subjektu"), postavy často nemají jméno, 

pohybují se ve vágním prostředí, na hranici anonymity. Tato strategie je zřetelná v povídce 

Luisy Valenzuely "La cosa" ("Věc"): 

"EI, que pasaremos a lIamar sujeto, y quien estas líneas escribe (perteneciente al sexo 

feminino) que como es natural Ilamaremos el objeto, se encontraron una noche cualquiera 

y así empezó la cosa ( ... ) Fue ella un objeto que no objetó para nada ( ... ) Deslizamiento de 

sujeto y objeto en el mismo sentido, confundidos si se nos pernite la paradoja" (Valenzuela 

1980: 129). 

Někdy sám sebe autor promění v jednu z fiktivních postav příběhu, jako tomu je 

v povídce "Borges y yo" ("AI otro, a Borges, es a quien le ocurren cosas. Yo camino por 

Buenos Aires y me demoro, acaso mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la 

puerta cancel; de Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de 

profesores o en un diccionario biográfico ... " Borges 1960: 50). 

Umírá i autor, jehož smrt ohlašuje Rolland Barthes, předchůdce poststrukturalismu 

(Petrusek 2007: 293). Barthes poukázal na to, že autor v moderním příběhu vystupuje jako 

privilegovaná postava, která - ač nepřítomna - kontroluje děj. V postmoderním umění 

ustupuje autor do pozadí - nevysvětluje aluze, nesnaží se dát textu řád, koherenci 

a definitivní význam - a důležitost naopak získává čtenář, který text dle svých schopností 

rozklíčuje a pochopí. Postmoderní dílo je otevřené - každá četba je jedinečná, odkrývá nové 

významy. Čtenář-komplic svým aktem čtení dílo oživuje, přechází z pasivní do aktivní role. 

S tím souvisí také nový pohled na vztah označovaného a označujícího. Zatímco modernisté 

9 Stejně se táže i postava z Borgesovy fikce: "Quién era yo? EI yo actual, perplejo, el de ayer, olvidado, 
el de maíiana, impredecible?" (in Harvey 1998: 58). 
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tento vztah nezpochybňovali, poststrukturalisté přicházejí s názorem, že vztah složek 

signifiant - signifié lze neustále dekonstruovat a znovu konstruovat, čímž vznikají nové 

a nové kombinace a významy. Zpochybňuje se tak existence ustálených systémů 

reprezentací (Harvey 1998: 68). Čtenář jakožto konzument kultury dává dílu konečnou 

podobu svou interpretací (stejně je tomu i v ostatních oblastech umění). 

Postmoderní kultura je heterogenní. Kombinuje styly a formy předchozích období 

(nesnaží se vynalézat nové jako modernismus). V umění se velmi často objevuje pastiš 

(pasticheL slepenec různorodých prvků (tak, jak jej známe z reklamyL imitace starých stylů. 

Podle Jamesona právě pastiš charakterizuje postmoderní umění, a rozchází se tak 

s Hutcheon, která tvrdC že pro postmodernismus je typická parodie. Pastiš Jameson pojímá 

jako neutrální formu, která nepředpokládá - jako je tomu podle Jamesona v případě parodie 

- existenci lingvistické normy, na jejímž pozadí se lze vysmívat stylům slavných umělců 

předchozích období (Jameson 1998: 19). Nevysmívá se, nemá satirický náboL je 

napodobením osobitých stylů minulosti, diskurzu mrtvých jazyků, je plagiátstvím. Podle 

Jamesona odráží stav současné společnosti, která touží po psedoudálostech a podívané. 

Linda Hutcheon přisuzuje zásadní roli parodii. Považuje ji za zbraň, kterou 

postmoderní literatura bojuje proti autoritě institucí, jednotě subjektu, koherenci textu, 

ustáleným žánrovým hranicím1o, diskurzům (Hutcheon 1988: 124-140). 

Poslední rys postmoderní literatury, který zde představíme, je intertextualita l1
. 

Oproti modernistickému důrazu na novátorství a směřování k budoucnosti se 

postmodernismus specifickým způsobem vztahuje k historii (ke kulturnímu dědictví obecně) 

a k okolnímu světu, a to prostřednictvím intertextů, které postmoderním textům umožňují 

komunikovat s tradicí nebo s vnější realitou. Postmoderní texty v sobě často nesou citace 

z jiných děl, narážky na ně. Tyto odkazy, například poznámky pod čarou, jsou začleněny do 

textu, v němž vyvolávají reakci. Mohou fungovat jako doplnění či potvrzení komponovaného 

textu, mohou sloužit k narušení lineárního diskurzu a odvrácení pozornosti čtenáře nebo 

cizorodý text může vést dialog či polemizovat s textem původním (Hutcheon 2002: 81). 

10 V posmoderním umění jsou hranice mezi žánry jsou neustále překračovány, a nejen mezi žánry, ale 
také mezi realitou a fikcí. 

11 Intertextualita, nebo intertextovost ozanačuje přesah textu, který se vztahuje k jiným kulturním 
textům. Rozlišují se různé druhy vztahů mezi texty - subtext, hypotext, hypertext, paratext, metatext atd. 
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Shrňme tedy závěrem, že typickými rysy postmoderní literatury jsou pluralita světů, 

hlasů, narativních rovin, fragmentace, časová roztříštěnost, dekontextualizace, jazykové hry, 

čtenář-komplic, překračování hranic mezi jednotlivými žánry, kombinace již existujících stylů, 

parodie, humor, ironie. 

Některé z těchto prvků lze najít v poezii Enrique Uhna, jíž se v následující části 

budeme věnovat. Pokusíme se prostřednictvím obsahového i formálního rozboru jeho textů 

prokázat, že náleží k autorům postmoderní doby. 
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3. Soudobá hispanoamerická a chilská literatura: vývojové 

tendence 

V této kapitole shrneme velmi stručně dosavadní dění v hispanoamerické poezii 

a hned vzápětí se podíváme blíže na vývoj chilské poezie 20. století prostřednictvím 

představení několika významných událostí. Níže se pak pokusíme obecně vysvětlit základní 

rysy a tendence v současné12 hispanoamerické poezii. Popíšeme rysy, které se objevují 

v dílech autorů píšících v druhé polovině 20. století, stejně jako společenskou atmosféru, 

z níž tyto nové směry vyrostly. Na závěr této kapitoly doplníme pro úplnost představy chilský 

historický kontext. Dále se pak již budeme věnovat výhradně tvorbě Enrique Uhna. 

Ve 20. letech se začínají v poezii prosazovat nové, avantgardní umělecké tendence, 

jejichž kořeny spadají ještě do období modernismu. Pro tyto nové proudy byl zásadní vliv 

Evropy, kde se formovaly jednotlivé avantgardní proudy (řada představitelů 

hispanoamerické avantgardy podnikala cesty do Evropy - Huidobro, Neruda, Vallejo, 

Borges), a snaha vymezit se vůči daríovské modernistické estetice, což ilustruje výsměšný tón 

básně Oda a Rubén Darío (1927) Nikaragujce Coronela Urtecha: w •. y los chicuelos nos 

comíamos tus peras de cera./ (iOh tus sabrosas frutas de cera!)/ ... En fin, Rubén,/ paisano 

inevitable te saludoj con mi bombín,/ que se comieron los ratones en/ mil novecientos 

veinte y cinco. Amén.f"13. Center avantgardy bylo v hispanoamerickém světě hned několik: 

Santiago de Chile (Huidobro, Neruda, surrealistická skupina Mandrágora), Urna (Vallejo), 

Buenos Aires (Borges, který ve 20. letech soustředil umělce kolem avantgardních časopisů 

Prisma, Proa, Martín Fierro) a Havana (revue Avance, negristická poezie) a Mexiko (časopis 

Contemporáneos, estridentismus). Avantgardní estetiky se prosazovaly i mimo tato centra, 

mimo okruh avantgardních uměleckých skupin a časopisů. Jako příklad může sloužit již 

zmiňovaný Coronel Utrecho, Kolumbijec Vidales nebo Chilan Pablo de Rokha, stojící mimo 

hlavní avantgardní proudy v zemi. Čtyřicátá léta znamenala pokračování v avantgardním 

12 výrazem současný nebo soudobý budeme v této práci označovat poezii nebo autory, kteří psali 
v druhé polovině 20. století. Těžiště jejich tvorby leží v 60. a 70. letech a pro tuto tvorbu se vztahují měřítka 
postmoderní estetiky. Proto i pojem postmoderní zde bude užíván ve smyslu současný, aktuální. 

13 Coronel Urtecho: Oda (]Rubén Darío, internetový projekt. Dostupné z: 
http://www.dariana.com/Panorama/PTeorico/vanguardia-poemas.html 
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experimentování (vliv zde měl španělský poetismus14
) a zároveň se začíná prosazovat poezie 

sociální a politicky angažovaná. Od 50. let se vlivem evropského existencialismu 

a amerického beatnického hnutí dostává do popředí motiv odcizení. Lze říci, že 

v hispanoamerické literatuře - v próze i poezii - se v druhé polovině 20. století prosazuje vliv 

postmodernismu - odráží se v ní sílící pozice masových médií a změna v percepci světa. 

Odraz těchto vlivů v poezii přiblížíme v následujících odstavcích. 

3.1. Chilská poezie: významné milníky. Od surrealismu ke generaci roku 50 

Chilskou poezii druhé poloviny 20. století charakterizuje snaha vymanit se z diktátu 

dvou dominantních estetických směrů v poezii (Galindo 1999: 589). Prvním z nich je 

surrealistická škola, jejímž programovým cílem je probádat nepoznaná patra lidskéhohVtí; 

druhým pak poezie sociální, která usiluje o sloučení některých prvků avantgardy 

a socialistického realismu. Rodící se poetické směry, nebo spíše individuální básnické 

osobnosti, se budou svou tvorbu: kriticky vymezovat proti těmto doznívajícím estetikám. 

Zavrhnou postupně klíčové poetické symboly avantgardl 5
, její program a přispějí tak 

k ústupu surrealismu do pozadí. Kritika zvenčí jen dokončí proces rozkladu, který již dříve 

započal uvnitř těchto uměleckých směrů. 

S jistou nadsázkou lze konstatovat, že poezie stála před zlomovým okamžikem. 

Jednotlivé proudy a protiproudy na sebe uvnitř pomyslných hranic poetického teritoria 

narážely a bylo jen otázkou času, kdy nějaká událost umožní těmto tlakům vyjít na povrch. 

Takovým symbolickým momentem se stal rok 1950, který přináší řadu změn v národní 

literatuře. Předně v tomto roce vychází Nerudova sbírka Veliký zpěv (Canto genera!), dílo, 

které velmi silně zapůsobilo na chilské intelektuály. Oproti předchozím Nerudovým textům, 

které se nesly v duchu melancholického subjektivismu či bolestného patetismu, přechází 

Neruda z území iracionálna k poezii adresované lidem a vlasti. Ke slovu tedy přichází oddaný, 

místy oslavný tón - básník se klaní Americe, jejím přírodním silám, původním obyvatelům, 

pozvedá hlas na obranu utiskovaných. Canto general se stává jakýmsi rozcestím - různí 

14 Avantgardní směr ve španělské poezii založený Carlosem Edmundem de Ory. Jde o formu 
,)berského" surrealismu, která klade důraz na svobodu vyjádření, představivost a hravost poezie, odmítá 
existenciální úzkost. 

15 První i druhé vlny. 
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básníci k němu zaujímají různé postoje a básnická scéna se tříští. Doposud celkem 

jednohlasně přijímaný kult Nerudy je nyní vystaven palbě pochybností. Hlavní kritika zaznívá 

od Nicanora Parry, Enrique Uhna, Efraína Barquera či Miguela Artecheho. 

V polovině století (1948) umírá Vicente Huidobro, velikán chilské avantgardy, a v roce 

1954 vydává Nicanor Parra své Poemas y antipoemas (Básně a antibásně L v nichž nahlas 

ohlašuje odklon od avantgardní poetiky. K Parrovi se hlásí mnoho dalších básníků - včetně 

Enrique Uhna - kteří budou ve svých textech prosazovat konverzační, hovorový tón 

a antiepickou formu. 

Dalším významným mezníkem, který signalizuje změnu paradigmatu v oblasti chilské 

poezie je rok 1958, kdy proběhlo první setkání chilských básníků svolané Gonzalem Rojasem. 

Na tomto kongresu se setkávají "prehistorické" legendy chilské poezie s rodícími se 

osobnostmi. Setkává se zde Braulio Arenas, vůdčí osobnost umělecké skupiny Mandrágora, 

s Nicanorem Parrou. Zaznívá zde jak obhajoba starších estetik, stejně jako jejich kritik zevnitř 

(sebekritika) i zvenčí a formuje se zde - byť stále ve vágní podobě - jakési uvědomění 

nástupu nové chilské básnické generace. Význam tohoto kongresu shrnuje Oscar Galindo: 

"Vyvrcholení tohoto procesu odklonu (od generace avantgardy) bylo iniciováno především 

básníky Generace roku 50. Básníci UhnI Uribe, Arce Arteche o Teillier - poslední dva zmínění 

mají velmi daleko k avantgardnímu cítění velmi daleko - formují odmítnutím surrealistické 
\, 

i sociální poezie, každý svým způsobem, nový poetický obzor" (Galindo 2005: 80, překlad 
!~ 
I \ 

J$f). 
Oscar Galindo ve své studii o chilské poezii 50. let upozorňuje na některá úskalí, na 

něž literární kritici píšící o tomto období často narážejí. Problém představuje především 

skutečnost, že Generace roku 50 není žádnou účelově semknutou skupinou, která by se 

prezentovala jednotně. Název je spíše pojmenováním zvenčí, nevychází z vnitřního souznění 

umělců. Jména básníků, kteří jsou do této generace řazeni, spojuje spíše než jednoznačný 

program snaha hledat nové cesty stejně jako skutečnost, že jednotlivci jsou silnými 

osobnostmi(Galindo 1999: 591). 

, 

1~ Text v originálu: "La culminación de esta ruptura fue impulsada fundamentalmente por los poeta s 
dej 50. Con las diferencias dej caso, Lihn, Uribe, Arce, Arteche o Teillier - estos dos últimos muy lejanos a la 
sensibilidad de la vanguardia - forman parte de este nuevo horizonte en su alegato tanto contra la poesía 
'surrealizante' como contra la poesía sociaL" 
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Zde si nelze odepřít drobné odbočení a vzpomenout si na Lyotarda a jeho pohled na 

roli umělce v postmoderní době. Postmoderní umělec nebo spisovatel je podle Lyotarda 

v situaci filosofa: text, který píše, dílo, které vytváří, se neřídí předem stanovenými pravidly. 

Pro vpravdě postmoderní dílo neplatí předem vymezené kategorie. Pravidla a kategorie jsou 

tím, co tento text hledá, tvrdí Lyotard. Umělec tedy pracuje bez pravidel, aby pravidla, jimž 

podléhá jeho tvorba, mohla být stanovena až zpětně. Nejde o to být dodavatelem reality, ale 

vynalézat náznaky poukazující na myslitelné, jež nemůže být prezentováno (Lyotard 1993: 

28). Lyotardovy myšlenky charakterizují vcelku uspokojivě tmelící duch Generace roku 50 

spočívající nikoli v deklaraci společných estetických cílů, ale v důrazu na individualitu 

a jedinečnou tvůrčí cestu každého umělce. Texty básníků nové generace se někdy uchylují 

k tradici, jindy k meta poezii, která se obrací sama k sobě, všímají si každodennosti, opouštějí 

snovou poetiku předchozího období. Odklon od snové poetiky surrealismu je veden přes 

zkoumání subjektivity, která se v básnickém diskurzu nyní jeví jako velmi problematická. 

Jelikož básnický subjekt úzce souvisí s básnickým jazykem, je právě jazyk podroben hlubokým 

analýzám a reflexím. Tyto úvahy pak obecně vyúsťují v pocitu celkového odcizení 

a v razantním odmítnutí typických znaků současné společnosti. Odklon pak probíhá v různých 

liniích - v poloze úzkostné religiozity nebo existenciálního ateismu - v závislosti na tvůrčí 

invenci a založení básníka. 

Podle Galinda je možné rozlišit čtyři základní tendence mezi básníky nové generace 

(Galindo 1999: 591): Miguel Arteche je vlajkovou lodí křesťanského typicky hispánského 

existencialismu, Uhn osaměle razí cestu metaliterární, hovorové poezie, Efraín Barquero zase 

poezie sociální a optimistické a Jorge Teillier udává směr tomu, co kritici nazývají )arickou 

poezií" (poesía lárica). 

Další vývoj se snaží zmapovat literární kritici, vedle nich se však k vývoji v oblasti 

poezie vyjadřují také samotní autoři nové básnické generace, tzv. )os nuevos", noví. 

Arteche čelí aktivně kritice, která jej obviňuje na jedné straně z konzervatismu, z návratu 

před obě vlny avantgardy, jelikož se vyhýbal surrealistickým technikám, na straně druhé jej 

viní z útěku kvůli nezájmu o aktuální sociální témata. Uhn, který v jistém - velmi úzkém -

smyslu na avantgardu navázal (převzal některé jazykové prostředky, například volný verš) se 

od ní přesto distancuje, konkrétně od jejích velkých projektů - nezajímají ho promyšlené 

hermetické systémy, jejichž produkty jsou na hony vzdálené člověku, ale chce se zabývat 

právě situací člověka žijícího v současném, roztříštěném světě. Slovy Oscara Galinda se noví 
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básníci vzdalují od velkých projektů avantgardy, aby se mohli přiblížit ke "každodennímu 

minimalismu" či "subjektivní intimnosti" (Galindo 2005: 80). 

3.2. Obecné-rysy "nové" poezie 

Není však cílem tohoto obecného úvodu zabývat se nějak podrobněji estetikami 

jednotlivých autorů nové generace - v předchozím odstavci jsme pouze chtěli poukázat na 

skutečnost, že Uhn i Arteche se zapojují do veřejné diskuze o směřování současné chilské 

poezie - ale popsat jednak pozadí a klíčové události, na jejichž základě vyrůstají nové 

tendence v chilské poezii, a jednak obecné rysy těchto tendencí. Z výše popsaného vyplývá, 

že situace je poměrně komplikovaná. Přesto se pokusme formulovat alespoň několik 

obecných pravidel platících pro poetiku Generace roku 50, nebo obecně pro poetiku nové 

generace hispanoamerických básníků. 

Básníci .novégenerace se odklánějí od velkých globalizačních projektů avantgardy, 

říkají ne amerika.~Ismu, tedy tematizaci americké historie, přírody a jiných forem americké 

svébytnosti, odmítají setrvávat v linii romantismu, naturalismu a criol/ismu. "Naším hlavním 

zájmem nemá být ani podstata rasy či, chcete-Ii, amerického člověka, ani příroda ... "17 (Uhn 

in Galindo 1999: 599, překlad JS). Tato slova Enrique Uhna jasně demonstrují odstředivé 

tendence, které novou generaci oddalují od velkých mistrů té předchozí. Stejně tak básníci 

nové generace odmítají přijmout za své zásady sociální poezie. Odmítají tedy převažující 

umělecké směry, včetně jejich koncepcí. Zbývá kritický diskurz (ve smyslu metody); diskurz, 

pro který jsou charakteristické prvky jako rozpor, pochybnost či ambivalence a jenž tak 

vytváří věrný odraz vnějšího světa. 

Poezie je prodchnutá nedůvěrou k světu (pád mýtu o pokroku) a k sobě samé. Toto 

sebezpochybňování poezie souvisí s rozšířenou nedůvěrou vůči jazyku, který se různé 

básnické osobnosti budou snažit rozebrat. Jako zbraň jim slouží parodie, ironie nebo mlčení. 

Snaha o destrukci básnického jazyka a jazyka samého je dalším rysem generace "nových". 

Shodně nepovažují poezii za instrument schopný nahradit společenské vědomí, nevěří ve 

schopnost slova změnit svět. V této linii kritického myšlení o jazyce a poezii se nesou také 

17 "Ni el alma de la raza o, si se quiere, el hombre americano, ni la naturaleza son nuestras 
preocupaciones definitorias" 
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úvahy o demytizaci a desakralizaci poetického jazyka. Básnický jazyk byl donedávna vnímán 

jako jazyk "jiný/~ "vznešený", nyní se ale stále rozhodněji prosazuje pojetí, že se nemá 

odlišovat od jazyka běžného, tedy měl by se blížit konverzačnímu tónu18
. První náznaky této 

tendence datuje Pedro Lastra už do doby José Asuncióna Silvy, kterého považuje za 

předchůdce antipoezie (Lastra 1985: 134). Zde se však tento aspekt ještě nemísil 

s transformací básnického subjektu - jevem, o kterém pojednáme hned vzápětí -

a jednotlivé případy tak nenarušovaly zvyk, zavedenou normu. Teprve u básníků poslední 

třetiny 20. století, kde se nekonvenční, hovorový diskurz spojuje s mnohohlasím, vzniká efekt 

narušení normy. 

Dalším rysem nového básnického hnutí je transformace básnického subjektu. Zjevný 

je přesun od mluvícího subjektu k psanému (Galindo, 1999: G09), stejně jako rozbití jednoty 

tohoto subjektu do mnohohlasí. Smyslem je depersonalizace básnického subjektu, který se 

vytrácí z centra dění (Lastra 1985: 133). Jinými slovy, básník si již nenárokuje pozici mluvčího 

promlouvajícího z privilegovaného místa, může být kýmkoli - anonymním "já", které se 

převtěluje do různých osob, nebo kolektivním "my". Často se tak v moderní hispanoamerické 

poezii objevuje motiv masky, tedy jiné identity, kterou na sebe autor bere a za níž zároveň 

skrývá svou identitu skutečnou. Stejný smysl, depersonalizaci, plní v poezii motiv dvojníka. 

Rozdvojením "já" vzniká efekt roztříštění básnického subjektu. V této tendenci viděl Enrique 

Lihn kulminaci procesu destrukce romantických rysů započatého Baudelairem. Lastra uvádí 

vedle Lihna ("Narcisovo stáří", "La vejez de Narciso") několik dalších jmen 

z hispanoamerického prostoru, kteří užívají těchto prostředků depersonalizace: Álvaro Mutis 

"'Chlouba nemocnic", "pregón de los hospitales''L Ernesto Cardenal ("Somoza odhaluje 

Somozův pomník na stadiónu Somoza", "Somoza desveliza la estatua de Somoza en el 

estadio de Somoza") José Emilio Pacheco L)osé Luis Cuevas maluje svůj autoportrét", "José 

Luis Cuevas hace un autorretrato"L Antonio Cisneros ("Dodatek básni o Jonášovi 

a malomyslných", "Apéndice del poema sobre Jonás y los desalienados") či Óscar Hahn 

"'Adolf Hitler rozjímá nad židovskou otázkou", "Adolfo Hitler medita en el problema judío") 

(Lastra 1985: 133). 

Vedle již zmíněných znaků, jimiž lze charakterizovat novou hispanoamerickou 

literaturu včetně chilské, uveďme ještě další tři rysy související s básnickým diskurzem: 

18 Zde Lastra odkazuje na W. H. Audena, který tvrdí, že ačkoli básník používá běžnou hovorovou řeč, 
vždy s tímto hovorovým jazykem kontrastuje, jelikož báseň je rituál (Lastra 1985: 135). 
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přítomnost narativních prvků v básních, intertextualitu a autoreflexi. Narativní prvkl 9 

v poezii souvisí s novým vnímáním literárních žánrů. Postmoderní estetika již nevyžaduje 

jejich striktní oddělení, ba naopak, je pro ni typické jejich míšení. S tím také souvisí 

intertextualita20 
- v textech se mísí odkazy a citace ukazující za hranici textu, umělecký text 

komunikuje se svým "okolím" a reaguje na ně. Vnější prvky se stávají součástí uměleckého 

textu a vyvolávají v něm reakci. Text se stává otevřeným, dynamickým, heterogenním 

systémem (Hodrová 2006: 11). Útržky, které básníci integrují do svých děl, mohou být 

různého původu - může jít o výstřižek z novin, biblický žalm, útržky textů jiných autorů, 

postava z jiného díla apod. V poezii E. Uhna je častým intertextem výtvarné umění. Obecně 

lze tedy říct, že jde o odkazy vysoké i nízké kultury z různých období. Intertextualita jako 

taková také není v literatuře úplnou novinkou. Nové je ovšem to, že se tyto cizorodé prvky 

stavějí na odiv, zatímco v minulosti - obzvláště u modernistů - převažovala tendence 

nepůvodní prvky v díle spíše zakrývat v souladu s "kultem" originality (Lastra 1985: 137). Text 

je tak místem, kde se zpřítomňuje minulost (historická, kulturní), kde se setkávají různé 

diskurzy a jejich vzájemným působením vzniká diskurz nový. 

Pojmem autoreflexe rozumíme úvahu nad vlastním textem. Postmoderní 

autoři se zabývají tvůrčím aktem, kladou si otázku, jaký je důvod psaní vůbec, jaký je smysl 

básnické zkušenosti, čímž se kruhem dostáváme k zájmu o jazyk, slovo, jakožto o systém 

reprezentující realitu. Zaměření pozornosti k tvorbě samotné však není v latinskoamerické 

básnické tradici novým jevem - akt tvorby tematizují i básníci moderny a avantgardy; 

v chilském kontextu vzpomeňme na Huidobrův skepticismus k vlastnímu básnickému úsilí, 

nebo Nerudovo hledání autentičnosti slova. To, co bude básníky nové generace v tomto 

ohledu odlišovat od předchozích, budou nové závěry plynoucí z jejich úvah. Jak již bylo 

jednou řečeno, představitelé nové hispanoamerické poezie budou usilovat o destrukci jazyka 

vycházejíce z postulátu, že slovo je zbytečné, neodráží skutečnost, respektive vytváří úplně 

jinou, novou realitu 21
. Odmítnutí slova ústí v nový "program", a sice v poezii ticha. Přijetí 

skutečnosti, že literatura není nic víc než systém citací, staví autora před rozhodnutí: buď 

19 Nutno říci, že narativní prvky lze objevit v dílech dřívějších básníků - u Silvy, Martího, Daría či 
Lugonese. Ti všichni však vnímali jasně hranice mezi jednotlivými žánry a nikdy je nepřekračovali.Tyto prvky jim 
sloužily za účelem zintenzivnění uměleckého dojmu, podtržení jistého motivu (Lastra 1985:135). 

20 Pojem francouzských strukturalistů. 
21 Hledání smyslu slova a jazyka se zdá být předobrazem Baudrillardovy teorie simulaker. Velmi 

zjednodušeně, simulakrum je podle této teorie virtuální kopie neexistujícího originálu, která je reálnější než 
skutečnost. 
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zvolí mlčení jako manifestaci prázdnoty jazyka, nebo naopak vyplní tuto prázdnotu slovy, byť 

to znamená vzít na sebe podobu papouška, který do nekonečna opakuje mantru "jazyk nemá 

smysl" (Galindo 1999: 609). Právě Enrique Uhn je prototypem básníka, v jehož textech 

nalezneme většinu z popsaných symptomů hispanoamerické poezie konce 20. století; je 

skutečným dědicem avantgardy, pokud jde o metalingvistické a metaliterární úvahy. 

Popsali jsme nyní trendy, které se začaly prosazovat v hispanoamerické poezii od 50. 

let 20. století. Ještě než se podíváme, jaké konkrétní podoby nabývají v díle Enrique Uhna, 

zmapujeme velmi stručně historický kontext jeho tvorby, což je krok pro pochopení Lihnova 

díla důležitý. 

3.3. Politická situace v Chile ve 2. polovině 20. století: klíčové události 

Chile prochází procesem modernizace. V 60. letech se dostávají k moci křesťanští 

demokraté (v čele s Eduardem Freiem) silně podporovaní Spojenými státy. Právě hegemonii 

Spojených států Uhn ve své poezii kritizuje. Křesťanští demokraté na počátku 70. let uvolňují, 

díky své neschopnosti prosadit potřebné reformy a samolibému stylu vládnutí, cestu 

Salvadoru Allendemu, prvnímu socialistickému prezidentovi. Chile tak zažívá 1000 dnů 

trvající socialistický experiment, který ústí v hlubokou hospodářskou, sociální a politickou 

krizi a v krizi právního státu. Proti celkovému chaosu v zemi se rozhodla zakročit armáda, 

a 11. září 1973 tak došlo ke svržení Allendeho vlády vojenskou juntou generála Augustina 

Pinocheta Ugarteho. V Uhnově poezii je zřetelná skepse k jakémukoli komplexnímu 

společenskému řešení - nevěří v kapitalismus ani v socialismus a nade vše pak odsuzuje 

diktátorskou formu vládnutí. Jakožto latinskoamerický intelektuál sice sympatizuje s levicí, 

v jeho tvorbě však nenajdeme oslavy kubánských revolucionářů, jako tomu je u většiny jeho 

současníků. Postoje k politickým událostem jsou do jeho básnické výpovědi zabudovány 

(především nesouhlas s cenzurou a propagandou), nikoli však prvoplánově, o čemž se 

budeme moci přesvědčit později. 
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4. Básnický svět Enrique Lihna 

4.1. Enrique Lihn: život a dílo 

Enrique Lihn (*1929L chilský autor patřící ke "Generaci 50" (generación literaria de 

1950), je vpravdě umělcem druhé poloviny 20. století. Tímto tvrzením chceme upozornit na 

skutečnost, že Lihnova tvorba nejen reflektuje atmosféru období, které teoretici 

spole~~r}skovědních oborů označují za postmoderní, nýbrž i sám Lihn reprezentuje ono 
,---' 

společenské rozpoložení svým životním příběhem. 

Lihn proslul především jako básník, ale jakožto věrný odraz fragmentizované 

společnosti se věnoval více profesím. Studoval výtvarné umění a skutečně později 

spolupracoval s řadou periodik jako grafik. K jeho významnějším kreslířským počinům se řadí 

spolupráce s Alejandrem Jodorowskym na komiksu s názvem Un Cómic. Literární tvorba 

Enrique Lihna je velmi pestrá a obsáhlá - publikoval téměř dvě desítky básnických sbírek, 

kromě toho působil jako literární a výtvarný kritik a teoretik, napsal řadu esejí, povídek, 

několik dramat a tři romány. V letech 1969 až 1971 vydával umělecký časopis Cormorán. 

Podílel se na mnoha dalších vydavatelských projektech (například koláž Quebrantahuesos). 

Realizoval se také v oblasti kinematografie (videa La última cena, Poslední večeře a Adiós 

a Tarzán, Sbohem Tarzanovi) a organizoval happeningy (Lihn y Pompier). V neposlední řadě 

je potřeba zmínit jeho pedagogickou činnost - takřka do své smrti přednášel literaturu na 

Katolické univerzitě v Chile. 

Již bylo řečeno, že Lihn byl obdivuhodně produktivní básník. Jenom v letech 1949-

1989 vyšlo patnáct jeho básnických sbírek. První texty - Nada se escurre (1949, Nic se 

nevytrácí) a Poemas de este tiempo y otra (1955, Básně této a jiné doby) - jsou existenciálně 

laděné, následují sbírky reflektující v různých tematických polohách krizi modernity. La pieza 

oscura (1963, Temný pokoj), La musiqui/la de las pobres esferas (1969, Hudba nebohých sfér) 

a Por fuerza mayor (1975, Z vyšší moci) rozvíjejí téma času, paměti a podstaty jazyka. Sbírky 

Poesia de paso (1966, Přechodná poezie), Escrito en Cuba (1969, Psáno na Kubě), Estación de 

los desamparados (1972, Stanice opuštěných), Pads, situación irregular (1977, Paříž, 

mimořádná Situace), A partir de Manhattan (1979, Od Manhattanu) a Pena de 

extrafíamiento (1986, Zármutek nad vyhoštěním) jsou deníky z cest a ve sbírkách EI Paseo 
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Ahumada (1983, Promenáda Ahumada) a La aparición de la Virgen (1987, Zjevení Panny) je 

vykresleno Santiago de Chile během Pinochetova režimu. Během posledního měsíce svého 

života dokončil Lihn práci s názvem Diario de la muerte (1989, Deník smrti). 

4.2. Obecné charakteristiky Lihnovy tvorby 

V Lihnově poezii jsou přítomny p/vky charakteristické pro současnou 
I 

hispanoamerickou (a snad i světovou, pokud si d~volíme zobecnit trendy v literatuře) poezii. j 
/ 

V hispanoamerickém kontextu získává jeho dílo na důležitosti především proto, že je jedním 

z prvních průkopníků nových estetických (nemasových) směrů v poezii, které se přihlásily o 

slovo, zatímco ve společnosti doznívaly poslední vlivy postavangardních autorů. Oscar 

Galindo podtrhuje důležitost Lihnovy umělecké pouti: "Jeho tvorba nabývá stále většího 

významu v kontextu soudobé hispanoamerické literatury tím, jak přispívá k přesnějšímu 

vymezení nových směrů, které v poezii otevřeli Nicanor Parra, Ernesto Cardenal y Octavio 

Paz" (Galindo 1995: lOl, překlad JS)22. O významu tohoto osamělého poutníka23 i za 

hranicemi jeho chilské vlasti svědčí fakt, že v roce 1966 získal mezinárodní cenu Casa de las 

Américas. K jeho výrazným generačním souputníkům v hispanoamerické poezii patří 

Peruánec Antonio Cisneros či Mexičan Emilio Pacheco. 

Enrique Lihn hledá osobitou formu vyjádření svých filozofických a estetických postojů 

na pozadí intenzivního experimentování svých současníků. Pokusy těchto básníků zpravidla 

navazují na předchozí směry. Vedle jazykových a formálních experimentů se rozšiřuje sociální 

realismus, který užívá poezie jako prostředku k vyjádření konkrétních sdělení, poezie se 

odívá do jednoduchého hávu, který je všem srozumitelný. Surrealismus se rozvíjel především 

u pokračovatelů skupiny Mandrágora. Lihn odmítá přímo navázat na kterékoli z těchto 

ramen vyrůstající/z hispanoamerické poetické tradice a vydává osamocen na cestu, během 
I 

níž se bude snažit najít svou básnickou polohu. Vědomé odmítání příslušnosti k uměleckým 

skupinám s deklarovaným programem, souvisí s Lihnovým skepticismem k jakýmkoli 

22 Text v originálu: Su escritura cobra cada vez mayor significación en el contexto de la literatura 
hispanoamericana actual, en tanto contribuye a redefinir el curso que ha tomado con posterioridad a las líneas 
abiertas por Nicanor Parra, Ernesto Cardenal y Octavio Paz. 

23 Výrazu poutník zde používáme ve smyslu tuláka, blouda, člověka putujícího z místa na místo, který 
nemá nikde stání, a nikoli ve smyslu bytosti mířící přes všemožné překážky k danému cíli, jak jej používá 
Bauman. 
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statickým hnutím, světonázorům. Jeho všudypřítomné pochybování - pochybnost se zdá být 

nejen jednou z esencí Uhnova bytí, ale je také intimně vetkána do jeho literární tvorby - mu 

dovolí vždy se pouze přiblížit k ostrovu vyznavačů té či oné víry (estetiky), ale nikdy nemůže 

vstoupit na břeh a na ostrově setrvat. Výsledkem je, že ačkoli je směřování jeho poezie velmi 

svébytné a originální, jeho texty v sobě nesou stopy zmíněných avantgardních 

a postavangardních směrů (čitelný je vliv Nerudy a Borgese) i moderních evropských 

a severoamerických proudů. Silnější vliv měl na lihnovskou poezii zakladatel antipoezie -

antibásník Nicanor Parra. Přestože si Parry velmi váží a obdivuje ho, jeho uznání nikdy 

nepřeroste v uctívání a slepé následování a kopírování jeho básnických figur. Ani Parru tedy 

nevnímá jako svého "uměleckého otce" - nechává se jím inspirovat, hlásí se k některým 

zásadám jeho poetiky, udržuje si však kritický odstup. 

Domnívám se, že pro pochopení charakteristických rysů Lihnovy poezie je velmi 

podstatné právě kritické vymezení vůči chilské literární tradici. V následující kapitole 

pojednáme o jeho vztahu ke dvěma velikánům chilské literatury - k Pablovi . Nerudovi 

a Nicanoru Parrovi. 

4.3. Lihn a chilská básnická tradice: Nerudův stín v Lihnově poezii. Vliv Parrových 

antibásní 

Z výše řečeného je zřejmé, že Lihn nikdy zcela nepropadl žádnému básnickému vzoru. 

Nestalo se tak ani v případě Pabla Nerudy, jehož kult v chilské poezii v 50. letech vrcholil. 

Přes Lihnovu odmítavost slepě kopírovat básnické vzory a oddávat se modlářství však 

nachází Neruda místo v jeho úvahách. Na jedné straně se Lihn připojuje k Parrově kritice 

"vládnoucího nerudismu v chilské literatuře" v souvislosti s neobyčejnou popularitou, které 

v Chile dosáhl Neruda vydáním sbírky Canto genera/. Na druhé straně Lihn v několika 

rozhovorech projevuje uznání Nerudovu básnickému umu, alespoň do určitého časového 

mezníku. Tímto mezníkem je podle Uhna v Nerudově tvorbě práce Residencia en /a tierra, 

kterou on sám uměl nazpaměť, stejně jako řada jeho dalších vrstevníků. Unešenost básněmi 

z Rezidence však u Uhna nepřerůstá ve snahy napodobit mistrův styl; přijímá část Nerudovy 

tradice, kterou stráví a ta se tak stane (spolu s dalšími přijatými vlivy) základem, z něhož 

vyrůstá zcela původní Uhnova poezie. 
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Ať už někteří kritici, například Hernán Loyola 24
, rozeznávají v Lihnově poetice 

nerudovské prvky, sám Lihn se tomuto "nařčení" brání a odmítá přítomnost Nerudových 

stop ve svých textech: "Trvám na tom, že v mé poezii nejsou žádné stopy vlivu Nerudova 

Sídla na zemi ani co do vidění světa, ani použití prostředků, které utvářejí básnickou sbírku 

Sídlo na zemi a ustavují v ní básnický subjekt svého druhu" (Lastra 1990: 137-8f5. Negativně 

se vymezuje vůči Nerudovi především po vydání Velikého zpěvu v souladu se svým 

přesvědčením, že poezie nemá být angažovaná, nemá sloužit jako pouhý instrument sdělení. 

Lihn na Nerudův text Canto general naráží stejnojmennou básní ze sbírky fl Paseo Ahumada. 

Hned první řádky naznačují jádro polemiky: "Canto general/ Mi canto particular (que te 

interprete pingUino), producto de la recesión y de otras restricciones/ Soy un cantante 

limitado, un minusválido de la canción ... " (Lihn 1983, PA: 8). 

Na rozdíl od Nerudy, který se ve svém Velkém zpěvu ujímá role mluvčího všech, 

vyvoleného básníka schopného komunikovat s dávnými předky, Lihn cítí, že nelze vystoupit 

do výšin Macchu Picchu a zpívat odtud ke všem a za všechny - "Con qué ropa subir ahora el 

Macchu Picchu/ y abarcar con tan buena acústica, el pastel entero de la historia ... " (Lihn 

1983, PA: 9). Jeho "němý" zpěv ("En lengua muda tendría que cantar y que no generalizara") 

stoupá z městského podsvětí, z třídy Ahumada, která je domovem lidí vyloučených ze 

společnosti. Lihn nám tento temný kout Santiaga de Chile - který se měl stát podle plánů 

správců města prestižní lokalitou - představuje v roztříštěných obrazech. Vystupuje zde 

žebrák PingUino, další vagabundové, pouliční obchodníci z Tchaj-wanu. Básník mluví někdy 

s nimi (jako rovný s rovným), někdy o nich, jindy na sebe bere jejich podobu, přijímá jejich 

identitu. Prostřednictvím tohoto "stěhování" subjektu a časté změny perspektivy vzniká 

fragmentovaný diskurz a také jasný vzkaz: všechny postavy z Ahumady mají své místo, své 

sdělení, svůj zpěv, "canto particular" (tím může být volání žebračky ,,'Glolia al Senol' diría ella 

y 'Viva Chile mielda''', PA: 9), který nejde zobecnit ("canto general fl
) tím, že básník vystoupá 

na vyvýšené, privilegované místo a ujme se slova za všechny. 

Společným rysem obou porovnávaných děl - Nerudova a Lihnova - je kritický postoj 

k politickému systému. V případě Nerudy je tato kritika namířena proti utlačovatelům 

24 Niall Binns ve své doktorské práci (Binns 1996: 405) odkazuje na Loyolův článek, ve kterém Uhna 
označuje za jediného opravdového dědice a žáka Pabla Nerudy. 

25 Text v původním jazyce: " ... sostengo que en mi poesía no hay ninguna huella ni de la visión dej 
mundo ni de los procedimientos que configuran la poesía residenciaria y proponen en ella un sujeto sui 
generis." 
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pracujících lidí v různých historických obdobích. Lihn svou kritiku kapitalismu a Pinochetovy 

diktatury nekonstruuje prvoplánově (nejde o politickou báseň). Vychází z popisu špinavého 

podhoubí nablýskané demokracie, kde obchodují nelegální prodejci a žijí bezdomovci. 

V textu, jehož jazyk je poměrně složitý, pak lze najít několik skrytých narážek na cenzuru 

(spojení jako )engua amordazada", "cantante afásico", PA: 9L či nízkou úroveň vzdělání ",Sí, 

canto General a la pauperización que nos recorta el lenguaje a un manoteo de sordomudos 
- "~- '( 

, ' 

no alfabetizados", PA: 9). Ačkoli se Lihn odkrývající temnou, jinovoutvář města ke 

kapitalistickému velkopříběhu vyjadřuje skepticky, nelze jeho básně považovat za 

angažované, což nelze tvrdit o části Nerudova díla. Lihnova kritika je vždy jen vedlejším 

produktem, nebo jedním z řady témat, ke kterým se Lihn kriticky vymezuje. 

Poslední srovnání dvou významných chilských autorů se bude týkat přístupu 

k hierarchii. Lihn odmítá tzv. paternalismus, shlukování básníků-žáků kolem uznávaných 

mistrů typu Nerudy. Důkazem toho, že tento model Lihn nepřijímá, je i svědectví mladších 

básníků, kteří se pohybovali v jeho blízkosti: "Lihn ode mě ani od ostatních mladších básníků 

než on sám, kteří k němu měli blízko jako já, nikdy nevyžadoval žádné učednické služby či 

rituály. Nikdy po nás nechtěl, abychom ho slepě následovali či poslouchali jeho rady v oblasti 

literární tvorby ... "26 (Waldo Rojas in Binns 1996: 408). 

Tento přístup se promítá také do vztahu k Nicanoru Parrovi. Lihn s Parrou a jeho 

antipoezií sympatizuje. Umělecké souznění dokládá i jejich spolupráce na muralistickém 

(nástěnném) deníku Quebrantahuesos (1952, spolu s A. Jodorowským). Projekt byl 

skutečnou surrealistickou koláží - vystříhané titulky z novin poskládané do humorných 

a absurdních celků s podtextem společenské kritiky. Tyto koláže básníci pak básníci vystavili 

v ulicích Santiag~~~= ~d!udmuralistická poezie. Parra měl na formování Lihnovy poetiky jistě 

zásadní vliv, podtržený jejich vzájemným přátelstvím a tvůrčí blízkostí, tato blízkost však -

v souladu s Lihnovým odporem k paternalismu - nepřerůstá ve vztah mistra a žáka. 

Odraz Parry v jeho textech vidí literární kritici v užití ironie a černého humoru, stejně 

jako v přítomnosti radikálního skepticismu ke smyslu poezie, který se nese v linii jedné 

z prvních slavných parrových antibásní "Upozornění čtenáři": "Samozřejmě, má poezie může 

26 Text v původním jazyce: IlLihn no exigió nunca, ni de mí ni de otros poetas más jóvenes que él y 
como yo sus adherentes, rituales ni servidumbres discipulares. Nunca aspiró a nuestra incondicionalidad ni al 
ejercicio exlusivo de nuestra obsecuencia literaria ... ". 
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být bezvýchodná 27
" (parra 2002: 12, český překlad Petr Zavadil). Podle Reného Jarry dovedl 

Uhn antipoezii Nicanora Parry k samé hranici ticha (Binns 1996: 415). Oba autoři shodně 

odmítají egocentrismus básnického subjektu a sentimentalismus, brání se užívání jazyka jako 

ornamentu, mají potřebu reflektovat sebe sama, svou omezenou (ve smyslu dílčí, 

fragmentovanou) zkušenost, přičemž tento proces vede k "odosobnění" básnického 

subjektu, sdílejí kritický přístup ke všem ideologiím a systémům víry, což nutně ústí v pocit 

úzkosti, jemuž nelze utéci, jelikož všechna východiska byla předem zničena28 • V neposlední 

řadě podtrhují význam představivosti - nikoli však takové, která se utíká k vytváření nové 

reality; imaginace se má rozvíjet jako forma poznávání reality (Binns 1996: 420). 

Přistupme nyní k obecné charakteristice vybraných Uhnových básnických sbírek, což 

nám umožní nejen extrahovat témata, která se v jeho básních opakovaně objevují a jimž se 

budeme věnovat hned vzápětí, ale především podívat se na Uhna diachronní optikou. 

4.4. Enrique Lihn: od existencialismu k meta poezii 

První Lihnova významná básnická sbírka, La pieza oscura, představuje téma dětství, 

které bude klíčové i v jeho pozdější tvorbě. Z básní dýchá silné napětí: ustavuje se zde řada 

dichotomií - rovina soukromých, osobních tužeb a společenského tlaku a požadavků, dále 

pak konfrontace skutečnosti a jejího odrazu v umění a také existenciální nejistota versus 

náhlé výbuchy osvobození ducha. Jakákoli forma osvobození je však chiméra a básnický 

subjekt se vždy kruhem navrací k typickému skepticismu. Se skeptickým postojem souvisí 

některé symptomy, které se rovněž stanou konstantou Lihnovy poezie - neukojenost 

a nestálost charakterizující osobnost, respektive osobnosti29 básníka a rámující jeho 

existenciální podstatu jako Camusova cizince vykořeněného z času, prostoru, kultury 

a lidského prostoru vůbec. Archetypem Lihnovy poetické tvorby je tedy osamělý poutník, 

který nedokáže překročit propast dělící jej od ostatních, a je tak navždy vyčleněn -

neschopen skutečného vztahu s bližním, neschopen komunikovat s okolním světem, 

27 Text v originále: Mi poesía puede perfectamente conducir a ninguna parte. Internetový projekt. 
Dostu pné z: http://atlasdepoesia.b logcind a rio.com/2005/11/00024-advertencia-a I-Iector-d e-n icanor
parra.html 

28 Zde je potřeba poznamenat, že právě v tomto bodě jsou Lihnovy texty dotaženy dál; Lihn ničí i 
poslední hrst optimismu, kterou si Parra ponechal (Binns 1996: 415-16). 

29 Pro Lihnův poetický diskurz je příznačné mnohohlasí, tj. není zde jeden ústřední mluvčí, nabubřelé 
básnické ego promlouvající za všechny, ale pluralita hlasů. 
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neschopen jednat. Je odsouzen k věčnému bloudění ve světě, kde se lidé nesetkávají, ale 

vždy jen míjejí. Tuší, že není způsob, jak byť jen zmírnit tíhu břímě, které je spojeno s jeho 

existencí. Vědomí vlastního údělu mu však přesto nezabrání toužit: "Cómo te gustaría 

suspender esta peregrinaciónj solitariaj y retomarla luego que pase, compafíera de viaje, la 

fatigaj del extranjero para el cual todo se mezcla a ella,/ aun en medio de mayor 

encantamiento." (Uhn, 1966, PP: 3). 

Odcizení, vykořeněnost, neschopnost "být součástí" něčeho určuje ladění také 

následujících Uhnových sbírek. Tituly Poesía de paso, Escrito en Cuba, París, situación 

irregular , A partir de Manhattan, Estación de los desamparados a svým způsobem také 

sbírka Diaro de la muerte jsou texty reflektující pouť básnického subjektu. Básně z těchto 

sbírek jsou inspirovány "cestami" - a to skutečnými, zde pak odkazujeme na Uhnovy 

pracovní a stipendijní cesty do Evropy (Paříž), Spojených států (New York) či na Kubu, nebo 

pomyslnými, kdy vědomí bloudí napříč časem a prostorem, do dětství a na samotnou hranici, 

za kterou začíná panství smrti 3o
. Společným rysem těchto sbírek je nesouvislý, útržkovitý 

diskurz, jímž promlouvá básnický subjekt skrývající se vždy pod jinou identitou, jinou 

maskou, a dále pak heterogennost a fragmentárnost promluv a obrazů. Východisko ze 

situace31 bezútěšného putování bez vidiny klidného spočinutí Uhn zdánlivě nachází v lásce, 

konkrétně v její erotické podobě. K tomuto dojmu svádí sbírka AI bello aparecer de este 

lucero, ale ani erotický vztah k ženě není s to překlenout propast odcizení s konečnou 

platností. 

Od poloviny 70. let'.získává v Lihnově poezii na významu úvahy nad "jazykovou 

autoreferencialitou", tedy odkazováním jazyka k sobě samému. Klade si otázku, jak může 

poezie překlenout propast mezi literaturou a životem, neboli literární a životní realitou32
• 

Metajazyková reflexe, tedy obracení pozornosti autora na akt psaní, se v literatuře rozmáhá 

právě v druhé polovině 20. století33
, v postmoderní éře. Dovolme si nyní malou odbočku 

30 Tato vnitřní pouť se týká sbírky Diario de la muerte, kterou Lihn píše během posledního měsíce 
svého života. 

31 Situací zde míníme jakýsi stav jsoucna ve světě. Onen stav lze nejlépe přiblížit prostřednictvím 
heideggeriánského "vržení do světa". "Pobyt", specifické lidské jsoucno, je vždy již na světě, nemá volbu. To 
ovšem znamená, že pobyt (člověk) vždy již "nese" své bytí, zodpovídá za ně. Východisko pak spočívá právě 
v převzetí, či nepřevzetí odpovědnosti za své bytí. V prvním případě jde o autentickou existenci, ve druhém o 
existenci neautentickou. 

32 Obě reality jsou považovány za svébytné. 
33 Samozřejmě však najdeme řadu příkladů i v předchozích obdobích. V latinskoamerickém kontextu 

reflektoval realitu slova a smysl básnického řemesla už Rubén Darío. 
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věnovanou vývoji vztahu předmětu (tedy věcné realitě) a pojmu (z něhož bývá utkána 

literární realita). 

4.4.1. Vztah slova a reality. 

4.4.1.1. Reflexe vztahu slova a reality. Krátký exkurz do dějin filozofického 

myšlení 

Začněme u Platóna. Ten přistupoval k věcem a skutečnostem ve světě pohrdavě. 

Nepovažoval je za skutečně reálné. Realitu, a tedy skutečnou existenci, přisuzoval teprve 

ideám34
• Ve středověku byly platónské ideje umístěny do mysli boží, jinými slovy, skutečnosti 

tohoto světa jsou od věčnosti zapsány jakožto všeobecné plány věcí se všemi druhy a rody, 

přičemž tyto všeobecniny jsou skutečné. Z této teorie všeobecnin, obecných pojmů, se rodí 

středověký spor (tzv. spor o univerzálieL v němž proti sobě stáli realisté a nominalisté. 

Podstatou sporu byla otázka, zda obecné pojmy existují reálně, nebo zda reálně existují 

pouze jednotliviny, tedy věci ve světě, a teprve po nich následuje obecný pojem. V prvním 

případě, kdy obecný pojem existuje lIante res", jde o realismus, který je v krajním případě 

pokračovatelem platónské filozofie idejí. Druhá definice, pojem vzniká až IIPost res", 

odpovídá myšlení nomina/ismu. Podle tohoto proudu je obecný pojem výtvorem lidského 

myšlení a reálně neexistuje. 

Přenesme se nyní ze středověku až do novověku, ke Kantovi. Jeho filozofie 

transcendentálního idealismu se zabývá poznávací schopností subjektu. Člověk se podle 

Kanta rodí s již vrozenými myšlenkovými strukturami: formami prostoru a času. Tyto apriori 

dané kategorie teprve umožňují zkušenost, na které se podílejí smysly a rozum. V subjekt

objektovém vztahu toto znamená, že subjekt aktivně poznává objekt díky (předem 

strukturovanému) vědomí a (pasivní) objekt je v tomto poznávacím vztahu IIvěcí pro nás" 

34 Odtud Platónovo negativní hodnocení poezie. Platón se problematikou jazyka v úvahách o povaze 
poezie zaobíral ve III. a X. knize Ústavy, kde se vyslovuje pro vyhoštění poezie z ideálního státu. Toto rozhodnutí 
zakládá na argumentaci, že poezie je pouhá nápodoba jevů vnějšího světa, které jsou samy již odvozeny od 
původních idejí. 
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{Ding fOr uns)35. Z toho můžeme vyvodit, že realitu, kterou poznáváme, si podle Kanta sami 

vytváříme a že předměty jsou závislé na pojmech. 

Ve 20. století získává tematizace jazyka ve filozofii zásadní důležitost. Ponechme 

stranou fenomenologii, která vnímá jazyk jako cosi neproblematického a věnuje se mu jen 

okrajově, a podívejme se na francouzský strukturalismus. Ten navazuje na lingvistický 

strukturalismus F. De Saussurea, který stojí na dvou tezích: jazyk je formou, nikoli substancí, 

a je znakové povahy (Petříček 1997: 125). Jinými slovy, jazyk je jakási mřížka, která 

diferencuje původně nediferencovanou substanci; je struktura, neboli systém vzájemných 

diferencí, přičemž diference je to, čím se v daném systému odlišuje jeden znak od všech 

ostatních (jde tedy o negativní vymezení). Jazyk jako znakový systém člení nerozlišenou 

skutečnost a činí ji pro nás srozumitelnou. Různé jazyky (různé znakové systémy) pak tuto 

skutečnost člení různým způsobem, z čehož plyne Saussureova charakteristika znaku: znak je 

podle něj arbitrární povahy, tedy jeho význam je dán jistou (společenskou) konvencí. Vztah 

jazyka (konkrétního znaku) a světa (věCi) není přirozený, ale umělý. Na poli filozofie 

strukturalismus rozvíjí Michel Foucault, který zobecňuje model jazyka coby struktury 

aplikované na nediferencovanou substanci na kulturu. Foucault zavádí pojem epistémé pro 

neviditelný princip, který formuje prostor, v němž se nám věci jeví jako navzájem sousedící, 

jako odkazující na sebe. Epistémé je tedy princip umožňující řád věcí, určuje vnitřní 

zákonitost věcí v naší kultuře a jejích textech (Petříček 1997: 129). 

Do jiného kulturního prostředí nás zavádí další filozof jazyka, Ludwig Wittgenstein. 

Ten svými pracemi vychází z umělecké avantgardy a navazuje na ni. Základní 

Wittgensteinova teze zní, že se nelze zabývat filozofií, aniž bychom reflektovali jazyk. 

Filozofické otázky si nelze klást, pokud používáme jazyk jako pouhý nástroj vyjadřování. Je 

tedy potřeba poznat, jak jazyk funguje, jak se vztahuje ke světu. Wittgenstein svět vymezuje 

jako prostor elementárních faktů, tedy z věcí v určitých logických vztazích. To, jak se 

k tomuto světu vztahuje jazyk, vykládá Wittgenstein prostřednictvím teorie zobrazování. 

Obrazem se ve Wittgensteinově pojetí rozumí model skutečnosti, v němž prvky modelu 

zastupují předměty {Petříček 1997: 13G}, přičemž tyto prvky obrazu nejsou věci samy. Se 

skutečností tyto prvky pojí logická forma zobrazení, jinými slovy, myšlenka či výrok jsou 

logickými obrazy faktu. Výrok, jehož pravdivost lze v reálném světě ověřit, a na základě 

35 Pojem v opozici k "věci o sobě" (Ding an sich), který označuje skutečné věci, které nejsou jako takové 
našemu poznání přístupné. Teorii poznání vysvětluje Kant ve svém díle "Kritika čistého rozumu". 

39 



tohoto ověření pak potvrdit nebo vyvrátit, je pak základem každého popisu světa. Struktura 

světa, struktura jazyka a způsob jejich propojení určují hranice toho, co lze smysluplně 

myslet a říkat. Výroky mají smysl, pokud zobrazují skutečnost, tedy pohybujeme-Ii se uvnitř 

vymezených hranic. To znamená, že nelze - či nemá smysl - mluvit o něčem, co nespadá do 

říše faktů. Takové myšlenky-výroky jsou za hranicemi jazyka i světa a nic nezobrazují. 

Paradoxně takřka celá filozofická tradice je plná podobných výroků, které nic 

nezobrazují. Novým úkolem filozofie je tak podle Wittgensteina vymezovat hranice toho, co 

je myslitelné a zároveň tedy také toho, co myslitelné není. Pokud se Wittgensteinovy teze 

aplikují na jeho vlastní teorii, zjistíme, že něco takového jako logická forma nelze myslet 

(zobrazitL jelikož nespadá do říše faktů. Stejně tak i svět nebo jazyk jsou za hranicemi této 

říše a nelze tak o nich vypovídat. Výroky jsou tak s to skutečnost popisovat, ale nemohou již 

popsat, jak tuto skutečnost popisují. Jazyk, který dokáže popisovat skutečnosti empirického 

světa, nedokáže stejným způsobem mluvit o tom, co empirický svět (svět faktů) přesahuje. 

Wittgenstein tak uzavírá: "O čem nelze mluvit, o tom se musí mlčet"36 (Wittgenstein 1993: 

169). V pozdějším období se Wittgenstein zaměřil na zkoumání toho, jak se význam slova 

spojuje s jeho nositelem, vztahem jména a toho, co označuje. Wittgenstein odmítá 

myšlenku, že význam slov spočívá v denotaci (ve vztahu slova a věci). Jde o složitější proces, 

než přiřazení významu ke slovu, které se odehrává v mysli. Hraje zde roli to, co Wittgenstein 

nazývá jazykovými hrami. Těmi se člověk uče jak jazyk funguje (učí se výrazu použít a právě 

v tom spočívá význam slova). Tyto Wittgensteinovy úvahy pak ústí v závěr, že jazyk je forma 

života . 

. Dříve než ještě velmi stručně popíšeme východiska poststrukturalismu, zkusme se 

krátce zamyslet nad tím, co lze z popsaných filozofických východisek vyvodit pro vztah reality 

a literatury. Platónův postoj jsme již nastínili: poezie je odrazem (mimesis) odrazu idejí, a její 

podíl na realitě (světě idejí) je tak mizivý. Kdybychom abstrahovali postoje středověkých 

myslitelů, dojdeme k závěru, že poezii dává smysl Bůh, stejně jako veškerému lidskému 

konání. Z Foucaultových pozic můžeme vyvodit, že text se vztahuje k vnější realitě a je 

srozumitelný právě v této dané realitě (kultuře). Text a realita (vnější kontext) jsou spojeny 

36 Text v anglickém jazyce: What we cannot speak about we must pass over in silence. Wittgenstein, 
Ludwig: Tractatus Logico-philosophicus. Internetový projekt, [cit. 20-08-2007]. Dostupné z: 
http:Uwww.gutenberg.org/dirs/etext04/tlophlO.txt 
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neviditelným principem, který dává věcem řád a umožňuje nám porozumět vztahům mezi 

nimi. Wittgensteinovy teze lze na poezii (literaturu) aplikovat následovně: pokud mluví 

o faktech, tedy nepřekračuje hranice toho, co lze myslet, je reálná. Avšak jakmile začne 

uchopovat věci ležící za těmito vymezenými hranicemi - a sem lze zahrnout meta poezii 

(vzpomeňme, že Wittgenstein odmítá metajazyk), jež uvažuje nad jazykem a slovem 

samotným - měla by raději utichnout. 

Náš filozofický exkurz ukončíme v postmoderní době, v níž se rodí 

poststrukturalismus, jenž není ničím jiným než reakcí strukturalismu na novou společenskou 

situaci. Jestliže strukturalismus pracuje s modelem uzavřené struktury (jazyk je systém, 

jemuž se musí všichni podrobit, aby si vzájemně rozuměli), přichází poststrukturalismus 

se strukturou otevřenou (strukturou v pohybu). Ta vzniká v systému tam, kde se napadá moc 

tohoto systému, kde se narušuje vžitý automatismus jazyka, tedy kde jeho komunikační 

funkce ustupuje do pozadí. Derrida, přední myslitel poststrukturalismu, považuje za takové 

místo "vzpoury" v systému umění, v případě jazyka literaturu. 

4.4.1.2. Vztah slova a reality v současné hispanoamerické poezii: Borges, Paz, 

Parra, Pacheco 

Vidíme, že tematizace jazyka, jeho vztahu k realitě nebo zobrazování reality nebyla 

v dějinách filozofie ničím marginálním. Různé filozofické systémy a různí myslitelé se touto 

otázkou intenzivně zabývali a nahlíželi ji z odlišných úhlů. Tím chceme říci, že ne každý filozof 

se zabýval přímo vztahem básnického jazyka a reality, což je úhel relevantní pro tuto práci. 

Přesto je podstatné uvědomit si, že zkoumání jazyka v různých podobách prostupuje 

filozofickou tradicí; jakmile dochází ke vzniku samostatných oborů a disciplín (masově se tak 

děje v 19. století), stává se tato problematika tématem literatury par excellence. Téma (na 

úrovni metafikce) se tak dostává ke slovu vangloamerické literatuře (Barth, Vonnegut) 

a velmi naléhavě se jazyková otázka vynořuje i v hispanoamerické literatuře 20. století, 

u básníků i prozaiků. Než uzavřeme tuto odbočku, která velmi zjednodušeně představuje 

různé odpovědi na otázku, zda jsou slova základem věcí, přiblížíme si ještě to, jak se s touto 

problematikou vypořádali někteří významní hispanoameričtí básníci. 

Jorge Luis Borges, jedna z nejvýraznějších uměleckých osobností laplatského regionu, 

se proslavil především svými povídkami-fikcemi, díky kterým získal pověst geniálního 
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mystifikátora. Vedle prózy se Borges zabýval také poezií, do níž cele promítl - pro jeho texty 

tak charakteristické - téma touhy po absolutnu a marnost tohoto hledání. Zkoumání jazyka, 

jeho hranic, se pak nese právě v této linii hledání a absolutna. Úsilí však vždy končí zmarem: 

"Has gastado los anos y te han gastado/ Y todavía no has escrito el poema" (Borges 1999: 

55). Tento verš básně "Matouš XXV, 30" naráží nejen na osobní prohru, ale také na hranice 

tvorby jako takové. Ta má vycházet z autentického životního prožitku a odrážet jej: "A veces 

en las tardes una cara/ nos mira desde el fondo de espejo;/ arte debe ser como ese espejo/ 

que nos revela nuestra propia cara" (Borges 1999: 44). Je ale možné přeložit tuto zkušenost? 

Existují slova, která by dokázala prožitek věrně zachytit? Borgesovou poezií zaznívá skrz 

naskrz rezignovaný tón: "Desde el invisible/ y desde el centro de mi ser, una voz infinita 

[horizonte/ dijo eteas cosas (estas cosas, no palabrasJ que son mi pobre traducción 

temporal de una sola palabra)" (Borges 1999: 54). Tím jediným slovem je absolutno, které 

obsahuje vše, je nekonečnem. Borges, básník, spisovatel stojí před úkolem převést toto 

metafyzické absolutno do slov (již zde nestačí slovo jediné, jak se říká v básni) nedokonalého, 

limitovaného jazyka. Jeho tvorba je tak nutně tvorbou plnou paradoxů. Na počátku je touha 

a potřeba "napsat Knihu", "napsat Báseň", "napsat Vesmír", následuje tvůrčí akt a hned 

vzápětí zklamání způsobené vědomím nemožnosti splnit úkol. Na závěr nastupuje negace 

díla. Tento kolotoč touha-zmar může ukončit ticho, které přichází ve chvíli, kdy se tvůrce 

dozvídá tajemství absolutna - pak již ale nemůže promluvit (další paradox). 

Rovněž poezie mexického intelektuála a básníka Octavia Paze se vyrovnává 

s problémem "omezenosti" jazyka: "no tengo nada que decir, nada/ ni nadie excepto la 

sangre". Radikální verše pocházející z jeho sbírky Estación Violenta z konce 50. let odrážejí 

Pazův vnitřní boL v němž na straně jedné stojí přirozený svět a proti němu infikovaný jazyk, 

který o něm nevypovídá pravdivě. Paz se snaží najít autentické přemostění těchto dvou pólů. 

Otázka stojí: může básník vůbec něco říct? V 60. letech prochází Pazova básnická tvorba krizí, 

Paz hledá diskurz, kterým by co nejpravdivěji vypovídalo světě - jeho básně tak získávají 

diskontinuální charakter. Charakteristické je časté odbočování od centrální linie básně 

prostřednictvím závorek a vedlejších poznámek, nebo jazykové hry (Topoemas). Právě 

PalOvy "prostorové básně" odrážejí prázdnotu, jíž musí čelit básnický diskurz. Východisko, 

k němuž Paz dospívá vede stejně jako u Borgese přes krajinu ticha, nezůstává zde však, ale 

užívá ticha jako prostředku očištěnC demytizace jazyka (Sucre 1971: 576). Básník má tedy 

tvořit s vědomím oné "slepé uličky", v níž se nutně básnický text, který nemůže mít jinou 
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'--

formu než jazyk, ocitá. Řešením není podle ~aze rezignace, ale boj s jazykem - je potřeba 

vytrhnout je/rutinní prázdnoty, aby z něj mohla tryskat autentická energie. Pocit zbytečnosti 
"~"--~ 

však nikdy definitivně nemizí, je potřeba tento proces (osvobozování jazyka) znovu a znovu 

opakovat a snažit se touto metodou zachytit v poezii - byť jen na krátký okamžik - realitu. 

Nicanora Parru jsme v této práci již krátce představili, když jsme hledali vnější faktory, 

které ovlivnily Lihnovu poezii. Parra vychází z holého konstatování, že svět je absurdní. Sám 

o sobě smysl nemá, ztratil jej. Vědomí absurdity v sobě vždy nese tragický rozměr, což 

zpravidla vede přijetí bezvýchodného skepticismu, leckdy ústícího v patetismus. Parra 

tomuto sklouznutí k patosu uniká prostřednictvím humoru. Smích, který Parrův černý humor 

("pohřební obřad byl velice hezký.j Rakev mi připadala dokonalá.j A i když nejsem žádný 

závodní kůň/ děkuji Vám za ty nádherné věnce." Parra 2002: 41) a groteska ("Z jakého 

důvodu by se slunce/mělo i nadále jmenovat slunce?/ Chci aby se jmenovalo Mikeš, ten co 

chodil v sedmimílových botách" Parra 2002: 21)37 vzbuzují však nevede ke katarzi; odkazuje 

právě k absurditě samé, k prázdnotě a následné úzkosti. Parra nepředkládá žádné 

východisko z této situace. Nesnaží se o žádný metafyzický skok, naopak. Pracuje na 

intenzifikaci absurdity - dívá se jí do očí, směje se jí. Absurdita se nevyhýbá ani jazyku, co víc, 

má v něm své kořeny. Výše jsme řekli, že se Parra nepokouší pocit absurdity překonat, ale 

přijímá jej. Stejně tak se tedy nesnaží o destrukci jazyka, o jeho pokřivení - jazyková syntax 

jeho básní není nikterak komplikovaná. Jeho metoda vypořádání se s jazykem spočívá spíše 

v radikální redukci - nechce ukazovat prostřednictvím výstavby složitého stylu moc jazyka, 

ale naopak jej zjednodušit v co největší míře, a přiblížit jej tak hovorové řeči. Hledá slovo, 

které pojmenovává, nikoli sugeruje; řečeno jinak, usiluje o zmenšení vzdálenosti mezi slovy 

a věcmi. Chce minimalizovat zprostředkování, slovo má být reálným, takřka viditelným, 

gestem, nikoli však ve smyslu pózy, ale jako "prodloužení" reality samé - odtud Parrova 

náklonnost k pantomimě (Sucre 1971: 580). Opět se ocitáme na hranici ticha - jazyk 

ustupuje_~o pozadí, aby mohla promluvit realita. V důsledku toho se Parrův diskurz 

fragmentuje; zároveň se dostavuje pochybnost, zda lze dosáhnout vytyčeného cíle: lISe me 

pegó la lengua al paladar,/ tengo una sed ardiente de expresión/ pero no puedo construir 

37 Text v originálu: "lCon qué razón el sol/ Ha de seguir lIamándose sol?! i Pido que se lIame Micifuz/ EI 
de las botas de cuarenta leguas!"; internetový projekt. Dostupné z: http://www.poemas-del

alma.com/nicanor-parra-cam bios-de-nom bre.htm [cit. 1-09-2007] 
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una frase .... Puedo decir pafabras aisladas,/ Árbol, árabe, sombra, tinta china,/ Pero no 
I 

puedo construir una frase" (Versos de salón). 

Přehled mapující, jak se vyrovnávají s jazykem a jeho vztahem k realitě významní 

hispanoameričtí básníci 20. století, zakončíme Mexičanem Emiliem Pachecem. Ústředním 

pojmem jeho poezie je čas, který je neustálou transformací (Sucre 1971: 585). Pohyb 

a změna a z toho plynoucí touha po nedostižném (vše je neustále v pohybu, a tudíž 

pomíjivé), jsou hlavní inspirací jeho poezie. Čas plyne (lineárně) dopředu, svět se neustále 

transforl'Duje;poezie je pak podle Pacheca pohyb opačným směrem - proti času. Vnímá 

poezii jako anachronismus (/lun rezago de los tiempos anteriores") a nesmyslné snažení, 

jelikož vše pohltí historie: /lEscribe 10 que quieras.j Di 10 que se te antoje.j De todas formasj 

vas a ser condenado" . Básnický jazyk se vždy nutně stává zkamenělinou. Na samém okraji 

propasti ticha přichází Pacheco s řešením: jazyk musí vzdorovat pohřbívání, musí být živý. 

Jeho poezie je pak hledáním tohoto nového živého jazyka v živém čase (Sucre: 586). Je 

logické, že Pacheco z této pozice odmítá avantgardní estetiku. 

Uzavíráme nyní pasáž o jazyku, metajazyku, v níž jsme představili postoje 

významných osobnosti hispanoamerické poezie a jejich uvažování o tomto tématu. Rovněž 

uzavíráme přehled vývoje básnické osobnosti Enrique Uhna. Nyní již přistoupíme 

k samotnému tematickému rozboru jeho díla. 

4.5. Tematická linie Lihnovy poezie: odcizení 

V této kapitole učiníme pokus systematicky představit témata, která se konstantně 

objevují v textech Enrique Uhna. Již bylo řečeno, že Uhnova tvorba je velmi rozsáhlá, že sahá 

za hranice poezie. Naše analýza bude vycházet výhradně z jeho básnické tvorby, a to ještě ne 

kompletní. Zabývat se budeme pouze některými básnickými sbírkami, které byly vybrány tak, 

aby jednak zastupovaly jednotlivá tvůrčí období autora, a jednak vypovídaly 

o charakteristických tendencích v jeho tvorbě. Konkrétně tedy budeme provádět tematický 

a posléze i formální rozbor na základě těchto děl: Pieza oscura (1963, PO), Poesía de paso 

(1966, PP), Escrito en Cuba(1969, EC), La musiqui/la de las pobres esferas (1969, MPE), París, 
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situación irregular (1977, PS!), A partir de Manhattan (1979, APM), EI Paseo Ahumada (1983, 

PA), Pena de extranamiento (1986, PE) a Diario de muerte (1989, DM}38. 

Pokud bychom chtěli pojmenovat klíčový motiv, který spojuje všechny tematické 

náměty Lihnovy poezie, nejblíže jej vystihuje slovo "odcizení,,39. Sám Lihn se nechal slyšet, že 

zpodobnění tohoto odcizení současného člověka je jedním z úkolů literatury: 

"EI propósito de una nueva literatura latinoamericana sería el de expresar o el de 

configurar poéticamente una imágen analítica, una visión crítica del hombre; y del hombre 

en un mundo histórico de situaciones prefectamente concretas y determinadas ( .... }que 10 

enajenan ( ... ), pero de las que es precisorendir cuentas, dar testimonio ( ... ). describir desde 

dentro una situacirí histórica entendida en su doble cara individual y colectiva" (Lihn 1969a: 

187-188). 

Tento stav "pobytu" (odcizení), který je mimochodem obsažen v názvu jedné Lihnovy 

sbírky (pena de extranamiento), je jakousi úzkostí člověka vyhoštěného z příbytku vlastního 

já. Ocitá se na cestě, místo jeho výskytu je vždy přechodné ("de paso") - není ani "zde" ani 

"tam", existuje vždy na hranici, vůči ostatním je v neobvyklé situaci (tento stav opět odráží 

titul jedné z Lihnových sbírek: París, situación irregular) - zatímco ostatní lidé někam patří, 

on je vykořeněn a zcela zbaven možnosti kamkoli náležet, cokoli sdílet. Lihn (subjekt) je bez 

přístřešku, bloudí světem, historií a nikde nenachází opěrný bod. Toto všeobecné odcizení 

budeme na následujících stránkách analyzovat z hlediska času, prostoru, kultury, psaní, 

sociálně historického kontextu a v neposlední řadě pak z hlediska vztahu k druhým. Ruku 

v ruce s tematickým rozborem budeme odkrývat a interpretovat obrazy, motivy a symboly, 

které procházejí Lihnovou tvorbou: dospělý člověk vyhnaný z ráje dětství, osamělý běžec 

(pes, bezdomovec, hlemýždI nenacházející pokoj (duchovní ani materiální), had ve skleněné 

S~e~i~ kterému je dopřáno pouze sledovat okolní dění, aniž by do něj mohl jakkoli z~~áhnout 
nebo postava Narcise, který odráží marné úsilí poezie. Od obsahového rozboru pak v závěru 

kapitoly přejdeme k rozboru formy Lihnových básní. Bude nás zajímat, jaké prostředky 

38 Pro přehlednost budeme uvádět bibliografický odkaz na primární literaturu (Uhnovy básnické 
sbírky) vždy v závorce za citací s uvedením jména autora, roku vydání používaného zdroje a zkratkou názvu. 

39 Motiv odcizení, jehož optikou budu na Lihnovu tvorbu nahlížet a analyzovat ji, jsem převzala 
z poznámek ze semináře "Poesía hispanoamericana del siglo XX", který na Universidad de Salamanca vedla 
prof. Francisca Noguerol Jiménez. 
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a strategie básník používá, aby docílil efektu autentické výpovědi osamělého individua 

v nesrozumitelném a nepochopitelném světě, vodlidštěné společnosti. Zde se budeme 

zabývat fragmentovaným diskurzem, pro který je charakteristické porušení žánrových hranic 

a implementace narativních prvků, specifičností Lihnova básnického subjektu, 

autoreferenčností jeho textů, intertextualitou či užitím humoru (ironie, parodie). 

4.5.1. Odcizen času 

Náznaky odcizení lze nalézt již v Lihnově počáteční tvorbě, jejíž charakter je - jak bylo. 

řečeno výše - spíše existenciální. Foxley k jeho sbírce Nada se escurre říká: "".převládají 

figury protikladu, rozštěpení a odlišnosti subjektu, křečovité obrazy vnitřní úzkosti, 

manifestace odcizení a posedlost z nenáležení minulosti, ani budoucnosti 4011 (Foxley 1993: 

17, překlad JS). Svůj typický výraz si však Lihn osvojuje až ve sbírce básní Pieza oscura, která 

shromažďuje texty z let 1955 až 1962. Lihnovy "verše" přesahují délku řádku, chybí jim rým, 

vzhled stránek na první pohled evokuje dojem, že nejde o poezii, ale o prózu, diskurz má 

narativní charakter. Klíčové básně obsahují příběh: děti si hrají potmě v pokoji a objeví sex 

LLa pieza oscura"), mladý manželský pár hledá bydlení ("Recuerdos de matrimonio"L 
- ---.....!-

'~.~ 

~~erstvě rozešlý par se prochází zoologickou zahradou a pozoruje myšlením a společenskými 

předsudky nezatížený život zvířat LZoológico"). 

Máme nyní analyzovat Lihnovo odcizení v čase. Pozastavme se proto u básně, která 

nese jméno celé sbírky. Dějovou linku jsme již naznačili. Enrique, Isabel, Paulina a Angel se 

ocitají sami, bez dozoru dospělých v pokoji, kde se potmě (a oscuras) oddávají nevinné hře: 

ll'"~ juego de manos y de pies, dos veces villanos, pero igualmente dulcesj que una primera 

pérdida de sangre vengada a dientes y unas oJ para una muchachaj dulces como una 

primera efusión de su sangre" (Lihn 1963, PO: 5). Do těchto dětských her vstupují rodiče. 

Vpád dospělého elementu dětský svět problematizuje, narušuje jeho harmonii, vnáší do něj 

nesou lad, zabíjí jeho nevinnost. Ve srovnání s dětským světem, kde panuje přirozenost a kde 

se slast a potěšení objevují zcela nenuceně, vládne ve světě dospělých úzkost a frustrace. 

Dospělý je zcela odcizen šťastnému a bezstarostnému prožitku, jehož je schopno dítě: "V así 

40 Text v originálu: " ... predominan las figuras de contradicción, la disociación y la alteridad de sujeto, 
las imagenes convulsionadas de la angustia interior, la manifestación de alejamiento y la obsesión de no 
pertenencia ni al pasado ni al futuro." 
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empezó a girar la vieja rueda - símbolo de la vida - la rueda/ que se atasca como si no 

volara,/ entre una y otra generación, en un abrir de ojos brillantes y unl cerrar de ojos 

opacos" (Uhn 1963, PO: 5). Vinu na tomto odcizení dospělých, na pokřivení jejich naturelu, 

má represivní výchova a přejímané společenské mýty (z Lihnových úst zaznívá především 

kritika křesťanské tradice). Čas je v básni zobrazen prostřednictvím dvou symbolů: točícího 

se kola a tekoucího proudu. Točící se kolo mlýnu evokuje cyklické pojetí času charakteristické 

pro archaické společnosti založené na mýtu; proud naopak odkazuje k lineárnímu, 

dějinnému pojetí odpovídající vnímání "historicky založeného člověka". Dětství se vzpouzí 

oběma časovým konceptům, společné dobrodružství se děje mimo čas: " ... La rueda dio unas 

vueltas en falso como en una edad anterior a la/ invención de la rueda" (Lihn 1963, PO: 5). 

Vize světa se tříští. Stojí proti sobě dvě perspektivy a básnický subjekt, Uhn, stojí na 

hranici mezi nimi, neschopen ztotožnit se ani s jednou z nich. Dětství zmizelo 

v propasti lineárního času, Uhn věkem náleží do světa dospělých, ale odmítá přijmout jeho 

pravidla a předsudky. Stále si klade otázku "Qué será de los ninos que fuimos?", která jej 

vykořeňuje, odcizuje v čase. Balancování na hraně, vnitřní rozpolcení dokládá následující 

pasáž: "Pero una parte de mí no ha girado al com pás de la rueda, a favor dej la corriente./ 

Nada es bastante real para un fantasma. Soy en parte ese nino que/ cae de rodillas/ 

dulcemente abrumado de imposibles presagios/ y no he cumplido aún toda mi edad/ ni 

lIegaré a cumplirla como élj una sola vez y para siempre" (Lihn 1963, PO: 17). Obrázek 

šťastných chvil z dětství, kdy jej a jeho vrstevníky pojila "sladká konspirační tajemství" 

odehrávající se v pokoji po tmě, nalézá své místo i v poslední Uhnově knize básní, vydané 

posmrtně, v Diario de muerte, když subjekt říká: "ay Dios, habría que habla de la felicidad de 

morir en alguna inasible forma/ de eso que acompaňó a la inocencia al orgasmo a todos y a 

cada uno/ de los momentos que improntaron la memoria" (Uhn 1989, DM: 15). 

Ono vykořenění, odcizení, má u Uhna svůj původ v dětství, v konzervativní výchově 

v křesťanském duchu; právě v jejím důsledku byl vyrván z "bezčasové oázy nevinnosti". Uhn 

relativizuje hodnoty, které mu byly v dětství vštěpovány; zasely v něm totiž pocit viny, 

a v důsledku toho se stal ve světě cizincem. Zášť vůči křesťanství je tak v jeho poezii 

konstantou a narážky na dětství spojené s ukřižovaným Kristem na zdi nacházíme v každé 

jeho knize. V Escrito en Cuba lamentuje nad tím, že spolu s mateřským mlékem nasál duši, 

která je mu prokletím: "esta cosa agonizante: el alma/ de la que te espolvaron en la cuna/ 

y que te fue inoculada, mezclada a tu bolo alimenticio, transmitido en c1ases dej catecismo, 
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arrojada a la cara con el aliento de cada una de tus santas mujeres" (Lihn 1966, EC: 11-12). 

Nezdravou uzavřenost a svázanost domácího prostředí, kde tělesno je tabu, vystihuje verš 

z básně "Monólogo dej padre con su hijo de meses" (Pieza Oscura): "Para hacer el amor, allí 

estaba tu madre/ y el amor era el beso de otro mundo en la frente,/ con que se reanima 

a los enfermos" (Lihn 1963, PO: 9). V básni ,,Familia" (La musiquilla de las pobres esferas) viní 

svou rodinu z toho, že v něm vypěstovala pocit viny, kterého se již nikdy nezbaví: ,,Familia, 

me declaro culpable, tú/ La culpa me empuja a la culpa,/ ahora la absolución misma sería su 

levadura./ ( ... ) la idea dej pecado original y eso/ de ser capado a una y sin dolor/ entre 

misterios idiotas/ 10 que es el colmo de la humillación" (Lihn 1969, MPE: 66). Potlačování 

přirozenosti, přímý důsledek přísné katolické výchovy, nutně ústí ve vnitřní rozpor, jenž 

odráží báseň "Monólogo dej viejo con la muerte" (Pieza Oscura): "Y aquí vienen sus vicios, 

las pequenas alegrías de un cuerpo/ reducido a la mínima expresión" (Lihn 1963, PO: 23). 

Reakcí na přikázání, která odporují přirozenosti mladého Uhna, je revolta a odvrácení od 

víry: w .. en tu familia inspiras desconfianza,/ hablas de Dios en un tono sarcástico,/ lIegas 

a casa al otro día, muerto" (Lihn 1963, PO: 20) nebo " ... pero Dios dura poco, los tiempos han 

cambiado/ y helo aquí cometiendo una herejía./ Véase en ese trance, eso era todo:/ asesinar 

a un muerto que le grita: no existo./ Existen Marx y el diablo." (Uhn 1963, PO: 24). Ani 

vzpoura proti absolutním pravdám přijatým v dětství jej však nezachrání před následky, které 

v něm tato dogmata zanechala; pocit viny nelze smazat a vykořenění je dokonáno. Dědictví z 

"belle epoque" si s sebou ponese již navždy, v Escrito en Cuba přirovnává duši, která mu 

v dětství "narostla" vinou katechismu, k defektnímu hrbu: ,,Así me veo en el mundo de la 

fragmentación como un clochard escarbando en elf basural de las palabras en el basural de 

las cosas/ con mi saco de alma en la espalda,/ este monstruoso hongo que ha crecido a mis 

expensas esta joroba estos munones dej alas envueltos en trapos sucios embebidos de 

gangrena/ que me cierra el acceso a 10 realf que me cierra el acceso al mundo de la 

violencia" (Lihn 1969, EC: 14). Uhn již navždy povede život ve vyhnanství z "nevinné éry": 

"sobrellevada (Ia vida) desde siempre en un exilio culpable" (Lihn 1977, PSI: 24). Čas 

nevinnosti, jemuž je nenávratně odcizen, zůstane vždy jen nostalgickou vzpomínkou; vědomí 

"ztraceného ráje" zesílí pod vlivem viditelného mementa, jako tomu je ve chvíli, kdy pozoruje 

v zoologické zahradě bezstarostný život zvířat, která jsou ušetřena diktátu zábran: "EI amor 

en su ceguera de acto puro, sin asomo de corazón ni cabeza ( ... ) y henos aquí, otra vez 

cristianamente, en la exclusión de las aves del cielo" (Lihn 1963, PO: 43, 43). 
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4.5.2. Odcizen prostoru 

Vytržení z prostoru Lihn reflektuje především ve svých "cestovatelských denících", 

Navštívil Kubu, Spojené státy a řadu evropských měst a své dojmy zaznamenává ve sbírkách: 

Poesía de paso (za tu získal v roce 1966 cenu Casa de las Américas), Escrito en Cuba, París, 

situación irregular, A partir de Manhattan a Pena de Extrafíamiento. Nejde o klasické 

cestopisné básně; mají formu fragmentárních úvah, postřehů. Střídají se v nich různé polohy 

- reflexe pocitu neklidu vykořeněného světoběžníka, který nemá domov, přes postřehy o 

umění a úvahy inspirované historickými osobnostmi, které jsou spojeny s místy, jimiž 

prochází. Fragmentárnost a žánrová vyčleněnost podtrhávají rozpoložení subjektu - jeho 

neklid, nestálost, nezařazenost, vyloučenost a s tím souvisící neutěšitelnou úzkost: 

"Texty z tohoto období se utvářejí formou shromažďování a konzervace odkazů, které 

za sebou zanechala kultura, a to v podobě idiolektů, svědectví o situaci, na které se neosobní 

subjekt podílí jen výjimečně a velmi přechodně" (Foxley 1995: 14, překlad, JS)41. 

Neúplná účast znamená rozdvojení či rozdrobení jednotlivce, který není nikdy cele 

tam, kde se fyzicky nachází: " ... estoy de paso/ como la muerte misma: poeta y extranjero" 

(Lihn 1966, PP: 9). Vždy je vyloučen z reality, kterou může jen pozorovat, pokus přiblížit se 

končí vždy nezdarem; vlastně se o toto přiblížení ani pokusit nemůže, neboť je přízrakem 

("nada es bastante real para un fantasma"), hadem odděleným od ostatních skleněnou klecí: 

"y soy la serpiente, casi invisible en su celda de vidrio, en elf rincón más sombrío del parque" 

(Lihn 1963, PO: 44). Vykořeněnost je podtržena také skutečností, že lihnův básnický subjekt 

nemá pokoj, a to ani v materiálním, ani duševním slova smyslu. Lihn nikde nebydlí, je na 

cestách, přebývá v odosobněných hotelech, navštěvuje svou milenku; budování hnízda však 

řekl "ne" v básni "Recuerdos de matrimonio": 

IIMientras íbamos y veníamos en la oscuridad, más distantes / el uno dej otro a cada 

paso, / ellos ya estaban allí, estableciendo su nido sobre una base sólida, / ganándose la 

41 Text v originálu: "Las obras de este periodo se constituyen como una recolección y conservación de 
los documentos que una cultura ha dejado tras sí bajo las formas de escritura de idiolectos, formas 
testimoniales de una circunstancia en la que el sujeto impersonal participa por exlusión y muy de paso." 
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simpatía del conserjel tan hsoco con los extrafíosl como ansioso de inspirarles gratitud filial. 

( ... ) "La pareja ideal". A la hora justa. En el momento oprtuno'; De ellos, los invisibles, sólo 

alcanzábamos a sentir su futura presencia en un cuarto vacío ( ... ) I «Pueden verlo, si quieren, 

I pero han lIegado tarde». I Se nos hacía tarde. I Se hacía tarde en todo. I Para siempre" 

(Uhn 1963, PO: 38-39). 

Absence domova, tedy místa - zázemí, které zaručuje něhu a chrání soukromí 

(Bachelard 1987: 79) - se odráží také ve sbírce Escrito en Cuba: "abandonar el refugio 

porque tu verdadera relación con la vida sólo has Ilegado a establecerla en las habitaciones 

privadas, preferentemente aquellas a las que se Ilega como por casualidad por unas horas" 

(Uhn 1969, EC: 47). 

Pocit prostorového odcizení sílí obzvláště v městském prostředí. Pro moderní 

velkoměsta je charakteristické, že zde žije velký počet lidí v těsné vzájemné blízkosti, přičemž 

kontakty mezi obyvateli jsou jen zběžné a zpravidla spíše slouží jako prostředek k dalším 

cílům (u prodavače nakupuji, u pokladníka v bance si ukládám peníze apod.). Město je tak 

zcela neosobní, sociální vztahy mezi lidmi jsou zde slabé - lidé sice žijí blízko vedle sebe, ale 

nevnímají se, jsou si vzájemně odcizeni (Giddens 1999: 451)42. Úzkost z tohoto prostoru u 

Uhna nabývá různých podob: kritizuje vědecký a technický pokrok, který zvětšuje vzdálenost 

mezi lidmi: ,,La realidad es 10 que se cuenta, y, en el centro de ellal y contra ella, la máquina 

( ... ) pero nosotros oscilamos entre la inocencia y lal ignorancia y no podríamos hacernos unl 

ídolo de nuestras máquinas sino unal máquina de nuestros ídolos" (Lihn 1966, PP: 96-97). 

Udé na sebe nepřítomně hledí v hromadných dopravních prostředcích (viz báseň "Vieja en el 

subway": "pero viaja en el subwayl a velocidades incomprensibles para ella", Uhn 1979, 

APM: 19; báseň "Nada que ver en la mirada": "entre desconocidos nadie aquí mira a nadie" 

APM: 24; nebo báseň "Subway": "un tren invisible cargado de presos ... comos si un vacío 

nocturno a uno 10 amenazara" APM 34), doma se společně a přitom každý zvlášť dívají na 

televizi (sedí vedle sebe, dívají se upřeně vpřed, jak Uhn popisuje v básni "T.V.": "En cada 

hogar una familia a medio elaborar clava sus ojos de vidriol en el pequefío horno crematorio 

.. , La anticéptica caja de Pandora" APM: 39) a v neposlední řadě si díky strojům a technice 

42 Jako příklad městského odcizení uvádí Giddens newyorský případ vraždy Katheriny Genoveseové 
z roku 1964, která byla cestou z práce třikrát přepadena, přičemž třetí útok se jí stal osudným. Šokující na této 
vraždě je lhostejnost přihlížejících - dohromady 38 občanů totiž bylo svědky napadení (Giddens 2001: 451). 
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vyspělá společnost může podrobovat okolní svět L,La máquina, la máquina,f ... mundos 

opuestos pero confabulados/ por una misma obsesión de extenderse a otros mundos" Lihn 

1966, PP: 97). 

Město je prostorem, v němž se koncentrují technické výdobytky, a tudíž je také 

centrem moci. Hrůznou podobu metropole a svůj negativní přístup k ní odhaluje Lihn v básni 

"Hipermanhattan": "Si el paraíso terrenal fuera así/ igualmente ilegible/ el infierno sería 

preferible/ al ruidoso país que nunca rompe/ su silencio, en Babel" (Lihn 1979, APM: 20). Vše 

ztrácí skutečné rozměry, člověk je v moderním světě ztracen, což se odráží v častém užití 

nadsázky v Lihnových textech. Nadsazený přívlastek L,siglo de Iluvia londiense", "pieles de 

trapo", "chimeneas gigantes") odhaluje nesouměrnost světa, ukazuje perspektivu lidské 

bytosti, která se snaží porozumět světu, ale nemůže. 

Častým obrazem v Lihnově poezii je labyrint. Snad má tento symbol podtrhnout 

chaotický vzhled a životní puls města. Lihn potřebuje mytickou Ariadnu, průvodkyni, aby mu 

pomáhala najít cestu: "Voy por las calles de un Madrid secreto/ ( ... ) Ariadna - mi memoria 

laberíntica -/ me tiende el hilo de su pobre ovillo/ hecho de telaranas hilachientas" (Lihn 

1979, APM: 50). I s její pomocí však úsilí ztroskotává: "Entramos por las ramblas Ariadna 

y yo, Ariadna guiando/ al rencoroso Teseo topo y viajero de todos los laberintos/ pero 

reiteradamente incapaz de atravesarlos por sí mismo/ sólo acostumbrado a penalidad de 

sobrellevarlos" (APM: 44). Moderní velkoměsto se všemi velkolepými vynálezy je pro Lihna 

nečitelné. Bloudí jeho textem jako Komenského poutník. Střed města, který nachází, je 

nepravý (světský), stejně jako Hrad marnosti v Labyrintu světa, proto je pro něj pouť deziluzí, 

všude se setkává s prázdnotou, prázdnými formami bez obsahu ("EI vaciadero", "Catedral 

neoyorkquina"). Zklamání je ztroskotáním na zemi, které z blouda udělá praktika a z básníka 

úředníka (Hodrová 2006: 19, 20). Tato metamorfóza pak činí člověka schopným fungovat 

v prostoru, v němž žije; přestane létat a stane se součástí smutného obrazu města. Lihn tuto 

proměnu neprodělává, zůstává i nadále básníkem a vyhnancem. 

Zajímavá je jeho četba města. Hodrová představuje různé způsoby, jak lze vnímat 

město. Jinak jej vnímá chodec-obyvatel a jinak chodec-spisovatel. Jeden k textu města 

přistupuje automaticky, to jest nesoustředí se na významy, které jsou v tváři města vetkány, 

druhý hledá jeho hlubinnou strukturu, je vůči městu pozorný a reflektuje, co mu město 

(a vše, co k městu patří, tedy i pouliční život) sděluje. Svým psaním, svou poezií rozehrává 

Lihn-básník pohyblivou hru významů a odkazů. K této tematice (město jako živý organismus-
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text} se ještě krátce vrátíme v části, kde budeme zkoumat Lihnovo odcizení v kultuře. V tuto 

chvíli nám postačí vědomí, že Lihn není v cizím městě klasickým chodcem-šmírákem, ale 

hledačem hlubších významů, jakékoli známky něčeho, s čím by se mohl ztotožnit, co by jej 

zbavilo oné nemoci, jíž trpí, smazalo odcizení. 

V knize París, situación irregular prochází prostorem jako převtělující se vědomí 

(s neosobní pamětí) beroucí na sebe podobu psa, hlemýždě, travestity, papouška. Dívá se tak 

na město z jiné perspektivy, je v "nestandardní" situaci (která vyplývá z jeho role vyhnance) 

a zachycuje Paříž jinak - jako kontinuitu a diskontinuitu zároveň. Lihnovský subjekt bloudí po 

městě a kreslí jeho mapu (na reálném základě, to jest mapa vychází se skutečných míst, 

avšak básnický subjekt se na ně dívá neobvyklou optikou, subjektivní a kolektivní zároveň) -

v jedné básni označuje trasu, kterou musí projet, když se chce vrátit do hotelu pro deštník. 

Jindy běhá ulicemi jako pes, který si močí značkuje teritorium. Psí potřeba označit si vlastní 

území a tím si je osvojit má paralelu v Lihnově potřebě psát; Lihn se tak zmocňuje města 

a daří se mu tak potlačit hrůzu, kterou mu Paříž nahání. V temných zákoutích, v trhlinách 

města přede Lihn pavučinu své poezie (jedině zde, v těchto nestandardních místech, totiž 

dostává jeho poezie příležitost) a stává se pánem této neznámé Paříže - značkování ji 

demytizuje, odkouzluje a metropole se podrobuje tuláckému psu: "Una parte de la inhibición 

que me infundía esta ciudad ha desaparecido desdej que sigo el consejo de orinar en sus 

calles,f Como está rigurosamente prohibido hacerlo, las infracciones confirman laj violación 

de la norma. Por todas partes" (Lihn 1977 PSI: G8). Zasahování do textu města, jeho 

proměňování básnickým subjektem odráží scéna, kdy se básník plazí městem, které na sebe 

bere jeho podobu: "La economía de espacio compensada por espejos que la delatan, 

imprime aj esta ciudad el ritmo de una escalera de caracol y el carácter estrechamentej 

narcisita que duplica personas y lugares en los susodichos espejos que 10 delatan ( ... ) por la 

falta de espacioj los moluscos secretan arquitecturas en espiral" (PSI 49, 53). 

Ještě na okraj se zamyslíme nad prostorovou odcizeností básníka v rámci jeho 

domácích poměrů. Jeho vztah k Santiagu je podobný jako k cizím zemím, do kterých 

cestoval. I zde se cítí odcizen, vykořeněn, ve své vlasti zažívá "vnitřní exil" (Galindo 2002). Ve 

svých textech alegorizuje sociopolitickou realitu v zemi, čímž získává odstup (stojí mimo 

prostor, mimo chilskou realitu). Nejvýraznější reflexí vlastní země je kniha fl Paseo 
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Ahumada43
. Zde Lihn "komentuje" důsledky nástupu pravicové diktatury a jejích snah 

, modernizovat ekonomii. Kniha má podobu novin a jednotlivé titulky oznamují události, které 

se dějí v zemi. Nejde však o zprávy z většinové společnosti, nýbrž ze světa bezdomovců 

žijících, na ulici (nTocan el tambor a cuatro manos", "Se aparecio Cristo enj el Paseo 

Ahumpdaj esta bueno de jodé", "Abdicaj la reina de los mendigosj - no sabia que eran 

tantos - declara"). Paseo Ahumada je výkladní skříní společenských trosek a nezdarů 

kapitalistické společnosti (je zde zahrnuto individuální i kolektivní hledisko). Spolu 

s PingOinem básník zakouší život na okraji společnosti. 

Lihnův básnický subjekt je tedy v cizích městech i doma v Chile vždy ve zvláštní 

situaci, neschopen pohybovat se v rytmu, který - jako metronom - udává moderní doba, je 

vyloučen z prostoru a hledá své místo v hlubinných strukturách měst. Tyto hlubinné 

struktury - ať už jde o rajón toulavého pařížského psa, nebo teritorium bezdomovců - lze 

nahlížet jako vpád divošského prvku do civilizovaného města. V urbánním diskurzu proti sobě 

stojí dvě protichůdné tendence: snaha ustavit jedinou (homogenní) tvář města a společnosti 

(konvenční, shora prosazovaná koncepceL která je nahlodávána a zpochybňována zhoubně 

bujícími elementy chaosu. Těmto dvěma tendencím symbolicky odpovídají dva protikladné 

principy; jinový (město rostlina, spleť ulic, temné dvorky, zákoutí, stín, nevědomí, 

společenský okraj) a jangový (tvrdý, pravidelný styl, vědomí, zář, společenský mainstream) 

(Hodrová 2006: 47, 48). Žebráci z Paseo Ahumada představují jinový princip, vpád divočiny 

rodící se z nitra jangového města. Zpochybňují vládnoucí homogenní tvář města, což odráží 

rovněž diskurz básní svou fragmentárností, heterogenností a diskontinuitou44
• V důsledku 

prolínání těchto proti sobě jdoucích tendencí, kdy jedna přepisuje druhou, vzniká nečitelný 

palimpsest - nesrozumitelný prostor, v němž nelze bezstarostně žít, pokud jedinec usiluje 

o autentickou existenci. 

43 V závěru této knihy Lihn shrnuje její význam. Básně mají ukázat zhroucení ekonomických reforem 
Pinochetovy vlády, který demonstruje krach projektu Ahumada. Zde chtěla vláda vybudovat pěší zónu, kvetoucí 
oázu s obchody a luxusním bydlením v centru města, nad kterou by bděli strážci zákona. Projekt se však 
nezdařil, nikdy se nepodařilo vytěsnit z těchto míst "společenský odpad". Co více - zázraky, které si vláda od 
reforem slibovala, se nekonaly. I nadále existuje chudoba. Jediné dědictví projektu se zachovalo v podobě 
silných policejních hlídek v oblasti. 

44 Lihnova inklinace k těmto temným, nevědomým stránkám se odráží také v jeho zálibě v netradičních 
uměleckých stylech projevu - v happeningu a performanci. Obě tyto uliční umělecké formy jsou vzpourou proti 
nehybnému kamenu. 
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4.5.3. Odcizen kulturám 

Lihnovy cestovní deníky shodně vypovídají o touze ztotožnit se s kulturou 

navštívených zemí. Tato touha souvisí s jeho potřebou sdílet prostor s ostatními (která, jak 

jsme si ukázali v předchozích pasážích, zůstává nenaplněna). Kulturní příslušnost však souvisí 

nejen s potřebou jednotlivce být součástí nějakého celku, ale závisí především na tradici, na 

kulturním dědictví, které zanechaly předchozí generace. Lihn si je vědom své svázanosti 

s evropským prostředím (vždyť odtud přišli jeho předkové) a stále silnější vazby na 

severoamerické prostředí, jehož vliv - mimo jiné také kulturní - na země Latinské Ameriky 

vzrůstá. Jsou však tyto kultury skutečné a smysluplné? Tak zní základní lihnovská otázka ke 

všem věcem, jevům ve světě; je to základní postoj, který Lihn zaujímá ke světu. 

Prostřednictvím tradičního pouta (a nyní se zaměříme právě na hledání způsobu, jak ono 

tradiční pouto oživit) doufá v nalezení kýžené blízkosti na svých poutích po zahraničí. Jeho 

snahy však opět končí nezdarem: "Le sobran a París todos sus habitantes. La ciudad funciona 

por sí sola, es un bello espectáculo que puede ciegamente contemplarse a sí mismo. Las 

innumerables variantes de este espectáculo del que se participa por exclusión, entre 

paréntesis" nebo ,,Anciana de París que cierras al atardecer tu ventana inimaginable, ten 

piedad de mi amor por esta ciudad que como tú, no me reconoce" (Lihn 1977, PSI: 66, 70). 

Básnický subjekt hledá spojení (zmocnění se reality) skrz paměť (individuální, 

kolektivní), ikony kulturního dědictví a jazyk. 

Při návštěvě Bruselu si Lihn si toto město vybavuje z dětských vzpomínek: "La nieve 

era en Bruselas otra falso recuerdoj de tu infancia, cayendo sobre esos raros suenos j tuyos 

sobre ciudades a las que daba accesojla casa ubicua de los abuelos paternos» (Lihn 1966, 

PP: 3). Vzpomínka z dětství není skutečná (v Bruselu je poprvé), je imaginární, stejně jako 

města, která navštěvuje ("Ias ciudades son imágenes" PP 13). Existují jiné vzpomínky, které 

by mu mohly pomoci zrušit distanci mezi ním a cizím městem: jsou jimi "vědomosti". Lihn 

během studia poznal Evropu i Spojené státy celkem )ntimně" prostřednictvím umění 

a literatury. Když cestuje, rozpoznává a vnímá jednotlivá místa prostřednictvím kulturních 

referencí - architektonických či významových ("el ojo de Monet en todo Rouen" PP 67, 

"camino de Sandro Boticelli" 39, "Edgar, me hago tu eco" APM 64 a Vídeň je viděna jako 

město Freuda). Tento způsob reflexe měst je společný hispanoamerickým 

intelektuálům, kdy evropská města a jejich vzácné kulturní památky jsou nazírány s jakýmsi 
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posvátným respektem, však Uhn nakonec boří - humorem, neuctivým znesvěcením mýtů, 

jimiž jsou opředená: "Romas vaciadas en un mismo molde.j Pídele al horizonte menos 

cúpulas." (PP 31). Vedle oněch kulturních ikon světových měst projektuje Uhn do míst, jež 

navštěvuje, také vlastní představy. Nejen ty fiktivní, jak již bylo řečeno, ale také skutečné. Po 

vzoru cestovatele Marca Pola z Calvinovy knihy Neviditelná města, který do míst, jimiž 

prochází, promítá své Benátky, také Uhn-cestovatel vidí v cizích městech tvář "svého" 

Santiaga. Města lze připodobnit leibnizovské monádě - zrcadlí v sobě všechna ostatní města 

(Hodrová 2006: 21): /lCerca de la Place Pigalle hay callecitas de mi barrio de arrabal, calles 

tranquilas, de buenos hábitos, por las que circulan en situación regular las prostitutas 

vecinas, sólo exhibiendo nalgas y senos allí por razones estrictamente profesionales" (Uhn 

1977, PSI 42). Věren svému skeptickému naturelu Uhn opět zjišťuje, že tato podobnost je 

klamavá, stejně jako jeho vzpomínky a stejně jako města (která jsou přece pouhými 

představami): "La isla dispone de fantasmas artificiales/ con que Ilenar los huecos de la 

contrahistoria ( ... ) Esas muchachas caídas de la luna a la nieve/ vestidas de pierrot y sus 

acompanantes andróginos/ fueron y no fueron mis amigos de juventud" (pena de 

extranamiento 8). Ani fotografie nemá sílu zmocnit se reality. Uhnovo /lčtení a psaní" města 

je odlišné od )aciného aktu" japonského turisty, který se pomocí jediného "cvak" zmocňuje 

reality. Ta je však zcela okleštěná od všech rozměrů reálného života: "La sustitución dej ojo 

por la cámara fotográfica. Los japoneses como una manga/ de langostas fotógrafas que no 

logran otra cosa que perturbar el tráfico en/ los museos y alrededor de otros monumentos 

públicos. Pues no por mucho/ fotografiar verán más de 10 que no ven entregados a ese 

deporte de ciegos.j EI tic de la fotografía .. .j EI robo de la imagen deja intacta a la realidad 

que aquélla representa. (Uhn 1977, PSI: 73-74). Skrz objektiv fotoaparátu nám podle Uhna 

unikají běžné události, které v sobě mají víc reality než fotka Eiffelovy věže. Navzdory 

skeptickému hodnocení fotografie a jejího vztahu k realitě se Uhn rozhodne tuto cestu 

vyzkoušet (ironie v hlase však naznačuje nedůvěru k tomuto prostředku): "En una barraca, 

cerca de Nueva York, el martillero liquidó el saldo de su negocio / un stock de fotografías 

antiguas / ofreciéndolas a gritos en medio de las risotadas de todos: / «Antepasados 

instantáneos», por unos centavos / Esos antepasados eran los míos, pues aunque los adquirí 

a vil precio / no tardaron, sin duda, en obligarme a la emoción / ante el puente de Brooklyn" 

(Uhn 1986, PE: 7). 
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Další způsob, jak se přiblížit k dané kultuře, je jazyk. Kontakt s cizím jazykem zásadně 

ovlivňuje Lihnův rodný jazyk (a tudíž i básnický), kterému je vyhrazen pouze malý hotelový 

pokoj (místo vyhrazené pro přivandrovalce), zatímco venku, kde dominuje jazyk země, v níž 

se nachází, je odsouzen k mlčení, respektive k prázdným hovorovým frázím (Espinoza 

Navarrete 2005: 26). Španělština se oproti majoritnímu jazyku dostává do role 

neplnohodnotného, ba dokonce primitivního jazyka: "los pueblos subdesarrollados somos 

orales: escribimos todavía con la voz o escribimos nuestra voz. Escritura oral para ser más 

exactos" (Lihn 1977 PSI: 64-65). Situace španělštiny tak věrně odráží situaci vykořeněného 

básnického subjektu: "Mezclado ocasionalmente con un grupo de jóvenes turistas alemanes 

me siento/ ridículo a la cabeza de esta tribú invasora con sus caballeras góticas al viento./ 

Con mi aspecto de empleado público de una provincia de Ninguna Parte (65). Opět se tak 

dostáváme k základní Lihnově poloze - je vyděděncem, vyhnancem, ztroskotancem (meteco, 

exiliado, vagabundo, náufrago), který se nemůže přiblížit k žádné společnosti, protože každý 

jazyk je cizí. Dokoce i rodná španělština je bariérou: "Vámonos vieja, vámonos a Espafía/ del 

exilio pasemos al exilio" (103). Jazyk se přizpůsobuje aktuální podobě básnického subjektu. 

Typické je koktání, nepravidelná syntax, téměř citelná vibrace, jazykové hry (Hasta las 

palabras tienen que desdoblarse/ esralbodsed" 55) - to vše vypovídá o nesrozumitelné 

vnější skutečnosti. 

\ ! 
Všechna města jsou pro něj falešná, neskutečná a!\jéjně tak i jejich kultura, s níž se 

neidentifikuje: "Hoy me siento extranjero, descifro/ otra mano en la palma de la mía" (Lihn 

1986 PE: 24) ... "manana, cuando como un cuerpo sin la mitad de su alma / despojado dej 

terror que fascina, habite / en cualesquiera de esas medio-ciudades, defectuosas copias de 

Manhattan / y, por 10 tanto, ruinas nuestros nidos / antes, después y durante su 

construcción, / algunos de mis puntos de destino / cuando me vaya y no me vaya de aquí" 

(10). Říkáme-Ii všechna města, znamená to také Santiago de Chile, ani se zdejší kulturou se 

neztotožňuje (a když, pak jedině s tou okrajovou) - v jeho básních stojí vedle podstatného 

jména Chile zpravidla přívlastek "horroroso", tedy hrůzný, děsivý: "Nunca salí del horroroso 

Chile / mis viajes que no son imaginarios / tardíos sí momentos de un momento / no me 

desarraigaron dej eriazo / remoto y presuntuoso. / Nunca salí dej habla que el Liceo Alemán 

/ me infligió en sus dos patios como en un regimiento / mordiendo en ella el polvo de un 

exilio imposible. / Otras lenguas me inspiran un sagrado rencor: / el miedo de perder con la 

lengua materna / toda la realidad. Nunca salí de nada" (1979 APM: 53). 
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Shrneme-Ii výše řečené, žádný z prostředků (jazyk, paměť) nepomůže Lihnovi 

zakořenit v kultuře - doma, ani v cizině. 

4.5.4. Odcizen básnickému řemeslu 

Již dříve jsme upozornili na časté obrazy v Uhnově poezii - had ve skleněné kleci LEn 

un panal de vidrioJ en mi celdilla hermética/ robo a la angustia horas de mi razón/ 

muriéndome/ en el trabajo estéril de poeta" Uhn 1969: 58) či postava Narcise. Tyto figury 

symbolizují jednak neschopnost přiblížit se k druhým a zároveň vypovídají o obsesivním 

vztahu básníka k své vlastní osobě (k identitě básníka) a k vlastnímu psaní. Právě zájem 

o vlastní psaní, o básnické řemeslo, je jedním z nevýraznějších rysů Uhnovy tvorby. Jeho 

zájem o jazyk a poezii dokládá množství rozhovorů, jež během svého života poskytl a řada 

studií, které publikoval. V rozhovoru s Marlene Gottlieb uvedl: "".myslím, že se ze mě stává 

jeden z těch autorů, kteří nejsou moc čtení, zato hodně mluví a píšou o tom, co dělají" (in 

Binns 1996: 478).45 Dalším symbolem této věčné sbereflexe, neustálého sebezkoumání je 

zrcadlo: "figuras separadas por un espejo en el que no se sabe cuál dej las dos es/ la imagen 

proyectada" (Uhn 1979 APM: 28). V centru Uhnových úvah o psaní a poezii je otázka, jaký je 

význam poezie, k čemu slouží a pak také, zda má schopnost odrážet realitu. Již víme, že toto 

"jazykové" téma zajímalo každého významnějšího hispanoamerického intelektuála či literáta. 

Podíváme se nyní, jak se s jazykem vyrovnává Uhn. 

Uhn píše vždy se špatným svědomím, je si vědom, že jazyk není průlomem k realitě, 

není mostem na "druhou stranu". Odtud jeho skepse ke slovům: "No hemos nacido para el 

canto sino para el acopio/ de las palabras en el rechinar de los dientes" (Uhn 1963 PO: 47) 

nebo ula poesía a muerto, entre nosotros, fue un sueno/ tú sabes qué difícil de conciliar 

entre otros:j palabras y, en el fondo/ sigue a la exaltación un cansancio profundoJ sólo una 

rabia negra que tiende a confundirse/ con la oscuridad" (65). Slova nikdy nevyjádří cele 

prožitou zkušenost, vždy jen popisují a snaží se vystihnout realitu. Jak dát ale do slov radost 

nebo bolest? "un dolor, otra vez, incalculable/ para el cual las palabras no tienen gusto 

a nada" (Uhn 1966 PP: 75). Vědomí, že nelze opravdu sdělit žádnou zkušenost, jej vede 

k přesvědčení, že poezie není užitečná. Přesto dál píše, avšak nyní s přídavkem ironie 

45 Text v původním jazyce: Creo que me estoy, pues, convirtiendo en uno de los autores menos leídos 
y que más hablan y escriben sobre 10 que hacen. 
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a sarkasmu - to je Lihnova obrana proti tichu: "es por una deformación profesional que me 

permitoj este falso aullido" (PP: 83). Vždy ve svých textech bude zápasit s jazykem, se slovy, 

která jsou vždy již "hotová", předem daná. Vždy mu bude vadit skutečnost, že musí používat 

jazyka jako prostředku - poezii tedy na jedné straně odmítá, jelikož nelze psát bez použití 

jazyka, zároveň se ale nemůže ubránit pokušení a znovu a znovu tvoří básně, byť v nich 

sděluje, že nic sdělit nelze. Razantně Lihn vystupuje proti poezii razící cestu "umění pro 

umění": "Me cae mal esa Alquimia del Verbo,/ poesia, volvamos a la tierra" (MPE: 19). 

Odmítá se uchýlit k jakémukoli definitivnímu řešení, odmítá hledat konečné východisko 

(politická angažovanost, útěk), ví, že neexistuje - smysl poezii přizná jedinkrát, a to v básni 

"Porque escribí" (" ... la poesía me sirvió para esto:j no pude ser feliz, ello me fue negado,/ 

pero escribí./ ... Pero escribí: tuve esta rara certeza,/ la ilusión de tener mundo entre las 

manos ... Porque escribí no estuve en casa de verdugo ... porque escribí estoy vivo fl Lihn 

1969 MPE: 81, 83, 84) . Báseň "Porque escribí" je v porovnání s ostatními texty velmi 

optimistická; Lihn sám se od ní později distancoval. Až do samého konce je tak pro něho 

poezie pouhým "sebeuspokojováním fl
: "Estoy muy lejos de querer significar algo. Escribo 

porque sí, no puedo dejar de hacerlo. Escritura de nadie y nada, adiós, quiero decir hasta 

manana a la misma hora, frente a esta espantosa máquina de escribir, poesía, será el 

acoplamiento carcelario entre tú y yo: seres hasta de cuyo sexo se puede dudar, me incrusto 

en mi rincón a esperar el deseo" (Lihn 1969 MPE: 73). 

Závěrem krátké shrnutí. Lihn je básnické profesi - svému řemeslu - odcizen. Tázání po 

smyslu poezie a literární tvorby obecně je častým (ba hlavním) předmětem jeho úvah. Jeho 

úvahy ústí v bezvýchodné přesvědčení, že poezie je beze smyslu, jelikož vždy musí používat 

klamavého jazyka, neschopného obsáhnout skutečnost. Nepsat, zcela utichnout, je jediná 

čestná pozice, kterou může básník zaujmout. Na druhou stranu se nikdy nezbaví nutkání, 

silné potřeby psát. A tak tvoří pronásledován špatným svědomím a neustálými 

pochybnostmi: "Después de todo para qué leernos?j La musiquilla de las pobres esferasj 

suena por donde sopla el viento amargoj que nos devuelve, poco a poco, a la tierra" (Lihn 

1969 MPE: 20). 
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4.5.5. Odcizen historickému dění 

"Soy un poco el poeta del chambergo flotante,/ de los quevedos flotantes, de la 

melena y laj capa espafíola,/ un viejo actor de provincia ... Envejezco al margen de mi 

tiempoJ en el recuerdo de unos juegos floralesJ porque no puedo comprender exactamente 

la historia" (Lihn 1969 MPE: 80). Obraz básníka - starého herce-šaška - v hábitech z jiné 

historické epochy, stárnoucího na okraji své doby, které nerozumí; takové je Lihnovo životní 

"naladění". Nerozumí své době, její kultuře, všude je vyhnancem. To vše již ale víme; nově se 

teď ale podíváme jednak na Lihnovu touhu podílet se na historickém dění vlastními činy, a 

jednak na impotenci, která mu svazuje ruce i nohy, takže všem velkým okamžikům pouze 

přihlíží. 

Jeho touha spoluvytvářet historii se rodí na Kubě, kde revoluční a porevoluční dění 

vyzývá k akci. Většina mladých latinskoamerických intelektuálů je stržena kubánskou revolucí 

a píše oslavné hymny. A Lihn? "En pie de guerra todos menos yo,f Ama de casa en pie de 

guerraJ contra la rata que la invade,/ nifíos en pie de su futuro, con una guerraJ por delanteJ 

hombres al pie de guerra con susJ insignas y proclamas,f Menos yo en pie de qué,/ en pie de 

poesía, en pie de nada" (Lihn 1969 MPE: 57-58). Lihnova vyloučenost souvisí s jeho kritickým 

pohledem na všechny systémy - v tomto případě společenské a politické - které nabízejí 

komplexní a trvalé řešení společenských problémů i jednotlivce. Odmítá tak marxismus i 

kapitalismus, obzvláště pak jejich vnucení silou: "todos los ejércitos tienen las mismas 

limitaciones y, hasta podría decirse, son capaces de las mismas brutalidades" (Lastra 1990: 

151). LihllŮV přístup je tedy střízlivý a jeho kroky zdrženlivé. V důsledku tohoto postoje však 

pociťuje silnou úzkost - nikdy se nebude moci podílet entuziasticky na žádném 

"spasitelském" projektu lidstva. Tuto vyloučenost umocňuje vědomí, že jeho osobní pocity, 

které především vyplňují jeho myšlenky, jsou oproti skutečnému historickému dění zcela 

malicherné. Lihn však nemůže jinak: "No seré yo quien transforme el mundo" (MPE 30). Jeho 

duše (alma-joroba), šrám z dětství, mu nedovolí podílet se na skutečných událostech; je 

odsouzen k postávání stranou, k obdivování akceschopných lídrů: "Los héroes han tomado la 

realidad por asalto,/ cada notocia te 10 confirma basta leer los titulares .. , Y además son 

modestos" (Lihn 1969 EC: 31) a zároveň o svém obdivu bez ustání pochybovat: "Que otros, 

por favor, vivan de la retórica .. , nos somos el trueno ni manejamos elf relámpago ... Las 

profecías me asquean y no puedo decir mástI (Lihn 1969 MPE: 30-31). 
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Zklamání z kubánského pokusu se odráží například v básních "Mester de juglaría", 

"Revolución", odpor ke kapitalismu je úderně artikulován v básni "La derrota". Proti všem 

metapříběhům stojí tato Lihnova slova: "en la historia no hay fábula que valga ni un solo 

centímetro del terreno conquistado/ a sangre y fuego nunca a poesía/ ni un solo sueno que 

pueda dormirse hasta el finalj ni una sola locura perdonable/ que escape a los rigores de los 

conductores del pueblo" (Lihn 1969 EC: 42). Všechny velké příběhy ve chvíli vlastního 

neúspěchu sáhnou k cenzuře, krutosti, pokrytectví; svou bezradnost maskují suverénními 

proroctvími a Lihn nemůže být součástí něčeho, co jeho kritický přístup demaskoval jako 

falešné. Opět se ocitáme v bludném kruhu - Lihn touží po něčem, co sám odsuzuje; chce 

věřit, ale nemůže, touží být součástí něčeho velkého, zároveň ale ví, že všechny velké příběhy 

jsou fiktivní. Nepřetržitý vnitřní boj a výčitky svědomí se odrážejí v jeho textech: "De la ropa 

sucia, que se lava en casa, no se puede hacer una bandera blanca. / Izo este par de 

calzoncillos / hago flamear mi par de calcetines / Y dónde pienso lavan la ropa sucia los sin 

casa. / Yo, que creo tener una casa y que no hago, por eso, la guerra / ni estoy en paz 

conmigo mismo ni con nadie / (quién demonios es el sí mismo en estos casos) / en lugar de 

lavar la ropa sucia hago de ella y me traiciono / una bandera de rendición (Lihn 1983 PA: 

21). 

V obecném úvodu do současné chilské poezie jsme zmínili dvě jasné tendence nové 

generace básníků: odmítnutí surrealismu a sociální nebo politicky angažované poezie. Právě 

Lihn tento odklon prosazuje nejrazantněji. Nezůstává u skepse k velkým příběhům, ale 

odsuzuje také umělce, kteří těmto systémům slouží: "resulta prácticamente imposible 

arrojar un verso por una ventana para que allí estalle/ un grupo de contrarrevolucionarios/ 

y cantar a la violencia sin participar en ella es la peor de las irrealidades y la peor dej las 

debilidades" (Lihn 1969 EC: 41). 

4.5.6. Odcizen všem 

V předchozích blocích jsme se probírali Lihnovými texty a hledali v nich motiv 

odcizení ve vztahu k času, prostoru, kultuře a jazyku. I nadále se budeme zabývat motivem 

odcizení, tentokrát ve vztahu ke druhým lidem. Je logické, že cítí-Ii se člověk vytržen ze 

společných kulturních pout, když není nikde doma, když odmítá patřit do světa dospělých, 

bude se cítit také daleko od lidí kolem sebe. A opět zde nalezneme rozpor: touhu přiblížit se, 
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která ztroskotává jednak na vlastní neschopnosti udělat krok k bližnímu, a jednak na 

lhostejnosti lidí, na nepřítomnosti jejich pohledů. 

Bolestná zkušenost - samota, s níž prochází světem - se samozřejmě promítá do 

Lihnovy poezie: ,,Ah soledad para la cual no hay freno ni otrol camino que el que a ti me 

devuelve./ EI sonido del mar a una cierta distancia tenía por línea de rompiente esta vozl 

y yo seré su lamentable Ulisesl ansioso de no importa qué sirena", "La soledad sin pausa de 

la que otros bebenl a la hora de cocktailj no es mi vaso es mi tumba, me la Ilevo a losl 

labios,/ braceo en ella hasta perderme de vistal entre su oleaje mórbido./ La soledad no es 

mi canario es mi monstruol como si cohabitara con un asilo de locos" nebo "Soledad este 

olor a orfelinato: No veo sino casas, gente, mundo,/ y toda la desdicha en mí sepulta" (Lihn 

1969 MPE: 54, 57, 72). Lidé, které Lihn jako básnický subjekt potkává, se na něj dívají 

prázdným, nepřítomným, nepřátelským pohledem; obzvláště pak ve městě je toto odcizení 

markantní - nikoho nezajímá, kdo je člověk sedící v metru na vedlejší sedačce, ani soused 

z baráku. Všude panuje egoismus: "Piensa en la extraortdinaria cantidad de ignorancia de la 

que se ha armado el mundo en 10 que a ti se refiere y como ella no 10 afecta en nada. La 

gente de qué ha bla? Porque tú hablas de ti" (Lihn 1977 PSI: 44-45). 

Ze samoty mu nepomáhá vyjít ani milostný vztah. Lásku degraduje na sexuální akt: 

"No hemos nacido para el amor, hemos nacido para el coito que embadurna la sangre" (Lihn 

1963 PO: 47). I zde je však situace složitá. Lihn tuto danost (že láska není pro člověka) 

nepřijímá s klidem stoika. Část jeho bytosti touží po spojení s ženou, takovém, kdy údy 

a orgány náleží oběma společně: "Vuelvo a París con el cuaderno vacío,/ tu trasero en lugar 

de mi cabeza,/ tus piernas prodigiosas en lugar de mis brazos,/ el corazón en la boca no sé si 

de tu estómago odel mío./ Todo 10 intercambiamos, devorándonos: órganos y memorias" 

(Lihn 1966 PP: 75). Ani prožitá láska, ani nevysychající iracionální touha z Lihna neudělají 

optimistu. Srozuměn s tím, že "se pro lásku nenarodil" - avšak nesmířen s tímto osudem, 

soudě podle "krokodýlích slz" (86) v jeho očích - konstatuje: Es cierto: nuestras intensiones 

fracasaron,/ nuestros proyectos se redujeron al polvol del camino" (75). 

Ani při čekání na smrt Lihn nekapituluje a nepřijímá žádné východisko ze samoty 

a odcizení: "Hay sólo dos países: el de los sanos y el de los enfermos I por un tiempo se 

puede gozar de doble nacionalidad ... Con los enfermos cabe una creciente complicidadl que 

en nada se parece a la amistad o el amorl (esas mitologías que dan sus últimos frutosl 

a unos pasos del hacha)" (Lihn 1989:27). 
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4.6. Formální stránka díla: forma jako odraz obsahu 

Nyní jsme představili několik témat, která se vinou kolem základního motivu 

Uhnových textů. Přistupme ještě na závěr ke stručné analýze prostředků, jimiž umocňuje své 

sdělení. 

Již dříve jsme jmenovali několik prostředků, jichžmodernJ poezie s oblibou využívá. 
--- --' 

První figurou, kterou se zde budeme zabývat, je "transformace básnického subjektu". 

4.6.1. Transformace básnického subjektu 

Tento termín označuje konec identifikace básníka s básnickým subjektem 46 a začátek 

vnímání básnického subjektu jako "jiného"47
• V poezii E. Uhna jde o často užívaný prostředek 

vedoucí k odosobnění (depersonalizaci) poezie. První výraznější použití transformace je 

patrné ve sbírce Pieza oscura. Prvním stupínkem aplikace této techniky jsou Uhnovy 

"monology" ("Monólogo de un padre con su hijo de meses", Monólogo del viejo con su 

muerte" a "Monólogo del poeta con su muerte"). Již zde se Lihnovi podařilo překonat první 

básnickou osobu, když používá "oslovovacího" pádu. 

V 70. letech zahajuje etapu charakteristickou převtělováním - jako básník na sebe 

bere různé podoby a využívá perspektivy těchto živočichů k popisu či komentářům jinak 

těžko uchopitelných situací. Během jedné básně se může vystřídat několik "mluvčích", 

přičemž jejich promluvy nejsou ohraničené, nemají kontext. Někdy Lihn postavy nechává 

mluvit naráz; vzniká tak mnohohlasí. Skutečně intenzivního efektu oddělení já-autora a já

básnického subjektu dosáhne, když v sobě básnický subjekt rozpoznává objekt literárního 

aktu: "Esta es una representación literariaj en la que un inspector ad honoremj Hecho de 

mis propias palabras y atraído por ellasj a esta comuna del lenguajej está denunciando 

constantemente mis infracciones" (Lihn 1983 PA: 16). 

Odcizení, odstup a rozdvojení (rozštěpení) vzniká tím, že se básnický subjekt skrývá 

pod maskou žebráka, cestovatele, šaška, travestity, psa, člověka posedlého ďáblem a dalších 

postav (Foxley 1993: 15). Maska funguje jako alter-ego básnického subjektu, je portrétem 

46 Jameson označuje tento trend "smrtí subjektu" (Jameson 1998: 20). 
47 Samozřejmě hranice tohoto předělu v poezii není takto striktní. Nová tendence se prosazovala 

pozvolna v závislosti na širších změnách myšlenkového a politického klimatu. 
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(autoportrétem) autora-básníka oslavovaného v dřívějších dobách, jehož zmytizovaný obraz 

je nyní ničen - Lihn se vysmívá prázdnotě slova bezmoci velkých básníků (Ostria 1992: 53). 

Rozpad básnického subjektu lze chápat také jako neschopnost uchovat si v procesu 

všeobecné pluralizace jednotu. Využití masky v poezii souvisí se symbolikou zrcadla, která je 

v Lihnových textech frekventovaná: ,,Ante el espejo abominablej cópula que multiplica el 

número de 10 mismoj alza el busto - ese simulacro - y miente y miente la voluptuosiodad 

con que acariciaj senos que - si no tiene - existen por el milagro doloroso de la silicona" 

(Lihn 1986 PE: 35). Pohled do zrcadla umožňuje odstup od vlastního obrazu, a v důsledku 

toho depersonalizaci: IIEsta cara que miro en la oscuridad en el espejoj es la de un 

condenado sin apelaciónj a una maldita vejez" (Lihn 1969 EC: 49). Maska dává Lihnovi 

příležitost zaujímat kritický postoj k politicko-společenským událostem. Některé jeho 

pozdější texty tak lze nahlížet jako kritiku praktik Pinochetova režimu: IIEn la lengua muda 

tendría que cantar y que no generalizara ... en una lengua de plástico debieraj 

intrísecamente amordazada y por supuesto, desechable" (Uhn 1983 PA: 10). Jazyk, jímž 

kritizuje, přizpůsobuje básnickému subjektu (masce). Zvláštní kontrast se podařilo Lihnovi 

ustavit v sonetech. Vysoká forma zde kontrastuje s nízkou kulturou řeči: "EI soneto de 

formarecoletaj con sus catorce caras recortadasj no es un resumidero de cagadas" (Lihn 

1975 PFM: 30). 

4.6.2. Fragmentace diskurzu 

Dalším hojně využívaným prostředkem Lihnovy poezie je fragmentace diskurzu. Lihn 

jednoznačně tíhne k "žánrové interdisciplinaritě". Jinými slovy, jeho texty nejsou žánrově 

čisté. Důkazem jsou jeho básnické sbírky, které v sobě mají prvky cestovatelského deníku. 

Sám Lihn definuje tento hybrid následovně: "una especie de diarioj Anotaciones Fragmentos 

de 10 que fue, impresiones digitalesj Restos de 10 que alguna vez será" (Lihn 1969 EC: 37). 

Pro pařížský deník (POríS, situoción irregulor) jsou charakteristické citace vytržené 

z novin, izolované názvy míst, malířských či architektonických děl, nápisy na památkách nebo 

citace spisovatelů a kritiků umění. Tomuto obsahu je přizpůsobena rovněž forma sdělení. 

Básně mají podobu návodu pro uživatele, závěti, věnování - jde tedy a formy běžné v sociální 

komunikaci. Text má někdy umělecko-kritický charakter, jindy vědecko-deskriptivní. Kniha EI 
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Paseo Ahumada má formu deníku, názvy básní jsou zpodobněny jako novinové titulky 

a celkový vzhled stránek připomíná "rudou kroniku" související s vládou generála Pinocheta. 

Vedle žánrové nejasnosti je fragmentace vytvářena prostřednictvím nekoherentního 

diskurzu, kdy interpunkce ani jednotlivé řádky neodpovídají logickému členění vět. Rytmus 

básní je nepravidelný. Tuto roztříštěnost dále podtrhují časté a rychlé změny hlediska, 

"dějové" zlomy (Lihnovy úvahy často odbočují od hlavní linie básně, a diskurz je tak 

fragmentovánL časoprostorová nevyhraněnost a také nepravidelné střídání subjektů. 

Lihnovy básně nepřibližují vnější kontext, který by usnadnil lepší porozumění textu, a ke 

matení čtenáře vede také časté použití protikladných figur, oxymor, paradoxů, jimiž se Lihn 

snaží vystihnout nepevnost identity: "Una ruina de 10 que no fue entre los restos que fue" 

(Lihn 1986 PE: 34L "profundidad exterior", "un muerto que les habla", "se dejan no se dejan 

ver", "todo en un sitio sin lugares", "sabe que no sabe", "sólo veo que no veo" (Lihn 1979 

APML ula catedral más grande del mundo está vacía", "se necesita todo el peso de Diosj 

para que al otro lado del fiel de la balanzaj vayan subiendo esos pobres de espíritu", 

"aunque no puede florecer insiste en sus raíces" (Lihn 1986 PE). 

4.6.3. Intertextualita 

Jestli umělci moderní doby kladli důraz na invenci a osobitý, nezaměnitelný styl a byla 

pro ně typická provázanost autora a subjektu (byli ztotožněni), je pro postmoderní éru 

příznačné potlačení autorského megalomanství, což se projevuje v přejímání různých citace 

úryvků a opakování (mnohdy parodické) již existujících stylů (Harvey 1998: 75-76). Podle 

Octavia Pa ze je pro současnou situaci v poezii charakteristické, že veškerá poetická tradice je 

básníkovi k dispozici. Lihn tvrdí, že básník si má být vědom minulosti a z tohoto vědomí 

vycházet: "Un poeta da la medida de su autenticidad en la medida en que su escritura -

conservadora o conquistadora- domine el espacio literario de la época en que se inscribe, 

efectuando allí toda una serie de operaciones descriptibles por su eficacia. Oebe asumir el 

total de eso en 10 que la poesía ha lIegado a constituirse, actualizando una tradición con la 
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originalidad obtenida de su frecuentación y activo conocimiento de los orígenes" (Lihn 

1973)48. 

Ve svých textech tak Lihn často reaguje nejen na historicko-politické dění, ale na 

celou hispánskou tradici. Nepolemizuje pouze se současníky nebo starší generací básníků, ale 

odpovídá i na události z dávné historie a dávné literární tradice. Jeho Estación de los 

desamparados tak připomíná staré koloniální kroniky, na což sám Lihn v úvodu knihy 

upozorňuje (Lihn 1982, EO: 7). Gloria Favi vidí stejný odkaz (ke kronikám) v knize básní EI 

Paseo Ahumada. Tvrdí, že Lihn paroduje heroický obraz země známý od Pedra de Valdivia či 

Ercilly (La Araucana) (Favi 1993: 68). Jako příklad uvádí text "Se recepcionaría a los exiliados 

en el Paseo" ("Santiago medieval con sus garitas de flora acaiga y sus fauna ciegamente 

acampada en el Vivac! fluyendo, ociosamente, a toda hora! tan cesantes como estábamos 

los araucanos en el decir de los conquistadores" Lihn 1983, PA 25). 

Množství intertextuálních odkazů nabízí kniha AI bello aparecer de este tucero. Zde 

Lihn komunikuje se španělským zlatým věkem například užitím sonetové formy. Sám název 

knihy odkazuje na verš z Herrery. 

V Escrito en Cuba čteme text: "EI poeta es un pequefío dios! EI poeta es una pequefía 

República! EI poeta no es ni un pequefío dios ni una pequefía República! La poesía no sirve 

para nada" (Lihn 1969, EC: 42). Zde Lihn naráží na chilskou literární tradici - na Huidobra 

a Parru. 

Odhalovat další citace, aluze a reakce by mohlo být předmětem samostatné studie. 

Pro účely této diplomové práce postačí tento stručný přehled. 

4.6.4. Prostředky k umocnění sdělení: parodie a ironie 

Parodie a ironie jsou prostředky běžné pro postmoderní literaturu (Hutcheon 2002: 

7). U Uhna slouží k reflexi odcizené reality; jde o způsob sebevztahování k této 

nesrozumitelné a nehostinné skutečnosti. Ironie se objevuje nejčastěji v souvislosti 

s milostnými tématy, kde mu pomáhá, aby neupadl do patosu: "No puedo decirlo: pienso en 

48 Líhn, Enrique (1973): "Residencia de Neruda en la palabra Poética". Ensayo, 1973. Internetový 
projekt. Dostupné z: http://www.letras.sS.com/lihn3.htm [cit. 20-08-2007] 
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ti" (Lihn 1972 fO: 12), "No me resisto a las expresiones patéticasJ siempre, es daro, de 

pésimo gusto, y que duelen por anadidura" (Lihn 1983 ABAL: 85). 

V fl Paseo Ahumada Lihn ironizuje situaci chudých: "Si te enfermas ... no tienes más 

que acudir a una dínica particular .,. Si te enfermas de gravedad muérete de gusto/ en uno 

de esos Sheraton" (Lihn 1983, PA: 18). Nebo text popisující stávku, které se účastní 

i pingí.iino, jehož si ovšem nikdo nevšímá, zakončuje Lihn ironickou tečkou: "Asesinos 

gratuitamente/ en tu caso, porque dicen que te dejaban hacerlo entre ellos sin oirte ni 

tocarte/ AI menos debieran haberte condecorado con una herida leve, no?" (Lihn 1983, 

PA: 7). 
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Závěr 

Na začátku naší práce jsme si určili cíl charakterizovat na základě vybraných 

teoretických studií postmoderní (současnou) dobu a společnost. Šlo nám o postihnutí jejich 

charakteristických rysů, které obzvláště vynikají při porovnání s předcházejícími epochami. 

Zaměřili jsme se především na fragmentarizovanost společnosti a neonarcistní tendence v ní. 

Od dobové a společenské charakteristiky jsme přešli k vymezení postmoderní situace 

v kultuře, opět ve vztahu k předešlé éře - k modernismu. Konkrétněji nás pak zajímalo, jak se 

dobové klima odráží v literatuře. Sledovali jsme, co se děje s literárním subjektem, s rolí 

autora a čtenáře, věnovali jsme pozornost žánrové problematice, časovému a prostorovému 

pojetí, reflektovali jsme fenomén vztahování se textu k jiným literárním nebo - obecněji -

kulturním textům. Došli jsme k závěru, že postmoderní literaturu lze zkoumat donekonečna, 

aniž bychom byli s to získat jednoznačnou, celkovou definici. To, co jí je totiž bytostně vlastní, 

je mnohost, pluralita. 

Dalším vytyčeným úkolem bylo analyzovat z obsahového i formálního hlediska texty 

chilského básníka Enrique Uhna. Na počátku analýzy jsme formulovali otázku, zda lze Uhna 

číst postmoderně, jinými slovy, zda u něj lze hledat projevy postmoderní estetiky zkoumané 

v první žásti. Určili jsme si motiv, který je dle našeho soudu v Lihnově poezii všudypřítomný 

a který nám posloužil jako klíč k odemykání různých významových vrstev jeho básní. S jeho 

pomocí jsme se nořili do Uhnova básnického světa s cílem najít odpověď na položenou 

otázku. 

Co tedy můžeme nyní, když jsme se probrali Uhnovými texty říci? Především jsme 

dospěli k přesvědčení, že Uhnovy básně v sobě spojují všechny podstatné rysy současné 

(postmoderní) latinskoamerické poezie. Ale nejen jeho texty jsou zrcadlem postmoderní 

doby. Také Uhnova roztříštěná a roztěkaná osobnost, již za texty tušíme, odráží úděl člověka 

žíjícího v posmoderním světě, jenž je hnán protikladnými silami - na straně jedné touhou 

a snahou pochopit univerzum v absolutním měřítku, na straně druhé vědomím, že jednota 

byla dějiným či myšlenkovým pohybem rozbita v nesrozumitelnou mnohost, a není tudíž 

možné touhu ukojit. 

V Uhnově tvorbě se zrcadlí krize, v níž se ocitá pojem básnického subjektu 

a individuálního básnického stylu. To ovlivňuje další povahu textu, jehož diskurz je 
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fragmentarizovaný a obtěžkaný množstvím intertextualit, cizorodých textů. Místo přímého 

vyjádření sdělení se Lihn uchyluje k použití poarodie a ironie. Jeho básně odrážejí 

nepřekonatelnou propast mezi člověkem a světem, vždy přítomnou distanci mezi nimi, 

rozštěpení mezi slovem a realitou. Lihnovský punc, jimiž jsou všechny básně do jedné 

označeny, má podobu lítosti, smutku z odcizení, z nenáležení. 
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EI mundo fragmentado de Enrique Lihn - resumen 

Este trabajo introduce la obra poética del Chileno Enrique Uhn, en particular 

presenta sus aspectos posmodernos. 

En la primera parte del trabajo se propone una breve característica de nuestra época, 

demarcándola mediante los siguientes términos: posmodernidad, era del vado, sociedad 

narcisista y sociedad fragmentada. Luego se ofrece una breve introducción de los diversos 

conceptos reunidos bajo el término posmodernismo, en contraste con el concepto de 

modernismo. Se refleja aquí la relación entre ambos conceptos estéticos, una vez el 

posmodernismo es entendido como forma antagónica a los postulados modernos, otra vez 

la nueva estética es considerada como una continuación de los presupuestos del 

modernismo. Se conduye que no existe consenso acerca de 10 que implica el concepto de 

posmodernismo y posmodernidad. 

A continuación, se analizan los aspectos generales de la literatura posmoderna y se 

deduce que el estatuto posmoderno es paradójico, ambiguo y ambivalente. Su relación con 

la historia supone tanto una contestación como una complicidad, una crítica como un 

homenaje a la tradición. Los rasgos más significativos del pensamiento en el campo de la 

literatura son (1) escepticismo radical, como consecuencia del descreimiento en los 

metarelatos y en las utopías; para demostrar la inexistencia de verdades absolutas, se 

recurre frecuentemente a la paradoja y el principio de contradicción, luego (2) textos 

excéntricos que privilegian los márgenes frente a los centros canónicos; esta tendencia lIeva 

a la experimentación con temas, personajes, registros lingí.iísticos y formatos literarios que 

habían sido hasta ahora en un segundo piano; luego (3) golpe al principio de la unidad en 

cuya consecuencia se defiende la fragmentación de los textos y se propugna la desaparición 

del sujeto tradicional, (4) obras abiertas que exigen la participación activa del lector 

y ofrecen multitud de interpretaciones. 

En la última parte se analiza la obra poética de Enrique Uhn (1929), dentro del marco 

de las corrientes postmodernas expuestas, resaltando sus modos particulares de enfrentarse 

a algunos de los desafíos más significativos del mundo contemporáneo. Como dave 

interpretativa fue elegido el concepto de alienación que refleja el hablante Lihn 

desamparado, sufre una pena de extranamiento universal, siempre está de paso o en 
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situación irregular con respecto a los demás. La amenidad es estudiada de los diferentes 

perspectivas: en relación con el tiempo, el espacio, la cultura, el oficio, el devenir histórico 

y en relación con los otros. EI motivo de alienación permite a explicar también las estrategias 

de la poesía lihniana: la transformación dej sujeto poético y la fragmentación dej discurso, la 

intertextualiidad, parodia e ironía. Se introducen en el trabajo también las imágenes 

constantes en la poesía lihniana: el hombre adulto arrojado dej paraíso de la infancia, 

peregrine de paso que nunca encuentra habitación, serpiente en su celda de vidrio que se 

limita a ver pasar la vida y finalmente la figura de Narciso que subraya su soledad ontológica 

del poeta condenado a escribir. 

En definitiva se lIega a la conclusión de que la poesía de Lihn contiene los rasgos que 

definen la lírica hispanoamericana actual. Su poesía pone en crisis la noción de sujeto 

poético y de estilo individual, recurriendo a una escritura fragmentada y cargada de 

alusiones intertextuales en la que la expresión directa es sustituida por la parodia. 
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Roztříštěný svět Enrique Lihna - résumé 

Tato práce představuje tvorbu chilského literáta 2. poloviny 20. století Enrique Uhna. 

Konrétně pak zkoumá přítomnost postmoderních aspektů v jeho básnickém díle. 

V první části práce autorka přibližuje rysy charakteristické pro současnou dobu 

a společnost. Pracuje s termíny postmoderna, věk prázdnoty, narcistní a fragmentarizovaná 

společnost. Posléze přistupuje k charakteristice postmodernismu (estetického konceptu), 

který vymezuje na pozadí modernismu, vysvětlením vzájemného vztahu obou estetik. 

Následuje stručný úvod do postmoderní literatury a stručný přehled vývojových tendencí 

v současné hispanoamerické poezii. Do tohoto kontextu je pak situován Enrique Uhn, jehož 

básně jsou podrobeny obsahovému a formálnímu rozboru. Na závěr je posouzeno, do jaké 

míry lze Uhna označovat za postmoderního autora. 
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The fragmentary world of Enrique Lihn: Abstract 

The aim of this thesis is to introduce a Chilean contemporary poet Enrique Uhn, in 

particular, the postmodern aspects of his poetry. 

ln the first part, main characteristic features of the actual society are presented, 

using such terms as posmodernity, age of emptiness, narcist and fragmentary society. The 

author continues with the explanation of the aesthetics of postmodernism that is 

characterized as either emerging from, in reaction to, or superseding, modernism. 

Afterwards, a short introduction to the postmodern literature is given, followed by a brief 

survey of the contemporary Latinamerican literature with a special focus on the Chilean 

poetry. Within this framework, we analyze Lihn's writing, both, its formal andcontent part. 

As a conclusion it is decided whether it is possible to consider Enrique Lihn a postmodern 

writer. 
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