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Abstrakt
Tato diplomová práce je zamýšlená jako ucelené literárněvědné pojednání o dějinách švédského
surrealismu. Byla napsána se záměrem přiblížit průnik světového surrealismu do švédského umění
a nastínit působení nadrealismu na švédskou poezii. I proto její záběr překlenuje relativně dlouhý časový
úsek, sahající od konce dvacátých let dvacátého století až k přelomu let šedesátých a sedmdesátých.
Práce se odráží od myšlenek Edmunda Husserla a Sigmunda Freuda, jejichž vliv na zrod avantgardy
a potažmo surrealismu připomíná. Zároveň je inspirována Bachelardovou Poetikou snění, jejíž základní teze
shrnuje. Následně vyjmenovává hlavní body z Bretonových manifestů a poté se již obrací k švédskému
uměleckému světu. Všímá si nejprve iniciátorské role výtvarné skupiny Halmstadgruppen a zastavuje se
u teoretického působení literárního kritika a spisovatele Artura Lundkvista, zejména pak u jeho sbírky
esejů Ikarus’ flykt.
Hlavní tíha textu však spočívá v postihnutí vlivu surrealismu na poezii tří význačných švédských
básníků Gunnara Ekelöfa, Erika Lindegrena a Larse Noréna. Rané dílo těchto velkých básnických
osobností, napsané a publikované ve třech různých časových obdobích, odráží proměnu recepce
surrealismu ve švédské literatuře a zároveň zachycuje vývoj a posun švédské surrealistické poetiky. Text se
zároveň snaží postihnout osobitost a jedinečnost Ekelöfovy, Lindegrenovy a Norénovy surrealistické
lyriky, která se v kontextu švédského surrealismu vymyká tím, že si i přes jasnou surrealistickou inspiraci
uchovává vlastní, neepigonskou a lehce rozpoznatelnou tvář.
Závěrečná kapitola nabízí kromě stručného shrnutí výsledků studia švédské surrealistické poezie také
několik témat, jimž by bylo možné v budoucnu věnovat další pozornost.
K práci je také připojen dodatek, který přináší krátké zamyšlení nad souvislostmi švédské a české
surrealistické poezie.

Klíčová slova: Art concret, avantgarda, baroko, fenomenologie, konkrétní poezie, modernismus,
psychoanalýza, schizopoezie, sen, surrealismus.
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Abstract
This thesis is intended as a concise history of Swedish literary surrealism. Its goal is to provide not
only an insight into the way surrealism entered Sweden’s contemporary art in general but, more
importantly, to show the influence of surrealism on Swedish poetry of the period. The thesis therefore
maps a substantial period of time which begins in the late 1920s and ends in the 1960s and 1970s.
As a point of departure, the author points out the significance Edmund Husserl’s and Sigmund
Freud’s thoughts had for the birth of the avant-garde and thus also for surrealism. At the same time, the
writer finds inspiration in Bachelard’s La poétique de la reverie, the basic idea of which is summed up at the
beginning of this thesis. Subsequently, the text provides a summary of the main points of Breton’s
manifestos and their relevance. Afterwards, the author turns her attention to the specifics of the world of
Swedish literature. The author elaborates on the role of the Halmstad group (Halmstadgruppen) and
discusses the works of the Swedish literary critic and writer Artur Lundkvist.
However, the main aim of the text is to capture the influence surrealism had on the works of three
important Swedish poets: Gunnar Ekelöf, Erik Lindegren and Lars Norén. In the early stages, the
writings of these major literary personalities - written in three different periods - reflect the reception of
surrealism in Swedish literature in general and the development of Swedish surrealistic poetics in
particular. At the same time, the text also attempts to explain the uniqueness of Ekelöf’s, Lindegren’s and
Norén’s surrealistic poetry which is unparalleled in the context of Swedish surrealism: on the one hand, it
maintains a clear thematic line typical of the movement, on the other hand, it manages to keep its unique
and clearly recognizable character without imitating others.
Apart from a brief summary of the major points of the present thesis, the last chapter offers the reader
several topics which might be interesting for further research.
The thesis also contains an appendix which brings a short reflexion on the differences and similarities
between Swedish and Czech surrealistic poetry.

Key words: Avant-garde, baroque, concrete art, concrete poetry, dream, modernism, phenomenology,
psychoanalysis, schizopoetry, surrealism.
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Sammanfattning
Syftet med denna avhandling är att belysa hur och när den internationella surrealismen kom
till Sverige och vilket inflytande den haft på svensk poesi. Därför omfattar uppsatsen en relativ
lång tidsperiod, som sträcker sig från 1920-talet fram till slutet av 1960-talet.
Avhandlingen utgår från Edmund Husserls samt Sigmund Freuds tankar som var av stor
betydelse både för modernistisk konst och surrealism. Uppsatsen bygger även på Gaston
Bachelards Drömmeriets poetik vars centrala idéer sammanfattas i textens första kapitel. Vidare
behandlas något kortfattat Bretons grundtankar som denne franske författare formulerade i sitt
första och andra surrealistiska manifest. Därefter riktas uppmärksamheten på Sveriges
konstvärld. Först lyftas den s.k. Halmstadgruppen fram, en konstnärsgrupp som spelade en
viktig roll för svensk surrealism. Sedan framhävs Artur Lundkvists betydelse för den svenska
surrealistiska rörelsen, i synnerhet hans essäsamling Ikarus’ flykt.
Avhandlingens huvudämne ligger dock i att bevisa och kartlägga surrealistiska grepp i Gunnar
Ekelöfs, Erik Lindegrens samt Lars Noréns poesi. Deras tidiga diktsamlingar, som skrevs och
publicerades i tre olika tidsperioder, återspeglar förändringar i surrealismens mottagande inom
svenska litteraturkretsar och ger samtidigt uttryck för utvecklingen av surrealistiskt diktande
i Sverige. Dessutom strävar texten efter att fånga Ekelöfs, Lindegrens och Norén individuella
författardrag som är utpräglat individuella och starka. Det är nämligen deras egenart som
utmärker dem från andra svenska surrealistiska diktare.
Det avslutande kapitlet erbjuder en kort sammanfattning och därtill tas det upp några
ytterligare mål som en forstatt forskning skulle kunna rikta sig mot.
Förutom dessa förslag bifogas längst bak en appendix som för fram vissa iaktagelser och
frågor angående svensk och tjeckisk surrealistisk poesi.

Nyckelord: Avantgarde, barock, dröm, fenomenologi, konkret konst, konkretistisk lyrik, modernism,
psykoanalys, schizopoesi, surrealism.
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1. Úvod
DIKTAREN Det har jag diktat en gång!
DOTTERN

Då vet du vad dikt är …

DIKTAREN Då vet jag vad dröm är ... Vad är dikt?
DOTTERN

Ej verklighet, men mer än verklighet …
ej dröm, men vakna drömmar …
August Strindberg

Cílem naší diplomové práce je vysledovat vliv světového surrealismu na švédské umění
a především poezii. Na následujících stránkách se pokusíme zmapovat různé projevy surrealismu
v raném díle básníků Gunnara Ekelöfa, Erika Lindegrena a Larse Noréna, kteří, jak se
domníváme a jak se budeme snažit doložit, surrealistickou poetiku osobitým způsobem
rozvinuli. Hlavními důvody, proč jsme pro zkoumání tohoto avantgarního směru zvolili prvotiny
těchto tří básníků, byly jednak jejich doložený zájem o surrealismus, jednak inovativní způsob,
osobitost a odvaha, s jakou k poetice surrealismu přistoupili. Právě svébytnost uchopení
surrealistických postupů a idejí činí z raných sbírek těchto tří klíčových osobností švédské
literatury díla výjimečná, stále působivá a nadále inspirativní. Výběr a ohraničení zkoumané látky
byl zároveň motivován časovým údobím, v němž zmiňovaní básníci tvořili. Každého z nich
považujeme za představitele jedné etapy švédského surrealismu: V Gunnaru Ekelöfovi
spatřujeme surrealistického pionýra, v Lindegrenových sonetech mannen utan väg kulminují
surrealistické obrazy a schizopoezie Larse Noréna je příkladem surrealistické poezie, vznikající
v soumraku nadrealistického hnutí. Poezie každého z těchto tří básníků ukazuje jinou podobu
švédského nadrealismu, zároveň však surrealistické sbírky Ekelöfa, Lindegrena a Noréna spojuje
výrazové a formální novátorství, vyrůstající z tradičních literárních kořenů.
Východiskem našeho přemýšlení o švédské surrealistické poezii nám částečně bude Poetika
snění Gastona Bachelarda, který se ve své knize zabývá vztahem básnické tvorby a bdělého snění.
Přestože se neztotožňujeme plně se všemi Bachelardovými závěry, poslouží nám některé jeho
myšlenky jako pomyslný odrazový můstek. Bachelard jednak navazuje na Husserlovu
fenomenologii a Freudovu psychoanalýzu, pohybuje se tedy v oblasti surrealistické poezii velmi
blízké, jednak nám Bachelardovo pojetí básnického díla, které autor chápe jako plnohodnotný
a autonomní nástroj poznání světa, umožňuje hledat smysl a pravdivost básnického textu
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„bez ohledu na všechny (jeho) anachronismy“ (Bachelard 2010, s. 115). Bachelardova otevřenost,
která uznává absolutní svobodu tvorby, nám navíc poskytuje prostor nenásilným způsobem
interpretovat poezii tří různých básníků tvořících ve třech různých časových obdobích.
Společnými rysy surrealistické poezie těchto tvůrců je výrazná originalita, nekompromisnost
a snovost. Ta se projevuje mimo jiné v užívání nezvyklých básnických postupů, které na jedné
straně znesnadňují porozumění básně, nebo dokonce cíleně zastírají její smysl, na druhé straně
tímto způsobem nabízejí jiné, neprošlapané cesty interpretace skutečnosti a jejího poznávání.
Myslíme si, že některé z Bachelardových zamyšlení, které spisovatel věnoval například básnické
řeči, snu a snění, nám do jisté míry mohou pomoci poodhalit tajemství Ekelöfových,
Lindegrenových a Norénových surrealistických veršů, jejichž poetickou síť se však pokusíme
rozplést především s pomocí literárněvědných nástrojů.
Protože je tato práce zamýšlena jako jisté uvedení do problematiky švédského surrealistického
umění, považujeme za nezbytné nejprve představit hlavní myšlenky, které formovaly kulturní
prostředí, z něhož surrealismus vzešel. Proto ve stručnosti připomeneme hlavní ideje Edmunda
Husserla a Sigmunda Freuda, jejichž teorie na začátku dvacátého století způsobily velký třesk
ve světě výtvarného umění i literatury a kromě jiného nepřímo umožnily vznik a rozvoj
surrealismu. V této části práce se budeme opírat o studie literárního historika Josefa Vojvodíka
a Miroslava Petříčka.
Po načrtnutí myšlenkového pozadí ve zkratce popíšeme základní charakteristiky a cíle
avantgardního umění, mezi jehož žánry řadíme i surrealismus, a připomeneme hlavní body
surrealistického programu, jehož autorem byl v první řadě André Breton, o němž se v krátkosti
zmíníme. Na tomto místě je třeba podotknout, že se ve švédské odborné literatuře častěji
setkáváme s označením modernismus než avantgarda. S těmito pojmy budeme zacházet jako se
synonymními, zaměnitelnými termíny. Oporou v našem pojetí jsou slova Richarda Murphyho,
který o vztahu modernismu a avantgardy ve své knize Theorizing the Avant-Garde píše: „[…] the
avant-garde […] serves as a cutting-edge of the broader movement of modernism, from which it
frequently appears to be trying with difficulty to free itself“ (Murphy 1998, s. 3). Oprávněnost
takového zacházení potvrzuje i komentář Martina Humpála, který se k této problematice
vyjadřuje v Dějinách skandinávské literatury následovně:
[10]
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„Přestože někteří teoretici pojímají modernismus odděleně od řady avantgardních uměleckých
směrů, které vznikaly zhruba ve stejné době (např. expresionismus, futurismus, surrealismus,
dadaismus apod.), v posledních desetiletích v literární vědě převládá tendence používat termín
modernismus jako zastřešující pojem, pod nějž lze zahrnout i zmíněné směry“ (Humpál a kol.
2006, s. 148).
Zároveň považujeme za nutné hned v úvodu osvětlit vzájmný vztah pojmů avantgarda
a surrealismus. Jak vyplývá z předchozího odstavce, vnímáme pojem avantgarda jako označení
nadřazené různým uměleckým směrům, které byly, slovy Guillaume Apollinaira, výrazem esprit
nouveau, nového uměleckého ducha, vládnoucího v první polovině dvacátého století. Avantgarda
představovala alternativní umělecký koncept, sdružující „all the new schools whose aesthetic
programs were defined […] by their rejection of the past and by the cult of the new“ (Calinescu
1987, s. 117). Smysl své existence hledala a nacházela v neustálém „vpřed“ a jejím cílem byla
„radikální proměna nejen estetických paradigmat, nýbrž celé společnosti“ (Papoušek a kol. 2010,
s. 293). S neustálou transformací souvisel i pro avantgardu typický „analytický přístup ke
skutečnosti“, „sebereflexe“ (Papoušek 2007, s. 64) a od ní odvislá velká míra přehodnocování.
I z tohoto důvodu se avantgardní tvorba vyznačovala „permanentní proměnou“ (Papoušek 2007,
s. 20) a avantgardní dílo neustále vyzývalo očekávání recipienta, pohrávalo si s ním, provokovalo
a experimentovalo. Do této široké definice zapadá podle našeho mínění i umění surrealismu,
které tedy chápeme jako jeden z proudů v mohutném řečišti avantgardních hnutí.
Otec surrealismu André Breton nejprve definoval nadrealismus jako čistý psychický
automatismus neohlížející se na rozumovou kontrolu, estetiku nebo morálku (První manifest
surrealismus, 1924). V první, intuitivní fázi, hlásal pod silným vlivem Freudovy psychoanalýzy
všemohoucnost snu a skrze principy osvobozeného nevědomí chtěl nahradit veškerou dosavadní
kulturu. Cílem surrealistů bylo vytvořit (anti)uměním předpoklady pro úplnou proměnu života
společnosti, jejich mottem byla naprostá nezávislost umění na rozumu a surrealistickým
synonymem pro krásu se stala nahodilost: „Endast det underbara le merveilleux är vackert!“, cituje
Ragnar Holten ve své monografii o švédském surrealismu André Bretona.
Podobně jako celá avantgarda se ale i program surrealistického hnutí v průběhu let
pozměňoval a vyvíjel. Surrealistická tvorba druhého období, které je možno zasadit do třicátých
[11]
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let, „stavěla ve svých snových a fantazijních kreacích tvůrčí aspekt freudovského světa nevědomí
a konkrétní iracionality do přímé opozice vůči světu jednostranně racionálnímu a konvenčnímu“
(Dryje 2011, s. 3). Oproti tomu generace let čtyřicátých a padesátých se musela vyrovnat s dvojí
reálnou zkušeností destruktivní podoby lidské iracionality, totiž s absurdní obludností
nacistického a stalinistického totalitarismu, která co do intenzity překonala i ta nejdivočejší plátna
Salvadora Dalího a jež se projevovala mimo jiné v brutální a syrové obraznosti.
Za společný rys surrealistických děl považuje Ragnar von Holten subjektivní výklad
skutečnosti, založený na „drömmarnas allmakt, på tankens ointresserade lek“. Jak však správně
poznamenává, spíše než umění je surrealismus „ett slags livsfilosofi“ (Holten 1969, s. 10). Podle
Holtena prostupuje skutečný surrealismus všemi rovinami života a odráží se proto jak v literatuře
nebo výtvarném umění, tak v osobním postoji umělce. Pokud bychom měli vylíčit podobu
autentického surrealistického artefaktu a vymezit ho vůči ostatním avantgardním dílům, mohli
bychom se mnohdy dostat do nesnází. Karel Teige ve svém článku „Abstraktivismus,
nadrealismus, artificielismus“ upozorňuje, že v umění nadrealismu „nejde o otázku formy a její
rovnováhy“ (Teige 1971, s. 597). Pravou podstatou surrealismu byla víra ve svobodu lidské
imaginace, která jediná byla „příslibem uchování lidské svobody“ (Bydžovská, Lenka – Srp, Karel
(eds.) 1996, s. 22). K tomuto cíli, jenž si surrealistické hnutí vytklo, bylo nutno využít v rovině
umění a poezie „všechny dřívější zkušenosti i nové prostředky, které se nabízely. Tento postoj
vedl přirozeně k mnohým experimentům, k překračování uměleckých hranic a hledání nových
cest, tedy uměleckým krokům, které byly příznačné pro celou avantgardu.
Na úvodní kapitolu, kterou, jak jsme výše naznačili, zamýšlíme spíše jako obecné a teoretické
uvedení věnované zrodu avantgardy, navážeme oddílem popisujícím průnik surrealismu do
švédského umění. Nejprve přiblížíme, jakým způsobem a kdy se švédští výtvarní umělci
a spisovatelé se světovým surrealismem seznámili. Následně se zaměříme na výtvarnou skupinu
Halmstadgruppen,

jejíž

členové

zanechali

v dějinách

moderního

švédského

umění

nesmazatelnou stopu a stali se jedněmi z hlavních iniciátorů a hybatelů surrealistického dění ve
Švédsku. V této kapitole se budeme opírat především o publikace teoretiků umění Viveky
Bosson a Ragnara von Holtena.
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Po této kratší umělecko-historické exkurzi do oblasti švédského výtvarného umění se blíže
seznámíme s důležitou sbírkou esejů Ikarus’ flykt, kterou napsal básník, překladatel a hlavní
teoretik švédského modernismu Artur Lundkvist. V páté kapitole své esejistické sbírky, nazvané
„Surrealismen: det okändas erövring“, přinesl Lundkvist první švédský ucelený výklad základních
myšlenek surrealismu. Kniha se setkala s velkým ohlasem, působila inspirativně na mnohé
umělce i spisovatele a stala se pravděpodobně nejvýznamnější švédskou publikací pojednávající
o surrealismu.
Na tomto místě bychom rádi vysvětlili, proč v naší práci pomíjíme Lundkvistovu
surrealistickou tvorbu. Přestože byl Artur Lundkvist jedním z prvních švédských básníků, kteří se
o surrealismus začali aktivně zajímat1, a přestože se do jeho poezie tento zájem promítl (např.
Nattens broar, 1936 či Sirensång, 1937), rozhodli jsme se jeho surrealistické verše do diplomové
práce nezařadit, a to především z toho důvodu, že je literární kritika hodnotila a hodnotí jako
poměrně konvenční2. Lundkvistův přínos švédskému surrealismu se nám zdá být významnější,
podobně jako tomu bylo například v případě českého avantgardního teoretika umění Karla
Teigeho, na poli teoretickém. Od roku 1930 publikoval Lundkvist články, v nichž surrealismus
hájil (např. roku 1930 na stránkách časopisu Fönstret), prezentoval jeho hlavní představitele
(např. roku 1935 medailon o Bretonovi v Bonniers litterära magasin) a vysvětloval základní
myšlenky surrealistického hnutí. Touto osvětovou činností šířil nejen povědomí o surrealismu,
ale získával i nové stoupence, mezi něž patřil kromě jiných básník Erik Lindegren. Je to, podle
nás, především Lundkvistova rozsáhlá a bohatá teoretická činnost, kterou se zapsal do dějin
švédského surrealismu.
Po shrnutí Lundkvistova eseje o surrealistickém umění se již hodláme věnovat prvnímu
zástupci švédské surrealistické poezie Gunnaru Ekelöfovi, o němž literární historici hovoří jako
o největším ze švédských surrealistů. Než přejdeme k čistě surrealistickým prvkům Ekelöfova
debutu, poukážeme na vliv uměleckého programu Art Concret, který se v Ekelöfově průlomové
1 V roce 1930 se v Paříži setkal se Soupaultem a Delteilem a v anktetě uspořádané literárními novinami Bonniers
litterära magasin se prohlásil za surrealistu. Více viz Forshage, s. 23n
2 Matthias Forshage v prvním dílu své historie švédského surrealismus Towards the history of surrealism boreal přímo
píše: „Lundkvist’s books of surrealist poetry are actually not very far from rather conventional poetry“ (Forshage,
s. 23).

[13]

(Ne)skutečnost snu: Surrealismus ve švédské poezii

surrealistické sbírce sent på jorden (1932) zrcadlí a který do ní přináší nezvyklý a do té doby
neslyšený tón. Poté si budeme všímat surrealistických tendencí, které jsou pro Ekelöfův básnický
debut příznačné. Teoretické pozadí pro tuto kapitolu jsme získali především četbou ekelöfských
monografií a studií Anderse Cullheda, Bengta Landgrena a Anderse Olssona.
Rádi bychom předeslali, že se v diplomové práci zabýváme pouze Ekelöfovou první sbírkou
poezie. U autora, který za svůj tvůrčí život publikoval na dvacet básnických titulů, se tato zúžená
pozornost může jevit jako nedostatečná. Ekelöf však byl, slovy Magnuse Halldina, „en poet
i ständig rörelse“ (Halldin 2007). Ve sbírkách následujících těsně po sent på jorden (Dedikation,
1934; Sorgen och stjärnan, 1936; Köp den blindes sång, 1938) zaujímá Ekelöf spíše „naturromantisk
hållning“ (Halldin 2007) a inspiraci čerpá více u Blakea a Stagnelia než v Bretonově kruhu. Knihu
veršů Dedikation básník označuje jako „en skyldig tribut åt tiden“ (Landgren 1971, s. 94)
a v článku „En återblick“, otištěném roku 1935 v prosincovém čísle Bonniers litterära magasin,
se pak definitivně od Bretona a jeho školy odklání. Se sbírkou Färjesång (1941) přichází nejen
velký průlom u kritiky, ale také zcela nová fáze Ekelöfovy tvorby, výrazně ovlivněná filozofickým
materialismem, mysticismem a antickým i byzantským uměním.
Po kapitole věnované Ekelöfově prvotině se naše pozornost obrátí k vysoce originální,
surrealismem ovlivněné sbírce sonetů mannen utan väg, kterou roku 1942 vydal básník Erik
Lindegren. Lindegrenovu knihu sonetů považujeme za jedinečný příklad nevšední surrealistické
poetiky, do níž se promítá Lindegrenův zájem o starší, především barokní literaturu. Než však
přejdeme k barokním rysům Lindegrenovy surrealistické sbírky, zamýšlíme nejprve ve stručnosti
připomenout jeho básnický vývoj od vydání debutu Posthum ungdom (1935) do sepsání sonetů
mannen utan väg. Mimo jiné chceme vyzdvihnout roli, jakou ve vývoji básníkovy poetiky sehrála
jednak zmiňovaná Lundkvistova sbírka esejů o surrealismu, jednak četba literárně-teoretických
statí angloamerického básníka T. S. Eliota, jehož dílo si Lindegren oblíbil a které také překládal.
Poté se již zaměříme na pozoruhodné prolínání surrealistické a barokní poetiky, které z poezie
mannen utan väg činí jedinečnou, nesmírně podnětnou a nadčasovou básnickou sbírku. Básně muže
bez cesty se tedy pokusíme zasadit nejen do kontextu surrealistického, ale upozorníme i na barokní
rysy Lindegrenových sonetů. Vycházet budeme ze studií Josefa Vojvodíka, věnovaných
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baroknímu a avantgardnímu umění. Oporou v našem výkladu nám bude též rozsáhlá monografie
Rolanda Lysella, dále kniha Anderse Cullheda a konečně literární studie Bengta Landgrena.
Podobně jako v kapitole o Ekelöfově debutu se také v oddílu věnovaném Lindegrenovi
omezíme pouze na jednu sbírku poezie. Důvody tohoto úzkého výběru vyplývají, stejně jako
v případě Ekelöfa, z charakteru Lindegrenovy pozdější tvorby. Jeho třetí kniha básní Sviter (1947)
byla sice okamžitě prohlášena za „höjdpunkten i den svenska 40-talslyriken“ (Göransson 2010)
a znamenala „Lindegrens definitiva genombrott hos kritiken“ (Ibid). Jednalo se však o sbírku
stylově různorodou, v níž inspirace surrealismem ustupuje. Sviter obsahují verše jasnější, téměř
klasicky harmonické (např. „Gammal indian“) a milostné (oddíl „Amoroso“), ale také básně
naprosto nové a odlišné, v kostrbatém, modernistickém rytmu zaseklého gramofonu (např.
„Dagens dikt? eller den trasiga grammofonplattan“). Roku 1954 vydal Lindegren svou čtvrtou
a poslední sbírku poezie, pojmenovanou Vinteroffer. Jestliže některé básně ze Sviter, napsané na
objednávku pro Halmstadgruppen a halmstadských malířů, nezapřou inspiraci surrealismem,
odkazují verše Vinteroffer již jasně k tradici symbolismu, konkrétně k poezii Stéphana Mallarmé,
a zcela opouštějí bretonovskou snovost. Sbírku uvádí báseň symbolicky pojmenovaná „Ikaros“,
která je tragickým obrazem basníkovy osamělé a marné snahy dosáhnout vysněného ideálu.
Podobně jako Ikarus, který neuposlechl nabádání svého otce, vzlétl až k samotnému slunci a byl
spálen jeho paprsky, jako by i modernista Lindegren překročil hranice vyslovitelného, „pressa(de)
språket mot det omöjliga“ (Göransson 2010), až nakonec jeho básnický hlas po vydání Vinteroffer
navždy utichl.
Kapitola následující za lindegrenovským oddílem je zamýšlena jako most mezi poetikou
čtyřicátých a šedesátých let, kdy vydal své první básnické sbírky Lars Norén, poslední švédský
surrealistický básník, jemuž v naší diplomové práci budeme věnovat pozornost. V této
propojující části se budeme snažit nastínit dopad, jaký měly na vývoj švédské poezie
Lindegrenovy sonety mannen utan väg. Jejich roztříštěná, explozivní poetika totiž vyvolala ostrou a
bouřlivou

diskusi

o

srozumitelnosti

poezie,

ve

švédské

literární

historii

známou

jako obegriplighetsdebatten. Pokusíme se zde naznačit směr, kterým se v letech následujících po
vydání sbírky mannen utan väg ubíral švédský surrealismus. Ve výkladu budeme vycházet ze studií
Mattiase Forshage a z Holtenovy monografie Surrealism i svensk konst.
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Po tomto krátkém literárně-historickém intermezzu si konečně představíme básnickou tvorbu
Larse Noréna. Nejprve si povšimneme Norénova vztahu k surrealistické tradici, abychom
následně pojednali o zcela jiném uměleckém stylu, konkrétním umění Öyvinda Fahlströma, které
Norénovu svébytnému surrealistickému výrazu vtisklo nevšední rysy. Náš zájem upřeme na
osobitou surreálnou poezii sbírek Inledning nr: 2 till SCHIZZ (1965), Encyklopedi. Memoires sur la
fermentation 1-3 (1966) a Stupor. Nobody knows you when you’re down and out (1968), kterou Cecilie
Sjöholm a Mikael van Reis označují termínem schizopoezie. Norén ve schizopoetických básních
svérázným způsobem aktualizuje surrealistické postupy, aniž by však byl poplatný surrealistickým
předchůdcům. Naopak lze Norénovu schizopoezii chápat jako kritickou odezvu na literární
tradici, do níž již surrealismus šedesátých let patřil. Podklady k našemu uvažování o Norénově
umělecké recepci surrealismu jsme získali z knih Cecilie Sjöholm a Mikaela van Reise, důležitým
zdrojem informací byly také studie Jespera Olssona.
Norénova pozdější básnická produkce, která nadobro ustala roku 1980, odkdy se autor věnuje
výlučně dramatu, zůstává mimo zájem této práce. V pozdějších sbírkách ze sedmdesátých a
osmdesátých ket (Revolver (1969), Order (1978), Murlod (1979) a Hjärta i hjärta (1980)) se básníkův
jazyk výrazně proměňuje a nabývá „en strängt reducerad och existentiell karaktär, som ibland
gränser till det asketiska“ (Algulin 2002, s. 573). Norénův odklon od surrealismu koresponduje
s dobou soumraku vyčerpaného surrealistického hnutí. Surrealismus v šedesátých letech, v době
uvolněné morálky hnutí hippies, přestal šokovat, přestal provokovat, jeho kouzlo sláblo.
Radikální postoj uzavřené skupiny umělců rozbředl v moři populárního umění. Surrealismus
ztratil jasný cíl i konkrétního nepřítele, vůči kterému by se surrealistické umění mohlo
vymezovat. Jediným zaměřitelným terčem se tak stal vlastní umělecký okruh. Roku 1966 zemřel
zakladatel a vůdčí postava surrealistického hnutí André Breton (1966) a krátce poté byla
rozpuštěna i rozpolcená francouzská surrealistická skupina (1969). V této souvislosti můžeme
vzpomenout závěrečná slova Mateie Calinescu, která tento literární kritik ve své monografii Five
Faces of Modernity věnoval smrti avantgardy: „When, symbolically, there is nothing left to destroy,
the avant-garde is compelled by its own sense of consistency to commit suicide“ (Calinescu
1987, s. 124). Surrealismus se ocitá v bezvýchodné kritizi. V tomto okamžiku ztrácí Lars Norén
o vytěžené nadreálné krajiny zájem a ze švédské surrealistické scény mizí poslední výrazná
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básnická osobnost, na jejíž místo, jak konstatuje Lasse Söderberg (Söderberg 1993, s. 12),
doposud žádný nový tvůrce nenastoupil. V tomto bodě končí i naše diplomová práce.
Po závěru, shrnujícím výsledky našeho zkoumání, hodláme vložit do naší diplomové práce
ještě krátký dodatek. Při přípravě materiálu jsme se totiž neubránili srovnávání dvou surrealismů
– švédského a českého, které vyrůstaly ve dvou odlišných uměleckých světech. Bohužel rozsah
textu práce nám neumožňuje hlouběji se zabývat všemi otázkami, na které bychom rádi přinesli
odpověď, přesto bychom rádi přednesli alespoň několik nápadů, myšlenek a postřehů, které by,
podle nás, mohly být na jiném místě dále zkoumány a rozvedeny. Tímto stručným komentářem
bude naše diplomová práce zakončena.
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2. Metoda uzávorkování snu aneb Bachelardova poetika snění
V tom zvláštním čase svého mládí jsem patrně věřil, že to, co prožívám, sním, a to, co sním, prožívám […] Velmi často se tyto dva
světy vzájemně pronikaly a bez mého vědomí vytvářely třetí, dvojznačný svět mezi skutečností a snem. Někdy se v něm ta nejzjevnější
skutečnost rozpouštěla v mlhách, zatímco zvláště bizarní fantazie osvěcovala ducha a dávala mu zázračnou subtilitu a jasnost. Tehdy se
nejasné duševní obrazy zhušťovaly a vzbuzovaly dojem, že se jich lze dotknout prstem. Hmatatelné předměty se naopak stávaly přízraky
sebe samých, až jsem skoro věřil, že je možné jimi projít stejně snadno, jako když člověk při pohybu ve snu proniká zdmi. Když se vše
vrátilo ke svému pořádku, zůstalo mi z toho všeho jediné znamení, náhlá a mimořádná schopnost zamilovat si hluky, hlasy, vůně,
pohyby, barvy a tvary, které najednou byly vnímatelné jiným způsobem a vyznačovaly se důvěrnou přítomností, která mě naplňovala
nadšením.
Henri Bosco

Jak název diplomové práce napovídá, bude předmětem našeho zkoumání švédská
surrealistická poezie a básnické ztvárnění (ne)skutečnosti snu. Závorkami, do nichž jsme uzavřeli
záporku „ne“, jsme chtěli naznačit křehkou hranici mezi tím, co považujeme za skutečné, tedy
opravdu jsoucí, a tím, co se nám zdá být pouhou iluzí. I zdánlivě objektivní danost totiž
předpokládá určitý výběr a uspořádání, které vychází ze zkušeností, znalostí a genetických
dispozic vnímatele. V jedné ze svých statí Miroslav Petříček říká, že „naše vidění je ovlivňováno
tím, co víme (anebo tím, co se domníváme vědět)” (Petříček 1997, s. 22), že způsob, jak se nám
skutečnost jeví, je vázaný na pohled jedince. Takto se podle něj skutečnost stává subjektivní, náš
pohled na ni může být zkreslený a její pravá podstata se nám může skrývat pod maskou
přetvářky, pod rouškou klamu. Z tohoto hlediska lze říci, že taková skutečnost je ve své podstatě
falešná a iluzorní.
Ve třicátých letech se mnozí umělci i myslitelé domnívali, že z oblouzení nás může probrat
sen. Patřil k nim například Freudův žák Carl Gustav Jung, který mimo jiné věřil, že sen má moc
sejmout světu škrabošku, otevřít zaslepené oči snícího a vyjevit mu skutečný stav věcí. Sny, slovy
C.G. Junga, totiž „nejsou ničím jiným, než za co se vydávají. Nelžou, hovoří pravdu, nic
nezkreslují, nic nezastírají“ (Jung 2003, s. 148). I proto, jak byl Jung přesvědčen, se může
neskutečnost snu přibližovat skutečnosti mnohem více než realita, pozorovaná a prožívaná
ve stavu bdělosti. Kmen Irokézů, amerických lesních indiánů z oblasti Velkých jezer, považoval
sen, podobně jako Sigmund Freud, za jazyk duše, za nástroj k vyjádření tužeb a přání. Irokézové
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však, v naprostém protikladu k západnímu racionalismu, „stavěli snový život nad život reálný“
(Coxhead David, Hiller Susan 1990, s. 12). Přes pozoruhodnost irokézského přístupu k realitě se
budeme raději zabývat sněním poetickým, jehož poetiku se pokusil ustavit Gaston Bachelard.
Některé myšlenky tohoto francouzského filozofa a spisovatele, sepsané v knize Poetika snění
(Bachelard 2010), budou naším vodítkem při čtení básnických textů švédských surrealistů.
Ve třicátých letech 20. století publikoval Bachelard studii s názvem „Svět jako rozmar
a miniatura“, v níž načrtl základní ideje svého díla, ovlivněného fenomenologií a psychoanalýzou,
myšlenkovými proudy, které významným způsobem pozměnily pohled na svět i umění
dvacátého století. Vnímaný svět Bachelard ohraničuje z jedné strany racionálním myšlením,
z druhé strany nočním snem a prohlašuje, že „snění […] je na rozdíl od vědeckého ducha
schopno poskytnout obraz světa jako celku“ (Bachelard 2010, s. 206). Tuto, pro mnohé poněkud
odvážnou tezi, která je však přesto hodna zamyšlení, dále rozvíjí v Poetice snění, v níž na jedné
straně volně navazuje na Jungovu teorii kolektivního nevědomí, na straně druhé překračuje
hranice psychoanalýzy.
V Poetice snění Bachelard vyjasňuje distinkce mezi snem a sněním, které se, budeme-li
parafrázovat, od nočního snu odlišuje především zásahem vědomí3. Různice mezi snem
a sněním popisuje Bachelard následujícími slovy: „Mezi nočním snem a sněním je pro nás
zásadní rozdíl, a to rozdíl spadající pod fenomenologii: zatímco snivec nočního snu je stínem,
který ztratil své já, snivec snění […] může ve středu svého snícího Já formulovat cogito. Jinými
slovy, snění je snovou aktivitou, v níž přetrvává svit vědomí. Snivec snění je svému snění
přítomen“ (Bachelard 2010, s. 104).
Tento Bachelardův postřeh nezmiňujeme proto, že bychom ho považovali za myšlenku, která
změnila chod dějin filozofie. Domníváme se ale, že tato nepatrná zmínka má v naší práci své
opodstatnění. Bdělé snění bylo totiž důležitou součástí tvůrčího procesu všech tří básníků, jimž
se budeme později věnovat. Stejně tak Bachelardova víra v pravdivost poezie „bez ohledu
na všechny anachronismy“ (Bachelard 2010, s. 115) na nás dnes může působit přemrštěně. Avšak

3

„Za pomoci fenomenologie může být distinkce mezi snem a sněním vyjasněna, neboť možný zásah vědomí ve
snění poskytuje rozhodující znak“ (Bachelard 2010, s. 17).
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myšlenka autentičnosti snových představ byla ve své době klíčová jak pro surrealistické umění,
tak pro poezii.
Bachelard v Poetice snění jednak ustavuje stav snění jako nástroj poznání světa, čímž navazuje
na základní surrealistickou premisu, formulovanou Bretonem v surrealistických manifestech,
jednak snění spojuje s básnictvím, jehož obrazy a slova se stávají prostředníky pravdy, i když, jak
by bylo možné namítnout, pravdy značně subjektivní. Zároveň Bachelardovo pojetí básnického
jazyka vyzdvihuje absolutní svobodu tvorby a nezávislost zobrazování světa a téměř romanticky
poukazuje na výsadní postavení poezie jako prostředku přiblížení se skutečnosti. Přitom však
nepodmiňuje ryzí uměleckou činnost čirým automatismem a nezavrhuje podíl vědomí
na básnické tvorbě, jak činí například Breton v prvním surrealistickém manifestu. Breton je snad
až příliš poplatný psychoanalytické teorii, která podle nás redukuje umělecké dílo na projev
potlačovaných pudů a komplexů a silně tak omezuje možnosti jeho interpretace. Právě
vyzdvižení vědomí jako aktivní složky, podílející se na tvůrčím procesu, považujeme za jednu
z linií Bachelardova myšlení, která by mohla přispět k pochopení svébytnosti švédské
surrealistické poezie.
V souvislosti se surrealismem je zvláště významná Bachelardova víra v básnické slovo, které,
jak francouzský myslitel píše, dokáže „nalézt pravdu ve všech nepravidelnostech řeči a otevřít
všechna vězení bytí“ (Bachelard 2010, s. 149). Bachelard osvobozuje slovo ze zaběhlých
konvencí a přiznává mu důležitou vlastnost, kterou bychom po vzoru surrealistů mohli nazvat
zázračnou. Je také přesvědčen, že básnický obraz dokáže vystihnout a vyjádřit to, co prosté slovo
popsat neumí. Přiznáváme se zde, že tuto víru, díky níž básníci jako Ekelöf, Lindegren a Norén
bořili literární konvence a posouvali poezii do nových rovin, s Bachelardem do určité míry
sdílíme. Bachelard chápe básnický jazyk jako „zvláštní psychickou realitu“ (Bachelard 2010, s. 28)
a slova připodobňuje k lasturám řeči4, v nichž se ozývají vzdálené a neviditelné významy. Ve své
knize říká: „Naslouchá-li (básník) určitým slovům, […] slyší snivec slov hučení světa snů“
(Bachelard 2010, s. 51). My se, obrazně řečeno, ozvěnu světa snů švédských surrealistů, k níž nás

4

„…pro snivce slov existují slova, která jsou lasturami řeči“ (Bachelard 2010, s. 51).
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Bachelardovo přemýšlení o poetickém snění nasměrovalo, pokusíme zaznamenat v naší
diplomové práci.
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3. Předpoklady surrealismu: novátorské myšlení Edmunda Husserla
a Sigmunda Freuda
Básnická, vědecká a filosofická myšlenka, aniž byly totožné, vyvíjejí se paralelně,
ve vzájemné souvislosti a někdy dokonce v symbióze. Vědecká tvorba vyžaduje,
právě tak jako umění, inspiraci, intuici, invenci, úchvat, zanícení.
Karel Teige

Jedním z argumentů, podporujících vhodnost zvolené metody, je příbuznost Bachelardovy
Poetiky

snění

s dvěma

nejvýznamnějšími

myšlenkovými

proudy

dvacátého

století

–

psychoanalýzou Sigmunda Freuda a fenomenologií Edmunda Husserla, které nevratně proměnily
přístup k vnímání skutečnosti a tím zásadním způsobem ovlivnily nejen moderní uvažování
o světě, ale i avantgardní umění, a tedy i surrealismus. Proto věnujeme několik vět základním
idejím těchto myšlenkových hnutí, bez nichž by, dovolujeme si tvrdit, nebylo surrealismu.

3.1. Psychoanalýza a fenomenologie: východisko z krize objektivity
Umělec, který je prost kritické soudnosti,
a kritik, jenž nežije básnickou myšlenkou,
jsou odsouzeni k ztroskotání.
Karel Teige

Psychoanalýza a fenomenologie se zrodily na prahu nového tisíciletí jako zvěstovatelé krize
vědy, filozofie a evropské kultury5. V roce 1900, kdy zemřel Friedrich Nietzsche, vyšlo jedno ze
základních děl 20. století – Freudův Výklad snů (Die Traumdeutung, 1907), „nejjistější základ
psychoanalýzy“ (Vojvodík 2011, s. 1), a ve stejném roce byl vydán i další klíčový spis, první část
Husserlových Logických zkoumání (Logische Untersuchungen, 1900). Jádrem obou paralelně se

5 Z čeho krize vyrůstala? Velice zjednodušeně řečeno, zakladatel fenomenologie Edmund Husserl byl toho názoru,
že “ (se) věda přestala tázat, jak je poznání vůbec možné“, a pouze „poznávala“, aniž by se zamýšlela nad tím, že náš
svět je již nejrůznějším způsobem interpretovaný, „vždy jaksi zprostředkovaný“ (Petříček 1997, s. 20), a naše vidění
ovlivňováno tím, co víme. Krize se tedy týkala otázky objektivity našeho poznání.
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vyvíjejících teorií bylo „přehodnocování filozofického pojmu vědomí v psychologii 19. století“
(Ibid).
Pro nás je zajímavý především fakt, že základ psychoanalytické teorie i fenomenologické
filozofie spočívá, jak ukazuje Vojvodík ve výše citované studii, „v postoji analyzujícího subjektu
k předmětu poznání“. Cílem a smyslem psychoanalýzy je, jak uvádí Vojvodík „analytické
uvědomění si původu a příčiny poruchy“, tedy nutnost „uvědomit si nevědomé jako hlavní
terapeutický efekt“. Fenomenologickou teorii pak Vojvodík prezentuje jako „terapeutický pokus
evropské racionality“. Výchozím pojmem Husserlovy fenomenologie je cogito, které filozof chápe
jako „čiré vidění, jehož jsme schopni v každém okamžiku reflexí našich prožitků“ (Vojvodík
2011, s. 2). Vojvodík upozorňuje, že podobným způsobem definuje vědomí i Sigmund Freud,
který říká, že vědomá je „představa, která je přítomná v našem vědomí a kterou vnímáme“.
Hlavním zájmem psychoanalýzy i fenomenologie, shrnuje Vojvodík, je tedy problém
„obrazového vědomí i (snového) nevědomí“, které je také cílem psychoanalytické práce.
Nevědomí nasvícené psychoanalytikem se znovu stává vědomím, slovy Josefa Vojvodíka:
„Nevědomí je byvším vědomím, které bylo zapomenuto, tím však nezmizelo ze světa, ale tvoří
latentní vrstvu duševního života, ve kterém nic nezmizí“ (Vojvodík 2011, s. 2).
Středobod obou teorií tedy tvoří vědomí, které je, svým způsobem, jak Husserl zdůrazňuje,
věčné a nesmrtelné, protože v jistém smyslu „předchází světu jako transcendentální subjektivita,
a v něm jediném existuje smysl absolutního bytí, zatímco existence světa je pouze relativní“
(Petříček 1997, s. 23). Husserl vybízí, abychom se vzdali „naivní víry ve svět“ (Ibid) a spoléhali
pouze na své vědomí, protože svět a jeho předměty se, podle Husserla, konstituují právě v něm:
„Nikoli my existujeme ve světě, ale svět existuje v našem vědomí“, parafrázuje Husserla Petříček.
V Husserlově fenomenologii pozbývá svět své platnosti jako čehosi existujícího, stává se tedy,
Petříčkovými slovy, „[…] pouhým nárokem na platnost, nárokem, který bude třeba teprve
ověřit“. Husserlovo pojetí nás osvobozuje od skutečnosti a svou koncepcí „uzávorkování“ svět
irealizuje ve smyslu „proměny skutečnosti v představy“ (Petříček 1997, s. 23). Tím se vědomé
představy stávají „životním prvkem fenomenologie, […] zdrojem jejích věčných pravd“
(Papoušek a kol. 2010, s. 214). Skutečnost světa se proměňuje ve sféru fikce a fenomenologická
redukce metamorfuje v „transcendentálně filozofický analogon estetické zkušenosti“ (Ibid).
[23]
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Zpochybňování zjevné skutečnosti viděného světa, myšlenka obratu do vlastního Já a do
hlubin nitra, „vypnutí“ všech dosavadních návyků myšlení a „prolomení hranic ducha“
(Papoušek a kol. 2010, s. 214) měly naprosto klíčový význam pro vývoj avantgardního umění
a jejich jasné ozvuky nalezneme i ve švédské surrealistické poezii. Uskutečnění Husserlovy „ideje
absolutního poznání“ (Ibid) nabízelo umění naprostou svobodu projevu. Umělci se s oporou
v těchto myšlenkách mohli pokusit o „obnovení původní autentičnosti fenoménů a věcí“, a to
doslova jakýmkoli způsobem podle hesla „svět je takový, jak se jeví mému vědomí“ (Petříček
1997, s. 24).
Také působení psychoanalýzy na výtvarné umění a literaturu bylo pro kulturní dějiny
dvacátého století zásadní, a to obzvlášť v souvislosti s dvěma světovými válkami. Výtvarné
umění a literatura odhalily s pomocí Freudovy nauky „démonicky temnou tvář lidské existence,
[…] vytěsněnou sexualitu, obsese, neurotické a iracionální stavy, ale také katastrofickoapokalyptické scénáře destruktivní eschatologie v atmosféře zhroucení starého světa“ (Vojvodík
2011, s. 1).

3.2. Osvobozující avantgarda
Tím starým světem přec jsi znaven nakonec.
Guillaume Apollinaire

Teoretické

zastavení

u

hlavních

východisek

a

myšlenek

psychoanalytického

a fenomenologického přístupu k lidskému vědomí a poznání nebylo bezúčelnou exkurzí do
muzea filozofických a psychologických idejí počátku 20. století. Mělo nám představit základní
myšlenky, které se rodily v ambivaletní době prvních desetiletí nového století. Fenomenologický
i psychoanalytický přístup byl protiváhou čistě empirického a racionálního přístupu tehdejší
bouřlivě se rozvíjecí vědy, která zaznamenávala mnoho úspěchů a fascinovala řadu umělců
(nadšení nalezlo výraz například v tvorbě futuristů, toužících zbavit se minulosti a oslavujících
věčnou a všudypřítomnou rychlost). Jak upozorňoval Husserl, nebyla však věda ani filozofie
v záři mnohých úspěchů schopna sebereflexe a kritického pohledu. S jistou dávkou nadsázky
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a zjednodušení by bylo možno říci, že očarování technickým pokrokem, zaslepenost
a sebezahleděnost moderní evropské civilizace vedly k vypuknutí tragédie světové války.
Z tohoto ideového podhoubí vyklíčilo avantgardní tvůrčí úsilí, které vyrůstalo z představy, že
ve světě civilizační moderny 20. století si není možné zachovat přirozený, spontánní životní
postoj a že se realita moderního světa stala pro člověka neuchopitelnou. Avantgardní umělci
usilovali o „důsledné sesazení vládnoucího estetického paradigmatu tzv. tradicionalistického
umění či přímo o jeho likvidaci“ (Papoušek 2007, s. 20). Začali se zabývat problematikou
fantazie, fikce a reality, řešili vztah označujícího a označovaného. Postupně se rozvinuly různé
teorie avantgardního umění. Jednu z nich představoval ruský formalismus, který vycházel
ze Šklovského myšlenky „smrti věcí a smrti forem“. Formalisté usilovali o prolomení strnulých
stereotypů „znovuoživením forem a vzkříšením slova - tzv. zaumným jazykem, tedy radikálně
nekonvenčním, alogickým nebo metalogickým jazykem, vzbuzujícím překvapení a úžas“
(Papoušek a kol. 2010, s. 172). Formalisté navazovali na „aristotelovský princip neobyčejnosti“
(Papoušek a kol. 2010, s. 173), který se stal stěžejním v umělecké teorii a praxi celé avantgardy
10. až 30. let 20. století a který přinášel umělcům svobodu objevování zcela nových, dříve
zapovězených horizontů kreativity.

3.3. Surrealismus ante portas: cestou nadrealismu
Surrealism is destructive, but it destroys only
what it considers to be shackles limiting our vision.
Salvador Dalí

Všechny výše zmíněné charakteristiky platí i pro surrealismus, který je jedním z neposedných
dětí avantgardy. I surrealisté zpochybňovali vládnoucí pořádky, hlasitě revoltovali proti všemu,
co mrzačilo vnitřní život člověka, a stavěli skutečnost na hlavu. Stoupenci nadrealismu zastávali
názor, že je nutné aktivně pátrat po příčinách nastalého pekla a, slovy Roberta Shorta, hledat
„behind the disorder of experience […] a higher principle of order“ (Short 1980, s. 308). Cestu
nalezl André Breton, hlavní teoretik a vůdčí osobnost surrealistického hnutí. Byla to cesta
vyšlapaná Freudem, jehož psychoanalýzy Breton za první světové války využíval při ošetřování
pacientů trpícími válečnými psychózami. Breton studoval Freudovy teorie o snech a nevědomí
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a své poznatky uplatňoval během terapeutických sezení se zraněnými a psychicky otřesenými
vojáky. Podroboval pacienty hypnóze a v nesouvislém toku jejich zmatených slov objevil
„poetické delirium“. Roku 1919, inspirován těmito válečnými zážitky a zkušenostmi a zasažen
nejnovějšími

uměleckými

impulzy,

začal

společně

s přítelem

Philippem

Soupaltem

experimentovat, psát automatické texty a rozvíjet metodu écriture automatique, která se stala
základem iniciační knihy surrealismu nazvané Magnetická pole (Les Champs Magnétiques, 1920).
V březnu roku 1919 začal vycházet časopis Littérature, v němž se poprvé objevilo slovo
surréalisme jako označení spontánní tvorby, která „víceméně odpovídala stavu snění“6. Zrodilo se
nové umělecké hnutí, které do svého vědomí integrovalo podstatnou část těchto nevědomých
dějů. Lidské nevědomí se tak stalo, jak píše surrealistický básník a teoretik Zbyněk Havlíček,
„objektem poznání a subjektem surrealistické tvorby“. V něm byly objeveny iracionální síly, až
dosud „potlačované zábrannými instancemi rozumu, morálky, estetických konvencí a vkusu“
(Havlíček 2004, s. 244). Surrealismus definoval Breton jako „psychický automatismus anebo
psychoanalytickou metodu volných asociací, (v níž) leží onen klíč k hlubinám lidského vědomí,
které je nevyčerpatelným zdrojem imaginace, touhy, snu, náhody, humoru, hry i oněch
nevýslovně zarážejících poselství“ (Havlíček 2004, s. 204). Definici později upřesnil v Prvním
surrealistickém manifestu (1924), v němž surrealismus popsal jako „čirý psychický automatismus,
jímž má být vyjadřován […] skutečný pohyb myšlenek“, jako „diktát myšlení za neúčasti jakékoli
rozumové kontroly, mimo jakékoli estetické nebo morální zřetele“ (Nadeau 1994, s. 51).
Skutečného pohybu myšlenek mělo být docíleno co nejrychlejší samomluvou, „o níž si kritický
duch subjektu nemůže utvořit žádný úsudek, jíž proto nepřekáží žádné zamlčování, a která se tak
stává nejpřesnějším mluveným myšlením“ (Havlíček 2004, s. 203). Strážce rozumu ztratil kontrolu
nad slovy nevědomí, které dalo hlas novým, doposud skrytým myšlenkám a pocitům.
Významnou nebyla jen odvaha přijmout nevědomí se všemi jeho skrytými niternými ději,
které odhalují vše, čeho se bojíme, z nichž se však zároveň rodí poezie. Stejně důležitá byla
i snaha o poznání tohoto nevědomí, snaha o „poznání povahy inspirace tvorby“ (Havlíček 2004,
6 Vůbec poprvé použil adjektivum „surrealistický“ básník Guillaume Apollinaire při popisu své hry z roku 1917 Les
Mamelles de Tiresias (Prsy Tiresiovy), kterou označil jako „drama surréaliste“. Magické slovo uhranulo mladého
spisovatele André Bretona, jenž ho, na počest Apollinairova tvůrčího génia, učinil ústředním pojmem svého
uměleckého programu.
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s. 325). Automatické texty odhalily, že tok myšlenek má jazykový charakter a tento objev dával
nový smysl psaní. Pokud byl na povrchu jazyk stejně prohnilý jako společnost, která za první
světové války jazyk zneužívala pro svou lživou propagandu, jevil se na rovině hlubší jako „natural
phenomenon expressive of the entire being“ (Short 1980, s. 301). Navíc tím, že se do odkrývání
nevědomých mechanismů zapojilo básnické Já, stal se princip imaginace uvědomělým principem
a poezie klíčem k porozumění člověku i světu. Zkoumáním principu imaginace přesáhl
surrealismus „fatální determinovanost nevědomých zdrojů“ a vytvořil „novou skutečnost,
skutečnost básně“ (Havlíček 2004, s. 326).
V druhém manifestu svou koncepci Breton přehodnotil a přiznal, že možnosti automatického
psaní jsou omezené. Přesto je nutné pohlédnout na automatismus jako na „fruitful failure“, jak
Bretonovu metodu diktátu myšlenek označil Clifford Browder7. Nikdy z něj sice nevzešlo žádné
hodnotné literární veledílo, měl však osvobozující účinek na celou generaci spisovatelů.
V druhém manifestu, který vyšel pět let po prvním surrealistickém prohlášení, hledal Breton
průsečík bdělého stavu a snu, „där livet och döden, det verkliga och det imaginära, det förflutna
och det kommande, det påtagliga och det ogripbara, det höga och det låga inte längre står som
motsatser“ (Bosson 2009, s. 54). Breton vzal na milost intelekt a nově požadoval takové
umělecké dílo, které by bylo syntézou snu a vědomí. Charakteristickým znakem surrealistické
obrazotvornosti se staly paradoxy, kontrasty a spojení, jdoucí proti veškeré logice a běžnému
rozumu8. V této době, tedy na začátku třicátých let, si neobyčejného svitu navigační hvězdy
surrealismu všimli i švédští umělci.

7

„In time the limitations of automatism were recognized by those writers, who then abandoned it. Breton has
observed that once automatism had led Surrealism to the raw material of thought and language, there was no need
to prolong the experiment further. Surrealist automatic writing was a fruitful failure, then, but a failure nonetheless“
(Browder 1967, s. 88).
8 Bylo by ovšem ztrátou času hledat nějaký jednotný styl nebo techniku v surrealistické tvorbě, protože nástroje
hledání skutečnosti se velice lišily. To, co dělalo z umělce surrealistu, bylo „something which is itself beyond
painting: the artist’s drive for spiritual emancipation“ (Short 1980, s. 306).
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4. Průnik surrealismu do švédského umění a literatury
Bortom de fem sinnena skall andra sinnen leda oss. Jag tror på det irrationella…
Det övernaturliga är naturligt och kan konstateras var dag och överallt.
Gunnar Ekelöf

Následující dvě podkapitoly jsou věnovány průniku surrealismu do švédského uměleckého
světa. Nejprve poukážeme na význam výtvarné skupiny Halmstadgruppen, zmíníme se
o osudovém setkání jejích členů s básníkem Gunnarem Ekelöfem, který byl jedním z prvních
švédských umělců, kdo si pozoruhodných surrealistických idejí povšiml, a pokusíme se nastínit
vzájemný vliv a vzájemnou inspiraci švédských modernistických malířů a spisovatelů. Poté se
zdržíme u sbírky uměleckých esejů Ikarův let (Ikarus’ flykt, 1939), kterou sepsal a vydal Artur
Lundkvist, ústřední postava švédských avantgardních kruhů a jeden z iniciátorů surrealistického
umění ve Švédsku.

4.1. Náhodná setkání v Halmstadu a Paříži
Konsten är ett slags magi, där tingens symboler
slår upp fönstren mot nya världar.
Erik Grate

Řekne-li se švédský surrealismus, vybaví si milovník umění výtvarnou skupinu z Halmstadu,
přístavního města ležícícho na jihozápadě Švédska u průlivu Kattegatt. Halmstadgruppen
oficiálně vznikla roku 1929, jejích šest členů – bratři Erik och Axel Olson, Waldemar Lorentzon,
Esaias Thorén, Sven Jonson a Stellan Mörner – se však znalo víceméně od dětství a první
společnou výstavu uspořádali již roku 19199. Ve dvacátých a třicátých letech patřili halmstadští
malíři k jedněm z nejvýznamnějších švédských umělců, kteří ve své tvorbě reflektovali současné

9 „Efter amatörutställning i Halmstad 1919 börjar allting hända. ‚Vi blev upptäckta‘, skriver Waldermar Lorentzon,
‚fick goda recensioner och fick sälja också. Jag för min del fick 100 kronor för Koltjuvar och blev skickad till
Willhelmsons målarskola i Stockholm‘. Det var något fantastiskt att från skomakarpallen träda in i en alldeles ny
värld“ (Bosson 2009, s. 16).
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tendence kontinentálního malířství10. V počátcích byli mladí umělci z Halmstadu ovlivněni
především

postkubistickým

programem,

který

převzali

od

svého

prvního

učitele,

modernistického malíře Gösty Adriana Nilssona (známého jako GAN11), inspiraci ale čerpali
i u Archipenka a německých expresionistů. Později byli ovlivněni plangeometrickou teorií
Fernanda Légera, u kterého v polovině dvacátých let studoval Waldemar Lorentzon, a jistý vliv
na ně měl i program spolku Cercle et Carré12.
Během svého pařížského pobytu v polovině dvacátých let se však Lorentzon seznámil
s tvorbou italského malíře Giorgia de Chirica, mnohými označovaného za předchůdce
surrealismu13. Chiricovy obrazy dlouhých stínů a strnulé atmosféry, naplněné tajemným
očekáváním, udělaly na Lorentzona hluboký dojem, který posléze vedl k proměně malířského
jazyka nejen Lorentzonových obrazů, ale celé Halmstadgruppen. Zhruba ve stejné době pobýval
ve Francii i Stellan Mörner, který o svém prvním setkání se surrealismem napsal:
I oktober 1924 går jag en sen kväll från min usla arbetsplats på rue Campagne Premiér utmed
Bd Montparnasse mot Dome. I det stora bokhandelsfönstret ligger ett litet tryck: SURREALISME
står det med stora bokstäver. Vinjetten är tecknad av Robert Delaunay. Medarbetarna är
uppräknade på titelbladet och bland dem finner jag Apollinaire, René Crevel, Pierre Reverdy. Det
är nummer 1. Jag går in och köper det. Däri finns ett osignerat manifeste du surrealisme. Bretons
namn förekommer inte i detta nummer. Jag kan inte minnas att jag tog mera allvarligt intryck av
detta blads innehåll, men det var första gången jag såg ordet surrealism. Och jag har gömt det som
en dyrbarhet (Bosson 2009, s. 38).

10

„Under 20- och 30-talen blev Halmstadgruppen en av de viktigaste förbindelselänkarna mellan Sverige och
kontinentens postkubism och surrealism“ (Bosson 2009, s. 8).
11 Gösta Adrian Nilsson uvedl do švédského malířství abstraktní, nefigurativní umění. V jeho díle se slučuje
kubismus s italským futurismem a německým expresionismem, jehož tribunou byl berlínský časopis Der Sturm. Byl
to právě Berlín, kde GAN tvořil, scházel se skupinou kolem Herwartha Waldena, a kde byly vystavovány jeho
obrazy, plné „virvlande tillvaro av stål, feber och hastighet“ (Bosson 2009, s. 14). Jak GANovo průkopnické dílo, tak
jeho, řekněme, mentorské působení a podpora mladých umělců z Halmstadu měly klíčový vliv na zformování
Halmstadgruppen roku 1929. (Holten 1969, s. 30n).
12 Více o spolupráci Halmstadgruppen a Cercle et Carré viz Bosson 2009, s. 46.
13 Více o vlivu Giorgia de Chirica na Halmstadgruppen viz Bosson 2009, s. 27.
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O tom, jak mocným kouzlem surrealistické umění vládlo a jak rychle a nezadržitelně se mezi
přáteli z Halmstadu šířilo, přestože jejich tvorba nikdy nebyla spojená jednotným programem14,
svědčí i následující slova dalšího z členů Halmstadgruppen, Erika Olsona, ovlivněná Bretonovým
surrealistickým manifestem: „Mitt i den synliga verkligheten finns en osynlig värld – en inre värld
som konstnärer drömmer om att tolka i bild“ (Bosson 2009, s. 55). Stejně jako Lorentzon patřil
i Erik Olson do umělecké skupiny kolem Légera, záhy ho však okouzlily výtvarné práce Maxe
Ernsta a Yves Tanguyho15. Erik Olson žil a tvořil v Paříži, udržoval kontakty se surrealisty,
s nimiž dokonce i vystavoval, aniž by se stal členem surrealistického spolku16. Kromě vlastní
činnosti Olson zasvěcoval do současného uměleckého dění přátele ze Severu17. K Olsonově
pařížské umělecké kolonii se roku 1929 připojil mladý básník Gunnar Ekelöf (Moberg 1982,
s. 75). Setkání Ekelöfa s Olsonem bylo, možno říci, osudové pro další vývoj švédského
výtvarného

umění

i literatury,

protože

přes

známosti

Gunnara

Ekelöfa

navázala

Halmstadgruppen kontakt s čelnými představiteli švédské literární avantgardy. Přátelství
s Ekelöfem a Arturem Lundkvistem, spisovatelem, překladatelem a literárním kritikem v jedné
osobě, bylo pro obě strany inspirativní a stimulující. Členové Halmstadgruppen vystavovali
společně s nejvýznamnějšími avantgardními malíři

a přímo se účastnili na turbulentním

výtvarném životě avantgardy18. Lundkvist, Ekelöf, Karin Boye a další spisovatelé a básníci začali
zase na počátku třicátých let vydávat literární časopisy, na jejichž stránkách upozorňovali na nové
proudy především ve francouzském a angloamerickém umění19. Časopisy jako Spektrum (1931)20

14 „Det var aldrig tal om några stadgar. Inte heller hur medlemmarna skulle måla. Här träffades bara en enkel
överenskommelse om att ställa ut tillsammans och i vänskaplig tillit försöka hjälpa varandra“ (Bosson 2009, s. 8).
15 „Erik Olson comes to Paris (Carlsund, Knutson & Grate are still there) and is very impressed by works of Ernst
and Tanguy“ (Forshage, s. 13).
16 „He exhibits alongside the group in the surrealist section of the Salon des Surindependents […]“ (Forshage, s. 21).
17 O Olsonovi a návštěvách jeho severských přátel píše např. Forshage, s. 21.
18 Obrazy Waldemara Lorentzona byly na výstavě L´Art d´Aujourd´hui zavěšeny vedle děl Picassa, Severiniho, Légera
či Ozenfanta; Erik Olsson byl roku 1930 přizván na výstavu, která se konala v Galerii 23, v níž se prezentovali
kromě jiných Arp, Kandinsky, Le Corbusier, Mondrian a další.
19 Významný byl například překlad Elliotovy Pustiny (The Waste Land, 1922, šv. Ödelandet), který pro časopis
Spektrum přeložila roku 1932 Karin Boye společně Erikem Mestertonem (Algulin, s. 446).
20 Modernistický časopis Spektrum byl založen roku 1931 skupinou umělců z kroužku Clarté, kteří se zajímali kromě
jiného o psychoanalýzu a marxistické myšlenky (kroužek tvořili ruský emigrant Josef Riwkin, básnířka Karin Boye
a literární kritik Erik Mesterton, do redakce časopisu vstoupil po svém návratu z Paříže i Gunnar Ekelöf, který
nedlouho poté na stánkách Spektra publikoval některé z basní, které později vyšli ve sbírce sent på jorden). Druhé
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nebo Karavan (1934)21 nabízely švédským milovníkům umění překlady i interpretace nejnovějších
děl a zprostředkovávaly aktuální dění ve světové literatuře. Malíři Halmstadgruppen se proto
mohli velice záhy seznámit s nejdůležitějšími surrealistickými literárními díly, v nichž našli
inspiraci pro mnohá ze svých pláten22. Někteří členové se osobně účastnili uměleckých večerů,
pořádaných skupinou kolem časopisu Karavan23, a vstřebávali ze slov a diskuzí inspiraci pro svou
vlastní uměleckou tvorbu.
Na počátku třicátých let se pod vlivem uměleckých známostí Halmstadgruppen nadobro
oprostila od kubistických principů „idealiserande skönhet, fullkomlighet och medvetna logik“
(Bosson 2009, s. 144) a obrátila se zcela k surrealismu, zrcadlícímu „livets inkonsekvens och
absurditet och känslorna ologiska och osammanhängande liv“ (Ibid). Halmstadgruppen začala
živěji spolupracovat se surrealisty a surrealisticky orientovanými malíři usazenými v Kodani
a pestré plody vzešlé z nových uměleckých styků umělci brzy předvedli na velké výstavě,
doprovázené katalogem Konkretion (Forshage, s. 21). Výstavu „Kubisme-Surrealisme“
zorganizoval v galerii Den Frie dánský malíř Bjerke-Petersen a úvodní slovo ke katalogu napsal
sám André Breton24.
Oboustranný vztah transmise surrealistických impulzů byl ustaven a čilá spolupráce
surrealistických výtvarníků, básníků a spisovatelů začala přinášet první výsledky. Od roku 1936
označují halmstadští malíři své výstavy jako „Surrealist manifestations“ (Forshage, s. 21).

vydání časopisu z roku 1932 bylo věnované hůavně surrealistické tvorbě a Reichovu a Frommovu pojetí
psychoanalýzy. Kromě surrealistických básní (Gunnar Ekelöf, Karin Boye, Harry Martinson) obsahovalo druhé číslo
rozhovor Artura Lundkvista a Harryho Martinsona na téma surrealism, několi esejů (např. stať Karin Boye
„O jazyce za hranicemi logiky“) a překladů (Artur Rimbaud, Robert Desnos) (Forshage, s. 17).
21 Avantgardní literární časopis Karavan je hned od prvních čísel silně surrealisticky orientován. Editory Karavanu jsou
Ekelöf, Lundkvist a literární kritik Knut Jaensson. V prvním výtisku z roku 1934 byly uveřejněny výsledky
surrealistické hry na „otázky a odpovědi“ (Ekelöf, Lundkvist, Tora Dahl, Gustav Sandgren), dále Lundkvistovy
překlady Eluarda, recenze Lundkvistova filmu, básně Jana Fridegårda, Gunnara Ekelöfa a Carl-Emila Englunda,
reprodukce výtvarných prací Bertil Bull-Hedlunda, Stiga Åsberga a dalších. Redakce Karavanu se scházela
v „literárním salonu“, který pořádal Knut Jaensson a Tora Dahl ve svém bytě ve stockholmském Lidingö (Forshage,
s. 19).
22 Například Olsonova Ödessymfoni (1935) a Mörnerův obraz Den övergivna ön lever (1933) byli přímou odezvou na
Eliotovu Pustinu.
23 Např. Thorén (Forshage, s. 21).
24
Galerie Den Frie, 15.1.1935 (Bosson 2009, s. 66).
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4.2. Na Ikarových perutích: Artur Lundkvist objevuje kraje surreálna
Vi måste lära de nya melodierna och plocka
de nya orden ur rymden med våra läppar.
Artur Lundkvist

Halmstadgruppen se sice setkala se surrealismem těsně po jeho zrodu (Stellan Mörner si roku
1924 koupil čerstvý výtisk Gollovy literární revue Surréalisme s přetištěným Bretonovým
manifestem), přímý vliv surrealismu na tvorbu švédských umělců však můžeme pozorovat až
kolem roku 193025. První fáze surrealismu, spojená s hesly Prvního surrealistického manifestu
a nazývaná „intuitivní“ (Petříček 1996), měla na švédské umění minimální vliv26. Naopak druhé,
„usuzující“ surrealistické období, v němž se první fáze měla stát „materiálem ‚poznání‘“ (Ibid),
vzbudilo zájem i na Severu. Toto období se vyznačovalo snahou „att utplåna motsättnigarna
mellan handlingen och drömmen, mellan verkligheten och önskningarna“ (Lundkvist 1965,
s. 99).
Hlavním teoretikem švédského modernismu byl ve třicátých letech básník Artur Lundkvist,
„en centralgestalt i svenska avantgardistiska konst och poesikretsar“ (Cullhed 1982, s. 22).
Kromě vlastní básnické tvorby, zprvu divoce vitalistické s prvky idealistického futurismu27,
později pod vlivem surrealismu komplikovanější a temnější28, spočíval Lundkvistův význam
v objevných činech na poli světové literatury. Lundkvist vyhledával nové, zajímavé literární
osobnosti, referoval o nich, interpretoval jejich díla, která sám také překládal29. Po celou dobu
třicátých let byl Lundkvist houževnatým obhájcem surrealistického programu a aktivním
šiřitelem Bretonových idejí. Nejenže Lundkvist seznamoval domácí publikum se základními
25

Na konci ledna 1930 uspořádali členové Halmstadgruppen samostatnou výstavu v Göteborgu, kterou nazvali
„Rytmen är konstverkets livsnerv“. Jak název výstavy napodvídá, byla vystavovaná plátna namalována ještě zcela
v kubofutoristickém duchu. (Bosson 2009, s. 40). Teprve kolem roku 1934 můžeme hovořit o jasném vlivu
surrealismu na švédské surrealistické umění. Surrealistická plátna skandinávských umělců byla vystavována např,
v Helsinkách nebo Örebro (Forshage, s. 21).
26 „Halmstadgruppen kom aldrig i kontakt med automatismen, surrealismens första fas“ (Bosson 2009, s. 54).
27 Např. Glöd (1928), Naket liv (1929), Svart stad (1930) (Algulin 2002, s.).
28 Např. Nattens broar (1936), Sirensång (1937), Eldtema (1939), Korsväg (1942) (Algulin 2002).
29„Redan som 24-åring var Artur Lundkvist förbluffande snabb att upptäcka intressanta litterära nyheter utomlands.
I en stort uppslagen artikel i Stockholm-Tidningen […] den 23 november 1930 kunde han presentera ‚En ny
amerikansk författare: John Dos Passos‘“ (Holmqvist 2003, s. 100). Lundkvistova překladatelská činnost se
zaměřovala především na angloamerické autory (Dos Passos, T.S. Eliot, H.D. Lawrence etc.).
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principy nadrealismu a snažil se navázat kontakt se surrealistickou skupinou, sám se v duchu
surrealismu pokoušel i tvořit. Podobně jako jiní švédští umělci však i Lundkvist zůstal spíše
surrealistickým eklektikem, pro kterého „new sensibility is modernism, of which surrealism is but
the most advanced variety“ (Forshage, s. 27).
Kromě článků a recenzí, uveřejňovaných na stránkách nejrůznějších avantgardně
orientovaných časopisů30, publikoval Lundkvist významnou a kritikou vyzdvihovanou knihu
esejů Ikarův let (Ikarus flykt, 1939), věnových mj. Rimbaudovi, Eliotovi, Faulknerovi a Joycovi.
Sbírka vyšla sice až roku 1939, materiál k jejímu sepsání však Lundkvist sbíral po celá třicátá
léta31. Pro nás je nejzajímavější pátá kapitola knihy, nazvaná „Surrealismen: det okändas
erövring“, která byla první ucelenější švédskou teoretickou statí věnovanou surrealismu32.
Iniciační význam eseje o surrealistickém umění ocenil v recenzi například Erik Lindegren,
pro nějž studie představovala „utomordentligt initierade och väldokumenterade framställnig av
surrealismen (som f.ö. bör ha mycket ogjort här hemma i Sverige)“ (Cullhed 1982, s. 31).
Kapitola nabízí jednak shrnutí elementárních myšlenek a hlavních cílů surrealismu, jednak se
zastavuje u těch bodů surrealismu, které nejvíce rezonovaly v dílech švédských avantgardních
umělců a které našly ve švédském umění a poezii největší odezvu. Právě na tyto části
Lundkvistova eseje se podíváme blíže. Budou totiž důležité pro čtení surrealistické poezie, jíž se
budeme věnovat v následujích kapitolách.
V první

řadě

poukazuje

Lundkvist

na

příbuznost

surrealismu

s romantismem

a v surrealistickém hnutí spatřuje „en ny romantisk rörelse, ett nytt skott på romantikens träd“
(Lundkvist 1965, s. 99). V návaznosti na romantismus chápe básníka jako věštce či jasnovidce
a zároveň jako „den ohjälplige drömmaren“, jehož snahou je „att utplåna motsättningarna mellan
handlingen och drömmen, mellan verkligheten och önskningarna“ (Ibid). Lundkvist poukazuje
na zájem surrealistů o sen a snahu o poznání snové skutečnosti za pomoci Freudovy
30

Např. Quesego, Kontakt, Spektrum, Karavan nebo Fönstret, na jehož stránkách „Lundkvist defends surrealism against
its critics in 1930, and the next year Carlsund calls Mörner and Erik Olson surrealists in his Halmstadgruppen essay“
(Forshage, s. 17).
31 V roce vydání sbírky esejů Ikarus’ flykt byl Lundkvist „sedan långa år tillbaka känd som surrealistiskt orienterad
poet“ (Cullhed 1982, s. 22). Společně s Gunnarem Ekelöfem a dalšími psal Lundkvist o surrealismu do Bonnierova
literárního magazínu a časopisu Karavan od počátku třicátých let.
32 O surrealismu dříve psal Gunnar Ekelöf – např. v předmluvě překladů francouzské surrealistické poezie „fransk
surrealism“ (Ekelöf, Gunnar: Fransk surrealism. Stockholm: Spektrum 1933).

[33]

(Ne)skutečnost snu: Surrealismus ve švédské poezii

psychoanalytické metody. Lundkvist připomíná Bretonovu knihu Spojité nádoby (Les Vases
communicants, 1932), v níž Breton pojímá sen a skutečnost jako propojené nádoby, jejichž obsah
stojí v určitém hraničním vztahu a vzájemně se mísí a ovlivňuje. Připomíná, že opravdovým
člověkem a umělcem je ten, kdo „drömmer sitt liv och lever sina drömmar“ (Lundkvist 1965,
s. 104).
V kontextu švédské surrealistické poezie je obzvlášť důležité chápání básníka jako snílka, jenž
je schopen snít ve stavu bdělosti33. Lundkvist, stejně jako Breton, vyzdvihuje výsadní postavení
poezie, která jediná je schopná propojit „den inre världen med den yttre“ (Lundkvist 1965,
s. 108) a vyjevit tak čistou skutečnost. V souvislosti se sny Lundkvist neopomíná zmínit význam
psychoanalýzy a jejího objevu nevědomí. Na rozdíl od Bretona, který je ovlivněn především
Freudem, však Lundkvist parafrázuje C. G. Junga a zmiňuje pasáž z jeho úvahy o vztahu poezie
a psychologie34:
Vare sig diktaren förstår att hans verk blir till, växer och mognar inom honom eller han tror
att han skapar av egen fri vilja och ur intet, förändrar det på intet sätt det säregna faktum att hans
verk växer bortom honom själv. […] Om det skapande elementet överväger dominerar följaktligen
det omedvetna som en kraft, vilken formar liv och öde i motsättning till den medvetna viljan, och
medvetandet sveps med av en underjordisk ström, blott en vanmäktig åskådare av förloppet
(Lundkvist 1965, s. 101).

Jung, který byl Freudovým žákem a který na Freudovo dílo kriticky navázal, utlumuje sexuální
aspekty Já a dává ve svých textech mnohem větší prostor nově objevenému kolektivnímu
nevědomí, jež neustále vede neslyšný dialog s vědomím. Z Jungovy podnětné teorie vyrůstá nové
pojetí snícího. Podle Junga jedinec ve snu ztrácí svou absolutní identitu a stává se v určitém
ohledu kýmkoli, kterýmkoli člověkem. Stejně tak i určitá krajina do sebe pojímá všechny kraje
světa, nejroztodivnější události splývají a různá období se vzájemně prostupují, „som om de
existerade på ett plan utanför tid och rum“ (Lundkvist 1965, s. 108). Jungova teorie kolektivního
nevědomí promlouvala ke švédským umělcům, zdá se, jasnějším hlasem než Bretonem
33

„[…] den vakne drömmaren är surrealismens människotyp“ (Lundkvist 1965, s. 104).
Jung, Carl Gustav: „Über die Beziehung der Analytischen Psychologie zum dichterischen Kunstwerk“. In: Wissen
und Leben, XV, sv. 19-20, 1922.
34
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prosazovaná freudiánská ideologie, v níž se snová činnost redukovala na otázky libida,
pohlavních vášní a erotiky. Lundkvist v eseji vyzdvihuje Jungovy archetypy, které se odrážejí, jak
píše, „i alla kulturers konst, myter och religioner“ (Bosson 2009, s. 55).
Druhým bodem, v němž se Lundkvist poněkud odchyluje od Bretona, jsou automatické texty.
Lundkvist sice neodmítá pojetí básníka jako média a uznává, že écriture automatique rozšířila
a prohloubila možnosti poezie, odmítá ale bezhlavé popisování prázdného papíru. Lundkvist
„håller inte med att all konst måste tillkomma som automatiska texter“ (Lundkvist 1965, s. 101).
Připouští pouze, že „det är omöjligt att skapa konst genom medveten mobilisering av talangen,
genom att följa en rad fastställda regler“ (Lundkvist 1965, s. 102).
Vedle Bretona považuje Lundkvist za nejdůležitějšího teoretika surrealismu španělského
excentrického malíře Salvadora Dalího35. Salvador Dalí rozvinul takzvanou paranoicko-kritickou
metodu36, kterou sám definoval jako vystupňování tvořivého soustředění a jako schopnost
nepřetržitého bytí a vývinu: „Paranoicko-kritická aktivita je metoda samovolného uvolňování
iracionálního vědomí, která se zakládá na asociativním kritickém výkladu delirantních projevů“
(Štěpánek 1989, s. 6). Základním principem Dalího veristické malby bylo, zjednodušeně řečeno,
promyšlené zveličení nějaké chyby vnímání až na úroveň reálného zjevení. Lundkvist na Dalího
přístupu oceňoval především vymanění surrealistické tvorby „från den passiva automatismen till
den aktivt skapande verksamhet(en)“ (Lundkvist 1965, s. 114). Dalí spojoval exaktní
s fantastickým, konkrétní s iracionálním a v této směsici se mu, jak míní Lundkvist, podařilo
zachytit „ett latent tillstånd hos samhället, en sjukdomstendens i tiden“ (Lundkvist 1965, s. 118).
Význam Dalího a jeho paranoicko-kritické metody pro švédský surrealismus podtrhuje fakt,
že mu roku 1936 věnoval malíř Stellan Mörner samostatnou přednášku, nazvanou „Från Dada
till Dalí“37. Kromě jiného ve svém referátu vyzdvihl důležitost bdělého snu pro surrealistickou
tvorbu: „Den är nu framme vid en punkt då det somnambula skymningsdunklet har övergått
i fullt dagsljus, då bud från det stora undermedvetna ersatts av ett medvetet applicerande

35

„Artur Lundkvist frapperar Dalís metod och verk […]. Dalí framstår här som surrealismens viktigaste teoretiker
vid sidan av Breton“ (Cullhed 1982, s. 121).
36 Dalí, Salvador: La Conquete de l´Irrationnel. Paris: Éditions surréalistes 1935.
37 „Efter hemkomsten från London 1936 håller Mörner sin berömda föreläsning „Från Dada till Dalí“
vid Stockholms Högskola (publicerad i april 1937 i uppsalastudenternas tidskrift Presens)“ (Bosson 2009, s. 70).
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av önskningar och tvångsföreställningar på den konkreta objektvärlden“ (Bosson 2009, s. 71).
Právě bdělý sen, proměněný v básně, hraje důležitou roli v příští kapitole.
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5. Gunnar Ekelöf: surrealistou proti své vůli
Allting vände sig i mig, allting förflyktigades.
Fågeln tog mina vingar
och skänkte dem åt ett annat ljus.
Gunnar Ekelöf

S básníkem Gunnarem Ekelöfem jsme se již jednou setkali, a to v kapitole věnované
Halmstadgruppen. Opustili jsme ho tehdy v Paříži, kde společně s Erikem Olsonem a dalšími
žáky Fernarda Legéra38 na sklonku dvacátých let pobýval. Do pařížské skupiny Ekelöfových
přátel patřil i švédský malíř Otto G. Carlsund39, jeden z členů hnutí Art Concret, jehož umělecká
koncepce na mladého básníka silně zapůsobila40. Stoupenci Art Concret se dožadovali
nefigurativního umění, které by bylo zcela oproštěno od jakéhokoli základu viděné či prožívané
reality a které by nemělo žádné symbolické implikace. Theo van Doesbourg, který program
konkrétního umění zformuloval, prohlašoval, že neexistuje nic konkrétnějšího než čisté linie,
čtverce, trojúhelníky a kružnice41. Osloven těmito myšlenkami, vyvinul Ekelöf poetickou
metodu, kterou nazval „konstruktivistickou poezií“42. Ekelöfova raná, konstruktivistickopuristickým programem ovlivněná tvůrčí epizoda nám poslouží jako ilustrace komplikovaného
vztahu Gunnara Ekelöfa k surrealismu.

38

Legér byl ústřední postavou experimentálního umění tehdejší Paříže. Pro většinu skandinávských malířů byl
učitelem a mentorem nejprve na umělecké škole Maison Watteau, později vyučoval na své vlastní Academie
Moderne (Moberg 1982, s. 75).
39 Otto G. Carlsund byl pro Ekelöfa „en estetisk lärare och guide“ (Moberg 1994, s. 92). Společně a ním navštěvoval
Gunnar Ekelöf nejrůznější umělecké akce. Kromě jiného se spolu vydali i na první pařížskou výstavu Salvadora
Dalího a viděli i kultovního film Andaluský pes (Un chien andalou, 1929), který natočil Dalí společně s Luisem
Buñuelem, španělským filmovým režisírem. (Forshage, s. 13).
40 „While in Paris, Ekelöf had witnessed the birth of the ‚Art Concret‘ movement with Carlsund and Hélion serving
as its chief theoreticians“ (Ibid).
41 „The work of art […] must receive nothing from nature’s given forms, or sensuality, or sentimentality. We wish to
exclude lyricism, dramaticism, symbolism etc. […] The picture must be entirely constructed from purely plastic
elements, that is, planes and colors. A pictorial element has no other meaning than ‚itself‘“ (Caws 2000, s. 520).
42 „He himself drew a series of what he called ‚constructivist poetry‘, a kind of onomatopoeic poetry in the futuristic
spirit made by inserting words at strategic places in Art Concret drawings he produced“ (Moberg 1982, s. 76).

[37]

(Ne)skutečnost snu: Surrealismus ve švédské poezii

5.1. Hledání tvůrčí svobody: Ekelöfova cesta k surrealismu
Ars vitae est.
Cicero

Program Art Concret, k němuž Ekelöf inklinoval, byl otištěn roku 1930 na stránkách prvního
(a zároveň posledního) čísla časopisu stejného jména. Stál blízko koncepce, která byla ve
výtvarném umění označovaná jako purismus. Ústřední myšlenkou této umělecké teorie,
zformulované

francouzským

malířem

Amédée

Ozenfantem,

bylo

očištění

umění

od individuálních a časových nánosů. Umělecká činnost puristů směřovala k nahrazení
pomíjivého a subjektivního elementu univerzálním, objektivním formálním výrazem. Stavěla na
předpokadu, že jsou v lidské duši uloženy určité neměnné faktory a konstanty, korespondující
s geometrickými formami, pravými úhly, oblouky apod. Tyto geometrické tvary mají podle
puristů odpovídat základním emocionálním a intelektuálním potřebám „geometrického“ pořádku
a harmonie lidské duše. Podle puristické teorie prostupují tyto konstanty všemi dobami
i kulturami a zrcadlí se také v dětské hře nebo řemeslných výrobcích primitivních národů, stejně
jako v Einsteinově teorii relativity43.
Z výčtu charakteristik Art Concret tedy jasně vyplývá, že konkretismus stál v absolutní
a naprosté opozici vůči surrealistické estetice. Konkretisté dokonce prohlašovali, že „fantasie, réve,
subconscient hör inte till konsten“ (Landgren 1982, s. 102). Kontury Ekelöfových sympatií k Art
Concret jasně vyvstávají z básníkových zápisků, v nichž se Ekelöf k ideálu abstraktního umění
přihlašuje44. Ve stejné době naopak značně negativně hodnotí intimitu a emocionalitu
surrealismu. Do zápisníku si kromě jiného poznamenává: „[…] alla tiders surrealister äro
misslyckade så tillvida som de presentera ett känsloförhållande i stället för färger och former. Allt
empiriskt skall bort ur konsten till förmån för den rena lugna sinnesnjutningen. […] Varför anses
abstrakt poesi eller måleri märkvärdigt då musiken alltid varit en abstrakt funktion? […] Det
kommer en tid då dylika barnsligheter definitivt skola vara avlivade och ingen längre stretar
emot“ (Landgren 1982, s. 103).
43

Více k purismu například v Landgrenovi 1971, s. 101-102.
Ze zápisků Cahier I vyplývá, že kolem roku 1930-31 se Ekelöf intenzivně zabýval právě puristickou teorií Amédée
Ozenfanta.
44
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Ekelöfův chladný vztah k idejím nadrealismu a distancování se od surrealistického hnutí
můžeme číst i na jiném místě zápisníku Cahier45, kde Ekelöf hodnotí surrealismus jako „slepou
uličku“46 a opovržlivě se vyjadřuje také o Freudovi a psychoanalýze: „Människans frihet är att bli
kvitt sitt sämre jag, sitt undermedvetna. Det är medveten lycka som vi söker,“ píše Ekelöf
(Landgren 1982, s. 103). Nic tedy nenasvědčuje tomu, že by se Ekelöf surrealismem až do roku
1931 systematicky zabýval a že by ho surrealistické tendence přímo inspirovaly k tvůrčí činnosti.
Na pozadí výše uvedených poznámek může být proto překvapivé, že verše Ekelöfovy básnické
prvotiny sent på jorden, vydané roku 1932, byly literární kritikou označovány jako „de första
svenska proven på surrealistisk vers“ (Landgren 1982, s. 94) a Arnold Ljungdahl, redaktor
časopisu Clarté, tituloval Ekelöfa jako „surrealismens första svenske representant“ (Ibid)47.
Co zapříčinilo Ekelöfovo umělecké obrácení se můžeme pouze dohadovat. Mohl to být vliv
některého z uměleckých přátel (např. Artur Lundkvist, který se s Freudovou psychoanalýzou
a základními idejemi surrealistického hnutí seznámil již na přelomu let 1928/29), podstoupení
psychoanalytického sezení v Uppsale na jaře roku 1931 (Landgren 1982, s. 83), nebo četba
francouzského surrealistického básníka Roberta Desnose, k jehož básnické metodě se Ekelöf
hlásil48. Pro naši práci bude zajímavější samotná umělecká konverze, která však nebyla tak
dramatická, jak se na první pohled může zdát49. Jak tedy došlo k umělecké metamorfóze Ekelöfa
„puristy“ v Ekelöfa „nadrealistu“ a jaké byly předpoklady změny uměleckého východiska?
Možno říci, že umělecký purismus, představovaný např. Art Concret, i Bretonův surrealismus,
vyrůstaly ze stejných základů. Oba dva avantgardní proudy se zrodily ve stínu první světové
války, odmítaly „buržoazní společnost a její kulturu“, hledaly na „nov(ých) cest(ách) ‚novou
45

Ekelöf, Gunnar: Cahier I. 1930. Stockholm, 1982.
“ (Ekelöf) klassificerar rörelsen som en ‚återvändsgränd‘“ (Landgren 1982, s. 103).
4747 Arnold Ljungdahl dokonce spojoval surrealismus s nacismem, přičemž Ekelöfa označil jako „our little Hitler“
(Forshage, s. 20).
48 „Ekelöf har också skrivit i en kommentar till sent på jorden att surrealisten Desnos är den tredje huvudskuld han vill
kännas vid: ‚Den tredje är formell och gäller Rober Desnos […]‘“ (A. Olsson 1983, s. 54).
49 Ekelöfovo obrácení nebylo v literárním světě jedinečným úkazem. Stejně radikální obrat nastal např. u Vítězslava
Nezvala nebo Jindřicha Štyrského, o jejichž příklonu k surrealistické tvorbě se zmíníme v dodatku diplomové práce,
v níž budeme přemýšlet o charakteru švédského surrealismu v kontextu surrealismu českého. Také Ekelöfův přítel,
malíř Otto G. Carlsund, o němž jsme se zmínili v souvislosti s Art Concret, přilnul k surrealismu a ve čtvrtém čísle
revue Karavan z roku 1935 uveřejnil svůj překlad Bretonových Spojitých nádob (Vases Communicants, 1932), v nichž se
hlavní teoretik surrealistického hnutí pokusil „överbrygga klyftan mellan känsla och tanke, mellan dröm och
verklighet“ (Bosson, s. 64).
46
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krásu‘“ a jejich výrazem byla „moderní forma“ (Bydžovská, Lenka – Srp, Karel (eds.) 1996), která
zpochybňovala tradiční umělecké prostředky. Jedna z hlavních Ekelöfových výtek surrealismu
patřila „den surrealistiska metoden med dess rigorösa krav på psykisk automatism, (som)
resulterade både i en utarmning av det poetiska språket och i en ny akademism“ (Landgren 1982,
s. 96)50. Druhý surrealistický manifest z roku 1929, vzápětí rozšířený o Dalího paranoickokritickou metodu, však přinesl jisté přehodnocení a rozšíření surrealistických tvůrčích postupů,
které vybízelo k novým kreativním experimentům. Surrealismus se stal atraktivním
mnohostranným nástrojem pro poznávání neprobádaných zákoutí lidské existence.
Avšak nejsilnějším magnetem, který Ekelöfa vtáhl do surreálného pole, bylo surrealistické
pojetí svobody. André Breton ve svém manifestu vyjádřil „nedůvěru všemu kromě svobody
lidské imaginace“ (Bydžovská, Lenka – Srp, Karel (eds.) 1996), která mu byla příslibem uchování
lidské nezávislosti. K tomuto cíli bylo podle Bretona potřeba využít v rovině umění všechny
dřívější zkušenosti i nové prostředky, které se nabízely, mj. „[…] zkušenosti dada, odmítajícího
tradiční uměleckou formu a osvobozující tak slovo, jehož básník užívá jako nástroje, kterým se
může ponořit do hlubin nevědomí“ (Ibid). Z Ekelöfových zápisků i článků z let 1932-34 lze
vyčíst, že právě nalezení zdroje svobody a jejího rozšiřování rezonovalo s básníkovými niternými
uměleckými intencemi: „Riktningen strävar på det hela taget mot större frihet, frihet för de
undermedvetna böjelserna att representera sig i de medvetna, social frihet osv.“ (Landgren 1982,
s. 109). V návaznosti na surrealistické hnutí přijímá Ekelöf myšlenku funkce umění jako
„säkerhetsventil för de av samhälle och offentlig tvångsmoral nu undertryckta tendenserna
i människans psyke“ (Ibid) a prohlašuje, že „i konsten skall i brist på bättre allting kunna utlevas
och konsten skall rätta sig efter människan, inte tvärtom“ (Landgren 1982, s. 109).
Básník vstoupil do služby osvobozování života, která začíná nezávislou a svébytnou
uměleckou tvorbou. Ekelöf si osvojuje představu umění jako „surogátu“ „för det fria liv som
ännu inte kan realiseras, ett nödvändigt komplement till livet“ (Landgren 1982, s. 114). Umění

50

Podobně formuloval své výhrady také Karel Teige: „Surrealistické nepřátelství k vědomému lyrismu, k vědomé
tvorbě básnické je nejzákladnějším omylem […]. Surrealistická introspekce snaží se býti, marně, kopií vnitřní reality,
která ve skutečnosti může býti básníkovi toliko přínosem materiálu, z něhož tvoří: tvorba, toť vyvinutí oněch
chemických kalorií, jež z uhlí tvoří démanty a z podvědomých reflexů, záchvěvů a symbolů konstruovanou báseň“
(Bydžovská, Lenka – Srp, Karel (eds.) 1996).
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chápe jako zdroj pravdivosti a zároveň mu přisuzuje schopnost „(att) skänka tröst för allt vad
livet inte kan ge“ (Ibid). Předpokladem této proměny je „vnitřní revoluce“, „en genomgripande
individuell frigörelseprocess“ (Landgren 1982, s. 117), který zahrnuje přijetí i dříve přehlíženého
vnitřního života člověka a na pomoc volá i nedávno zatracovaný sen, jejž staví do spojitosti
s moderním básnictvím: „[…] den moderna dikten [vill] skapa en drömstämmning som gör
[…] kontakten med den omedgörliga verkligheten mindre smärtsam“ (Landgren 1982, s. 114).
Pro Ekelöfa umění a pravda jedno jsou. Básník klade nově rovnítko mezi surrealismus, sen
a skutečnost. Surrealismus nazývá „en drömkonst“ (Landgren 1982, s. 114) a odmítá všeobecnou
představu o jediné realitě života a falešnosti umění: „just i den förutsatta skillnaden mellan
verkligt och overkligt ligger roten och upphovet till det onda […]. Det irrationella som förvisats
till dröm och konst har sin givna plats också utanför dessa surrogat: i livet. […] Denna tanke har
i några moderna riktningar nått fram till full mognad. Konsten har blivit en livsåskådning. Den
ser ingen principiell skillnad mellan dröm och verklighet, mellan konst och liv, mellan konstverk
och handling […]“ (Landgren 1982, s. 115).
Ekelöf je přitahován surrealistickým snem o naprosté přeměně života a radikálně proměněné
skutečnosti, v níž se realita a sen prolínají. Tyto myšlenky byly, zdá se, tím hlavním impulsem,
který Ekelöfa přiměl přehodnotit svůj umělecký názor. Více než tvůrčí metody surrealistů tedy
Ekelöfa oslovoval surrealistický postoj ke skutečnosti a životu. Básník zdůrazňuje, že
„surrealismen är en livsåskådning, som syftar till att förändra och berika personligheten, ett sätt
att leva“ (Landgren 1982, s. 79). V článku „Surrealismen och surrealisterna“, otištěném na
stránkách Svenska Dagbladet 17.9. 1933, formuluje Ekelöf idejové souznění se surrealistickými
východisky již zcela jasně:
„Surrealismen tar bestämt avstånd från esteticismen och moralen, alltså både från den hittills
gängse konstuppfattningen och livsuppfattningen. Detta senare måste framför allt framhävas
eftersom surrealismen ännu på sina håll uppfattas som en stil, en estetisk skola. Den är tvärtom
mot all stil och den är till på köpet en livsåskådning. I stället för alla hittills gängse normer ställer
surrealismen upp drömmen och det ockulta, men drömmen är inte bara en poetisk eller målerisk
inspirationskälla för dess anhängare utan samtidigt en livsnorm.“
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Rozhodujícím momentem, který, jak se zdá, na Ekelöfa zapůsobil nejvíce, byla Bretonova
snaha uvést v život novou filozofii života, vyrůstající na rumišti racionalismu. Breton, alespoň na
několik let, získal Ekelöfa pro svůj cíl: „la résolution des principaux problemes de la vie“ (Breton
1924, s. 9). Ekelöfův zájem o snový život a fenomén nevědomí je proto nutné vidět na tomto
pozadí. Surrealismus Ekelöfovi nabídl „nya vägar till lösningen av de fundamentala livsfrågorna“
(Landgren 1982, s. 99).
Bengt Landgren dále píše v souvislosti s básníkovým příklonem k surrealismu, že „Ekelöf tar
avstånd från den abstrakta konstens strävanden“ (Landgren 1982, s. 113). Podle našeho mínění
však Ekelöf stopy ze svého konstruktivistického období zcela nesmazal, jak si budeme moci
v následující kapitole ukázat. Jeho příklon k surrealismu chápeme spíše jako rozvinutí
uměleckého přístupu a rozšíření tvůrčích obzorů, nikoli jako absolutní stylistickou proměnu
a naprosté oddání se surrealistické metodě automatického zápisu51. K tomuto závěru nás vede
jednak podoba a způsob utváření básní samotných, jednak Ekelöfův komentář, uveřejněný
o několik let později: „Jag har andra, för mig lika väsentliga intressen på annat håll och […] jag
förbehåller mig själv helt andra meningar och metoder än de surrealistiska. Jag är sålunda icke
surrealist – har endast tagit vara på det som i denna strömning var av värde för mig själv“52.

5.2. Somnambul (bá)sní
Det s.k. drömmeriet har för mig aldrig varit annat
än sömn med öppna ögon.
Gunnar Ekelöf

51 Jak Gunnar Ekelöf, tak Eric Grate na určitou dobu podlehli kouzlu surrealismu, které nejenže proniklo do jejich
tvorby, ale které také obhajovali proti výpadům švédské kritiky. Matthias Forshage o jejich vztahu k surrealismu píše:
„They both seems to have had an overall view of new sensibility, wide aims, political applications of surrealism, but
for themselves they were very much restricted to being interested in surrealism in poetry and visual arts, respectively.
They were both very eager to leave surrealism behind when they felt that it did not hold all its supposed promises
regarding their own production, and at the same time showed to be highly controversial with the critics. For them,
surrealism was a phase, an honest phase for sure, but fundamentally instrumental in their own artistic careers“
(Forshage, s. 27).
52 Ekelöf, Gunnar: „Jag är inte surrealist.“ Bonniers Nyheter, 8. 2. 1935.
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Ekelöfův odklon od surrealismu, který signalizuje článek „Nejsem surrealista“, z nějž pochází
úryvek uzavírající předchozí kapitolu, se začal projevovat kolem roku 1935. Do té doby však
Ekelöf vydal dvě básnické sbírky, pozdě na zemi (sent på jorden, 1932) a Věnování (Dedikation,
1934), jejichž poetika se surrealistické tvorbě přinejmenším velmi přiblížila. Klíčovým pro obě
dvě sbírky je sen, přesněji sen poetický53, který vytváří „en naturlig brygga mellan det imaginära
livet och dikten“ (A. Olsson 1983, s. 34). Básníkův zájem o snovou tematiku dokládají jak
zápisky, publikované pod názvem Cahier54, tak například článek „Prostředek a cíl básně“55,
v němž Ekelöf zmiňuje nejen paralely mezi uměním a snem, ale dokonce zdůrazňuje, že
„konsten är en dagdröm“ (A. Olsson 1983, s. 51). Jak brzy poznáme, snové fantazie Ekelöfovi
nenabízejí jen látku k básnění, nejsou mu pouhým zdrojem inspirace. Sen v případě Ekelöfovy
tvorby utváří „en komplex betydelsestruktur, som löper genom hela författarskapet“ (A. Olsson
1983, s. 34).
V Ekelöfově první sbírce, pozdě na zemi, se setkáváme s hraničním postojem, dalo by se říci až
nekompromisním bojem proti skutečnosti, který Ekelöf vyjádřil v básni „apoteóza“56 výhružným
výkřikem: „ge mig gift att dö eller drömmar att leva“. Matthias Forshage ve své stati věnované
historii surrealismu Ekelöfovu prvotinu charakterizuje jako vědomě surrealistickou poezii
s „edited automatic texts with a particular feverdream feeling and desperately-apocalyptically
mumbling quality“ (Forshage, s. 17). Pro lyrické Já, které z prostoru básně často mizí, se zdá být
život snesitelný pouze ve snu, bez snění by ho nedokázalo unést. Pod sněním si však
v Ekelöfově pojetí nesmíme představovat zcela nevědomý stav, na vědomí nezávislý projev
noční duše. Snění má v případě jeho raných veršů úzký vztah k tvůrčí činnosti.
Již Freud tvrdil, že bdělé sny „sind das Rohmaterial der poetischen Produktion“ (A. Olsson
1983, s. 39). Tento výrok stvrzuje i první fáze Ekelöfovy básnické tvorby, v níž je snění
podmínkou i součástí tvůrčího procesu57. Podstatnou vlastností Ekelöfova snu, vdechnutou
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„Den poetiska drömmen är nyckel till Ekelöfs begynnande författarskap“ (A. Olsson 1983, s. 34).
Ekelöf, Gunnar:Cahier I 1930. (ed. Thomas Moberg). Cinclus: Stockholm, 1982.
55 Ekelöf, Gunnar: „Diktens medel och mål.“ Bonniers Litterära Magasin, č. 5, 1933.
56 Ekelöf, Gunnar. „sent på jorden.“ In: Samlade dikter. Stockholm: Bonniers, 2007, 15-35.
57 „För den unge Ekelöf tycks poesin i en första fas identifieras med ett känslomässigt försjunkande, ett drömmeri
[…]“ (A. Olsson 1983, s. 40).
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do těla básní, je jeho sepětí s realitou. Sen nestaví únikovou cestu, po které by lyrické Já uprchlo
před skutečností. Sen není negací života, protože, jak správně podotýká Vojvodík, „za snem
neobjevíme koneckonců nic než reálnou látku prožitých událostí“ (Vojvodík 2006, s. 37). Sen
nabízí spíše odstup, z kterého je možné na reálný život pohlédnout jinýma očima.
Za reprezentativní ukázku, v níž nalezneme mnohé z podstatných rysů Ekelöfovy jedinečné
básnické prvotiny, jsme zvolili úvodní báseň sbírky pozdě na zemi, nazvanou „na okně dřímají
květy“ („blommorna sover i fönstret“). Ve verších této básně se pokusíme zachytit základní tóny
Ekelöfova debutu a poukážeme i na zvláštnosti Ekelöfovy rané surrealistické poezie.
blommorna sover i fönstret och lampan stirrar ljus
och fönstret stirrar tanklöst ut i mörkret utanför
tavlorna visar själlöst sitt anförtrodda innehåll
och flugorna står stilla på väggarna och tänker
blommorna lutar sig mot natten och lampan spinner ljus
i hörnet spinner katten yllegarn att sova med
på spisen snarkar kaffepannan då och då med välbehag
och barnena leker tyst med ord på golvet
det vita dukade bordet väntar på någon
vars steg aldrig kommer uppför trappan
ett tåg som genomborrar tystnaden i fjärran
avslöjar inte tingenas hemlighet
men ödet räknar klockans slag med decimaler.

Okamžitě po vydání byla sbírka pozdě na zemi označena kritikou za „den första svenska
surrealistiska diktsamlingen“ (Landgren 1971, s. 94) a Ekelöf byl označen nálepkou surrealista.
Jak jsme se již zmínili, toto označení mladému básníkovi nijak nelichotilo a zařazení mezi
surrealistické básníky se spíše bránil58. Mnohem později k otázce své náklonnosti k surrealismu
Ekelöf řekl: „För många år sen, då Mesterton läste mina ännu otryckta dikter, sade han till mig:

58

„Någon surrealist är jag inte, det är bara i Spektrum-annonser och slaskspalter jag varit det“ (Landgren 1971,
s. 95).
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‚Men du är ju surrealist!’ – varpå jag i mitt hjärtas oskuld trodde honom, gick bort och läste en
hel massa surrealister (tidigare hade jag bara läst något) och lånte en del fjädrar av dem“ (Ibid).
Když otevřeme Ekelöfovu první sbírku a nalistujeme úvodní, již zmíněnou báseň „na okně
dřímají květy“ („blommorna sover i fönstret“), zarazí nás okamžitě její forma. Proti veškerému
očekávání, vyvolanému prezentací Ekelöfa jako předního představitele švédské surrealistické
poezie59, se písmena, otištěná na první stránce, neřetězí v proud slov bez jasného začátku
a konce. Naopak jsou poetické obrazy pevně sevřeny rámcem čtyř strof. Ze stavby básně je na
první pohled jasné, že při jejím vzniku básník neaplikoval základní tvůrčí metodu surrealismu
écriture automatique, „zachycující fragmenty nevědomí“ (Vojvodík 2006, s. 113). Tento výrazně
antisurrealistický rys, pronikající do některých básní Ekelöfovy první surrealistické sbírky, má
podle nás souvislost s básníkovými pařížskými experimenty, vycházejícími z programu Art
Concret. Snahou nejen této avantgardní skupiny, ale třeba také uměleckého uskupení Cercle
et Carré (1930) či Abstraction-Création (1931)60 bylo najít „vnitřní princip řádu jednoduchých
proporcí a všudypřítomných geometrických forem“ (Vojvodík 2006, s. 299). Vnitřní princip řádu
základních forem měl být oporou nejen „proti chaosu dneška“ (Ibid), nýbrž jeho smyslem bylo
také „chránit umělce […] před ztrátou autonomie myšlení v totalitních a nacionalistických
ideologiích“ (Ibid). Pevné prvky „řádu forem“ pronikly, podle našeho mínění, i do Ekelöfovy
surrealistické lyriky.
Ekelöfova technika skládání básnických textů první sbírky připomíná tvůrčí postupy
některých surrealistických básní českého básníka Vítězslava Nezvala, otištěných ve sbírce
Absolutní hrobař (1937). Ve studii o Nezvalově slavné sbírce Vojvodík vyzdvihuje především jejich
„původnost […], která spočívá (podobně jako u Ekelöfa) v inovativním způsobu, jakým (Nezval)
skloubil tradiční formální prostředky i motivy s poetikou surrealismu“ (Vojvodík 2006, s. 320).
Domníváme se, že stejně jako Nezval také Ekelöf zdůrazňuje „konstruovanost básnického textu
včetně strofického členění“ (Ibid), tedy prostředky, které považuje Breton již v manifestu
59

„Spektrums förlag […] lanserade Ekelöf som surrealistisk poet“ (Landgren 1971, s. 94).
Mezi členy těchto skupin patřili například Paul Valéry, Wasilij Kandinskij, Le Courbusier, Hans Arp, Paul
Mondrian. Ze skandinávských umělců můžeme vzpomenout dánskou malířku Francisku Clausen a Ekelöfova přítele
Erika Olsona (Bosson 2009, s. 46). Z českých výtvarníků to byl především František Kupka, František Foltýn a Jiří
Jelínek.
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dadaismu (1920) za „nejhorší ze všech konvencí“ (Vojvodík 2006, s. 321). Dělením proudu slov
do strof se Ekelöf sice vzdaluje striktní surrealistické doktríně, jeho surrealistické verše tím ale
nabývají na jedinečnosti.
Druhou výraznou formální vlastností básně „na okně dřímají květy“, kterou nelze
přehlédnout a která naopak k surrealistické technice automatického psaní jasně odkazuje, je
absence interpunkce a verzál. Hrou s typografií a grafickou úpravou literárního textu se bavila
a zabývala většina avantgardních básníků a grafické experimenty patřily k hlavním bodům
avantgardního konceptu osvobozování jazyka, pro který bylo hledání nových forem „samou
podstatou poezie“ (Bydžovská, Lenka – Srp, Karel (eds.) 1996). V této souvislosti můžeme
vzpomenout například Apollinairovy kaligramy nebo Marinettiho manifesty, bojující za „parole
in libertà“61. Formální experimentování avantgardy inspirovalo i mladého básníka, který například
verše básně „apoteóza“ („apoteos“) sestavil do tvaru šipky, mířící směrem dolů na „apeiron“ –
symbol nekonečnosti.
Ekelöfův novátorský přístup k jazyku a jeho radikální popření syntaxe nemělo ve švédské
literatuře obdoby. Vydání sbírky pozdě na zemi způsobilo na švédské literární scéně nejen šok, ale
vyvolalo i mocnou vlnu kritiky62. Ekelöfův experiment však není osamoceným zjevem na literární
obloze a zcela zapadá do proudu tehdejšího myšlení o jazyce a literatuře. S „nespoutanými“
slovy, která neoddělují ani čárky ani tečky, se básník setkal s největší pravděpodobností
u francouzského surrealisty Roberta Desnose63, o jehož uměleckém vlivu se Ekelöf vícekrát
zmínil a jehož poezii také překládal. Proto se můžeme domnívat, že právě od Desnose neotřelý
způsob zápisu veršů Ekelöf převzal64.
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Italští futuristé přicházejí v letech 1912-1913 hned s několika manifesty – „Zničení syntaxe“, „Bezdrátová
imaginace“ a „Osvobozená slova“. Především dva posledně jmenované manifesty se staly „patrně nejvlivnějšími
teoretickými koncepcemi obrazotvornosti v umění avantgardy“ (Vojvodík 2010, s. 60).
62 Například Arnold Ljungdahl sbírku ohodnotil jako „ett nytt exempel bland många på borgarkulturens
fortskridande inre förruttnelseprocess“ (Landgren 1971, s. 94).
63 „[…] Desnos typografi, där bidsekvenserna åtskiljs med korta radindrag som ger en viss struktur åt det oavbrutna
flödet, kännetecknar Ekelöfs dikt. I dikter som ‚Identité des images‘ eller ‚Dans bien longtemps‘ i Corps et biens kan
man observera denna uppställning, vilken praktiskt taget saknar interpunktion“ (A. Olsson 1983, s. 54).
64 „[…] Någon stor diktare är han (Desnos) väl inte men en egenartad och en som just då svarade mot mina behov.
Det komprimmerande uttrycksätt som jag dittills eftersträvat visade sig överstiga mina krafter, och han försåg mig
med ett slags drömlik pratsamhet, fylld av refränger, i vilken det var möjligt att upplösa knutenheten“ (A. Olsson
1983, s. 55).
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Je třeba podotknout, že formální inovace v rovině jazyka nebyly pro Ekelöfa jen povrchními
hříčkami, kterými by chtěl básník čtenáře ošálit. Básníkovo zacházení s jazykem stojí velice blízko
výkladům Romana Jakobsona, jenž ve stejné době, kdy Ekelöf publikoval verše ze sent på jorden,
uveřejnil stať na téma uměleckého jazyka „Co je poezie?“65. Kromě jiného si v ní Jakobson
pokládá otázku, v čem se projevuje básnickost, a odpovídá na ni následovně: „V tom, že slovo je
pociťováno jako slovo, a nikoli jako pouhý representant pojmenovaného předmětu nebo jako
výbuch emoce“. Jakobson přiznává slovu (a jakémukoli znaku) svobodu, když píše: „Tvar, barva,
materiál mají svou vnitřní hodnotu, nezávislou na předmětu, který znázorňují, a právě v tom se
projevuje poetická funkce, v tom, jak jsou tyto složky v sobě skloubeny“ (Jakobson 1995, s. 31).
Ekelöfovo gesto vymazání interpunkce s Jakobsonovými úvahami o jazyce v nejnovějším
umění souzní. Chybějící členicí znaménka v Ekelöfových raných verších totiž přispívají
k uvolnění těsných vztahů mezi slovy básně. Ve vzniklém prostoru mezi odpoutanými výrazy
vzniká významová „mezera“, která rozšiřuje mikrosémantické pole básně a nabízí bohatší rejstřík
výkladů. Rozvázání sémantických vztahů mezi slovy, vysvobozenými z pout čárek, teček a jiných
interpunkčních zábran, je podporováno také přesahy, kterých Ekelöf hojně užívá ([…] fönstret
stirrar tanklöst ut i mörkret utanför / tavlorna visar själlöst sitt anförtrodda innehåll). Fantazii
čtenáře, rozpoutanou nejasnými konturami významů, krotí jen pevné hranice strof66. Jak si však
později ukážeme, pevné členění se v dalších básních sbírky rozpouští v proudu slov a zřetelněji
se v nich projevuje vliv surrealistické metody automatického záznamu.
Doposud jsme hovořili o osvobozených slovech, aniž bychom se podívali, s jakým slovním
materiálem Ekelöf pracuje. Pro sbírku pozdě na zemi je charakteristický slovník všedního dne,
který však nabývá nevšedních významů. Pohlédneme-li na báseň „na okně dřímají květy“
z hlediska lexikologického, povšimneme si, že báseň sestává z každodenního slovníku (květiny,
okno, lampa, konvice na kávu). Poetický prostor je tvořen obyčejným pokojem s květinou
v okně, bíle prostřeným stolem, lampou v rohu a mouchou, sedící na stěně. Přes všednost
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Jakobson, Roman. „Co je poezie.“ Volné směry, 1933-34: 229-239.
Krajním příkladem tohoto tvůrčího postupu je báseň „sonatform denaturerad prosa“, v níž je téměř zcela
potlačena jasná struktura básně. Ke způsobu členění odkazuje titul básně. Podobně jako klasická hudební sonáta je i
Ekelöfova „denaturerad prosa“ vystavěna podle vzorce expozice (představuje hlavní, vedlejší a závěrečné téma) –
provedení (je zpracováním a rozvinutím) – repríza (vrací k původním tématům, často ve stejném pořadí jako v části
první).
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interiéru básně je její vyznění mimořádně působivé. Pokusíme se nyní odhalit a popsat básníkovu
techniku, s jejíž pomocí se mu daří vyvolat surreálnou atmosféru neobyčejna ve zcela prostých
kulisách.
Přestože interpunkční uvolněnost slov může připomínat surrealisty preferovaný řetězec
asociací, vyvolaných představou všedního dne, stráveného mezi čtyřmi stěnami pokoje, nelze se
domnívat, že by báseň byla spontánním záznamem proudu nevědomí. Ekelöfův postup mnohem
více upomíná na pseudoautomatismus67, „metod(u), pohybující se na rozhraní volného proudu
představ a reflexe“ (Bydžovská, Lenka – Srp, Karel (eds.) 1996). Tento neosurrealistický tvůrčí
postup má báseň „uchránit před opakováním podvědomých procesů a současně potlačit vše, co
by se vnějškově tvářilo a jevilo jako ‚básnické‘“ (Ibid). Východiskem pseudoautomatismu je úsilí
„sevřít široký proud automatismu jistým kompozičním prvkem“ (Ibid).
V Ekelöfově básni „na okně dřímají květy“ plní tuto tmelicí funkci básnická figura anadiploze,
neboli revocatio verbi, kterou si můžeme ilustrovat na verši „blommorna lutar sig mot natten
och lampan spinner ljus / i hörnet spinner katten yllegarn att sova med“. Principem této
básnické figury je opakování slova z konce jedné věty či verše („spinner“) na začátku
následujícího syntaktického celku. Z proudu představ se tak vynořují stále se navracející motivy,
jejichž primární významy pocházejí z různých míst sémantických polí. Tím, že jsou stavěny do
nových kontextů („lampan spinner ljus / i hörnet spinner katten yllegarn), splétá se tkanivo
významů a dochází k sémantickému vrstvení. Opakování navíc vyvolává dojem písňovitosti ve
smyslu „intonačně členěného toku vzájemně nespojených představ“ (Bydžovská, Lenka – Srp,
Karel (eds.) 1996), jejichž nově vzniklé vztahy probouzejí intelektuální složku a rozehrávají hru
s představivostí.
Neviditelnou síť sémantických souvztažností dotváří již jednou zmiňovaná syntaktická figura
enjambement („blommorna lutar sig mot natten och lampan spinner ljus / i hörnet spinner
katten yllegarn att sova med“), která klade na cestu interpretace falešné stopy. Jejich funkcí je
vyvolat nejistotu, multiplikovat množství možných výkladů a tím vzbudit interpretační napětí.
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V českém prostředí se pseudoautomatismus objevuje v poválečné tvorbě surrealistické skupiny RA, např.
v básních Z. Lorence a O. Wenzla, kteří se pod vlivem Halasovy a Holanovy tvorby odvrátili od „asociativního
principu výstavby básně“ (Bydžovská, Lenka – Srp, Karel (eds.) 1996).
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K mistrovství tuto metodu uvolnění či přímo rozvázání syntaktických pout Ekelöf podle našeho
mínění dovádí v básni „sonatform denaturerad prosa“, v níž jsou sémantické, gramatické
i syntaktické vztahy zcela zrušeny za účelem zrození významů nových a nečekaných. Účinek
zmíněných básnických figur by však nemohl fungovat bez zapojení uměleckých prostředků,
založených na přenášení významu. Tropy, k nimž Ekelöf ve své první básnické sbírce nejčastěji
sahá, se shodují s konstrukčními principy mezinárodního literárního i výtvarného surrealismu.
Ve stati „K noetice a poetice surrealismu v malířství“68 definuje Jan Mukařovský princip
imaginace surrealistů jako „osamostatňování významových jednotek, spojené s tendencí
k synekdochickému pojmenování a k personifikaci jednotlivých částí věcí […], nebo popření
pohybu do hloubky obrazového prostoru […]“ (Mukařovský 1966, s. 310). Mukařovský chápe
tyto projevy jako „indicie zásadního otřesení důvěry ke skutečnosti“ (Vojvodík 2006, s. 28)
a zároveň jako „výraz zesílené potřeby najít pevný bod ve světě, ohroženém zhroucením řádu“
(Ibid). Také obrazotvornost básně „blommorna sover i fönstret“, otištěné v Ekelöfově
básnickém debutu, je založená především na personifikaci a metonymii, a také tato báseň, stejně
jako mnohé jiné ze sbírky pozdě na zemi, je výrazem neharmoničnosti a tichého zoufalství ze světa
a bytí69.
Předmětná realita jako by v poetickém světě básně ožila do strnulé existence: květy „dřímají“
v okně, lampa „zírá“ do prostoru, stůl na někoho „čeká“ („blommorna sover i fönstret och
lampan stirrar ljus […] / det vita dukade bordet väntar på någon“). Kromě expresivity básníkem
zvolených sloves vdechují věcem leklý život užitá adverbia, která dodávají činnosti objektů na
jasném charakteru – okno zírá do tmy „bezmyšlenkovitě“, ba přímo „tupě“ („tanklöst“), kávová
konvice „s potěšením odfrkuje“ („på spisen snarkar kaffepannan […] med välbehag“). Básník si
pohrává se slovy a rozehrává širokou škálu významových odstínů. Příkladem poetické plodnosti
kalambúru jsou například první dva verše druhé strofy („blommorna lutar sig mot natten och
lampan spinner ljus / i hörnet spinner katten yllegarn att sova med“), v nichž Ekelöf využívá
polysémní sloveso „spinna“, které může mj. označovat buď činnost „předení“, „tkaní“
68 Mukařovský, Jan: „K noetice a poetice surrealismu v malířství.“ In: Studie z estetiky. Jan Mukařovský. Praha:
Odeon, 1966, s. 309-311.
69 „I sent på jorden saknas tanken på en harmonisk, universell enhet […], stämningsläget är mörkt och desparat“
(Landgren 1971, s. 65).
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(textilního vlákna i pavučiny), nebo být onomatopoickým verbem, imitujícím jak vrnění
kolovrátku, tak zvířecí (kočičí) předení. Významová rozmanitost slovesa vytváří bohaté básnické
obrazy. Ekelöf tímto způsobem proměňuje obyčejný pokoj v intimní fantazijní prostor zaplněný
„oduševnělými“ věcmi, v němž jako by vše tiše, avšak napjatě oddychovalo.
Domnělým životem věcí se Ekelöf zabýval dlouho předtím, než sepsal básně ze sent på jorden.
Jednou z hlavních myšlenkových linií, která prochází celým Ekelöfovým zápisníkem Cahier I, je
„att psykiskt liv inte är något exklusivt mänskligt privilegium, utan att även vad vi uppfattar som
‚döda‘ ting på något sätt lever och äger ett slags själ“ (Landgren 1971, s. 66)70. Tento tajemný
a pochmurný svět věcí je lidem neproniknutelný, nepřístupný a nepochopitelný; Ekelöfovy
básnické objekty znepokojují svou ambivalentní povahou. Na jednu stranu se zdá, jako by
odrážely lidský pocit „av djup tristess, […] isolering och ångest“ (Ibid)71, na druhou stranu jako
by však, jak Ekelöf napsal, „tingen i sin orörlighet (var) ägare till en större grad av
självtillräcklighet“ (Landgren 1971, s. 67).
Podivná strnulost Ekelöfova poetického prostoru nápadně připomíná plátna Giorgia
de Chirica72 z období tzv. metafyzické malby73, pro která je příznačná „snově melancholická
atmosféra“ (Vojvodík 2010, s. 161). Podobně jako Chiricovy obrazy, prodchnuté jakýmsi

70

Je pozoruhodné, že ve stejné době, kdy byla publikována sbírka sent på jorden, vychází také teologicko-filozofické
statě Edity Stein, v nichž žákyně Edmunda Husserla uvažuje o specifických smyslových kvalitách věcí, o zvláštním
způsobu jejich existování ve vztahu k našemu tělesně-citovému uvažování. Jádrem její zajímavé teorie je, že věci jsou
něčím víc než jen prostorovým tělesem, že mají své vlastní nitro, své „ineres“, které se projevuje jejich smyslovou
podobou. Jinými slovy věci, které se zdají na první pohled neživé a prázdné, mají své nitro, žijící vlastním životem,
které svou smyslovost vyzařuje vůči nám, divákům a pozorovatelům. Nitro objektů se manifestuje jejich
„Verhaltung“, chováním, jehož projevem je např. záření barev nebo lesk. Tímto způsobem se nás, jak se Edit Stein
domnívá, bezprostředně dotýkají, tímto způsobem prostupuje vnitřní a vnější svět. Mohlo by být zajímavé zabývat
se poetickým životem Ekelöfových věcí, např. kamenů, z tohoto hlediska. Bohužel na rozvinutí podobných úvah
není v naší práci prostor. Na závěr poznámky ještě doplňme, že Edit Stein neměla možnost své podnětné statě dále
rozpracovat. Přestože již v roce 1922 konvertovala ke katolicismu a před nacismem prchla do Nizozemí, byla
nakonec zatčena a spolu se sestrou odeslána do koncentračního tábora v Osvětimi, kde roku 1942 zahynula. V roce
1998 ji papež Jan Pavel II. prohlásil za svatou. (Vojvodík 2009)
71 Příkladem takové básně je meningslös orakel (Ekelöf 2007, s. 31), v níž je zamlklá nehnutost předmětů obrazem
mučivé osamělosti, beznaděje a neurotického ochromení lyrického subjektu.
72 Giorgio de Chirico byl italský malíř, zakladatel tzv. pittura metafisica. Ve své malbě vycházel z romantickomytologické linie symbolistické moderny, zvláště z díla Arnolda Böcklina a Maxe Klingera. V Chiricově
antiracionalismu spatřoval André Breton a jeho stoupenci „předobraz surrealistického malířství“ (Vojvodík 2010,
s. 161).
73 „Pittura metafisica […] měla být statičností a reflexivností obrazu světa […] protikladem k dynamickému
a obrazoboreckému futurismu“ (Ibid).

[50]

(Ne)skutečnost snu: Surrealismus ve švédské poezii

nevysvětlitelným tajemnem, působí i Ekelöfovy poetické prostory přeludně. Ekelöf vyvolává
dojem ospalosti oživených věcí jednak samotnými výběrem predikátů z „podřimujícího“
sémantického hnízda, z nějž vytahuje např. sloveso „spát“ („i hörnet spinner katten yllegarn att
sova med“), jednak vylíčením poetického dění buď v přítmí noci („fönstret stirrar tanklöst ut
i mörkret“, „blommorna lutar sig mot natten“), nebo těsně před rozbřeskem. Ponurá statičnost
básnických obrazů se však rodí především ze samotných slov, která implikují strnulost,
nehybnost, jakýsi znepokojivý klid, čišící prázdnotou. Žárovka lampy se „bezmyšlenkovitě“
zabodává do jednoho bodu („lampan stirrar ljus“), malby „bezduše“ ukazují své zarámované
obrazy („tavlorna visar själlöst sitt anförtrodda innehåll), květiny, snad vadnoucí, „se sklánějí“ do
noci („blommorna lutar sig mot natten“).
Vše směřuje dolů, do středu tísnivého ticha pokoje, kam básník usadil osamělé děti, hrající si
na podlaze mlčky se slovy („barnena leker tyst med ord på golvet“). Básník odkazuje ke světu
bezstarostných dětských her, avšak dětem hračky odebírá a nahrazuje je slovy. Vpád
nesrozumitelné abstrakce do ráje her („barnena leker tyst med ord på golvet“) přibližuje báseň
k poetice „tragického ludismu“ (Vojvodík 2006, s. 307), který se objevuje v surrealistickém
umění ve 30. letech dvacátého století. Nepřirozená zamlklost dětí, hrobové ticho, které
„probodává“ jen pískot v dálce projíždějícího vlaku („ett tåg som genomborrar tystnaden
i fjärran“) zahaluje báseň do znepokojivého surreálného oparu nevyřčeného tajemství.
Vojvodík

charakterizuje

obdobně

tajuplnou

atmosféru,

která

dýchá

i

ze

zmíněných Chiricových obrazů, jako „zvláštní podvojnost, kdy neživé věci nabývají neočekávané
samostatnosti a vstupují tajemným způsobem do lidského světa“ (Vojvodík 2010, s. 161). Stejně
jako na Chiricových plátnech se i v Ekelöfově poetickém světě všední a navyklé najednou stává
něčím nevysvětlitelným a ireálným. Přízračný mikrokosmos básně je obydlen oživlými předměty,
duševní činnost je připsána hmyzu („flugorna står stilla på väggarna och tänker). Kde však hledat
původ znepokojivého napětí a surreálného oparu, do nějž je zahaleno lyrického dění?
Podle našeho mínění dociluje Ekelöf účinku důslednou absencí lyrického Já, které si můžeme
povšimnout ve většině básní sbírky pozdě na zemi. Imaginovaný svět nese už jen stopy, otisky
předmětné skutečnosti, které jsou běžným smyslovým vnímáním nepostižitelné. Vojvodík
pojmenovává tento stav jako „esteticko-uměleckou formu redukce světa, jehož předmětná,
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smyslová skutečnost je radikální způsobem ‚irealizována‘, aby byla prostřednictvím imaginujícího
vědomí nově vytvořena“ (Vojvodík 2006, s. 125). Je zajímavé, že verše konstruované podobným
způsobem nalezneme i v surrealistických básních Vítězslava Nezvala, a to konkrétně v oddílu
„Stínohry“ z Nezvalovy poslední surrealistické sbírky Absolutní hrobař (1938). Nezval ve
„Stínohrách“ užívá stejné strategie jako Ekelöf, tj. vytlačuje subjekt z prostoru básně a nahrazuje
lidský element objekty. Jan Mukařovský nazval tuto techniku „hrou s nepřítomným subjektem“
(Vojvodík 2006, s. 289). Absence lyrického Já se v těchto básních projevuje jako „zvláštní způsob
přítomnosti“ (Ibid), vyvolávající neklidnou, surreálnou atmosféru.
V Ekelöfově básni je tímto „nepřítomným subjektem“74 ten, „vars steg aldrig kommer uppför
trappan“. Lidský subjekt, synekdochicky zastoupený „krokem“, který nikdy nedojde
k „čekajícímu“, bíle prostřenému stolu, je pouze sugerován. Mechanická a pasivní dění nabývají
„iluzivního vzhledu aktivních jednání“ (Vojvodík 2006, s. 289), lidský činitel však zůstává před
čtenářem skryt „za scénou“ básně. Tímto způsobem básník dosahuje neodbytného pocitu
prázdnoty a nevysvětlitelné záhadnosti dění bez aktérů. V takových surreálných obrazech lze
spatřovat, slovy Jana Mukařovského, „tvůrčí úsilí o spontánní a systematickou objektivaci
a konkretizaci iracionálně subjektivních, z asociativního automatismu prýštících obrazů“
(Vojvodík 2006, s. 349). Precizní souhrou výše zmíněných poetických prostředků a básnických
postupů, podle nás, Ekelöf vytváří genuinní a křehkou surreálnou lyriku, naplněnou mnohostí
významů, intimitou i naléhavostí.

5.3. Ekelöfův kosmos utkaný ze snů
Släck mina ögon så att allt annat åter tänds.
Gunnar Ekelöf

Neblednoucí otisk vzdáleného subjektu a polosnová atmosféra veršů zahalily básníkův
poetický debut do ponuře nadskutečného oparu. Jak již ale bylo řečeno, snové fantazie nebyly
pro sbírku sent på jorden pouhou inspirací. Sen vytvořil poetickou strukturu, kterou básník vyplnil
významy. V této souvislosti můžeme zmínit Jungovy úvahy o povaze básnické tvorby a snu,
74

V Ekelöfově sbírce pojmenovaným jako „osynlig närvaro“ (Ekelöf 2007, s. 16).
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kterými se německý filozof zabýval zhruba ve stejné době, kdy Ekelöf pracoval na své básnické
prvotině. Mezi hlavními charakteristikami snu uvádí Jung jeho svébytnou, na vědomí nezávislou
mluvu, která se téměř „nikdy nevyjadřuje logickým způsobem, ale vždy jazykem podobenství
nebo přirovnání“ (Jung 2003). Jung píše, že sny nám vše „sdělují řečí podobenství“ (Ibid), jinými
slovy „ve smyslově názorné podobě ztvárňují myšlenky, úsudky, […] názory, které byly
nevědomé“. Na závěr Jung poznamenává, že „rozhodujícím v básnickém obraze je emoční
tenze“ (Ibid), která je zdrojem inspirace. V tomto smyslu se Jungův výklad snu blíží básnické
metodě Ekelöfova debutu. Ekelöf sám označuje verše první sbírky jako „en helt emotionaliserad
lyrik“ (A. Olsson 1983, s. 51). Právě specifické emoční napětí, vytrhující slovo z ustáleného
kontextu, je předpokladem Ekelöfovy básnické činnosti. Ekelöfova poezie, podobně jako básně
jiných avantgardních básníků, je pokusem toto napětí ovládnout a vyjádřit slovem, či lépe
básnickým obrazem, který se stává esenciálním kamenem Ekelöfovy prvotiny.
Básně uzavírající sbírku sent på jorden jsou již zcela ovlivněné surrealistickou poetikou, básník je
dokonce opatřil datací, aby zdůraznil spontánní charakter zápisu75. Rozdíl oproti veršům z úvodu
sbírky (např. „blommorna sover i fönstret“) je výrazný především po formální stránce. Ekelöf
přestal slova uzavírat do strof, čímž vyvolal dojem automatického záznamu. Jednou z básní,
napsaných v jasně surrealistickém stylu, je „vesmírný náměsíčník“ („kosmisk sömngångare“):
trädena klär av sig stjärnorna börjar falla
kölden gulnar lövena som skräpar vid solnedgångens stora horisont
de vissna lövena faller sakta ner över brustna ögon som för alltid stirrar in i himlens
undergång
de vissna lövena lägger sig mjukt över det blinda barnets ögon och över händerna som trevar i sömnen
och letar snäckor mellan strandens stenar
och i solnedgångens blodsskam lever ännu minnet av den tid då jag själv var blind som ett barn och
mina drömmar var ett barns drömmar..
nu är det sent på jorden, och ödet sluter redan mina ögon men drömmarna förvandlar mig återigen till
ett barn som letar snäckor med ljus och lykta i skymningen som faller över strändernas ödsliga
barnkammare
och lyssnar till de vackra böljorna som brister i gråt mot strändernas blinda stenar

75 O básních z druhé části sbírky „pozdě na zemi“ napsal Ekelöf v doslovu k edici z roku 1962: „Jag skrev dem i ett
slags surrealistisk stil och daterade dem noggrant för att ge illusion av att det var ‚automatisk skrift‘“ (Landgren 1971,
s. 170).
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världen är öde och tom framför havet och skymningen kastar en slöja över min slitna förtvivlan och
havet är fjärran framför mina fötter
djupt därnere sover fiskarna lugnt hos sina snäckor
hjälp mig att söka hjälp mig att söka för kärlekens skull och tårarna förvandlas till pärlor djupt ner i
havet
stjärnorna faller redan förundrade som frågor ur en annan värld och höstvinden svara med orakelspråk
i trädenas grenar fjärran som havet och stjärnorna
fjärran som en orörlig tanke i stenarnas grå huvuden som sedan urminnes tider blinda begrundar det
osynliga
hjälp mig att söka hjälp mig att söka min egen snäcka som jag älskar blint som ett barn för hoppet om
livets pärla
hjälp mig söka innan allt är slut
min sista andedräkt försvinner redan som imma bland tång och sjöstjärnor och mitt ansikte blir allt
otydligare som i en dimma och försvinner sakta som en fuktig profil i sanden
en fågel tystnar och en halvsluten blomma viskar ord från en ödemark i mitt öra som varken ser eller
hör jag faller och faller i oändligheten fjärran som havet och stjärnorna
hjälp mig att söka hjälp mig att söka för kärlekens skull och tårarna förvandlas till pärlor i det eviga
havet
min längtan driver undan molnena från horisontens tempel fjärran som höstvinden eller mitt andedrag
som försvinner bland stjärnorna fjärran som stjärnorna i havet
och de vackra böljorna som allesamman är varandras systrar sköljer bort mina fotspår i sanden och
brister i gråt mot strandens blinda stenar
hjälp mig att söka min egen snäcka som försvunnit i oändlighetens hav och det stora obestämda som
jag älskar blint som ett barn för hoppet om livets pärla
ensam ensam som en pelare på slätten och blind som ett barn vars ensamhet den oändliga modern
sakta sjunger till sömns
trött och meningslös som ett svar utan fråga eller en fråga utan svar..
trädena klär av sig stjärnorna börjar falla
det är sent på jorden

Jak již bylo řečeno, není tato poetická síť, utkaná ze slov do snové polysémické textury,
vsazená do strof. Volný verš se vine po stránce, aniž by mu navíc bránila jakákoli interpunkční
znaménka. Přesto není „vesmírný náměsíčník“, jak se může na první pohled zdát, tvořen
nepřerušeným tokem básnických obrazů. Naopak vytvářejí slova veršů hutnou strukturu
vzájemně propletených motivů (hvězdy, listy, kameny, pláž, moře, škeble, oči, sny atd.). Ekelöf
zde užívá stejného principu jako v úvodních básních sbírky („blommorna sover i fönstret“,
„sonatform – denaturerad prosa“ aj.) s tím rozdílem, že rozpouští strofické dělení básně
a nechává jednotlivé motivy volně proplouvat verši. Proměnou slovních formací („det blinda
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barnets ögon“ – „blind som ett barn“ – „blinda stenar“ – „[…] stenarnas grå huvuden som […]
blinda begrundar“ apod.) vytváří Ekelöf „významové posuny“76, ke kterým přispívá
i enjambement, jenž je pro sbírku sent på jorden typický.
Soudržnosti rozvolněné stavby básně dociluje básník jednak užitím anafory, která spíná
například verše „de vissna lövena faller sakta ner […]/de vissna lövena lägger sig mjukt […]“,
jednak zapojením epizeuxe („hjälp mig att söka hjälp mig att söka min egen snäcka […], ensam
ensam som en pelare […]“), dodávající slovům na zoufalé naléhavosti. Rafinovanou figurou je
pak eufonická aliterace, s jejíž pomocí Ekelöf utkal zvukomalebnou osnovu básně77 („[…] som
skräpar vid solnedgångens stora horisont“, „[…] som trevar i sömnen och letar snäckor mellan
strandens stenar“, „[…] böljorna som brister i gråt mot strändernas blinda stenar“, „[…]
förtvivlan och havet är fjärran framför mina fötter“).
Zvuky i motivy se ve „vesmírném náměsíčníkovi“ navracejí jako mořské vlny, které „sköljer
bort […] fotspår i sanden“. Moře nezmiňujeme náhodou, je totiž jedním z klíčových motivů
nejen

pro

porozumění

surrealistické

básni

„vesmírný

náměsíčník“,

důležité

místo

zaujímá v celém Ekelöfově díle. Mořem a jeho významy v poezii se ve studii Básník a moře
(Diktaren och havet, 1957) zabývá Alf Kellén, z jehož závěrů vyplývá, že moře bylo,
pravděpodobně pod vlivem psychoanalýzy, mezi surrealistickými básníky velmi oblíbeným
symbolem. Surrealisty lákala jeho neuchopitelnost, jejíž paralelu spatřovali ve snu či noci78.
Jakého charakteru je však moře ekelöfovské?
V „kosmisk sömngångare“ je moře vzdálené a zanechává lyrický subjekt „ensam ensam som
en pelare på slätten“. Před jeho rozlehlostí jako by si lyrické Já uvědomovalo svou
neprolomitelnou uzavřenost, vyloučenost z „den kosmiska enhet“ (Landgren 1971, s. 89), která
76

O nich Anders Olsson ve své monografii Ekelöfs nej říká: „[…] nyanserna, betydelseglidningarna, stämningarna är
huvudsaken“ (A. Olsson 1983, s. 51).
77 Motivické variace a repetice i zvukomalebnost básně upomímají na hudební skladbu a působení Euterpé na
Ekelöfovu tvorbu je nepochybné, jak poznamenává např. Kjell Espmark: „Temata och tonfall återvänder på ett sätt
som – liksom ofta i Ekelöfs böcker – erinrar om musiken“ (Espmark 1959, s. 884). Ekelöf nebyl totiž pouhým
pasivním posluchačem, milovníkem a znalcem hudby, sám ji i komponoval. Na hlubší analýzu tohoto aspektu
Ekelöfovy poezie však v této práci nezbývá prostor. Zajímavé studie na toto téma napsali např. Bengt Höglund:
„Gunnar Ekelöf och musiken. Musiken i Dikten“, Lars Nygren: „Två aspekter på musikalisk form hos Gunnar
Ekelöf“ nebo Magdalena Wasilewska-Chmura: „Det musikaliska i Gunnar Ekelöfs poesi“.
78 Motiv moře se často vyskytuje i u Roberta Desnose, jehož poezii Ekelöf ve třicátých letech překládal. (Landgren
1971, s. 74).
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se později stane „den grundläggande idén i (Ekelöfs) tankevärld“ (Landgren 1971, s. 74).
Vesmírná jednota je pro lyrické Já v bdělém stavu nedosažitelná, pociťuje ji pouze v její
nepřítomnosti, Ekelöfovými slovy jako „en oerhörd och gripande kosmisk frånvaro“ (Landgren
1971, s. 89). „Havet är fjärran framför mina fötter“, zoufá si lyrické Já, pro nějž moře představuje
protiváhu pustoty světa („världen är öde och tom framför havet“). Čím mořská hlubina lyrické Já
přitahuje?
Vodní sny ve Freudově koncepci symbolizují „libidos regression till födelsen“ (Landgren
1971, s. 83), mnohem přiléhavější a Ekelöfovu ideovému světu bližší je však pohled Freudova
žáka C.G. Junga. Jung spojuje sny o vodě a moři s mýtickým symbolem matky-země, která je
kolébkou života i smrti: „das ‚grosse‘ urtümliche Bild‘ der Mutter, die uns erstmals einzige Welt
bedeutete und nachmals zum Symbol von aller Welt wurde“ (Jung 1912, s. 296). Spojení matkymoře se objevuje i na jiném místě sbírky, totiž v básni „böljeslag“, v níž je vlnící se mořská
hladina připodobněna ženské bytosti („mina stränder är havets halsband och havet andas lungt
och / rasslar sakta med alla sina vackra kiselstenar“). V básni „vesmírný náměsíčník“ však nabyl
tento obraz kosmických proporcí: „kvinnogestalten smälter samman med alltet, hon uppfattas
som oändligheten, eller omvänt – oändligheten ses som ett kvinnligt-moderligt väsen“ (Landgren
1971, s. 86).
Kosmický aspekt moře-ženy akcentuje i Ekelöfův surrealistický vzor Robert Desnos. Desnos
vnímá ženu jako kosmickou bytost, „som inkarnerar sig i stjärnorna, i havsdjupet och
i människohjärtat“ (Landgren 1971, s. 87). Ženám přisuzoval v literárním světě výjmečné
postavení také Breton79, jehož surrealistická žena spojovala, podobně jako žena mytologická, „liv
och död, dröm och verklighet“, a byla zosobněním duchovní existence a sjednocením protikladů,
„som Breton i början av sitt andra manifest anger som surrealismens yttersta mål“80. S ní touží
Ekelöfovo lyrické Já splynout, u ní hledá odpovědi na tajemství života. Žena-moře je však

79

V českém prostředí věnoval ženě sbírku Vítězslav Nezval, jehož Žena v množném čísle (1935), byla „apoteózou
ženy, ženského těla a lásky k ženě“ (Vojvodík 2006, s. 327).
80 V Druhém manifestu surrealismu vytyčuje Breton jako hlavní cíl surrealistické aktivity vymezení „určitého duchovního
bodu, z něhož život a smrt, reálné a imaginární, minulost a budoucnost, sdělitelné a nesdělitelné, vysoké a nízké
přestávají být vnímány jako protiklady“ (Breton 2005, s. 78).
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nedostupná, na dno jejích hlubin lyrický subjekt nedohlédne81. Sužující nedosažitelnost jednoty,
která lyrické Já obklopuje a v níž se marně touží rozplynout, činí z básně „en sorts drömlik,
profan litania“ (A. Olsson 1983, s. 55). Osamělé lyrické Já volá v pustém světě „hjälp mig hjälp
mig“, odpovědí je mu však jen nesrozumitelné suché šeptání šumějícího listí, které padá
z podzimních stromů. Lyrické Já zůstává před rozlehlým oceánem nevyslyšeno.
S mořem a snem se pojí ještě jeden důležitý motiv, který je nutno zmínit, neboť tvoří
nedílnou součást Ekelöfova díla a zařazuje sbírku pozdě na zemi zcela nepopiratelně do
surrealistické knihovny. Je jím motiv slepoty, nemožnosti vidět82. V Ekelöfově poetickém světě je
nevidomé vše, čemu se zjevuje největší tajemství života83. Západ slunce, zhasnutí světla nebo
zavřené či osleplé oči jsou předpokladem pro sestoupení do tmy noční říše, do hlubin nitra.
Pouze pouť do nejtemnějších krajin duše může odhalit pravou podstatu věcí84. Se slepotou je
úzce spojen motiv neživých věcí. Ve „vesmírném náměsíčníkovi“ se opět objevuje, podobně jako
v první básni „na okně dřímají květy“, představa vnitřního života „mrtvé matérie“ („fjärran som
en orörlig tanke i stenarnas grå huvuden som / sedan urminnes tider blinda begrundar det
osynliga“). Nevidomá, nehybná neorganická příroda se v Ekelöfově surreálném světě dotýká
pravdy, zjevuje se jí to, co je lidskému oku upřeno vidět85. Touto schopností jsou požehnány také
děti a snílci, kteří také dokáží nahlédnout do světa „det osynliga, den dolda enheten bakom
fenomenvärldens mångfald“ (Landgren 1971, s. 90). Už jen tento stručný výčet hlavních
charakteristik řadí Ekelöfovy básně ze sbírky pozdě na zemi mezi surrealistická díla86.

81 „Det drömmande jaget sjunker successivt ner mot sin tillvaros ursprung, det söker uppenbarligen efter den
fördolda livshemligheten, men det är ett sökande som aldrig når fram till sitt mål“ (Landgren 1971, s. 58).
82 Tento motiv nenalézáme pouze u surrealistů, ale např. také u romantiků a ve světových mytologiích atd. Ukázkou
z mytologie je severský bůh Odin, který obětoval pro nabytí vyšší moudrosti jedno oko.
83 „[…] blint är allt som […] har hemlig kontakt med livets innersta mysterium. […] sent på jorden som helhet
präglats av denna tematik“ (A. Olsson 1983, s. 59).
84 „[…] det är en resa som vill överge en identitet (associerad till synen) för en djupare verklighet“ (A. Olsson 1983,
s. 59).
85 „Mot denna utestängdhet står den existensform som är tingens: i sin orörlighet och „blindhet“ är den oorganiska
naturen, stenarna, närmare den verklighet som är dold för den seende människa“ (Landgren 1971, s. 90).
86 Neměli bychom však zapomínat ani na tradici starých Řeků s jejich věštírnami a „vidoucími“ slepými básníky
a světových náboženství a kultur, v nichž se variace na výše zmíněná témata objevují a kterými byl Ekelöf
fascinován.
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Oddíl věnovaný první sbírce poezie Gunnara Ekelöfa můžeme tedy uzavřít konstatováním, že
pozdě na zemi se jak po formální stránce, tak i po stránce obrazotvorné a obsahové vyznačuje
mnohými rysy, které lze bezpochyby označit jako surrealistické, a to i přesto, že se v básních
projevují i zcela protichůdné tendence, jak jsme se pokusili ukázat a doložit. Ekelöfův rozhled,
mnohostranný zájem a otevřenost nejrůznějším uměleckým koncepcím i kulturním vlivům učinil
z debutu pozoruhodnou sbírku poezie nepopiratelných kvalit. V případě sent på jorden nelze
hovořit o verších bezduchého epigonství a plagiátorství tvorby etablovaných surrealistů.
Ekelöfův přístup k surrealistickému umění byl kritický a zdůrazňoval především aspekt
nezávislosti a vnitřní svobody umělce. Surrealistických nástrojů Ekelöf užíval s odhodláním
odkrýt skryté pravdy a chápal je jako jedny z mnoha prostředků, které je možné vyzkoušet
a použít ve jménu přiblížení se „skutečné skutečnosti“. To činí z Ekelöfova básnického stylu, jak
jsme na začátku oddílu poukázali, rukopis pestrý, nedogmatický a proto jedinečný.
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6. Lindegrenův muž bez cesty
Att kunna driva tanken ett steg längre
än där den stannar av sig själv.
Erik Lindegren

Lindegrenovo poetické univerzum, které se chystáme v této kapitole prozkoumat, se
v některých bodech prolíná s básnickým světem Ekelöfovy „självmordsboken“, jak svůj debut
Ekelöf nazýval (Landgren 1971, s. 65). Na rozdíl Ekelöfova surrealistického debutu, který
vzbudil v literárních kruzích vlnu emocí, můžeme popsat verše Lindgrenovy první básnické
sbírky Posthum ungdom (1935) jako víceméně tradiční, připomínající Sjöbergovu, Gullbergovu
nebo Lagerkvistovu lyriku. Samotný Lindegren první sbírku hodnotil jako přípravnou fázi své
básnické tvorby a nepovažoval ji za hodnu jakékoli pozornosti: „Min första diktsamling,
Posthum ungdom, tog jag själv - så snart den blivit tryckt - enbart som generande etyder“
(Westerberg 1989, s. 11).
Lindegrenova prvotina, kterou básník nazval v jednom z dopisů, odeslaných nakladatelství,
„ett fragment från en splittrad ungdomstid“ (Cullhed 1982, s.10), nese stopy zahledění
v symbolické poezii a atmosféře fin de siècle. Verše, prostoupené melancholickým spleenem,
jsou psány tradiční formou, charakterizuje je rafinované estétství, časté synestézie a mladické
okouzlení dandysmem přelomu století. Přes poměrně jasné ozvuky pozdního romantismu
a poezie z konce století nelze sbírce upřít silnou a působivou senzualitu ani „en oklanderlig
formell konstfärdighet“ (Cullhed 1982, s. 9). V době odeslání básní Posthum ungdom do tisku již
však Lindegren pracoval na sbírce nové, zcela odlišné. Vykročil na dlouhou a strastiplnou tvůrčí
cestu, která ho měla dovést, jak píše v jednom ze svých dopisů, „djupare in i verkligheten“
(Cullhed 1982, s. 11).
Jedním z prvních impulzů, které pozměnily směr Lindegrenovy příští tvorby, bylo vydání
Ekelöfovy druhé sbírky poezie, pojmenované Věnování (Dedikation, 1934)87. Okouzlen touto
básnickou knihou, v níž se snoubil romantismus s Rimbaudovským „jiným viděním“
87 Artur Lundkvist si v recenzi „Splittrade sonetter“ (GHT, 1942) všímá určitých podobností sbírky mannen utan väg s
lyrikou Tristana Tzary, zároveň ale připomíná, že „man i svenska modernistkretsar vid denna tid allmänt betraktade
Ekelöfs Dedikation som den stora surrealistiska diktsamlingen“ (Cullhed 1982, s. 122).
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a surrealismem, a ovlivněn uměleckým smýšlením svých finských a švédských přátel88, nalezl
Lindegren klíč k vlastní poezii: „Jag tror jag har hittat en utgångspunkt nu, så att jag med gott
samvete kan skriva hur konstigt som helst med någon slags mening i“ (Landgren 1971, s. 25).
Můžeme říci, že cestu k „modrému květu“ objevil díky přístupu k rozsáhlé a neustále doplňované
a rozrůstající se knihovně Artura Lundkvista89, v níž nechyběli ani surrealističtí autoři a která byla
mapou světového literárního dění. Zcela klíčovou úlohu v radikální proměně Lindegrenova
básnického jazyka však sehrál švédskými modernisty velebený angloamerický básník T. S. Eliot,
jehož Murder in the Cathedral (1939) Lindegren společně s Karlem Vennbergem přeložil90.
Lindegrenova umělecká metamorfóza byla dlouhá, náročná a plná pochyb. Když konečně
roku 1942 spatřil muž bez cesty (mannen utan väg) světlo válkou zmítaného světa, uběhlo od
básníkova debutu téměř deset let. Nutno podotknout, že odmlčení mohlo trvat mnohem déle,
kdyby Lindegren po několikerém odmítnutí nakladatelstvím Bonniers nevydal 200 exemplářů
sbírky vlastním nákladem (Olofsson 2010, s. 1). Přes komplikovaný a zdlouhavý zrod se nakonec
znepokojivá poezie muže bez cesty stala „en av det svenska språket mest betydelsefulla och
särpräglade diktsamlingar“ (Lottas 2010, s. 1), přestože pro mnohé kritiky byly její verše „till
ytterlighet svårbegriplig en massa tvåradiga strofer, indelade som det förefaller alldeles på måfå“
(Lagercrantz 1942, s. 368). My se v následující kapitole pokusíme načrtnout výjimečné rysy muže
bez cesty, které sbírku řadí mezi nejpodivuhodnější a zároveň nejvýznamnější literární počiny
švédské, surrealismem ovlivněné poezie.
88

Roland Lysell k této Lindegrenově tvůrčí etapě píše: „Sommaren 1937, då Lindegren vistades hos en grupp
konstnärer i Kuokkala på Karelska näset, kom han på allvar i kontakt med den europeiska modernismen. Rabbe
Enckell kan beskrivas som hans mentor under några år och Lindegrens intressen riktades nu mot T. S. Eliots
diktning, engelsk 1930-talslyrik och fransk surrealism. […] Tillsammans med Artur Lundkvist hyrde han från hösten
1939 och några år framåt en villa på Dalarö. De båda planerade vintern 1939/40 en aldrig utgiven antologi med
utländsk modern poesi, Sjustjärna: Eliot, Lorca och Rilke skulle presenteras av Lundkvist, W.H. Auden, Stephen
Spender och eventuellt Dylan Thomas av Lindegren; tillsammans skulle de behandla Hart Crane“
(Lysell, http://www.oversattarlexikon.se/artiklar/Erik_Lindegren, s. 1).
89 S Arturem Lundkvistem seznámil Lindegrena literární kritik a historik Olof Lagercrantz v březnu roku 1939
(Cullhed 1982, s. 22). Cullhed o inspirativnosti přátelství píše: „Till att börja med fick han [Lindegren] 1939 i högre
grad än tidigare tillgång till aktuella utländska diktsamlingar och tidskrifter, och Lundkvist kom också genom sin
djupa förtrogenhet med modernismen och genom sitt eget konstnärliga exempel att verka inspirerande på hans
utveckling under de närmaste åren“ (Cullhed 1982, s.23).
90 Básník, překladatel a literární kritik Karl Vennberg se oženil s Lindegrenovou sestrou Annou-Lisou. Společně
s ním přeložil Lindegren Eliotovu Murder in the Cathedral (1939) a později několik románů Uptona Sinclaira. (Lysell,
http://www.oversattarlexikon.se/artiklar/Erik_Lindegren, s. 1).
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6.1. Muž bez cesty v záhybech baroka
Vanitas vanitatum omnia vanitas.
Bible, Kaz 1,2
Surrealismus objevuje malířskou a současně i básnickou krásu torza, které je částí zastupující celek […]. Vzájemné souvislosti
jednotlivých částí skutečnosti jsou ve světě symbolů ukládány pozorovateli jako úkol. Jde-li tedy dnes člověku o to, aby si obnovil
soudržnost univerza, jež je dějištěm jeho života a jednání,
nesmí se lekat tohoto úkolu. Úděs, kterým odpoutané věci člověka zachvacují,
může být překonán jen těmi, kdo si nezastírají oči.
Jan Mukařovský

Když Erik Lindegren vzpomínal na svou ranou tvorbu, okomentoval ji slovy: „Nej, från och
med tiden kring 1932 fick jag mina starkaste intryck från två olika håll – nämligen surrealismen
och Eliot […]“ (Lysell 1983, s. 492). Stejně jako Gunnar Ekelöf nepřejímal ani Erik Lindegren
slepě a bez rozmyslu veškeré postuláty sepsané v Bretonově kruhu, nýbrž hovořil o surrealismu
spíše jako o „en slagruta för upptäckten av mig själv och världsläget“ (Cullhed 1982, s. 125).
Surrealistická metoda umožnila Lindegrenovi absolvovat „en upptäcktsresa“, po které básník
dospěl „till ett eget uttryck“ (Cullhed 1982, s. 130)91.
Hutný, enigmatický a mnohovrstevnatý výraz muže bez cesty obohatil Lindegren nejen
o rozpolcené tóny romantismu a mallarméovského symbolismu, o nichž jsme se ve zkratce
zmínili dříve. Lindegrenovu specifickou surrealistickou poezii silně ovlivnila také „exuberance“92
literárního baroka, na jehož jedinečnost a nedoceněné literární kvality upozornil významný
angloamerický básník T. S. Eliot, který sehrál v Lindegrenově uměleckém vývoji
nezanedbatelnou roli. Je sice pravdou, že již verše Lindegrenovy první sbírky Posthum ungdom
„kan sägas innehålla en blandning av å ena sidan livsleda, spleen, melankoli, och å andra sidan
91 K inspiraci a epigonství Lindegren v jednom komentáři poznamenal: „Den personliga visionen och det personliga
temperamentet är det viktigaste. […] Personligen tror jag inte att man kan gå förbi sin samtids mest framstående
verk, att överdrivet reagera mot dem leder endast till billiga kompromisser eller dödfödd konst – det är bland annat
min första diktsamling ett bevis på – tränger en ung poet inte in i det närmast föregående har han inten pålitlig
startpunkt för den nya faktor i tiden som i bästa och sällsyntaste fall är han själv. Ty varken historien eller dikten
upprepar sig och det nya i tiden måste både lära sig av det förgångna och bryta med det vilket sker lika naturligt som
varje födelse“ (Lysell, 1983, s. 627)
92 Označení vypůjčené od Josefa Vojvodíka, který charakterizuje baroko jako epochu „rétorické opulence
a exuberance“ (Vojvodík 2008, s. 16).
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berusad livsnjutning“ (Möller 2002, s. 77), tedy rozporuplnost nálad, kterou se vyznačuje i umění
baroka. Avšak živý zájem o barokní poezii roznítil u Lindegrena především zmiňovaný Eliot93,
jehož dílo švédský básník nejen dychtivě četl, ale také interpretoval a překládal do švédštiny94.
Eliot ve svých inspirativních teoretických statích, jimiž se zasloužil o uznání anglických
metafyzických básníků, zdůrazňuje vedle nezbytnosti tvůrčí invence umělce také potřebu znalosti
literární tradice. Podle Eliota je poučenost o minulosti klíčem nejen k porozumění současnosti,
ale také k tvorbě nadčasového umění, v tomto smyslu tradičního. V této souvislosti Eliot hovoří
o tzv. „historical sense“, o literárním povědomí, které „compels a man to write not merely with
his own generation in his bones, but with a feeling that the whole of the literature of Europe
from Homer and within it the whole of the literature of his own country has a simultaneous
existence and composes a simultaneous order. This historical sense […] is a sense of the timeless
as well as of the temporal and of the timeless and of the temporal together […]“ (Eliot 1982,
s. 37). Je pravděpodobné, že četba Eliotových literárněvědných statí i básnického díla podnítila
Lindegrena k studiu starší literatury a poodhalila švédskému básníku zneuznané krásy starší
literatury a barokní poezie95. Z tohoto hlediska také Lindegren nahlíží Eliotovy komplikované
a spletité verše, které mu jsou odrazem krize vědomí moderního světa, jenž se stal těžko
srozumitelným, nečitelným, a proto nevyzpytatelným místem.
Tato charakteristika, jak si ukážeme v následující podkapitole, je platná i pro poetiku Erika
Lindegrena. Téměř se zdá, jako by švédský básník při výkladech Eliotova díla hovořil o vlastních
básních, když píše: „Genom denna sin litterärt alluderande metod har (Eliot) mångfaldigat
suggestionskraften i sin egen stil, gett den en cyklisk medvetenhet och värdighet som den ej hade
i sig själv" (Möller 2002, s. 75). Podobně jako svět barokního člověka se i existence moderní
93

Myšlení tohoto angloamerického spisovatele bylo Lindegrenovi, jak vyplývá z jeho plánované, bohužel však nikdy
neotištěné eliotovské studie, velmi blízké. (Möller 2002, s. 75). Více o vlivu Eliota na Lindegrenovo dílo viz např.
Cullhed 1982 a především Lysell v rozsáhlé monografii Erik Lindegrens imaginära universum.
94 Lindegren přeložil následující Eliotova díla (Kleberg a kol. 2009):
Murder in the Cathedral (1935) - Mordet i katedralen (překlad společně s Karlem Vennbergem, 1939), Cocktailparty;
Sweeney Agonistes (1932, 1950) - Cocktailpartyt; Sweeney Agonistes (překlad 1950, Sweeney Agonistes společně s Erikem
Mestertonem), The Confidential Clerk (1954) – Privatsekreteraren (překlad 1954), Dikter (výbor z básnického díla:
přebásnili Ronald Bottrall, Gunnar Ekelöf, Erik Blomberg, Erik Mesterton).
T. S. Eliot om versdramats problem (výbor z esejů a korespondence, 1948).
95 O Lindegrenově zájmu o dílo T. S. Eliota svědčí též jeden z dopisů, v němž básník Karl Vennberg píše o „det
studium som Erik (Lindegren) och jag på sista tiden ägnat T. S. Eliots kritik och poesi“ (Möller 2002, s.78).
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společnosti zmítá v nejistotě a pochybách. Eliot ve svém díle nabízí jeden z klíčů k pochopení
rozpolcenosti a složitosti světa, totiž poezii a umění. Básník se v Eliotově pojetí mění v klíčníka,
který „blir en specialist på denna komplikation“ (Lysell 1983, s. 625). V tomto bodě se Eliot
stýká se surrealistickým pojetím básníka jako „vidoucího“, jako média, prostřednictvím kterého
je zjevována pravda96. Co však spojuje barokní literaturu se surrealismem, potažmo
s Lindegrenovou sbírkou mannen utan väg?
Literární

historik

Daniel

Möller

pojmenovává

všeobjímající

barokní

pocit

jako

„intighetkänslan“ (Möller 2002, s. 77) – pocit nicotnosti, který se rodí z neschopnosti naplnit
ideál, z vědomí malosti, nedostatečnosti a pomíjivosti, jež výstižně popisují například exercicie
sv. Ignáce z Loyoly97. Marnost lidského pachtění prostupuje nejen díla barokních mistrů, nýbrž
je, podle našeho názoru, naléhavě přítomná i v surrealistických verších Lindegrenova muže bez
cesty. Gustav René Hocke interpretuje baroko a manýrismus ve své inspirativní knize Svět jako
labyrint. Manýrismus v umění a literatuře (Die Welt als Labyrinth. Manierismus in der europäischen Kunst und
Literatur, 1987) jako příznak krize epochy. Podobným způsobem chápe Vojvodík také
surrealistické umění, které je podle něj „symptom(em) hluboké krize, ztráty jistot a opor v době
otřesů 30. let 20. století“ (Vojvodík 2005, s. 131). Když se Vojvodík zamýšlí nad společnými rysy
barokního a surrealistického umění, nalézá dlouhou řadu shod, jejichž stručný výčet si dovolíme
citovat, neboť je příznačný též pro Lindegrenovu poezii.
Vojvodík mezi hlavní průsečíky baroka a surrealismu jmenuje „provokativní ambivalenc(i),
artificiálnost a antiklasick(ou) strojen(ou) protipřirozenost, intelektuální kalkul, kombinatorik(u),
chladn(ou) abstrakc(i) a bizarní fantastik(u)“ (Vojvodík 2005, s. 134). Všímá si dále neustálého
napětí mezi protikladnými póly v uspořádání světa (napětí mezi já a světem, slovy a věcmi,
myšlením a konáním ad.), nebo trvalého kolísání a zvratů mezi melancholií a mánií. K základním
96 „I den citerade skissen från 1950 påpekade Lindegren vidare att Eliot ‚närmar sig surrealismens mediumteori‘ i sin
syn på diktskapandet“ (Cullhed 1982, s.181).
97 „Pohlédnouti, kdo jsem já, a zmenšovati se při tom příklady: za prvé, jak nepatrný jsem já proti všem lidem; za
druhé, co jsou lidé proti všem andělům a svatým v ráji; za třetí pohlédnouti, co jest veškeré stvoření proti Bohu:
nuže, já sám co mohu býti? za čtvrté, pohlédnouti na celou svou porušenost a hnusnost tělesnou; za páté, hleděti na
sebe jako na ránu a vřed, odkuž vyšlo tolik hříchů a nepravostí a jed tak přeodporný […] uvažovati, kdo je Bůh,
proti němuž jsem hřešil, podle svých vlastností, a srovnávati je s jejich protivami ve mně: jeho moudrost s mou
nevědomostí, jeho všemohoucnost s mou slabostí, jeho spravedlnost s mou nepravostí, jeho dobrotu s mou zlobou“
(Vašica 1934, s. 1).
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životním pocitům, kterými se baroko a avantgarda vzájemně přibližují, je pocit bloudění
po rumišti roztříštěných hodnot a rozpolcenosti mezi tíživým memento mori na jedné straně a carpe
diem na straně druhé. Vykloubenost doby se promítá především do nepřirozené konstruovanosti
barokních i avantgardních výtvorů (jako příklad můžeme uvést Arcimboldovy portréty,
kaligramy, jejichž první ukázky známe právě z barokní doby, nebo surrealistické koláže), které
odrážejí snahu a touhu po nedosažitelné dokonalosti, završenosti (odtud nekonečné kombinace).
Pocit nedostatečnosti, selhání, zmaru a nevyzpytatelnosti zahaluje veškeré dění a konání do
znepokojivé, neskutečné atmosféry, jíž prostupuje nejistota a strach.
Vědomí rozkladu řádu vedlo jak v době baroka (připomeňme si například vypálení Říma,
třicetiletou válku nebo boje s pohany), tak za světových válek první poloviny dvacátého století
k „obrácení pozornosti k fenoménu autonomního estetického světa, k fenoménu ‚odskutečnění
světa‘ empirické zkušenosti a uskutečnění jiného světa prostřednictvím umění“ (Vojvodík 2008,
s. 19). Barokní i avantgardní umělec objevuje svět jiný, jehož substanci nelze popsat běžnými
vyjadřovacími prostředky. Tato nemožnost uchopit a artikulovat události, vymykající se běžné
zkušenosti, běžným jazykem, se v umění baroka i avantgardy projevuje jak v rovině formální, tak
v rovině obsahové. Kromě jiného vede, jak si všímá Vojvodík, k probuzení „řeči materiálu“
a k „zintenzivnění vnímání materiálových kvalit […] jako genuinní estetické hodnoty“ (Vojvodík
2008, s. 77). Materialita či zřasenost díla, použijeme-li slov Gillese Deleuze, je tedy další kategorií,
která tvoří afinitu mezi uměním baroka, avantgardy a tedy i surrealismu.
Mozaikovitá tříšť heterogenních motivů a představ se promítá i do „vnímání vztahu mezi
tělem (tělesností) a slovem, mezi tělem a řečí, která je gestem, jež se uskutečňuje tělem“ a vede
k reflexi „inkarnace anebo naopak desubstancializace a dematerializace ‚hmoty‘ slova“ (Vojvodík
2008, s. 130). S tím souvisí další barokní rys, kterého si budeme všímat při interpretaci
Lindegrenovy básně ze sbírky muž bez cesty, totiž spojení mimořádné senzuální intenzity
a novátorské obrazotvornosti, maximálně vystupňované emocionality a abstraktní myšlenky. Jak
v barokní poezii, tak ve verších Erika Lindegrena nalézáme „komplexnost ve ztvárnění dění
a stavů vědomí […], kterou jako konstitutivní prvek poezie anglických metafyzických básníků
vystihl T. S. Eliot“ (Vojvodík 2008, s. 131), jeden z Lindegrenových uměleckých vzorů.
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6.2. Probuzení do noční můry: surreálný škleb muže bez cesty
Köttet blir ord.
Erik Lindegren

Jak jsme poukázali v předcházející kapitole, sahá genealogie Lindegrenovy expresivní poetiky
hluboko do minulosti a činí z Lindegrenova muže bez cesty svébytnou a výjimečnou sbírku
surrealistické poezie. V této části se zaměříme na strukturně-sémantický rozbor, který nám
pomůže odhalit, v čem jedinečnost surrealismu muže bez cesty spočívá.
Umělecká koncepce, kterou Lindegren realizoval ve sbírce mannen utan väg, je inspirovaná, jak
dokládají slova samotného autora, Dalího paranoicko-kritickou metodou98, s níž se Lindegren
seznámil prostřednictvím Lundkvistovy knihy esejů Ikarus’ flykt99. V jedné z úvodních kapitol
jsme se zmiňovali, že Lundkvist ve své knize, mimochodem Lindegrenem nadšeně
recenzované100, Dalího teorii vyzdvihuje a spatřuje v ní nesmírný umělecký potenciál. Lundkvist
prohlašuje, že paranoicko-kritická metoda „(har) bidragit till att aktivisera surrealismen, att
förflytta dess position från den passiva automatismen till den aktivt skapande verksamhet […]“
(Lundkvist 1965, s. 114). Dalího estetický princip totiž – na rozdíl od prostého surrealistického
automatického záznamu – umožňuje na základě „en analytisk-kritisk sammanställning av
deliriumfenomenen […]“ vytvářet „en sammanhängande följd av systematiska och betydelsefulla
uppenbarelser“ (Ibid). Dalího „uvědomělý“ surrealismus zároveň zapadá do Bretonovy
uvolněnější surrealistické koncepce třicátých let, kdy vůdce surrealistického hnutí „accepterade
[…] en samverkan mellan ‚l´automatisme’ och ‚certaines intentions premeditees’ i såväl måleri
som poesi“ (Cullhed 1982, s. 132). Tato fáze surrealismu, v níž byl tok představ pojímán jako

98 „Lindegren ger uttryck för paranoians betydelse i en intervju i RiR-TV årg 30 (1963) nr 14: ‚Jag anser att
förföljelsemanin i stort är det enda rätta tillståndet att leva i“ (Lysell, 1983, s. 538). V Lindegrenově pozůstalosti byly
také objeveny poznámky k zamýšlené studii „Salvador Dalí och hans paranoisk-kritiska metod“ (Cullhed 1982,
s. 121).
99 Dopis z června 1939, adresovaný příteli Rabbe Enckellovi, je dokladem Lindegrenova zájmu o „Salvador Dalís
paranoida aktivt-kritiska metod, som Lundkvist skrev om i Ikaros’ flykt“ (Lysell, 1983, s. 536).
100 „Erik Lindegren recenserade i början av juni 1939 Ikarus’ flykt och då lovordade han Lundkvists ‚utomordentligt
initierade och väldokumenterade framställnig av surrealismen (som f.ö. bör ha mycket ogjort här hemma i Sverige)“
(Cullhed 1982, s. 31).
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„poesins råmaterial, dess ‚matiere premiere’“ (Ibid), se stala bází Lindegrenova svébytného
surrealistického výrazu101, kterému se budeme věnovat na následujících stránkách.
Sbírka mannen utan väg je koncipovaná jako putování, jako „en serie avbrutna vandringar“
(Lysell, 1983, s. 29), a není náhodné, že literární vědec Bengt Landgren v souvislosti s mužem bez
cesty připomíná klasický Dantův epos Divina Commedia, k němuž Lindegrenovy verše, jak
Landgren píše, na více místech odkazují a se kterou muže bez cesty pojí jednak „det samtida
politiska förloppet“, jednak „ett slags allegoriskt och moraliskt betydelseplan, som tolkar eller
översätter det blodiga skeendet i moraliska kategorier“ (Landgren 1999, s. 115). Sbírka sestává ze
čtyřiceti „söndersprängda sonetter“102 bez názvů, z nichž jsme se rozhodli vybrat sonet s číslem
XXIX. Od něj se bude odvíjet náš stručný výklad Lindegrenovy průlomové básnické sbírky.
långt ute i oceanen gungar Medusas huvud
med grånade ormar och mastkorg av evig sorg
vi minns det vi känner igen våra bröders blod
deras svepning i kvinnors brinnande gråt
deras borttappade ögon i dödens tiggande hand
vi känner igen det vi vet och vi väntar
väntar på befrielsens vingslag över vårt huvud
på förnedringens slut och vårt eget liv —
o virvelvind av hat som sliter upp vårt bröst
genomborra oss med liv när vi måste blöda
lyft oss som en trofé i din flykt mot solen
rista oss en blodörn med skymningens spjut
ty djupt i vårt bröst bor Medusas huvud
med grånade ormar och tårar av stenad sorg

101 Podobně poetiku sbírky muže bez cesty vnímal Lindegrenův přítel Rabbe Enckell, který ji popsal v jednom ze svých
dopisů adresovaných básníkovi: „Din surrealism har en substantialitet som svär mot formen som sådan, alltså ger
den dess inre spänning och hållfasthet. Det är inga ‚glidande bilder‘ som skvalpar omkring för ro skull utan
en dynamisk medvetenhet, en saturnusring med tydlig dragning mot centralkroppen. Regnbågen skapas av solljuset
i dropparna, dina dikter gör en medveten därom, det syntetiska är starkt förnimbart och spridningen är därför fullt
berättigad“ (Cullhed 1982, s. 42).
102 Lindegren definoval formu mannen utan väg jako „söndersprängd sonett“ v článku, uveřejněném v druhém čísle
Bonniers nyheter z roku 1946.
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Již po prvním přečtení pocítí čtenář nesmírnost Lindegrenova muže bez cesty. Expresivní
obraznost, rozdrcená v střepy, které jsou stlačeny v těsné formě harmonického sonetu, se
nezapomenutelně zařezává chladnou břitkostí do čtenářova vědomí. Lindegren se touto
„šrapnelovou“ metodou, aplikovanou na umění slova, pokusil napodobit „den moderna, av
kriget präglade, livskänslan“ (Lottas 2010, s. 1). Roztříštěné sonety jsou v celé sbírce typograficky
sjednoceny a homogenní je i forma, která volně kopíruje vzorec tradiční znělky (4+4+3+3).
Stejně jako 14 veršů sonetu XXIX, který jsme si vybrali za ukázku, je i zbývajících 39 básní sbírky
rozděleno do 7 strof o dvou řádcích. Podobně jako Ekelöfovy verše, o nichž jsme psali
v předchozí kapitole, jsou také strofy muže bez cesty vsazeny do „rámu“ pevné básnické formy.
Funkcí rámu v umění se zabýval profesor filozofie Karsten Harries (The Broken Frame, 1990),
který nazval půvab moderního umění „krásou zlomeného rámu“ (Vojvodík 2008, s. 197). Harries
chápe rám jako uzávorkování objektivní skutečnosti a neutralizace okolního světa. Zarámováním
se obraz stává světem „an sich“, který má v jistém smyslu, jak dodává Vojvodík v jedné ze svých
literárněvědných studií, charakter barokní camery obscury, jež v sobě uzavírá a soustřeďuje paprsky
oka. Rám tvoří hranici mezi světem obrazu a světem okolním, mezi uměleckou realitou
a skutečností. V našem případě je rám představován básnickou formou sonetu. Rám muže bez
cesty je však porušen a prasklinami do autonomního světa sbírky pronikají úlomky chaosu reality.
Nejasnost a podvojnost světa se po typograficko-vizuální stránce vyznačuje, podobně jako
u Ekelöfa, absencí pravidelné interpunkce. Členicí znaménka básník vynechává, aby „känslans
genomföring […] uttrycktes med större sannfärdighet och konsekvens“ (Landgren 1999, s. 115).
Zároveň absence interpunkce vyhovuje Bretonovu požadavku, který již v prvním z manifestů
surrealismu píše, že členicí znaménka „bröt mot den automatiska skriftens fortlöpande flöde“
(Cullhed 1982)103. Jedinou výjimkou jsou pomlčky (např. na konci osmého verše), které plní
„semantiskt betydelsefulla signalfunktion“ (Landgren 1999, s. 117)104. Lindegren dosahuje
eliminací členicích znamének (a až na několik výjimek též verzál) „de motsägelsefulla bildsviterna

103

„Detta brott mot syntaxens konventionella markörer […] var mycket vanligt hos de franska surrealisterna Breton,
Eluard, Peret. Desnos utelämnade ofta alla skiljetecken över huvud, och Tristan Tzara använde sig endast av små
bokstäver genom hela sin väldiga L´Homme approximatif (1931)“ (Cullhed 1982, s. 35).
104 Pomlčka XXIX. sonetu rozděluje báseň na dvě významové části, odpovídající italskému sonetu (2x4 = 8 + 2x3 =
6).
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en viss kontinuitet“ (Ibid) a ze stejného důvodu básník pravděpodobně upřednostňuje parataxi,
která „kännetecknar (även) de franska surrealisternas verk“ (Cullhed 1982, s. 129). Syntakticky
souřadné celky zapadají do Lindegrenovy hry na nesplněná očekávání čtenáře, když sugerují
„implicita överensstämmelser mellan de semantiskt motstridiga bildelement“ (Ibid).
Z rytmického hlediska nemá Lindegrenův básnický text s klasickým sonetem, pro nějž bývá
příznačný jamb či alexandrín, příliš společného. Rytmus je v roztříštěných sonetech rozkolísaný
a jeho jednotící funkce je, jak se domníváme, nahrazena zvukovými iteracemi (aliterace,
asonance, vnitřní rým), které jsou, jak jsme podotkli dříve, typické i pro barokní umění. Takovým
zvukovým opakováním je kupříkladu asonantická variace fonému „u“ v prvním verši sonetu
XXIX, která vytváří dojem vzdouvajících se vln vzdáleného oceánu (långt ute i oceanen gungar
Medusas huvud“). Druhý verš zase nabízí aliteraci (med grånade ormar och mastkorg […])
a vnitřní rým (mastkorg – sorg).
Temná zvukomalebnost veršů reflektuje kromě literárních vlivů i Lindegrenův blízký vztah
k hudbě, který básník sdílel s Gunnarem Ekelöfem. Podle samotného Lindegrena jsou jeho verše
„musikaliska i den meningen att de i första hand är avsedda att vädja till känslan, den kaotiska
känslan, och att de arbetar med nyanser oåtkomliga för det vanliga logiska språket“ (Landgren
1999, s.). Emocionalita, o níž Lindegren hovoří, je jednou z charakteristik, které švédského
modernistického básníka přibližují citové exorbitanci baroka. Literární historik Anders Cullhed
navíc v akustických hrách spatřuje jasné paralely k surrealistické metodě psaní a vyslovuje
domněnku, že „automatismens almänna inriktning på en direkttranskription av det omedvetnas
budskap, dess bejakande av den irrationella associativiteten, ledde dem till att ge stort spelrum åt
de rent auditiva ingivelserna i sina texter“ (Cullhed 1982).
Promyšlenost stavby básně, zaplněné cáry působivých obrazů, dokazuje kromě jiného
syntaktická podobnost úvodní a závěrečné strofy, které spíná symploka, básnická figura vzniklá
spojením anafory a epifory (1. verš - epifora v I. a VII. strofě „Medusas huvud“, 2. verš anafora
v I. a VII. strofě „med grånade ormar“ a zároveň epifora v I. strofě „evig sorg“, v VII. strofě
„stenad sorg“). Složitou strukturou figur se muž bez cesty přibližuje nejen veršům z Ekelöfovy
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sbírky pozdě na zemi105, ale také umění baroka. Jako by se básník pokoušel vnést do chaotického
univerza básně neviditelný řád skrytých souvztažností a korespondencí, nahodilost střídajících se
scén jako by byla jen zdánlivá. Básníkovi ke kompaktnosti textu dopomáhá řada figur, například
epanastrofa (v 6. a 7. verši „väntar“), anafora (v 3. a 6. „vi – vi“) nebo anadiploze (ve 3. a 6. verši
„igen-igen“ atd.). Tuto precizní poetickou ažuru dovršuje epiforické provázání úvodní,
prostřední a závěrečné strofy (1. verš „Medusas huvud“ – 7. verš „vårt huvud“ –14. verš „Medusas
huvud“).
Zmíněné básnické figury, jimiž se Lindegren pokouší slepit střepy roztříštěného světa, se
hojně vyskytují i v barokní poezii, kde plní, jak podotýká Vojvodík, shodnou funci: „tříští
regulérní, konvenční spojování významů,“ aby vytvořily „jinou rétoriku nevyslovitelného
a nesdělitelného“ (Vojvodík 2008, s. 17). Je zajímavé, že stejný princip tvorby, jaký nacházíme
v muži bez cesty Erika Lindegrena, nalézá Roland Barthes také u Arcimbolda, manýristického
malíře, znovuobjeveného ve 20. letech v tehdejší surrealistické Paříži. Arcimboldo byl proslulým
autorem excentrických portrétů, které svým kolážovitým charakterem „odrážejí zpochybnění
antropocentrického

modelu

renesance“

(Vojvodík

2005,

s.

117).

Barthes

spatřuje

v Arcimboldových portrétech předobrazy „Dalího paranoických tváří“ (Ibid) a dává
arcimboldovskou techniku dvojí mimesis do souvislosti se surrealistickou technikou koláže.
Základním principem Arcimboldových portrétů je skládání lidských podobizen z různých
předmětů, které nějakým způsobem odkazují k vlastnostem zobrazovaného. Předměty si
zachovávají vlastní charakter, slouží ale zároveň jako atributy dotyčného a v neposlední řadě se
pokoušejí složit z vlastností jednotlivých věcí plastický a celistvý obraz člověka.
Odvažujeme se tvrdit, že Lindegrenova sbírka muž bez cesty je vystavěna obdobným způsobem.
Strukturu básnické výstavby výstižně popsal Bengt Landgren, který ji definuje jako
„en komplicerad nätverk av semantiska spänningsrelationer och betydelseförskjutningar“
(Landgren 1999, s. 120). Landgren svou interpretaci opírá o myšlenky Jurije Lotmana, který

105

Na podobnost upozorňuje Cullhed, který básnickou afinitu komentuje: „Den tidige Ekelöf, som förenade
kosmiskt visionära perspektiv och surrealistiskt expanderande bildsviter i en språkdräkt utan versaler eller
skiljetecken, och samtidigt bemödade sig om en noggrant avvägd och raffinerad formgivning (bl a en „orimmad
sonett“ i sent på jorden) framstår som en av de viktiga impulsgivarna på Lindegrens väg mot genombrottet“ (Cullhed
1982, s. 130).
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definuje poetický text jako autonomní systém založený na souvztažnosti synonym a antonym,
v němž například „‚kärlek’ i några texter framstår som synonymt till ‚liv’, i andra till ‚död’“ (Ibid).
Tímto způsobem se opozita jako noc a den nebo život a smrt v poetickém textu mohou
proměnit buď v synonyma, nebo naopak nabýt opačného významu. Zároveň si však tyto
poetismy, jak podotýká Landgren, zachovávají svůj původní lexikální význam. Ze vzniklého
konfliktu mezi přeneseným a lexikálním významem pak vyrůstá působivé poetické napětí, které
je pro Lindegrenova muže bez cesty charakteristické.
Jedním z příkladů tohoto principu vrstvení a skládání významů je slovo „blodörn“ (krvavý
orel ze sonetu XXIX), které ve spojení „att rista blodörn“ označuje „ett af våra hedniske förfäder
användt grymt sätt att döda, hvilket bestod deri att man genom delinqventens rygg bröt ut hans
refben, hvarigenom dessa fingo likhet med blodiga vingar, strödde salt i såren och utslet de inre
delarna“ (Westrin a kol. 2011, s. 705). V básni je tato velice konkrétní, tělesná, krvavá a brutální
představa způsobu zabití zapojena do veršů, vyjadřujících nejhlubší zoufalství („lyft oss som en
trofé i din flykt mot solen / rista oss en blodörn med skymningens spjut / ty djupt i vårt bröst
bor Medusas huvud / med grånade ormar och tårar av stenad sorg“). Představa fyzické bolesti
prostupuje do samých hlubin nitra a násobí již beztak působivý obraz nesnesitelných muk duše.
Tímto způsobem se Lindegrenovi daří vytvářet vícevrstevnaté, významově nabité a nesmírně
působivé metafory.
Jak již bylo naznačeno, Lindegrenova poetická metoda je založená na „semantiskt
oppositionella begrepp sinsemellan förknippade antonymernas serie“ (Landgren 1999, s. 122).
Lindegren proti sobě staví abstraktní a konkrétní, vnější a vnitřní, statičnost/pasivitu/zkamenění
a dynamiku, pohyb vzhůru/let („vingslag“, „virvelvind“, „lyft“), smrt a život. Do této koncepce
zapadá také užívání adverbií, která v textu plní nejen důležitou sémantickou, ale i strukturní
funkci. Přečteme-li si úvodní a záverečnou strofu sonetu XXIX, nalezneme v nich příslovce
z protilehlých významových pólů na kognitivní stupnici (1. verš „långt ute“, 13. verš „djupt i“).
Tato adverbia naznačují významový přesun směrem od vnějšího k vnitřnímu, z vnější reality do
sféry psychické. Právě hluboké kontrasty, ruptury mezi lexikálním významem a sémantickým
zapojením do textu, hra s významovými posuny, spoutanými básnickými figurami, nabíjejí báseň
elektrizujícím napětím noční můry. Zároveň zasazují sbírku mannen utan väg, jak se domníváme,
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nejen do kontextu světového surrealismu106, nýbrž také do tradice evropského baroka, která byla
v dílech modernistů oživena.
Umění baroka vyjadřuje „subjektivní zvnitřnění, absolutní formu“ (Vojvodík 2008, s. 25)
a zároveň trvá na antimimetickém principu, na důsledné emancipaci od přírody a vnějšího
modelu. Záměrné popírání mimesis se projevuje v „binární(m) a komplementární(m) vztah(u)
dekompozice a rekompozice, formy a obsahy, celistvosti a fragmentu“ (Vojvodík 2008, s. 17).
Barokní umělci rozkládají skutečnost na segmenty, prvky a dílky, aby svět ze střepů, trosek a ruin
znovu rekonstruovali, ovšem podle vlastních zákonitostí. Gustav René Hocke definuje umění
manýrismu jako metodo a dottrina, které, jak dodává Vojvodík, „anticipuje vytváření avantgardní ars
combinatoria ve smyslu ars inveniendi et investigandí“ (Vojvodík 2008, s. 68). Vojvodík považuje
nekonečné kombinace, horečnaté, ale marné úsilí o dosažení jednoty, za jeden z fenoménů
společných manýrismu, baroku i avantgardě. My tuto intenci nacházíme u Erika Lindegrena.
Roztříštěné sonety muže bez cesty jsou výrazem skepse vůči totalitě, avšak představují zároveň,
stejně jako díla barokní, nenaplněnou touhu po ní. Mannen utan väg je připomínkou zničeného
světa, jehož obraz se básník pokouší znovu sestavit. Smyslová skutečnost je radikálním
způsobem irealizována, aby byla prostřednictvím imaginujícího vědomí nově vytvořena.
Znovunalezené úlomky básník sestavuje do falešných symetrických sonetů, v jejichž rámci se
snaží rozžehnout nový smysl. Na jedné straně si tedy všímáme přirozené touhy po opravdovosti
a celistvosti (v případě Lindegrenova muže bez cesty je to výběr královského žánru lyrické poezie –
znělky), na druhé straně vidíme, že je tato tendence neustále podrývána nemožností formu
naplnit (nedodržení základních vlastností a kritérií sonetu) a skutečnosti se dotknout, cele ji
vyjevit a popsat.

106

Jednou ze základních charakteristik images surrealistes je „une dose enorme de contradiction apparente“ (Cullhed
1982, s. 40). Obraz, který se jeví být konkrétní, reálný, je ve skutečnosti obrazem halucinatorním, abstraktním,
neskutečným. Pro Lindegrenovu poetiku jsou tyto typy inverzních obrazů, v nichž se kříží „lösryckta element från
kosmos, kropp, rumsinteriör och vardagsrekvisita“ (Ibid), příznačné (např. „himlens sängstolpar“, „en navel av
turkos bland molnens vita manschetter“ apod.).
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6.3. Arcimboldovská obrazotvornost aneb barokní typ metafory ve sbírce

muž bez cesty
vindflöjelns rostande glömska skär in i vårt kött
men inget hjul välver såret mot skriande himlar
Erik Lindegren

O vytvoření zdání ucelenosti, symetrie, završenosti, o sestavení čitelného, pravdivého obrazu
skutečnosti, se Lindegren snaží skládáním poetických trosek, slepovaných různými básnickými
prostředky. Jedním z nejdůležitějsích je básnická metafora, pomocí které básník, po vzoru
barokních mistrů, vytváří podvojnou a klamnou, halucinatorní skutečnost. Je zajímavé, že vůdčí
pozici mezi rétorickými figurami manýrismu zaujímá právě tento tropus. Proto se
u lindegrenovské metafory v této kapitole zastavíme.
Gustav René Hocke píše, že nekonečná hra proměn, kterou metafora, jakožto prostředek
„nanejvýš přiměřený pro tento nestrukturovaný svět“ (Hocke 2001, s. 340), dosahuje ve
vrcholném manýrismu přímo významu zrcadla světa. Roland Barthes jmenuje metaforu jako
elementární umělecký prostředek Arcimboldova obrazového jazyka. Není tedy náhodou, že se
metafora stala základním tropem surrealismu a surrealistů, kteří Arcimboldovo umění
znovuobjevili a spatřovali v něm „předobraz surrealistického spojení nejvzdálenějších protikladů
do nových a překvapivých konfigurací“ (Vojvodík 2005, s. 122).
S Arcimboldovými portréty souvisí konstrukční princip, který je, podle nás, pro muže bez cesty
signifikantní.

Je

jím

osamostatňování

významových

jednotek,

spojené

s tendencí

k synekdochickému pojmenování a k personifikaci jednotlivých částí. Celý mikrokosmos básně
jako by pozůstával už jen z rozpadlých objektů, fragmentů a torz, jak vidíme například v pátém
sonetu, uvedeném verši: „handen darrar i svindel på stryparnas stege / giriga tårar prasslar
i näktergalens tomma bur“. Přítomnost lidského subjektu, jehož připomínkou je pouze chvějící
se ruka a proud slz, je oslabena, skutečnost zcizena. Zaměření na detail, fragment, vytržený ze
skutečnosti, a zároveň zúžení perspektivy vyvolává intenzivní dojem. Izolovaný, odříznutý obraz
promlouvá k čtenáři naléhavěji.
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Nekonvenční spojování významů, analogií a obrazů souvisí s avantgardním (a tedy
i surrealistickým) zaměřením na „vnitřní dynamiku slova-znaku a […] image poétique“ (Vojvodík
2008, s. 144). Niterná energie ukrytá v slovu je paralelou k dynamice vnitřního světa, který stojí
jako protiváha nepravdivého života. Je také součástí avantgardní „teorie jiného vidění, které není
zainteresováno na vnějším světě, od kterého se odvrací a zaměřuje svoji pozornost k představě,
k ideji, k mentálním aktům a jinému řádu viditelného“ (Vojvodík 2008, s. 233). I Lindegrenův
svět je fascinujícím tancem metafor, s jistou nadsázkou bychom dokonce mohli říct, že
představuje modernistickou obdobu barokního tance smrti.
Nečekaných obrazů básník dosahuje především zapojením katachréze, typu metafory, „při
které se do vzájemné souvislosti dostávají výrazy sémanticky nespojitelné“ (Pavera 2002, s. 223).
V sonetu XXIX je příkladem této efektní metafory obraz „skymningens spjut“, jehož logický
význam je oslaben „i de täta bildsekvensernas paradoxala sammanställningar av sinnliga fenomen
och djärva föreningar av abstrakt och konkret“ (Cullhed 1982, s. 38). Konkréta a abstrakta se
splétají a vytvářejí sugestivní metafory typu „himlens sängstolpar“, „en navel av turkos bland
molnens vita manschetter“, které, jak píše Cullhed, „vädjar intensivt till synsinnet men bryter
samtidigt radikalt med ögats vanemössiga erfarenhet“. Tento způsob transponování tělesnosti
a přírody je, jak dále Cullhed poznamenává, „en metodisk paralell till Bretons exempel på den
hallucinatoriska bilden, där daggen får figurera med katthuvud“ (Cullhed 1982, s. 38).
Za povšimnutí stojí ještě jeden barokizující rys Lindegrenovy poetiky, kterým je její genitivní
forma. Společně s Andersem Cullhedem se domníváme, že takzvaná genitivní (či zkratkovitá)
metafora, tvořená neshodným přívlaskem, je „ett strukturellt grundelement i (Lindegrens)
bildskapande“ (Cullhed 1982, s. 39). Surrealismus dodal vypjaté barokizující obraznosti
s nádechem patosu na živelnosti a explozivnosti. Pro tyto obrazy (např. „trons rulltrottoar“, „de
nyutspruckna buskarna telegraferar“) je napětí v některých případech až bolestivě křečovité
(„intrighetens tomma lunga“). Silná expresivita a bohatost asociací, která tyto sémantické střety
vykřesávají, je příkladem Lindegrenova poetického programu, jenž básník formuloval roku 1946:
„Den poetiska bilden bör befrias från sin underordnande, utsmyckande ställning och bli diktens
huvudelement“ (Lindegren 1946, s. 465).
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Nečekané obrazové kombinace vyvolávají překvapení, úžas, ale také nejasnost a nejistotu.
Ambivalentnost a proměnlivost veršů mannen utan väg je, podle našeho mínění, osobitou
surrealistickou obdobou barokního „paradoxně oxymóronního ztvárnění „nesymetrické symetrie
[…] – concordia discors – v sobě koexistujících protikladů“ (Vojvodík 2008, s. 44). Předměty se
objevují v novém, neočekávaném kontextu, jsou spojovány do neobvyklých koláží, aby vyjevily
nový smysl. Kontrastní obrazy jsou výrazem jednak rozporuplnosti světa, jednak jsou pokusem
vykřesat třením protikladů jiskru pravdivosti. Vojvodík poznamenává, že „posedlost verbalizovat
a lidskou řečí pojmenovat nepojmenovatelné, absolutno, Boha […]“ (Vojvodík 2008, s. 131) je
jednou z hlavních charakteristik barokního umění. Mannen utan väg se snaží formulovat stejnými
prostředky nevyslovitelnou hrůzu světa, který se, nakažen nenávistnou chorobou nacismu,
proměnil v neskutečnou noční můru válečného běsnění.
Stejně jako ambivalentní barokní lyrika se i Lindegrenovy verše vyznačují matoucí
podvojností, v níž je „každé pozitivum negativizováno a stejně tak každé negativum
pozitivizováno“, v níž je „bytí […] bytím nicoty“ (Vojvodík 2008, s. 141). Roland Lysell ve
výkladu sonetu XL přímo říká:
„Nejet är inte längre en negation. På samma sätt som den logiska ordning(en) […] har det här sjunkit
på ett sådant sätt, att vi inte kan tala om ‚ett lindegrenskt nej‘ eller ‚den lindegrenska negationen’ längre.
Nejet är konkretiserat till ett föremål […]. Det har reducerats från sin absoluta ställning. Inte ens
skillnaden mellan positivt och negativt blir möjlig att ursklija, när språket användes på detta sätt“ (Lysell
1983, s. 349).

Na závěr si ještě dovolíme jedno srovnání, kterým se vrátíme z doby barokní do současnoti
muže bez cesty, tedy na přelom třicátých a čtyřicátých let 20. století. Jestliže jsme přirovnali
Ekelöfův svět z pozdě na zemi k chiricovsky tajuplné, znepokojivě snové náladě, můžeme výraz
Lindegrenova muže bez cesty připodobnit k šílenému šklebu zkázy, který zachytil Pablo Picasso na
obrazu Guernica107. Erik Lindegren spatřil světoznámé plátno na jaře roku 1938, kdy bylo
vystaveno v Liljevalchs konsthall ve Stockholmu (Cullhed 1982, s. 148), a jeho divácký zážitek

107 Picassova Guernica je uměleckým ztvárněním hrůzného okamžiku španělské občanské války, kdy bylo
nemilosrdně vybombardováno stejnojmenné baskické město.
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byl natolik hluboký a intenzivní, že se stal přímým podnětem k sepsání sbírky mannen utan väg108.
Lindegren dokonce prohlásil, že Guernica „har för mig varit viktigare inspirationskälla än någon
litterär påverkan“ (Ibid).
Picassův obraz spojuje s mužem bez cesty „den absoluta abstraktionen“ (Vennberg 1946, s. 467),
která „låter oändliga syner stiga fram ur den med nödvändighet begränsade bilden“ (Ibid).
Lindegrena uhranul „lidandets ögonblick (som) har blivit till orörlig evighet“ (Lundkvist 1965,
s.). Básník identifikoval muže bez cesty s abstraktním stylizovaným protestem Guernicy, jeho
explozivní a zároveň věčnou tragikou. Stejně jako Picassovu Guernicu můžeme chápat sbírku
mannen utan väg jako „en tidlös protest mot krigets och det organiserade våldets fasor“ (Cullhed
1982, s. 150). Lindegren v apokalyptických „söndersprängda sonetter“ poskládal střepiny zlého
snu skutečnosti a z fragmentů těl („ett avskalat öga brinner“, „hans mun vidgad som ett korsfäst
x“), kusů vzpomínek, kráterů potlačených emocí a strachu sešil celistvý obraz nejen válkou
zjizvené doby, nýbrž celého nicotného bytí člověka.

108

Sám básník o vztahu k Picassovu slavnému obrazu dále řekl: „Mannen utan väg […] fick en kraftig impuls vid
upplevelsen av Picassos Guernica – den desperate, abstrakta och spartanska formgivningen – känslans primfaktorer“
(Cullhed 1982, s. 149).
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7. Ikarův pád: modernismus a surrealismus v poválečném Švédsku
Huvudsaken är att uttryckstvånget
är starkare än meddelelsebehovet.
Erik Lindegren

Sbírka muž bez cesty, které jsme věnovali předcházející kapitolu, nebyla významnou jen pro
Lindegrenovu vlastní básnickou tvorbu. Umělecky působila jednak na celou skupinu
tzv. čtyřicátníků (fyrtitalister), modernistických básníků tvořících ve 40. letech, jejichž tribunou
byl časopis 40-tal109, jednak měla vliv na formování názoru a otevřenosti čtenářské obce vůči
literárním experimentům. Lindegren promluvil v muži bez cesty jazykem, který byl pro většinu
běžného čtenářstva zcela nový, neznámý a pro mnohé také těžko pochopitelný110. Na švédském
literárním poli proto roznítil bouřlivou diskuzi o svobodě básnického výrazu i společenské funkci
literatury.

Tato

názorová

přestřelka,

v literárněhistorických

příručkách

nazývaná

„obegriplighetsdebatten“ (debata o srozumitelnosti poezie), vedla k vysvětlení a ujasnění
uměleckých cílů modernistických básníků a zajistila modernistické poezii uznání akademické
obce i širší věřejnosti. Zároveň významným způsobem přispěla ke změně přístupu literární
kritiky i laické věřejnosti k nezávislosti uměleckého ztvárnění skutečnosti. Připravila tak půdu pro
poetické experimenty následujících desetiletí, a tedy i poezii Larse Noréna, který bude posledním
ze surrealistických básníků, u jehož díla se v závěrečné kapitole zdržíme.

109

V redakci časopisu 40-tal působili kromě Erika Lindegrena také básníci Karl Vennberg, Werner Aspenström,
spisovatel Stig Dagerman a literární kritik Lennart Göthberg (Algulin 2002, s. 476).
110 Debatu o srozumitelnosti poezie rozpoutala recenze Stena Selandera, která vyšla na stránkách Svenska Dagbladet
pod názvem „Det dunkelt sagda“. Selander v kritice uznává Lindegrenův básnický talent, hned v zápetí ale dodává:
„[…] det hindrar dock inte, att jag måste bekänna mig inte ha den blekaste aning om innebörden i åtskilliga av
samlingens dikter“ (Peurell 1996, s. 48). Selander v recenzi konstatuje, že modernistická lyrika je mnohým čtenářům
protivná především proto, že s nimi není schopná navázat komunikaci. Selander píše: „Man har som författare
förvisso rätt att av sina läsare kräva en viss bildning, men inte att de ska dela författarens bibliotek eller
erfarenhetsbakgrund. […] Att publicera en avsiktligt otillgänglig bok är som att bjuda hem en person till sig och
sedan stänga dörren för näsan på honom, vilket med skäl anses ohövligt“ (Ibid).
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7.1. „Obegriplighetsdebatten“ aneb předzvěst krize modernismu
Verkligheten ska inte tjäna författarna,
utan författarna ska tjäna verkligheten.
Ingeborg Björklund

Téměř po celá čtyřicátá léta museli švédští modernističtí básníci obhajovat své místo na
literární scéně. Čtyřicátníci, k nimž patřil i Erik Lindegren, čelili podobným nařčením, jakých se
dostávalo o dvacetiletí dříve Päru Lagerkvistovi, jehož knihu Det eviga leendet strhal neblaze
proslulý kritik Fredrik Böök. Stejně jako Lagerkvistovi byl i čtyřicátníkům vyčítán
nekonstruktivní pesimismus, do sebe zahleděný estetismus a nesrozumitelnost. Jak levicově
orientovaným recenzentům, tak i konzervativní pravici vadila výlučnost a kryptičnost, do níž se,
podle kritiků, modernismus uzavíral, místo aby „skulle verka för mänsklighetens bästa“ (Peurell
1996, s. 47).
Pomyslnou vodou na mlýn nepřátel modernismu bylo vydání básnické sbírky Camera obscura
(1946) mladého básníka Jana Wictora. Ze sbírky hypermoderní lyriky, jak knihu některé noviny
označily, se vzápětí vyklubal výstřelek dvou mladých mediků Larse Gyllenstense a Torgnyho
Greitze, kteří básně sepsali za jediný večer „med hjälp av en Rembrandtbiografi“ (Peurell 1996,
s. 52)111. Mladíci svůj opus označovali jako „intelligensbefriat“ (Peurell 1996, s. 53) a domnívali
se, že „när de verbala argumenten mot 40-talismens obegriplighet trutit, var deras diktsamling ett
praktiskt exempel på hur genomskinliga den litterära kejsarens nya 40-talistkläder egentligen var“
(Ibid). Na lep mladíkům skočil jak renomovaný nakladatelský dům Bonniers, tak literární kritici,
kteří na stránkách seriózního tisku knihu recenzovali112. Na jejich obranu nutno říci, že jejich
hodnocení byla převážně rezervovaná. Avšak přece jen se v článcích několik pozitivních výroků
našlo, těch se okamžitě chytili odpůrci modernismu a „obegriplighetsdebatten“ nabyla nových
obrátek.

111

Na sklonku roku 1945 napsal Karl Vennberg do Aftontidningen: „Om ryktet talar sant, har vi i höst upplevat vår
första lila lyrikskandal på länge: Jan Wictors Camera obscura lär vara en parodi på modernism som några medicinare
har lyckats smuggla ut. Skämtet misslyckades. Boken rönte ingen uppskattning ens som parodi“ (Peurell 1996, s. 52).
112 John Landquist –Aftonbladet 14/11, Johannes Edfelt – Dagens Nyheter 18/11), Olof Lagercrantz – Svenska Dagbladet
30/11, Erik Lindegren – Stockholms-Tidningen 11/12, Uno Floren – Expressen 19/12 (Peurell 1996, s. 51).

[77]

(Ne)skutečnost snu: Surrealismus ve švédské poezii

Na modernisty přitom mířila nabroušená pera nejen z levicového tábora, který hlásal, že
báseň musí plnit především společenskou funkci. Čtyřicátníci se museli bránit i výpadům z řad
konzervativních stoupenců starší, realismem ovlivněné tradice. Odpůrci domnělé povýšenosti
a falešnosti modernismu se kromě jiného tázali, „hur vanliga människor skulle kunna skilja
mellan falsk och äkta dikt när inte kritikerna kunde det“ (Peurell 1996, s. 54), a prohlašovali, že
poezie čtyřicátníků dospěla do krize. Ta se měla zračit kromě jiného v „tröttande besynnerlighet
i ordvalet som speglade ett falskt djupsinne“ (Ibid). Jak podotýká Erik Peurell, bylo to poprvé ve
švédské literární historii, kdy „konstens egenvärde (l’art pour l’art) deklareras av en större grupp
svenska författare samtidigt“ (Peurell 1996, s. 51).
Případ Camera obscura i diskuze na téma modernismus definitivně ukončilo až literární
sympozium, uspořádané v únoru 1947 na půdě Stockholmské univezity. V přeplněném
přednáškovém sále se posluchači připravovali na prudkou výměnu názorů, debata však byla
nakonec vedena ve smířlivém duchu, který do kauzy vnesl tehdejší docent Örjan Lindberger.
Lindberger uznal, že se v básních některých modernistů objevují až příliš často velmi podobné
symboly, proti těmto epigonům však vyzdvihl mnohé ze čtyřicátníků, o nichž rozhodně prohlásil,
že „skulle gå till litteraturhistorien som värdiga representanter för sin tids lyrik“ (Peurell 1996,
s. 54).
Za stranu autorů Camery obscury vystoupil Torgny Greitz, který svou řeč uvedl slovy, že
„meningen aldrig varit att störta modernismen“ (Ibid). Záměrem mladíků bylo spíše pomoci
modernismu najít cestu zpět k čtenářům „genom att riva ett hål i översteprästernas slöja av
oåtkomlighet och mystik“ (Ibid). Obě dvě strany se tedy nakonec shodly a uznaly pozitivní
hodnoty modernismu. Setkání uzavřela herečka Eva-Lisa Lennartsson, která přítomným
přednesla, jak Peurell dodává, „två fullt begripliga exempel på 40-talslyriken“ – básně Ragnara
Thoursiese („Skolavslutningen“) a Erika Lindegrena („Arioso“). Poté se všichni spořádaně
rozešli, jak poněkud zklamaně poznamenal redaktor Morgon-Tidningnen, „som snälla barn och
någon blodsutgjutelse blev det som sagt inte. En besvikelse på sätt och vis“ (Peurell 1996, s. 54).
Z diskuze o srozumitelnosti literatury se na švédském literárním poli zrodil nový přístup
k čtení poezie. Jestliže byla básnická metoda čtyřicátníků vnímána čtenáři jako „ett slags poetiskt
chiffersystem“, jak ji označil literární kritik Gunnar Brandell, bylo nutné dát širší veřejnosti
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vodítko k rozluštění jejího smyslu. Prvním pokusem o poetickou rukovět byla sbírka interpretací
poezie Lyrisk tidsspegel (1947), na níž spolupracoval např. Carl-Erik af Geijerstam, Erik
Hörnström a Gunnar Svanfeldt. Nedlouho nato do švédského literárního světa pronikla nová
literární teorie, tzv. New Criticism, která „rejects old historicism’s attention to biographical and
sociological matters“ a naopak „emphasizes explication or close reading of the work itself“
(Delahoyde 2011). Role propagátora nové kritiky se ve Švédsku ujal Bengt Holmqvist, který
na základě důkladného čtení kongeniálně vykládal modernistickou poezii a velkou měrou se
zasloužil o její pochopení a uznání.

7.2. Literární surrealismus v limbu aneb vývoj v padesátých letech
Scattered clusters of exceptional voices.
Mattias Forshage

Literární debata, která se v druhé půli čtyřicátých let rozproudila, proměnila od základů
vnímání experimentální poezie. Jak píše Erik Peurell v citované studii, „modernismen fick ett
offentligt erkännande av akademia […] och en ny position för den självtillräckliga texten
upprättades“ (Peurell 1996, s. 56). Také surrealismus, který byl „largely regarded as unwanted
extremist novelty throughout the 30s and even the war years“ (Forshage, s. 42), byl akceptován
širší veřejností a získal po válce status živoucí legendy. Jako kdyby se však s uznáním rozplynulo
kouzlo a surrealismus zkameněl. Proměnil se v uměleckou bustu, na niž mladí umělci pohlíželi
kritickýma očima. V rozhodující chvíli jako by surrealisté zaspali, „didn’t do much to clarify
the sense of surrealism […] and on the whole […] failed to implant itself as a reliable and radical
point of identification” (Ibid). Švédští surrealisté promeškali svou chvíli a čekalo je nepříjemné
probuzení ze sna.
V prvním čísle časopisu Prisma113 byla uveřejněna anketa „Har surrealismen spelat ut sin roll?“,
v níž měli přední představitelé modernismu vyjádřit svůj názor na současný stav surrealistického

113

Časopis Prisma se zrodil roku 1948 v nakladatelství Nordstedts. V redakci působila zvučná jména (Stig Dagerman,
Eric Grate, Hjalmar Gullberg, Ingemar Hedenius, Erik Lindegren, Egon Möller-Nielsen, Endre Nemes aj.) a stejně
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umění a na jeho vyhlídky do budoucna. Anketa byla uvedena kritickou analýzou surrealismu
z pera Gunnara Ekelöfa, který kromě jiného poukázal na hlavní přehmat, jehož se měli
surrealisté dopustit: „Skolans fel är att ha sökt sätta det oförmodade i system, att ha sökt göra
fackförening av poesin – som poesi! Där ligger dess akademism“ (Holten 1969, s. 105). Podobně
černě na surrealismus pohlížel Lars Ahlin, pro kterého nebyl surrealismus nic než „en estetisk
företeelse, en alltför dogmatiskt bunden konstriktning“ (Holten 1969, s. 106).
Na rozdíl od Ekelöfa a Ahlina neztrácel jistou naději a víru Artur Lundkvist. Do příspěvku
o surrealismu mimo jiné napsal: „Det kan väl knappast heller förnekas att surrealismen som
utopi, som framtidsvision alltjämt är ovanligt stimulerande och konsekvent. […] Om den ska ha
kraft att i fortsättningen återigen skärpa sina konturer, att sammandraga sig för att urladda sig
i nya impulser, det återstår att se“ (Ibid). Pozitivní byl i malíř Stellan Mörner, který věřil, že
„sedan den vilseförda surrealismen dött sin modekungsdöd, skall det finnas levande och obrukat
stoff kvar i surrealismens ursprungliga marker i tillräcklig mängd för en ny tid att hämta näring ur
till oanad växtlighet“ (Ibid).
Přes ojedinělé surrealistické texty se však surrealismus na téměř dvě desetiletí stáhl ze
švédského literárního života do pozadí. V padesátých letech se surrealistická aktivita odehrávala
až na výjimky114 především na poli výtvarného umění, které opanovali Imaginisterna – spolek
výtvarníků sdružených kolem malíře Maxe Waltera Svanberga, který byl později „loudly praised
favourite of the French surrealist group“ (Forshage, s. 10). Centrem surrealistické činnosti se
stalo Skåne, kde imaginisté pořádali výstavy v duchu art-brut a lyrické abstrakce.
Několik málo surrealistických básníků, tvůrčích v padesátých letech, nebylo příliš výrazných a
jejich poezie nevzbudila u kritiky větší zájem115, i proto je snadno zastínila novátorská,
dadaismem inspirovaná konkrétní poezie. Roku 1954 formuloval její program všestranný umělec
Öyvind Fahlström v manifestu „Hätila ragulpr på fåtskliaben“116. Konkretisté117 zacházeli se
kvalitní a pestrý byl i obsah. Články obsáhly nejen oblast literatury a umění, ale také hudby, divadla, filmu a dokonce
i baletu (Holten 1969, s. 104).
114 Např. činnost stockholmské skupiny Metamorfosa, sdružené kolem mladého básníka Lasse Söderberga, či
časopis Odyssé, vydávaný Ilmarem Laabanem a Öyvindem Fahlströmem.
115 Např. Lasse Söderberg, Paul Andersson a Björn Svante Nordenborg. Více viz (Forshage, s. 13).
116 Název si Fahlström vypůjčil z dětské knížky Medvídek Pú, přesněji z kapitoly, v níž Sova opravuje medvídkův
pravopis. Titul je výsledkem pokusu Sovy o napsání srdečného přání k narozeninám (hjärtliga gratulationer på
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slovní matérií zcela svobodně, pomíjeli gramatický i sémantický význam slova a soustřeďovali se
čistě na „visuella och auditiva experiment“ (Sveriges Konstföreningar 2011).
V šedesátých letech „various elements of surrealism become popular with painters again“
(Forshage, s. 10) a časopisy jako Konstrevy a Paletten věnují starému i čerstvě probuzenému
surrealismu nemalý prostor. Čtenáři dostali poprvé příležitost přečíst si přeložené Bretonovy
manifesty a další významné surrealistické texty118. Co se týče původní švédské surrealistické
literární tvorby, byla situace v prvních letech 60. let poněkud pochmurnější. Jediný výraznější
surrealistický básník předchozí dekády, Lasse Söderberg, „more or less loses his interest in
surrealism“ a jeho lyrika „becomes accordingly less interesting“ (Forshage, s. 22). Švédský
surrealistický trůn byl delší dobu opuštěn a čekal na nového krále. Ten se objevil v polovině
šedesátých let a jeho jméno znělo Lars Norén.

födelsedagen). Per Bäckström ve svém článku, pojednávajícím o konkrétní poezii, k pojmenování manifestu píše:
„Det är en perfekt titel för ett manifest för konkret poesi, eftersom det visar på språkets arbiträritet, den arbiträritet
Fahlström själv vill blottlägga genom att använda felstavning som strategi: Uggla och de andra förstår ju vad som
menas, även om stavningen är som den är. Bokstäverna betecknar alltså detsamma som den korrekta stavningen“
(Bäckström, http://www.sciecom.org/ojs/index.php/IASS2010/article/view/4990/4433 2010, s. 2).
117 Společně s Öyvind Fahlströmem tvořili v duchu konkretismu například básníci Åke Hodell, Leif Nylen, Bengt
Emil Johnson a Carl Fredrik Reuterswärd.
118 Byl vydán například výbor z díla Markýze de Sade, Alfreda Jarryho aj.
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8. Kung Mej: Lars Norén a surrealistická tradice
För mig finns ingen påtaglig gräns mellan det verkliga och det fantastiska.
Jag ser ingen motsättning mellan poesi och vardagsliv.
Jag ser poesi i allting.
Lars Norén

Surreálné žezlo po Ekelöfovi a Lindegrenovi převzal ani ne dvacetiletý básník, chráněnec
Artura Lundkvista119, Lars Norén. Norénovy první básnické knihy Syrener, snö (1963) a De verbala
resterna av en bildprakt som förgår (1964) byly ještě „partly […] conventional“ (Forshage, s. 22),
přesto upoutaly pozornost tehdejší literární kritiky, která Norénovu lyriku „betraktades […] som
surrealism“ (Sjöholm 1996, s. 210). Norén čerpal inspiraci, pokud zůstaneme v hranicích
Švédského království, z rané poezie Gunnara Ekelöfa i Erika Lindegrena a teoretické pozadí
získal mimo jiné u Artura Lundkvista. Literární kritici si Norénovy náklonnosti k zmiňovaným
básníkům povšimli a hovořili o něm jako o jejich „efterföljare“ (Sjöholm 1996, s. 211), nástupci
a pokračovateli surrealistické tradice ve švédské poezii.
Mladý básník sice navazoval na surrealistickou poezii třicátých a začátku čtyřicátých let, přesto
se ale jeho pojetí od tradičního bretonovského surrealismu odlišovalo. Rozdílnost poetického
ladění můžeme ilustrovat na jednom z centrálních motivů surrealismu – na obrazu ženy.
U Bretona se (například v L'Amour fou, 1937) setkáváme s ženou neznámou, vysněnou
a svůdnou, neskutečnou a úžasnou. Surrealistická žena je snovou bytostí, která prostupuje
přírodou a v níž se zároveň spojují a sváří všechny přírodní elementy. Tento vnitřní svár se podle
surrealistů kromě jiného projevuje v hysterických záchvatech žen, jimž byla věnována zvýšená
pozornost v surrealistických časopisech jako například Le Surréalisme au service de la
révolution120 a Minotaur121.

119

„Före debuten tog (Norén) kontakt med Lundkvist, som blev en drivande kraft bakom publiceringen av hans
dikter“ (Sjöholm, Föreställningar om det omedvetna 1996, s. 210).
120 Tento časopis byl „det viktigaste surrealistiska organet under det sena 20-talet“ (Sjöholm 1996, s. 226). Přispívali
do něj kromě jiných Breton, Éluard, Crevel, Tzara, Dalí, Char, Péret a Aragon.
121 Časopis Minotaur byl založen Albertem Skirou a vycházel mezi lety 1933 až 1939 v Paříži. V editorském křesle
seděli André Breton a Pierre Mabille.
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Surrealisté v těchto časopisech mimo jiné otiskli portréty hysterických žen, hospitalizovaných
v Salpétierské nemocnici, a přetlumočili jejich lékařské diagnózy ve „fantasieggande eller
kvasimedicinska termer“ (Sjöholm 1996, s. 226). Sjöholm dodává, že surrealisté pak tyto
hysterické ženy opěvovali „som poetiska hjältinnor“ (Ibid). Surrealistický básník Robert Desnos,
jehož básně byly, jak jsme si dříve ukázali, ve třicátých letech blízké Gunnaru Ekelöfovi, zase
akcentuje kosmický aspekt ženy, kterou básník vypodobňuje jako „ett kvinnligt kosmiskt väsen
som inkarnerar sig i stjärnorna, i havsdjupet och i människohjärtat“ (Landgren 1999, s. 87).
Ve švédské surrealistické poezii třicátých let bychom nejčastěji nalezli obraz věčné, nadosobní
ženy-matky, který Erik Hj. Linder nazval, jak píše Bengt Landgren, „önskedrömmen om den
allgoda kvinnligheten“ (Landgren 1999, s. 86). Švédští surrealističtí básníci třicátých let ženu
zpravidla zpodobňují jako „en allomfattande kosmisk moderlighet på samma gång som hon står
i förbindelse med döden“ (Landgren 1999, s. 88). Švédská surreálná ženská bytost tedy
reprezentuje život i smrt, sen i skutečnost a oživuje tak romantickou představu o „den andliga
existensform av motsatsernas förening“ (Ibid). Žena je ztělesněním coincidentia oppositorum –
spojení protikladů, o němž Breton píše v úvodu svého druhého manifestu a které určuje jako
jeden z hlavních cílů surrealismu. Zároveň však bývá v poezii některých surrealistických básníků
žena opěvována jako „en symbol för trygghet, harmoni och hälsa“ (Landgren 1999, s. 90).
Tomuto vitalismem ovlivněnému obrazu ženy, který bychom nalezli například v některých
verších švédského teoretika surrealismu Artura Lundkvista, se naopak vzdaluje Ekelöfova ženamatka, která je vždy nedostupná nebo nepřítomná. Její abscencí básník vytváří „ett desperat
uppgivet stämningsläge, temat om övergivenhet och ensamhet“ (Landgren 1971, s. 89).
Žena zůstala ve středu umělecké pozornosti i v letech poválečných, jak o tom svědčí známé
obrazy zakladatele skupiny Imaginisterna, Maxe W. Svanberga, na jehož plátnech je „kvinnan
en absolut medelpunkt – kvinnan som älskarinna, föderska och hybrid“ (Holten 1969, s. 134).
Svanberg se ze svého uchvácení ženou vyznal v textu „Besatt av kvinnan“ (Skönhet och agression,
1947), kde píše: „Min konst är tillbedjarens hymn till kvinnan; till denna sällsamma hybrid av
vision och verklighet, av konvulsivisk skönhet och kysk frestelse“ (Holten 1969, s. 134).
Umělcovo poeticko-mystické zbožštění ženy jako „alltings metamorfos“ je výtvarným pandánem
k Bretonově šílené lásce, sexuální posedlosti i obdivu, jak jej Breton vyjádřil například v básni
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„l’Union libre“ („Volná láska“, 1931). Zajímavého prvku Svanbergova ženského světa si všímá
Ragnar von Holten, který upozorňuje, že „(m)annen saknas […] så gott som fullständigt
i (Svanbergs) målningarna“ (Holten 1969, s. 134).
Stejnou absencí mužského elementu se vyznačuje i Norénův poetický svět, v němž také
převládají ženské bytosti122. Na rozdíl od nadpozemsky krásných, orientem inspirovaných
Svanbergových ženských postav, jejichž ztvárnění nezřídka odkazuje k obsesivnímu umění artbrut, opanovává Norénovy básně žena zraňovaná a zároveň děsivá. Obrazy Norénových žen by
se daly přirovnat k děsuplným vizím z nočních můr. Norén také předkládá výrazně temnější
obraz erotiky než jeho švédští surrealističtí předchůdci. Erotický akt se u mladého básníka mění
v „ett sadistiskt samlag“ a plodné pohlaví kosmické matky třicátých let u Noréna „håller på att
ruttna“ (Norén 1966, s. 99). Můžeme říci, že básníkův pohled na sexualitu je přímo démonický
a svou obscéností odkazuje k perverznímu ztvárnění erotiky v knihách markýze de Sade.
Literární historička Cecilia Sjöholm správně poukazuje, že Norén stejně jako de Sade odhaluje
„kränkandet av människokroppen“, a podotýká, že „den rituella iscensättnigen av denna
kränkning utgör samtliga element som återkommer i (Noréns) skrift“ (Sjöholm 1996, s. 267).
Norén vytváří inverzní obraz ženského surrealistického těla, které již není muži obdivováno, jak
tomu bylo například u Bretona, Lundkvista či Svanberga, nýbrž „blivit ett objekt för manligt
våld“ (Sjöholm 1996, s. 211).
V Norénově světě nahradilo milostnou vášeň tělesné násilí, snění vystřídaly noční děsy
a snové obrazy z nevědomí, které prostupovaly například Ekelöfovou poezií, se proměnily
v hypnagogické a hypnopompické představy123 a halucinace. Hrůzu vyvolávající pavor nocturnus,
křik nočního běsu, rozřezává Norénovy verše na fragmenty, které básník skládá do koláží plných
násilí. Tato nová, brutálně somatická surrealistická poetika se plně projevila v Norénově třetí
sbírce poezie, nazvané Inledning nr: 2 till SCHIZZ (1965), střetáváme se s ní ale i ve dvou dalších
knihách, pojmenvaných Encyklopedi. Memoires sur la fermentation 1 – 3 (1966) a Stupor. Nobody knows

122

„[…] det saknas figurer för det manliga begäret i positiv bemärkelse“ (Sjöholm 1996, s. 210).
Hypnagogické a hypnopompní halucinace jsou vidiny, které se objevují při usínání nebo probouzení. Postrádají
dějovou souvislost, jsou zmatené. David Fontana o těchto snových vidinách píše: „Tyto sny jsou magické svými
neuchopitelnými asociacemi a proměnami abstraktních tvarů, obrazců, vzorců, písmen, archetypálních tváří
a postav” (Fontana 1995, s. 16).
123
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you when you’re down and out (1968)124. V tomto triptychu tzv. schizopoezie se střetáváme
s řadou motivů, kterými básník na jednu stranu jasně odkazuje k surrealistické tradici, na druhou
stranu je v jeho básních „den surrealistiska traditionen […] på många sätt negerande“ (Sjöholm
1996, s. 210).

8.1. Norénův konkrétní surrealismus
Art is a non-informational phenomenon. But to a high degree it comments on and points to the factors that determine our
informational communication. Not by talking about (and advising on) this form of communication, but through elaboration / emphasis
/ combination of the forms that we communicate with.
Mats G. Bentsson

Norénovy jedinečné a provokativní básnické texty nečerpají inspiraci pouze ze surrealismu,
jak ve své dizertační práci dokazuje Cecilia Sjöholm, ale mohou být interpretovány v kontextu
„både […] en konkretistisk och en ny-surrealistisk våg“ (Sjöholm 1996, s. 209). Konkretismus,
o němž jsme se krátce zmínili v jedné z předchozích kapitol, navázal na dadaistickou tradici
anarchistické revolty. Na začátku šedesátých let připomněla milovníkům umění dadaistický odkaz
s jeho provokativními objekty výstava ve stockholmském Moderna museet, kde mohli
návštěvníci spatřit kromě jiného Duchampovy koláže nebo ready-mades amerického neodadaismu. V dadaisticky vzdorném duchu napsal již dříve ex-surrealista a bývalý stoupenec Art
Concret Gunnar Ekelöf sbírku Strountes (1955). Její rozeklaný jazyk neztratil nic na své
naléhavosti ani přes morgensternovskou rozvernost bezpočtu slovních hříček a stal se důležitým
impulzem pro vznik švédské konkretistické tradice. Jak zdůrazňuje Cecilia Sjöholm, „Noréns
poesi måste ses mot bakgrunden av ett sådant klimat“, přestože autor sbírek SCHIZZ,
Encyklopedi a Stupor „stod ganska långt från sina (konkretistiska) författarkolleger“ (Sjöholm 1996,
s. 209).
Jak již bylo řečeno, manifest konkrétní poezie „Hätila ragulpr på fåtskliaben“ zformuloval
roku 1954 básník a výtvarník Öyvind Fahlström. Největší odezvu však program konkrétního
124 Z důvodu přílišné délky názvů těchto tří sbírek budeme napříště uvádět pouze část titulů, přesněji SCHIZZ,
Encyklopedi a Stupor.
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umění získal v letech šedesátých, kdy již Fahlström žil v New Yorku a umělecky se realizoval na
poli vizuálního umění. Přesto byla jeho osobnost ztělesněním „de gränsöverskridande ambitioner
som utmärkte det konstnärliga klimatet i kretsen kring Fylkingen“ (Sjöholm 1996, s. 210), do
kterého docházel i Norén. Fahlströmův požadavek „for a playful research into the materiality
of language“ (J. Olsson 2003, s. 1) se stal základem pro „a richly differentiated ‚verbivocovisual‘
poetry“ (Ibid), kterou konkretisté v šedesátých letech užívali jako nástroj ke zkoušení rozličných
výrazových prostředků, technik, forem i zkoumání uměleckých možností různých médií.
Švédský konkretismus čerpal mnohé ze svých myšlenek z umělecké koncepce francouzského
hudebního skladatele Pierra Schaeffera, autora musique concrète. Schaeffer při skádání konkrétní
hudby hojně využíval „techniques like the collage, the cut-up, or the cut n’slice“ (J. Olsson 2003,
s. 3) a tytéž metody se staly nedílnou součástí švédských konkretistických děl. Schaefferův nápad
nahrávat, ukládat a poté přepracovávat zvuky vnukl Fahlströmovi ideu “ (of) a displacement in
poetry“ (J. Olsson 2003, s. 2). To, co Fahlström provedl, by bylo možné popsat jako nahrazení
paradigmatu expresivního za paradigma informativní. Poezie se v podání konkretistů změnila
z umělecky ztvárněné subjektivní výpovědi na „poetry as manipulation of data“ (J. Olsson 2003,
s. 3). Olsson ve své studii tlumočí poselství konkrétní poezie, které, zjednodušeně řečeno, zní:
k napsání dobré básně není třeba nořit se hluboko do duše, přebírat se v osobních zkušenostech,
nálezy přetvářet do metaforických obrazů a opatřovat je přiléhavými epitety. Konkretista se
nestydí hledat inspiraci ve slovníku, odposlouchávat cizí rozhovory a získaný materiál pak,
Fahlströmovými slovy, „knåda“. Konkretista vědomě hněte a zpracovává slovní hmotu do
překvapivých kombinací a tvarů a tím přetváří skutečnost, „manipulate the world“ (J. Olsson
2003, s. 2).
Olsson ve své studii věnované konkrétnímu umění vysvětluje, jakým způsobem se nový
konkretistický přístup projevuje v poezii. V první řadě Olsson připomíná „the familiar
materialization of the linguistic sign“. Dále píše, že materializace jazykového znaku zahrnuje
„an investigation of the technical media that determine the practice of poetry“. Důležitou
změnou, kterou konkretismus do umění slova přináší, je podle Olssona především „a shift of
focus from the inner life of an identifiable subject of enunciation (the poem’s I) to the outer
world of objects and bodies“. Výčet uzavírá konstatováním, že konkretistické básně nelze
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považovat pouze za „the verbal emanation of a personal experience […], but as a handling of
linguistic, visual, and sonorous data“ (J. Olsson 2003, s. 2).
Pročteme-li si Norénovy sbírky z šedesátých let, nalezneme v nich podobnou tendenci, která
se, jak si ukážeme, projevuje především „in typewriter landscapes […] where letters and words
are layered in topographical forms“ (J. Olsson 2003, s. 3). Za ukázku nám poslouží báseň
„REQUIEMFÖRKLARING“, která pochází z útlé knihy básnických textů SCHIZZ.
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Z básně „REQUIEMFÖRKLARING“ lze vyčíst základní formální postup, ke kterému se
Norén při psaní sbírky uchýlil. Přestože by se po přečtení první části básnického textu mohlo
zdát, že vznikl v horečnatém záchvatu smysluzbaveného psaní, je báseň důmyslně sestavena
z několika na první pohled disparátních částí. Strofy však spolu zvláštním způsobem komunikují,
prolínají se a teprve až jako celek vyjevuje básnická koláž smysl. Domníváme se, že jak vnější
typografická podoba, tak fragmentární forma básnické koláže odpovídají koncepci konkrétní
poezie, která doplňuje a obohacuje Norénovu svébytnou surrealistickou poetiku125.
Báseň „REQUIMFÖRKLARING“ sestává z osmi strofických fragmentů, které se liší jak
grafickým uspořádáním, tak formální strukturou. K surrealistickému pionýrovi Gunnaru
Ekelöfovi odkazuje jednotné užívání verzálek, které básník opouští pouze v předposlední, ryze
konkretistické strofě, v níž se opakuje na segmenty rozdělené slovo „älskade“. Také interpunkce
je nesystematická a velice řídká, pouze občas odděluje básník slova z jednoho verše tečkou, která
získavá emfatickou a místy až imperativní funkci („KOM HIT. GÅ. RAKT. FRAM. MED.
BENEN. ISÄR.“). Strofy nespojuje ani výraznější společná rytmická tendence, izolovaně si však
experimentování se zvukovou stránkou básně můžeme povšimnout126. Kromě několika ničím
neobvyklých gramatických (LÄPPAR – KROPPAR, HISSEN – VÄSEN) a vnitřních rýmů
(„DÄR ÄR EN – TUNNA BEN“) nebo asonancí („BLESSURES ET CHIRURGIE – NEJ
DET ÄR INTE GENEALOGI“) nalezneme ve verších aliteraci („MASSAKERADE SKALL
DE SINNESSJUKA MÄNNISKOR“, „JUDISKA DUKEN HUNGER“). Funkcí těchto
zvukových prostředků je, podle našeho mínění, ozvláštnit překotný proud obrazů a strukturovat
ho, podobně jak to činil například Erik Lindegren ve své sbírce mannen utan väg.
Co bychom v surrealistické poezii Erika Lindegrena nenalezli, nebo pouze v omezené míře
míře, a s čím Norén pracuje ve sbírce SCHIZZ často a záměrně, je fragmentace a dislokace
jednotlivých slov. Příkladem tohoto konkretistického principu, který Norén roubuje na svou
osobitou surrealistickou poezii, jsou verše rozlámané na dílky („UPPSTÅNDELSE I
125

Také Mikael van Reis dochází ve svých literárněvědných pracích k závěru, že Norénova poezie druhé poloviny
šedesátých let má „både surrealistiska och konkretistiska rötter“ (Reis 1997, s. 84). K prolínání konkretismu a
surrealismu řekl samotný Fahlström, kterého cituje Cecilia Sjöholm, že „konkretismen (är) varken identisk med
surrealismen eller polemisk mot den“ (Sjöholm 1996, s. 214).
126 V mnohem větší míře se tato tendence projevuje například v básni „Under inspellningen av ett disseksionsminne“ (Norén, Inledning nr:2 till Schizz 1965, s. 11).
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VARANDRA DÄR ÄR. DU ÄR DÄR. DÄR ÄR EN. TUNNA BEN DDDDDD IIIIIII GGGGGGG / U
PP STÅND E L SE I SLÅR MOT VARANDRA“). Můžeme si povšimnout nejen typického
fahlströmovského „hnětení“ („DÄR ÄR. DU ÄR DÄR. DÄR ÄR EN“) a rozdrobení slovního
materiálu („U PP STÅND

E L SE I“), ale i grafické kondenzace, která dodává osobnímu

zájmenu „dig“ na důrazu a intenzitě. Zároveň se jednotlivé segmenty veršů opakují a vytvářejí
repetice.
Repetitivnost jazyka, který jako by stále začínal od začátku v marné snaze vyjevit nějaký smysl,
poukazuje na vysilující a mučivý proces psaní. Podobnou tendenci jsme zaregistrovali u Gunnara
Ekelöfa ve sbírce sent på jorden, hromadění jsme zmínil i v souvislosti s Lindegrenovou sbírkou
sonetů. Stejně jako my se i Cecilia Sjöholm domnívá, že Norén „hänvisar till Ekelöfs repetitiva
språk i ‚sonatform denaturerad prosa‘ som intertext“ (Sjöholm 1996, s. 236). Norénovy verše
jsou však ještě více pulverizované a jejich nesouvislé delirické sdělení „utmanar normer, tabun
och förordningar“ (Ibid).
Grafické uspořádání básně, připomínající záznam zvuku a jeho kvality, odráží také emoční
napětí lyrického dění. V druhé strofě básně („GYLLENE ÖRONBROSK“) se tato tendence
promítá do asymetrického rozmístěním jednotlivých slov, které simuluje nesouvislý afektivní tok
myšlenek. Projevuje se také tučnějším stylem písma, které je barometrem intenzity citů a dojmů.
K tomuto rysu Norénovy poezie je však třeba podotknout, že básník přeci jen „motstår […]
en tömning av ordens betydelse till bild eller musik, som kan sägas vara den fara som luras
bakom det konkretistiska experimentet“ (Sjöholm 1996, s. 211). Segmentace slov a jejich
nesymetrické a nejednotné rozvržení v případě Norénovy poezie rozšiřuje, podle našeho mínění,
spektrum interpretačních možností a funguje v tomto smyslu podobným způsobem jako
básnická figura enjambement, kterou často užívali i Norénovi předchůdci Ekelöf s Lindegrenem.
Rejstřík básnických figur není nepodobný rétorickým výrazovým prostředkům, s nimiž jsme
se setkali u výše zmiňovaných průkopníků švédského surrealismu. Norén užívá anafory („NU
SER JAG DET FASTSATT / NU SER JAG HANS ÖGA“, „NEJ DET ÄR INTE
MUSKELGRENAR / NEJ DET ÄR INTE ANSIKTSMASKINEN / NEJ DET ÄR INTE
SOMMAREN 1964“), plnící funkci pojidla a gradačního prostředku, který, podobně jako
například u Ekelöfa, zvyšuje napětí básnické výpovědi. Ani epizeuxis není u Noréna výjimkou, na
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rozdíl od starších básnických kolegů však Norénovi slouží nejek ke stupňování vnitřního napětí
básně („NEJ NEJ NEJ NEJ“), nýbrž plní jistou roli v konkretistickému experimentu zpracování
slovní hmoty („SMÖRJELSAMMAN SMÖRJELSE“).
Na Ekelöfovu a Lindegrenovu surrealistickou poetiku navazuje Norén téměř všudypřítomnou
juxtapozicí vzdálených obrazů a znaků. Stejně jako u těchto dvou básníků dodává významové
jiskření sémantické frikce na vnitřní dynamice básnického textu. Jestliže ale Ekelöf přeskupoval
v rámci básně jednotlivá slova, pohrává si Norén, jak se domníváme, s celými obrazovými
a významovými bloky a zkoumá jejich asociační nosnost. Nosníkem Norénovy velmi volné
konstrukce je v podstatě epický příběh („NU SKALL JAG BERÄTTA“), v němž lyrický subjekt
líčí průběh nemoci a skonu ženy, o kterou pečoval. Tato linka je však téměř neviditelná a ztrácí
se pod nakupeninou nejrůznějších obrazů, vzpomínek a fragmentů skutečnosti. Podle našeho
názoru vyrůstá umělecký účinek Norénovy básně právě z těchto kolizí a z kontrastů lyrických
výpovědí. Z tohoto hlediska připomíná „REQUIEMFÖRKLARING“ nečekanou a překvapivou
surreálnou krásu lautréamontského „nahodilého setkání deštníku se šicím strojem na pitevním
stole“. Surrealistická arbitrárnost je však doplněna o konkretistický výzkum možností jazykového
znaku. Přes zdánlivě nekontrolovaný proud slov, který zastavují hranice jednotlivých strof, je
celek básně, jak dokazuje Sjöholm, “ (ett) noggrant bearbetade litterära formexperiment“
(Sjöholm 1996, s. 205).
Norén v návaznosti na konkretisty vybírá a skládá vizuální obrazy i zvukové stopy z různých
kontextů a situací (proud slov iniciovaný vzpomínkami na Osvětim a Březinku v první části
básně, konstatování „VI KAN INTE GÖRA NÅGONTING“ vytržené z nemocničního
prostředí, kmitající sled obrazů se sexuální a válečnou tematikou: „EN UPPHETSADE
SEXBRUDEN KYSSER“, „NAKNA SOLDATER SVARTA MOTORCYKLARSLITAGE“
etc.). Básník je klade vedle i přes sebe a slovní hmotu, jak jsme si již v krátkosti ukázali, doslova
hněte a promíchává. Tím vytváří na jednu stranu bizarní a chaotickou, na druhou stranu
působivou a kompaktní textovou koláž. Soudržnosti jednotlivých částí básně dosahuje
opakováním některých klíčových motivů (např. motiv dívky/ženy, procházející celou básní,
stejně tak motiv obličeje, oka, popruhů či fotografie apod.), které v různých kontextech
vyvolávají odlišné představy. Tento postup odpovídá konkrétní poezii, která „bryter sönder ord
[92]

(Ne)skutečnost snu: Surrealismus ve švédské poezii

eller meningar och skapar upprepningar i […] grafiska överlagringar“ (Sjöholm 1996, s. 210).
Norénovy sémantické kombinace se tedy kupí jako slovní vzorky pod mikroskopem konkretistů,
zároveň se ale propojují surrealistickým řetězcem volných asociací. Jako příklad můžeme uvést
motiv skřipce, který se přemisťuje z kontextu koncentračního tábora („SER JAG
KOMMENDANTENS KROSSADE PINCENEZ MED UTTRÄNGT GLAS“), do prostředí
nemocnice („OGENOMTRÄNGLIGA DOKTORS GYLLENE PINCENEZ“), aby se na
konci

objevil

v souvislosti

s

„DE

na

první

AVPORTRÄTTERADE

MODELLERNA“

a „KÖNSORGANEN“.
Společným

jmenovatelem

pohled

vzdálených

scén

básnické

koláže

„REQUIEMFÖRKLARING“ je, podle nás, atmosféra hrůzy, všudypřítomné smrti a v obecnější
rovině ohrožení a ponížení. V básni se prolínají obrazy mezního postavení člověka, vydaného na
milost a nemilost vnějších sil s negativním příznakem (velitel tábora, lékař, voják apod.), před
nimiž není úniku a jejichž konání nelze ovlivnit. Latentní strach, který je v obrazech básní
přítomný (vyhlazovací tábor, nemocnice, válka, znásilnění, šílenství), vzbuzuje silné napětí, které
prochází všemi částmi básně a plní tak, jak jsme přesvědčeni, roli jistého strukturního činitele.
Posledním rysem básnického textu, na který chceme upozornit, je zvolená tematika,
odkazující ke schizofrenii. Jak píše Jesper Olsson, verše by bylo možno vztáhnout
ke zkušenostem samotného autora127. Vzápětí ale dodává, a my s ním souhlasíme, že o básních
sbírky SCHIZZ nelze hovořit čistě jako o „poetics of self-expressiveness“ (J. Olsson 2003, s. 5).
Olsson se domnívá, že disruptivní užívání jazyka, střetávání a kolize různých kontextů
znemožňují jakoukoli možnost „of reducing it to the idea of personal voice“ (J. Olsson 2003,
s. 4) a má za to, že tato tendence „can be seen as articulating a threshold between a ‚culture
of expression‘ and a ‚culture of information‘“ (J. Olsson 2003, s. 1).

127 U Noréna samotného byla diagnostikována schizofrenie a básník strávil sedm měsíců v psychiatrické léčebně.
V té době vznikly náčrty Inledningen nr: 2 till SCHIZZ, Encyklopedi a Stupor. Cecilia Sjöholm k autobiografickým
zábleskům v Norénových básních píše: „Här stöter vi på ett problem som alla Norénforskare lär få brottas med […].
Ska schizopoesin tolkas som ett personligtkrisdokument, eller snarare som ett systematiskt nedbrytande av en viss
patriarkal och ideologisk beskrivning av jaget? Man kanske ska hålla sig till det senare om man vill få fram den
ktitiska dimensionen. Å andra sidan ser vi ju också hur Noréns författarskap tydligt utvecklas mot en identitet som
tar en allt tydligare form med klara självbiografiska referenser. Båda aspekterna måste alltså på något sätt redogöras
för om vi vill göra rättvisa åt Noréns dikt“ (Sjöholm 1998, s. 118).
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My k tomuto konstatování dodáváme, že Norénovy básnické texty druhé poloviny šedesátých
let stojí nejen na pomezí konkretismu a surrealismu, jak jsme se snažili poukázat. Norén
v básnických kolážích sbírky SCHIZZ vytváří „en korrespondens mellan textens makabra
hallucinationer och Förintelsens fakticitet“ (Sjöholm 1996, s. 262). Motivy destrukce, sadismu
a násilí, páchaném na těle ženském i vlastním, navazují na sémiotickou rovinu sbírky: „den
aggressiva stämplingen av bokstäver över varandra och den rytmiska uppbrytningen av texten
samverkar med obarmhärtigt våldsverkande“ (Sjöholm 1996, s. 217). Norénova básnická koláž je
obrazem traumatu současnosti a nejen její obsahová stránka, ale i formální podoba odráží
potlačovanou pravdu, před kterou se společnost snaží utéct. SCHIZZ tedy není jen
surrealisticko-konkretistickým experimentem, je i unikátní básnickou sbírkou, která nepřímo
odpovídá na Adornovu otázku, zda je po Osvětimi možné psát poezii.

8.2. Schizopoezie aneb Norénův „stroj na slova“
Mezi jevem normálním a jevem šalebným, pathologickým, ilusí, není zásadního rozdílu, (…) vjemy – základ to našeho poznávání
zevního světa – nejsou nikterak pouhým nutným a pasivním produktem jeho objektivních podnětů, nýbrž jsou spoluvytvářeny tvůrčí
aktivitou subjektu.
Svetozar Nevole
Den här tillvaron är fullständigt tom på ord.
Jag måste således åstadkomma några själv.
Lars Norén

Básně ze sbírek SCHIZZ (1965), Encyklopedi (1966) a Stupor (1968) jsou výsledkem Norénovy
frenetické básnické činnosti z konce šedesátých let. Literární kritika zmíněné Norénovy sbírky
dlouhou dobu nezaslouženě přehlížela, nebo na ně hleděla jako na „ett kaotiskt och närmast
oläsbart eller meningslöst flöde, som symptom på ett förvirrat mentalt tillstånd, eller en
textmassa som bara är intressant att beskriva som en förövning ur vilken den riktige diktaren
Norén sedan springer“ (Sjöholm 1996, s. 206). V literárněvědných textech bývají tyto sbírky
označovány jako „schizopoetistiska texter“ (Sjöholm 1996, s. 205), přiléhavý výraz užívá ve své
dizertační práci Mikael van Reis, který pro Norénovu básnickou produkci z konce 60. let nachází
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termín „schizopoesi“ (Reis 1997, s. ). Tato designace může asociovat zápisy duševně nemocných
autorů, označení schizopoezie však není motivováno psychickým stavem autora, nýbrž
samotnými básnickými texty, které se samy definují jako schizoidní.
Pojem schizofrenie se opakuje nejen v básních, ale objevuje se i v názvech sbírek. Titul sbírky
SCHIZZ odkazuje jednak k náčrtkovité formě a „skicovitosti“ básní knihy, jednak k první slabice
pojmenování disociativní poruchy. Stupor je pro změnu latinským termínem pro stav strnulosti
a apatie, který patří mezi katatonní příznaky schizofrenie. Francouzský podtitul sbírky
Encyklopedi, který by bylo možno přeložit jako „memoáry z doby neklidu“, zase připomíná
„en surrealistisk tradition, och kan jämföras med Bretons och Tzaras katalogteknik, liksom med
Raymond Roussels kvasirationella genialitet“ (Sjöholm 1996, s. 207). Dohromady naznačují
názvy sbírek, jakého charakteru Norénova schizopoezie je: na jednu stranu se vyznačuje „(av)
ett häftigt flöde av ord och bild“, na druhou stranu katatonickou „paralyserad språklöshet“
(Sjöholm 1996, s. 207). Na následujících stránkách se pokusíme rozkličovat a popsat Norénovu
literární techniku a dokázat, že Norénovy schizopoetické básně jsou pečlivě propracovaným
literárním experimentem, nikoli symptomem psychotického stavu mysli. Zároveň poukážeme
na příbuznost schizopoezie se surrealismem a jeho metodou automatického psaní. Oporu ve
svých tvrzeních budeme hledat především v dizertační práci Cecilie Sjöholm Föreställningar om det
omedvetna a komparativní studii Pera Bäckströma „Den gamla vanliga skamligheten“, věnované
vztahu experimentální poezie k psychotické řeči.
Per Bäckström hledá ve svém článku podobnosti a rozdíly v jazyce schizoidních pacientů a
modernistických básníků, kteří se řečí duševně chorých často nechávali inspirovat. Hlavní
důvody, proč se modernističtí básníci uchylovali k psychotickému jazyku, vidí Bäckström za prvé
v přirozené tendenci avantgardního umělce „att göra uppror mot traditionen“, za druhé
v převládajícím „känsla av språklig vanmakt“. Bäckström také připomíná jeden ze základních
pocitů avantgardy, totiž „upplevelsen av att språket är oförmöget att fånga verkligheten, eller att
ens föra oss närmare den“. Experimentální básně jsou podle něj výrazem právě tohoto
klaustrofobického pocitu „av att vara fången i språket“. V takových situacích mívají básníci
snahu vymanit se z kontroly a diktátu vědomí a výsledkem bývá často „en poesi som präglas av
ett söndersprängt språk“ (Bäckström 2006, s. 2). Domníváme se, že Norénova schizopoezie je
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stejného charakteru. Básníkovu schizoidní poetiku si můžeme ilustrovat na ukázce z básně „Jag
skulle alltså fortsätta“, otištěné ve sbírce Encyklopedi.
[…] Till slut kommer jag fram till min fader. Han
är spröd. Han är verkligen obestämbar, det strålar ur ögon
och skalighet, han är täckt med kläder och armar och ben under
den tid som varar tills höljena brister upp. Inte ett ljud.
Jag har fortfarande ork av allt att döma. Men luften
börjar rinna ur mej. Jag sätter mej tillrätta, överrumplar dej.
Vi är alltid tolv stycken. Oupphörligen. Först tolv, sedan tolv.
Först tre längst bak med suddiga ansikten,
sedan fyra i mitten med lika suddiga ansikten, sedan fem
i mitten. Inte långt efter. Det är fruktansvärt. Det är en vacker
bild, jag skall beskriva den någongång man behöver bara säga några ord
Jag fyller mig, som öppnar sig, jag livnär mej på det, den är
skön, flättar samman med tungan som en blek clitoris som
halkar fram ur gylfen och genom gamla byxor med hällor,
som de judiska (det är nästan oanständigt att klä nästan
lik och nedslitna i för stora byxor) spinkiga benen när de blev
pumpade genom könen, smorda av transmissionsremmarna, och
stela skor, av stål, ser bara gungningne, en hund som vänder sej
en inte kan, ser bara stussen, väntsalen, där man inte får kissa,
där får man inte kissa, inte spotta, inte snusa, inte ens en gång
röka, jag har slutat älska dem hundarna, de vänder sig ifrån varandra,
de parar sej baklänges, den är den vackraste som finns yr av tussar
men stjärten på den bortre är verkligen ljuvlig, med och utan
svans, med och utan kontrollerad intensitet, verkligen en
mun av brosk, ja kissar på toppen, ingen tvingar mig, det
sker alltid slumpartat. Vill ni förneka det, har ni
någonsin drömt om det, eller har ni någonsin
ställts inför den situationen, är ni aldrig som jag,
åtminstonde tänker jag det i hopp om att ni skall förstå mej […]
Proti konkretisticko-surrealistickým kolážím předchozí sbírky je formální výstavba této básně
umírněnější, a to především co se týče typografické kompozice. Básník se víceméně vrací
k syntaktické i interpunkční normě, rozlišuje velká a malá písmena a slova ani verše nevrství přes
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sebe. Utváření básně působí téměř civilně, rejstřík básnických figur je redukován na minimum.
Nejvýraznějším kompozičním principem tak zůstává opakování, které „bidrar till att orientera
läsaren mot den semiotiska nivån“ (Sjöholm 1996, s. 218). Rytmus bývá místy naznačen tučným
písmen nebo verzálkami, které zdůrazňují určité partie textu. Sjöholm upozorňuje též na
„en musikalisk kompositionsprincip“ (Sjöholm 1996, s. 213), podle kterého jsou některé básně
sbírky sestaveny128.
Co se týče básnické techniky, navazuje Norén spontánností básně na surrealistické écriture
automatique. Báseň připomíná surrealistický automatický zápis129, který je – stejně jako básně
surrealistů – v moci obrazů. Jak víme, rozpouští se v surrealistických básních tímto způsobem
hranice mezi skutečným a fantazmatickým světem a uvolňuje se vizuální i sémantický potenciál
slova. Přečteme-li si však Norénův text pozorně, zjistíme, že tu k žádnému vymanění ze
zbytnělých jazykových a významových struktur nedochází. Ve sbírce Encyklopedi mizí spíše
hranice mezi percepcí a halucinací. Básníkova „ordmaskin“, jak Norénův poetický stroj na slova
nazývá Cecilia Sjöholm, neotevírá „doors of perception“, naopak obrazotvornost ubíjí a zahlcuje
neustávajícím přívalem slov. Tato prefabrikovaná slova, předemletá Norénovým verbálním
strojkem, jsou vyprázdněná, proto ztrácí svou schopnost komunikovat a mění se ve věci bez
vnitřního významu („Jag fyller mig, som öppnar sig, jag livnär mej på det, den är / skön, flättar
samman med tungan som en blek clitoris som / halkar fram ur gylfen“).
Přes tento fakt však nelze říci, že by Norénův způsob psaní představoval radikální rozchod se
surrealistickou tradicí. Schizopoetické texty obsahují „hela det register av textstilar som
surrealisterna propagerade för: associationer, hallucinationer, drömmar, dagdrömmar, ordvitsar,
fantasier, utmanande galenskap“ (Sjöholm 1996, s. 211). Jestliže však Bretonovi surrealisté „sökte
frigöra ett omedvetet innehåll och omforma verkligheten“, přináší Norénova schizopoezie

128 Podobně jako Ekelöf a Lindegren, má také Norén velmi blízký vztah k hudbě. V šedesátých letech se přátelil s
Karl-Erikem Welinem, který ho zasvětil do tajů moderní hudby a jejích zvláštních kompozičních principů. Ceclia
Sjöholm se u vlivu moderní hudební skladby krátce zastavuje a píše, že se její postupy „avspeglar […] på sidorna
främst i Encyklopedi. Arrangemangen är bl.a. påverkade av 60-talets clusterteknik inom musiken, där rytm, melodi
och intervall inte skiljs från varandra: de enskilda klangerna ordnar sig i stora block som upprepas i intervaller“
(Sjöholm 1996, s. 234).
129 K formě záznamu odkazují i podtituly jako „anteckningsblock“ či „journal“. Sbírku Encyklopedi by bylo v podstatě
možné číst i jako nemocniční zápisky.
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„en fragmenterad bild av någonting som lika gärna kan vara en historisk verklighet som trängts
bort“ (Sjöholm 1996, s. 212).
Rozkladná moc stroje se skrývá za zdánlivou normálností větné stavby Norénových
schizopoetických básní. Po syntaktické stránce se totiž Norénův básnický text jeví být zcela
bezpříznakový. Jeho sémantická rovina je však napadená chorobou, která mění verše
v nesrozumitelnou a absurdní výpověď, která nedává příliš velký smysl („han är täckt med kläder
och armar och ben / under den tid som varar tills höljena brister upp. Inte ett ljud“). V tomto
bodě se Norén těsně stýká s jazykem psychotiků, v němž hledali inspiraci mnozí modernističtí
autoři130. Také „de galna har kontroll över syntaktisk nivå i språket“ (Bäckström 2006, s. 14),
nejsou však schopni vytvořit síť odkazů, která se spolupodílí na koherenci a srozumitelnosti
textu. Přes mnohé shody se texty schizoidních pacientů od básní Larse Noréna liší neschopností
vytvářet vztahy mezi znaky. Básník tento stav, kdy se schizofrenik zoufale snaží „återupprätta de
‚tidsmæssige og stedsmæssige eller rumlige JEG/DU/HER/NU-systemer‘“, umně simuluje, na
rozdíl od schizoidního pacienta však „behärskar (deixis) till fulländning“ (Bäckström 2006, s. 16).
Díky dovedné práci s touto vlastností řeči duševně nemocných nabývají Norénovy básnické texty
na autentičnosti. Také Mikael van Reis, z jehož starší norénovské studie cituje Cecilia Sjöholm,
poukazuje na to, že Norén píše „sin schizopoesi vid den gräns där språket tillkommer och går
förlorat“ (Sjöholm 1996, s. 206).
Norénův básnický text vyrůstá z napětí mezi vědomými a nevědomými obrazy, které do básně
nepozorovaně infiltrují („stela skor, av stål, ser bara gungningne, en hund som vänder sej /
en inte kan, ser bara stussen“; „Vi är alltid tolv stycken. Oupphörligen. Först tolv, sedan tolv. /
Först tre längst bak med suddiga ansikten, / sedan fyra i mitten med lika suddiga ansikten, sedan
fem / i mitten“). K zmatečnému charakteru básně přispívá fragmentarizace, která je pro
Norénovu schizopoezii příznačná. Básně se zdají být složeny z „intertexter som brutits upp och
satts samman“ (Sjöholm 1996, s. 218) („flättar samman med tungan som en blek clitoris som /
halkar fram ur gylfen och genom gamla byxor med hällor, / som de judiska (det är nästan

130 Jedním z těch, které Bäckström ve své studii uvádí, je Erik Lindegren, jehož sbírka mannen utan väg je podle
Bäckströma ukázkovým příkladem „av den moderna diktens redundans […],som kan jämföras med psykotiska
texter, bl.a. genom att han använder sig av repetitiva förskjutningar mellan verser eller fraser (Bäckström 2006, s. 9).
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oanständigt att klä nästan / lik och nedslitna i för stora byxor) spinkiga benen“). Fragmenty
přitom pocházejí z nejrůznějších kontextů, což ještě více znesnadňuje možnost rozlišit mezi
reálným děním a halucinací („Jag har fortfarande ork av allt att döma. Men luften / börjar rinna
ur mej. Jag sätter mej tillrätta, överrumplar dej. / Vi är alltid tolv stycken. Oupphörligen. Först
tolv, sedan tolv“).
Lyrický subjekt, ztrácející se v změti skutečnosti a halucinatorních obrazů, „tolkar inte
yttervärlden, utan upplever tingen genom sinnliga förnimmelser […]“. Stejně jako schizoidní
člověk není ani lyrické Já schopné vlastního úsudku. Norénův lyrický subjekt nedokáže ani
rozlišovat ani třídit přicházející informace a vjemy („väntsalen, där man inte får kissa, där får man
inte kissa, inte spotta, inte snusa, inte ens en gång / röka, jag har slutat älska dem hundarna“).
Důležitým motivem, který můžeme číst jako metaforu tohoto abnormálního, zprostředkovaného
vztahu ke skutečnosti, a který se v schizopoetických textech často objevuje, je fotografie.
Sjöholm ve své knize píše, že „de poetiska bildernas ursprung hänförs till fotografier istället
för att, som hos surrealisterna, uppstå i drömmen eller i det omedvetna“ (Sjöholm 1996, s. 240).
Tímto originálním způsobem Norén navazuje na surrealistickou tradici, kterou rozvíjí tak, že
nahrazuje Bretonův appareil enregistrateur fotoaparátem. Tím narušuje a zpochybňuje intimní a
nerozlučitelný vztah nevědomí a básníka, který patřil k základním předpokladům surrealismu.
Básník ale nadále zůstává tím, kdo se dívá do hledáčku, čímž Norén naopak „fullföljer […] den
surrealistiska tradition där poeten blir till sanningssägare“ (Sjöholm 1996, s. 251). Norén jen
nahrazuje prorocké vytržní vidoucího čočkou fotoaparátu. Podobně jako Norénovo svébytné
zacházení s automatickým textem je i tento krok hnán snahou „att riva ner censuren och
överskrida samhälliga tabun“ (Sjöholm 1996, s. 211). Norén totiž ve schizopoezii neusiluje jen
o věrohodné vylíčení schizofrenního života, utopeného v bludech a halucinacích. Domníváme
se, že schizofrenie se v Norénových básních stává podobenstvím nemoci společnosti, která se
stala závislou na falešném obrazu světa, jenž jí média předkládají. Jak píše Sjöholm, média
uchvátila skutečnost a přetvořila ji v „hyperverklighet“ (Sjöholm 1996, s. 242). Volné řazení na
sebe nenavazujících scén v Norénových básních je, podle našeho názoru, ozvukem mediálního
způsobu prezentace skutečnosti a fotografie se v tomto kontextu stává symbolem
zprostředkovanosti a nereálnosti života.
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Moderní člověk je do určité míry vystaven, podobně jako schizoidní pacient, náporu
nejrůznějších hlasů, které na něj útočí ze všech stran a kterým je nucen naslouchat a čelit.
Zprávy, které k nám doléhají, mohou, ale nemusejí, být pravdivé. Záleží tedy na rozhodnutí
a rozlišovacích schopnostech jedince, které z nich přijme za své a které odvrhne. Protože se však
na moderního člověka valí nesmírné množství dat z nejrůznějších oblastí, nemůže být schopen
ověřit a kriticky zhodnotit všechny přicházející podněty. Postupně je více a více zahlcován a topí
se v informacích, podobně jako se nedokáže schizofrenik orientovat v světě vnitřním a vnějším.
Tento fakt se, podle nás, odráží v Norénových schizopoetických textech, které se zdají být –
stejně jako jazyk masových médií – „både naket avslöjande och egendomligt substanslös“
(Sjöholm 1996, s. 208). Stejně jako v médiích jsou nám také v Norénových básních předkládány
jen vybrané útržky skutečnosti, celek nám zůstává neznámý („ […] He will not se parate us we
have b een so h appy have nt we / yes we have havent we alway De eggar asen int e dom
där bl eka / blåa bro derade i STALINGRAD […]).
„Språkets och verklighetsuppfattningens splittrade karaktär“ (Sjöholm 1996, s. 233), který
Norén výborně simuluje, je kritickým podobenstvím moderní doby, prchající před svou
minulostí a skrývající se za mediálním make-upem. Také nepřehledná a stále metamorfující změť
mediálních, do různé míry zmanipulovaných obrazů nám brání poznat, pochopit a procítit
podstatu viděného. Domníváme se, že Norénova surreálná ordmaskin, která v básních zahltila
a „převálcovala“ lidský subjekt, je obrazem této mediální mašinérie, jež proměnila jedince
v „en del i ett flöde“ (Sjöholm 1996, s. 208). Já ztrácí jasné kontury, identita se rozplývá. Tím se
však rozmělňují i sociální vazby a morální hodnoty společnosti, jak upozorňuje Sjöholm. Jejich
nositeli se stávají neskutečné postavy, zrozené ve světě médií. Sjöholm spatřuje odraz tohoto
vývoje například v obrazu smrti, která získává v médiích „ett erotiskt värde“ (Sjöholm 1996,
s. 243). V Norénových básních se tento erotizovaný obraz smrti transformuje v „en aggressiv
sexualitet som riktas mot den mänskliga kroppen i allmänhet, och den kvinnliga kroppen
i synnerhet“ (Ibid).
Básník nám předkládá nemocný a uzavřený svět schizofrenního Já, který však není ničím
jiným než podobenstvím skutečnosti, kterou vytváří a jíž je následně formována sama
společnost. Norénův automatický stroj na slova podle našeho mínění zrcadlí tuto realitu, „som
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inte kan vara friskare än den diktare som skriver den“ (Sjöholm 1996, s. 250). Jako by se básník
snažil pomocí zmatené nadprodukce slov, kterými zaplnil stránky sbírek SCHIZZ, Encyklopedi a
Stupor, zahnat obavu z ticha a prázdnoty. Cecilia Sjöholm označuje Norénovu poezii druhé
poloviny šedesátých let za „en omedveten historieskrivning“ a připomíná Adornovu myšlenku,
že „i kraft av dissonanser och motsägelser fångar konsten en kuslig känsla av verklighet, genom
att på ett paradoxalt sätt undvika att söka benämna den, och istället fånga […] sanningen om
samhället i den meningen att den dolda irrationaliteten i en till synes rationell värld träder fram
i dess autentiska produkter“ (Sjöholm 1996, s. 218).
Norénova jedinečná surrealistická poezii tří uvedených sbírek je, stejně jako obrazy básníkova
oblíbeného malíře Olle Kåkse, „en berättelse om det allmänna hotet, om självförintelsen och
vården. Den är vacker“ (Reis 1997, s. 207). Na začátku sedmdesátých let však Lars Norén
rozhodně prohlásil: „I fortsättningen skulle jag vilja bli betraktad som en ny författare. Jag
föredrar att be om detta istället för att byta namn och födelseår. Den tidigare Lars Norén känner
jag inte så väl. Träffar ni på honom så hälsa honom från mig“ (Sjöholm 1996, s. 209). Nový
Norén opouští manický proud slov, aby nakonec zanechal poezie nadobro a napřístě se věnoval
jen dramatické tvorbě. Švédský surrealistický král abdikoval, o jeho korunu se však žádný boj
nestrhl a trůn zůstal neobsazen. Jediným aktivním kroužkem s vážným zájmem o surrealismus,
který zmiňuje Lasse Söderberg v úvodu k antologii surrealistické poezie Ögats läppar sluter sig
(1993), je Stockholmská surrealistická skupina. V centru zájmu tohoto sdružení však stojí spíše
texty teoretického charakteru, „de litterära och konstnärliga resultaten,“ píše Söderberg, „[…] har
förefallit mig mindre övertydande“ (Söderberg 1993, s. 10). Norénův schizoidní surrealismus je
tak poslední kapitolou nejen naší diplomové práce, ale prozatím i literárních dějin švédského
surrealismu.
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9. Závěr
Skutečnost není na počátku uměleckého díla, aby jím byla upravována a zpracovávána, je teprve na jeho konci. Umění objevuje
skutečnost, vytváří skutečnost, odhaluje skutečnost, ten svět, v němž žijeme, a nás, kteří žijeme. Neboť nejen tématem ale smyslem
a záměrem umění není nic než každodenní, úděsné a slavné drama člověka a skutečnosti: drama záhady čelící zázraku.
Karel Teige

Lars Norén byl posledním švédským básníkem, který následoval v prvních letech své literární
pouti navigační hvězdu surrealismu. Ta začala na konci šedesátých let blednout, až nakonec, jak
se alespoň dnes zdá, nadobro vyhasla. My jsme se v naší práci snažili sledovat a zachytit její svit
na švédském umělecko-literárním nebi od prvních záblesků až po její zánik. Výsledky našeho
zkoumání se pokusíme shrnout na následujících stránkách.
Poprvé švédští umělci zaregistrovali surrealistickou činnost sedm let po zrodu slova
surrealismus, tedy v polovině dvacátých let, avšak tehdy se s Bretonovým uměleckým hnutím
setkali pouze letmo. Jak jsme zmínili v jedné z úvodních kapitol, věnované průniku surrealismu
do švédského uměleckého prostředí, koupil si roku 1924 švédský malíř Stellan Mörner zcela
náhodou (sic!) časopis Surréalisme. Po prolistování uložil netečně výtisk do zásuvky, aby se
k němu o několik málo let později vrátil jako k vzácnému pokladu. Rok po této události
namaloval Gunnar Löberg ojedinělý obraz se surrealistickým nádechem Mannen som tittar sig själv
i nacken a výtvarník Eric Grate vystavil roku 1928 plastiku v surrealistickém duchu Ökenfågeln.
Více však o surrealismu ve Švédsku nebylo slyšet.
Ve Francii naopak v této době surrealismus dospíval již do své druhé fáze. Plátna vystavená
na první surrealistické výstavě La Peinture Surrealiste v Paříži (1925) byla dávno sejmuta
a vyměněna za obrazy jiných umělců, Ústředí Surrealistické skupiny (Centrale Surréaliste) už
několik let čile úřadovalo a staralo se mimo jiné o vydávání časopisu La Révolution surréaliste.
Shodou okolností bylo poslední číslo této surrealistické tribuny vytištěno stejného roku, kdy
několik mladých švédských malířů ohlásilo v místních novinách vznik nového výtvarného
sdružení Halmstadgruppen (1929), které mělo zanedlouho hlasitě promluvit do dějin švédského
surrealismu. Časopis La Révolution surréaliste byl roku 1929 přejmenován na Surrealismus ve službách
revoluce a tato dvě slůvka, vtěsnaná do titulu hlavního surrealistického periodika, signalizovala
názorový posun uvnitř surrealistického hnutí.
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Od roku 1926 začalo surrealistické hnutí procházet určitými názorovými změnami,
ovlivněnými dobyvačnou válkou Francie v Maroku, a stoupenci Bretonova kruhu pociťovali
naléhavou nutnost proklamovat svůj postoj k tehdejšímu společenskému řádu příměji, než jak
činili doposud. Tato tendence se vtiskla i do hesla Druhého manifestu surrealismu (1930), které znělo
„revoluce především a vždycky“, a vedla k politizaci hnutí a přiblížení k politické levici. Zároveň,
a to je v kontextu naší práce důležitější, došlo k proměně přístupu i nástrojů k poznávání
„absolutní reality“.
Jestliže se první, tzv. intuitivní období (1919-1925)131, jak jsme zmiňovali v úvodu práce,
vyznačovalo odmítnutím rozumu, estetiky nebo morálky, vzali surrealisté v druhé fázi vědomou
tvůrčí činnost na milost. Vedle Bretonova Druhého manifestu surrealismu sehrál v této souvislosti
významnou roli excentrický malíř Salvador Dalí, jehož paranoicko-kritická metoda, popsaná
v Dobytí iracionálna (1935), působila téměř jako zaklínadlo, a to i na švédské umělce.
Jak jsme poznamenali v prvních kapitolách naší diplomové práce a jak vyplývá
i z předchozích odstavců, nebyli švédští umělci první surrealistickou vlnou strženi, a divokému
surrealistickému příboji odolávali až do začátku třicátých let, kdy vyšel Bretonův druhý manifest.
V naší práci jsme neměli dostatek prostoru k tomu, abychom se věnovali švédským literárním
projevům z období, které se s intuitivní fází surrealismu překrývá. Domníváme se však, že
nahlédnutí do této kapitoly švédské historie by mohlo odhalit určité podobnosti v uměleckém
směřování některých švédských spisovatelů, kteří by v jistém smyslu mohli být považováni za
předchůdce švédských surrealistických básníků. Na mysli máme konkrétně Hjalmara Bergmana
a jeho román En döds memoarer (1918), který balancuje na hraně bouřlivé, osobní exprese
a surreálnosti, kterou nedlouho po vydání románu formuloval André Breton. První záblesky
nadreálna bychom ale jistě našli mnohem dříve, například v nedávno publikovaném básnickém
díle Carla Fredrika Hilla132 nebo v pozdní tvorbě Augusta Strindberga133. Literární světy těchto
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Dvě vývojové fáze surrealismu rozlišil Breton na přednášce v Bruselu, kterou přednesl roku 1934.
Hillovo dílo z období jeho nemoci (u malíře propukla schizofrenie a velkou část svého života strávil v Lundu,
který ležel jen nedaleko ulice, v níž Strindberg sepsal své Inferno) bylo představeno a diskutováno na stránkách
časopisu Prisma. Nebylo neznámé ani pro Lindegrena, ani pro Gunnara Ekelöfa, který Hillovi věnoval báseň „Fossil
inskrift“, v níž umělce oslavuje jako vizionáře a tvůrce věčných mýtů. Lars Norén podle C.F. Hilla pojmenoval
celou básnickou sbírku Kung Mej. Kompletní básnické dílo tohoto významného švédského malíře devatenáctého
132
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autorů by si zasluhovaly pozornosti už jen pro inspirativní sílu, která z nich nadále vyzařuje
a která svou působivostí zasáhla i básnické trio Ekelöf – Lindegren – Norén.
V naší práci jsme také ponechali stranou ideologickou stránku surrealismu, o níž jsme se
zmiňovali výše v souvislosti s názorovou proměnou uvnitř surrealistického hnutí, která měla
za následek jednak rozkol v Bretonově kruhu, jednak vznik Druhého surrealistického manifestu.
I takto zaměřený literárně-historický pohled by měl, podle nás, v kontextu švédské literatury své
opodstatnění. Jak jsme zmínili, i když jen na okraj, považoval Gunnar Ekelöf poezii za zdroj
pravdivosti a surrealismus mu po určitou dobu sloužil jako nástroj vnitřního osvobození. Ekelöf
pod vlivem bretonské rétoriky vnímal toto osvobození jako vnitřní revoluci, jejímž prvním
předpokladem bylo přijetí dříve opomíjeného či potlačovaného vnitřního života, deroucího se na
povrch skrze sen. V kapitole o Ekelöfově rané surrealistické poezii jsme si představili tohoto
významného básníka jako mladého, hledajícího umělce, pro kterého surrealismus reprezentoval
„drömkonst“, v němž neexistuje rozdíl mezi snem a skutečností, uměním a životem, dílem
a činem. Jsme si jisti, že by další výzkum revolučnosti a angažovanosti surrealismu v případě
tohoto básníka nebyl planý a bezvýsledný.
Během četby a studia materiálů jsme si dále povšimli, že na rozdíl od dějin surrealismu
francouzského, které se, obrazně řečeno, začaly psát na papíře (za první surrealistický projev je
považovaná Bretonova a Soupaultova kniha Magnetická pole z roku 1920), byla historie švédského
surrealismu odpočátku úzce spjata s výtvarným uměním134. Významnou roli, jak jsme se snažili
století čekalo na vydání až do roku 2008, kdy ho nakladatelství Atlantis publikovalo pod názvem Nagug. Dikter och
författarskap på några språk I-II.
133 Předmluva Augusta Strindberga k Ett Drömspel (1901) připomíná surrealistickou vizi, později rozvedenou
Bretonem. V předmluvě ke hře stojí: „Författaren har i detta drömspel […] sökt härma drömmens
osammanhängande men skenbart logiska form. Allt kan ske, allt är möjligt och sannolikt. Tid och rum existera icke:
på en obetydlig verklighetsgrund spinner inbillningen ut och väver nya mönster: en blandning av minnen,
upplevelser, fria påhitt, orimligheter och improvisationer. Personerna klyvas, fördubblas, dubbleras, dunsta av,
förtätas, flyta ut, samlas. Men ett medvetande står över alla, det är drömmarens: för det finns inga hemligheter, ingen
konsekvens, inga skrupler, ingen lag. Han dömer icke, frisäger icke, endast relaterar […]“ (Strindberg 1901).
134 Zakladatel a teoretik surrealismu André Breton byl dokonce zpočátku poněkud skeptický vůči pronikání
surrealismu do výtvarného umění. Zdálo se mu, že zarámovaná plátna jsou automatismu uzavřená a hře s náhodou
zcela nepřístupná. Svůj postoj změnil až poté, co se seznámil s výtvarnými technikami frotáže a dekalkomanie, které
pro surrealismus v polovině dvacátých let objevil Max Ernst. Ernst při kresbě tužkou postřehl, že se na papíře
objevují různé tvary podle typu materiálu, na jakém byl list papíru položen (dřevo, tkaniny apod). Ernst reliéfy
dokresloval a vytvářel imaginární krajiny, obydlené neobyčejnými zvířaty i postavami. Tímto intuitivním výtvarným
postupem vnesl do tvůrčího procesu kresby princip surrealistické náhody.
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doložit, sehráli nadšení modernističtí malíři z přímořského městečka Halmstad, bratři Erik a Axel
Olson, Waldemar Lorentzon, Esaias Thorén, Sven Jonson a Stellan Mörner, kteří se díky svému
talentu a mnohým studijním cestám do zahraničí brzy seznámili s inspirativními osobnostmi
uměleckého světa i s novými uměleckými tendencemi, jež do velké míry přijali za své. V kapitole
věnované průniku surrealismu do švédského umění jsme kromě jiného stručně popsali, kde a za
jakých okolností se malíři z Halmstadu se surrealismem seznámili. Připomněli jsme také jejich
pobyty v Paříži, během kterých objevili tvorbu Maxe Ernsta, Yves Tanguyho nebo slavného
Giorgia de Chirica, a nezapomněli jsme zmínit ani jejich přátelství se švédským básníkem
Gunnarem Ekelöfem, které bylo ve vztahu k švédskému surrealismu, jak se domníváme, zvláště
důležité. Podle našeho mínění není náhodou, že tiché ozvuky Chiricových metafyzických,
snových pláten nalezneme i v Ekelöfových raných básních ze sbírky sent på jorden. Básník v nich
užívá, jak jsme se pokusili dokázat, podobnou techniku, která je příznačná i pro Chiricova plátna.
K jejímu pojmenování jsme si vypůjčili Mukařovského označení „hra s nepřítomným objektem“,
kterým známý český strukturalista pojmenoval Nezvalovy nezvyklé surrealistické básně Stínohry.
Příbuznost některých Ekelöfových raných veršů s Chiricovými obrazy jsme se snažili podložit
analýzou básně „blommorna sover i fönstret“ z Ekelöfovy sbírky sent på jorden, kterou jsme navíc
zasadili nejen do kontextu surrealistického, ale poukázali jsme i na Ekelöfovy umělecké přesahy
do Art Concret.
Přestože ve středu našeho zájmu byla surrealistická poezie Gunnara Ekelöfa, Erika
Lindegrena a Larse Noréna, nemohli jsme přehlédnout zásluhy výtvarníků o švédský
surrealismus. Byl to totiž opět malíř (a sochař) Eric Grate, kdo nakonec přivezl světové
surrealistické umění do Švédska. Grate uspořádal roku 1932 první mezinárodní výstavu
postkubistického a surrealistického umění, která se konala ve stockholmském Nationalmuseum.
Návštěvníci na ní mohli spatřit obrazy Arpa, Braqua, Carlsunda, Chagalla, de Chirica, Maxe
Ernsta, Kandinského, Paula Klee, Légera, Picassa, Olsona a mnohých dalších. Malířův syn
Pontus píše v předmluvě ke katalogu otcovy výstavy, že „utställningen blev årets konstskandal
i Stockholm och för övrigt i hela Sverige“ (Grate 1996). Surrealismus se, z velké míry díky této
umělecké události, dostal na přední strany novin a definitivně tak pronikl na stránky časopisů,
sborníků, a dokonce i knih. Ve stejném roce konání výstavy vydalo nakladatelství Spektrum výbor
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poezie francouzský surrealismus (1932), sestavený Gunnarem Ekelöfem, který byl také autorem
předmluvy.
Z našich závěrů tedy vyplývá, že surrealismus definitivně prolomil hranice Švédského
království na začátku třicátých let. Vedle výtvarných umělců a již mnohokrát jmenovaného
Ekelöfa se neúnavným obhájcem modernistických směrů stal Artur Lundkvist, a můžeme říci, že
to byli především tito dva literáti, kdo se zasloužil o další šíření surrealistických idejí ve švédských
literárních kruzích. Budeme-li parafrázovat název druhého filmu nejznámějšího surrealistického
režiséra Luise Buñuela (L'Age d'or, 1930)135 okouzlil švédské umělce třpyt zlatého věku surrealismu.
V této době publikuje André Breton svůj druhý manifest a na scénu vstupuje nová,
nepřehlédnutelná postava surrealistického hnutí Salvador Dalí. Její výjimečnosti si povšiml právě
básník, spisovatel a kritik Artur Lundkvist, který španělskému malíři věnoval kapitolu ve své
důležité sbírce esejů Ikarus‘ flykt, pojednávajících o moderních výtvarných a literárních
tendencích. V kapitole „Surrealismen: det okändas erövring“ Lundkvist kromě jiného odmítl
Bretonův absolutní automatismus a naopak se ve svém eseji přiklonil k podnětným myšlenkám
Dalího. Španělský malíř zastával názor, že pouze v juxtapozici exaktního a fantastického je
možné zachytit chorobné projevy moderní doby. Dalího paranoicko-kritická metoda, vycházející
z představy surrealistických děl jako místa střetu světa konkrétního se světem iracionálním,
v Lundkvistových očích jasně překonala Bretonův pasivní automatický záznam myšlenek.
Vpádem prvku fantastična do skutečnosti byla totiž oživena romantická myšlenka výsadního
postavení poezie. Tento pohled rezonoval s Lundkvistovým uměleckým přesvědčením, totiž že
báseň dokáže propojit svět vnitřní se světem vnějším a vyjevit tak čistou skutečnost. Jsme
přesvědčeni, že tento způsob tvorby i umělecký pohled do jisté míry převzali všichni tři švédští
surrealističtí básníci, kterým jsme v naší práci věnovali pozornost.
V našem textu jsme Arturu Lundkvistovi připsali zásluhy převážně na poli teoretickém
a osvětovém. Jsme si vědomi, že by si tato velká osobnost švédské literatury zasluhovala větší
prostor, ten nám však v této práci chybí. Velice zajímavý by, podle nás, mohl být výzkum
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Španělský režisér Luis Buñuel, žák slavného režiséra polského původu Jeana Epsteina, se proslavil surrealistickým
snímkem Un Chien andalou (Andaluský pes, 1928), který natočil společně s excentrickým krajanem Salvadorem Dalím a
který se záhy stal kultovním filmovým titulem.
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Lundkvistových pokusů sblížit se s Bretonem a navázat spolupráci s francouzskými surrealisty.
Jak víme, k ničemu takovému nakonec nedošlo a jediným švédským surrealistou, který byl do
Bretonova kroužku oficiálně přijat, se stal malíř a historik umění Ragnar von Holten. Výsledky
takového studia by zcela jistě přinesly mnohé nové informace, které by mohly vést k sepsání
samostatného článku či rozsáhlejší literárně-historické studie. Zároveň se však domníváme, že by
tento materiál do celku naší diplomové práce nezapadal. Jak totiž vyplývá z jejího titulu, je naším
hlavním zájmem švédská surrealistická poezie.
Společným jmenovatelem Ekelöfových, Lindegrenových a Norénových raných sbírek, které
tvoří osu naší stati, je mimo jiné sen. Jak jsme připomněli, již Sigmund Freud považoval snění za
základní surovinu poetické produkce a sen se stal, jak známo, východiskem surrealistické tvorby.
Breton v Prvním manifestu surrealismu podrobil ostré kritice absolutní racionalismus, jenž „dovoluje
brát v úvahu pouze fakta, která se úzce vážou k naší zkušenosti,“ a který redukuje sen jen na
„jakousi vsuvku“, přestože součet momentů snění, jak Breton v manifestu trefně připomíná, není
z hlediska času menší než součet momentů reality. I proto si Breton pokládá otázku, proč by sen
nemohl být využit k řešení základních otázek života. V manifestu hlavní teoretik surrealismu
píše: „Věřím v budoucí splynutí obou těch stavů, zdánlivě tak protikladných, jimiž jsou sen a
realita, v jakousi realitu absolutní, v surrealitu, lze-li tak říci“ (Breton 1996, s. 2).
K jejímu dobytí, jak jsme se snažili dokázat, směřovali i tři švédští básníci, které tato myšlenka
oslovila. Také oni ve své tvorbě mířili skrze sen k nalezení „surreality“ či nadreality, vyjevující
všechny tváře pravdy, přestože tušili, stejně jako André Breton, že k „absolutní realitě“ nikdy
nedospějí. My jsme se pokusili, opírajíce se o Bachelardovu Poetiku snění, zachytit stopy snů nejen
v obsahové rovině interpretovaných básní. Chtěli jsme ukázat, že sen prostupuje také formální
rovinou Ekelöfových, Lindegrenových a Norénových surrealistických sbírek. Upozornili jsme
v této souvislosti především na opakování klíčových motivů, které se, podobně jako snové
obrazy, vynořují v různých kontextech, v nichž nabývají rozličných významů a nových podob.
U každého z básníků jsme se nadto snažili vyzdvihnout originalitu jejich poetiky a jedinečnost
básnické řeči. U Ekelöfa jsme si povšimli vlivu Art Concret, o které se Ekelöf zajímal a které
do surreálné poetiky revoltující sbírky sent på jorden přineslo jistý řád, i když poněkud skrytý a
zahalený ve snovém oparu. Pod surrealistickou maskou Lindegrenova mannen utan väg jsme zase
[107]

(Ne)skutečnost snu: Surrealismus ve švédské poezii

objevili jisté barokní rysy a barokní atmosféru bezvýchodnosti, kterou jsme ilustrovali na
Lindegrenově arcimboldovském zacházení se slovními obrazy. Při čtení Norénovy schizopoezie
jsme pak kromě jasného vlivu surrealistické tradice odhalili postupy, jež byly příznačné pro
konkrétní poezii, jejíž program zformuloval Öyvind Fahlström v manifestu „Hätila ragulpr på
fåtskliaben“.
Zároveň jsme upozornili, že na rozdíl od francouzských surrealistů, pro které byl v prvním
surrealistickém období jediným přijatelným způsobem, jak zjevit pravdu, automatický záznam,
byla snovost básní švédských surrealistů uměle vytvořená a promyšleně konstruovaná. Breton
v jednom ze svých textů vzpomíná básníka Saint-Pol-Roux, který nechával na dveře svého domu
umístit každý den ve chvíli, kdy usínal, cedulku, na níž bylo možno číst: Básník pracuje. Stejný
štítek by na své dveře mohl právem připevnit i Ekelöf, Lindegren a Norén. V surrealistické etapě
jejich tvorby bylo totiž snění podmínkou i součástí tvůrčího procesu, avšak v jejich případě to
bylo již snění jungovské či dalíovské, tedy snění bdělé. Domníváme se, že tento výrazný rys
švédského surrealismu odráží fázi, v níž nadrealismus do Švédska dospěl. Ve třicátých letech vzal
i Breton na milost intelekt a ustoupil od striktně automatických textů, jejichž umělecká kvalita
byla často nevalná, a nově požadoval takové umělecké dílo, které by bylo syntézou snu a vědomí.
Teprve v tomto momentu, jak jsme vícekrát zmínili, našlo surrealistické hnutí své švédské
stoupence.
Jak jsme již uvedli, v naší práci jsme se pokusili snovou atmosféru Ekelöfových,
Lindegrenových a Norénových surrealistických básní popsat a odlišit, a to nejen na základě
interpretace několika básní, při které jsme intuitivně vycházeli především z postupů tradice
strukturalistické, ale také zohledněním vlivu různých literárně-historických kontextů, v nichž se
surrealistické verše těchto tří autorů rodily. Pro Ekelöfa byl sen a snění především cestou
k osvobození, po níž se básník snažil dojít k pravdě skutečnosti, která se mu však často jevila, jak
vyznívá z básní sent på jorden (1932), více nepřítomná a neskutečná než samotný sen. Zanedlouho
Ekelöf zjistil, jak jsme připomněli, že je pro něj surrealistická cesta slepou uličkou. Proto z ní
záhy sešel a vydal se jinými literárními stezkami, směřujícími k orientální mystice. Přesto z jeho
veršů snovost nezmizela a s ozvuky surrealismu se můžeme tu a tam setkat i v pozdním
Ekelöfově díle. Jeho hlas již však není dominantní. I tak by rozbor například En Mölna-elegi,
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kterou začal básník psát ve třicátých letech, avšak dokončil ji až o třicet let později, nebo sbírky
Vägvisare till underjorden (1967), mohl přinést nové podněty k dalšímu studiu Ekelöfova pozdního
díla ve vztahu k surrealismu. Samozřejmě bychom ale měli mít v případě takové interpretace stále
na paměti, že se Ekelöf sám distancoval od surrealistického hnutí již v druhé půli třicátých let.
Surrealistická sbírka Erika Lindgrena mannen utan väg (1942) vznikala dlouho a těžce a její zrod
i pokřivená tvář odrážely složitou dobu, v níž se rodila. Sen nabyl v Lindegrenových
roztříštěných sonetech podoby noční můry a přízračných útržků obrazů běžným rozumem
nepochopitelného dění a běsnění. Za jedinečný rys Lindegrenovy surrealistické poezie jsme určili
hluboké kontrasty i významové propasti a posuny, spoutané nejrůznějšími básnickými
prostředky. Lindegrenovu básnickou metodu jsme postavili do souvislosti s Dalího paranoickokritickým konceptem, zároveň jsme ale také poukázali na jasné odkazy k umění baroka, jehož
temnou krásu současně znovuobjevili jak pařížští surrealisté, tak T.S. Eliot, Lindegrenův oblíbený
básník. Poněkud stranou jsme ponechali několik básní, které Lindegren napsal k surrealistickým
plátnům výtvarné skupiny Halmstadgruppen, v jejímž kruhu po jistou dobu pobýval. Odradil nás
především fakt, že básník tvořil na objednávku, tedy nikoli spontánně. Myslíme si ale, že by
článek, věnovaný alespoň těm zbásněným obrazům, které Lindegren posléze zařadil do sbírky
Sviter (1947), mohl poukázat na další shody se světovým surrealismem. Na tyto básně by bylo
možno pohlédnout jako na výsledek surrealistického experimentu či surrealistické hry
s asociacemi, vyvolanými působením maleb na básníka.
V poslední části naší diplomové práce jsme se pokusili představit vysoce originální
surrealistickou poezii Larse Noréna. Do schizopoetických básní, jak jsme Norénovu
surrealismem ovlivněnou tvorbu označili, také pronikají snové obrazy z nevědomí. Nemají však
již podobu snu, nýbrž spíše nočního děsu a strašné vidiny či bludu, z něhož jako by se mizející
lyrické já snažilo (marně) vymanit a osvobodit. Jak jsme se pokusili zachytit a vystihnout,
v Norénově lyrice mizí hranice mezi percepcí a halucinací. Svět básně je zaplavován slovy zvenčí,
v nichž se subjekt topí a rozplývá. Carl Gustav Jung napsal, že sny nejsou ničím jiným, než tím,
za co se vydávají, že nelžou, nezastírají a nezkreslují. Norénovy na první pohled chaotické
básnické halucinace také nic nepředstírají. Paradoxně se jejich schizofrenní uzavřenost,
nepochopitelnost a neskutečnost přibližuje realitě více než strukturované a jasně formulované
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zprávy, které bývají modernímu člověku předkládány jako pravdivé. I v tomto bodě Norén
svérazným způsobem navazuje na surrealistický odkaz a zcela jedinečným způsobem završuje
historii švédské surrealistické poezie.
Závěrem musíme přiznat, že jsme zdaleka neobsáhli ani nepopsali všechny surrealistické
projevy, které se ve švédské surrealistické poezii objevují. Alespoň ve zkratce jsme se zastavili
u motivu ženy, tak výzamného pro francouzský surrealismus. K rozvedení dalších témat,
například významu moře a mnohých jiných, jsme se z důvodu omezeného rozsahu práce
nedostali. Jiným z nevyčerpaných nápadů je srovnání poezie švédských surrealistů s díly básníků
romantismu, především pak s básněmi Erika Johana Stagnelia. Myslíme si, že studie na toto téma
by mohla být hodnotným příspěvkem do diskuze o švédském surrealistickém umění.
Další možnosti užšího čtení textů švédských surrealistických básníků, a to konkrétně ve
vztahu k surrealismu českému, se nám, bohužel, nepodařilo vměstnat do těla práce. Proto jsme je
alespoň shrnuli v dodatku, který je volně připojen k této práci. Věříme, že přes tezovitý charakter
a stručnost nabízí tento dodatek zajímavá témata, která považujeme za dostatečně nosná
k dalšímu zkoumání a rozvedení.
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10. Dodatek: otázky k švédskému a českému surrealismu
Při psaní této diplomové práce jsme se nemohli ubránit tendenci porovnávat surrealistické
projevy švédských umělců se surrealistickou tvorbou jejich českých současníků. Na důkladnou
komparativní studii není v naší práci prostor, proto poukážeme v krátkosti alespoň na několik
nejvýraznějších rozdílů. Nakonec vytyčíme tři oblasti švédské a české surrealistické tvorby, které
se nám zdají být zajímavé, o nichž by, podle nás, bylo možné dále přemýšlet a které by mohly být
inspirací či východiskem pro další zkoumání švédské surrealistické poezie.
Švédský surrealismus, podobně jako český, navázal na tvorbu mladých avantgardních básníků.
V českém prostředí se jednalo o skupinu Devětsil (První manifest poetismu, 1924), ve Švédsku byli
nositeli avantgardních myšlenek spisovatelé, kteří se roku 1929 představili ve sborníku Fem Unga.
Programovým teoretikem Uměleckého sdružení Devětsil byl Karel Teige, v čele Pěti mladých
stál Artur Lundkvist – dvě osobnosti, které nedlouho poté ve svých zemích významným
způsobem přispěli k šíření surrealistických idejí. Devětsilovský poetistický program volné hry
imaginace stojí svou futuristickou vírou v techniku i pokrok a zálibou v „nejskromnějším umění“
i kultu erotiky velmi blízko „livsdyrkan och framtidstro“ (Algulin 2002) spolku Pěti mladých.
Jestliže však česká avantgarda hledala inspiraci hlavně ve Francii (např. Apollinaire), orientoval se
Lundkvistův kroužek více na angloamerický literární svět (např. D. H. Lawrence, Whitman).
Dalo by se říci, že toto nasměrování se nezměnilo ani později a angloamerické literární proudy
nadále výrazně promlouvaly také do podoby švédského surrealismu (např. T. S. Eliot).
Další významný rozdíl, který se podle našeho názoru jasně odrazil v etablování švédského
surrealismu, spočívá v míře organizovanosti těchto dvou uměleckých sdružení. Na rozdíl od
skupiny Fem Unga, kterou spojoval jen „likartade litterära ideal“ (Algulin 2002, s. ), publikovali
umělci kolem Devětsilu řadu manifestů, společných prohlášení a knih, v nichž postulovali zdroje,
cíle, záměry a podstatu své tvorby. Podobná aktivita charakterizovala i činnost české
Surrealistické skupiny, založené roku 1934 bývalými členy Devětsilu. Ve Švédsku k zformování
surrealistického hnutí s jednotným uměleckým programem nikdy nedošlo a aktivita se omezovala
na osobní zájem a zanícení jednotlivých básníků a umělců. Domníváme se, že z tohoto faktu
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vyplývají dva základní rysy švédského surrealismu. Za prvé je to zprostředkovanost švédského
surrealismu136 (v této souvislosti jsme zmiňovali klíčovou roli Artura Lundkvista), s níž úzce
souvisí druhý základní rys švédských surrealistických děl, a to jejich eklekticismus
a nedogmatičnost. Myslíme si, že tento uvolněnější vztah k surrealistickým idejím však nevedl
k znehodnocení surrealismu, alespoň v případě surrealistické lyriky, kterou jsme se v naší práci
zabývali, ale naopak k invenční tvorbě, v níž Ekelöf, Lindegren ani Norén neztrácejí vlastní
básnický výraz, ba naopak posouvají surrealistickou poetiku dále. Jsme přesvědčeni, že se díky
jisté nezávislosti na striktním surrealistickém programu jmenovaní autoři vyhnuli banální
frázovitosti a trivializaci básnického obrazu, kterou místy nacházíme v poezii nejvýraznějšího
českého surrealistického básníka Vítězslava Nezvala (jako příklad můžeme uvést jeho verš „Čím
více dopisů ztratí listonoš / tím více vydělá“ ze sbírky Žena v množném čísle, 1935).
Jistým specifikem českého surrealismu, o kterém hovoří ve svých literárních statích například
Josef Vojvodík, je destrukce a devalvace živého lidského těla na „fragment, artefakt nebo na
amorfní, beztvarou masu“ (Vojvodík 2006, s. 38). Přestože není motiv rozpadajícího se těla ve
švédské surrealistické tvorbě tak častý jako v surrealismu českém, objevili jsme ho například
v roztříštěných sonetech Erika Lindegrena. Jako zajímavá se nám jeví ta skutečnost, že se s tímto
motivem setkáváme u autora, jenž se sám ocitl v bezprostředním ohrožení válkou137, kterou
vnímal jako „något iscensatt djävulskt“ (Cullhed 1982, s. 66).
Jiným projevem českého surrealismu, k němuž jsme ve švédské poezii žádný výraznější
protějšek nenašli, je tematizace smršťování prostoru nebo jeho redukce na pouhou plochu (např.
Štyrského Svět se stává stále menším či realizované básně Jindřicha Heislera a Toyen Z kasemat
spánku). Miniaturizace světa v českém surrealismu je obrazem strachu a stísněnosti umělců,
žijících v každodenním ohrožení života138. Nemuselo by být nezajímavé pokusit se vysledovat,
zda se tento motiv ve švédské literatuře čtyřicátých let objevuje a soustavněji se jím zabývat

136 Překlady základních statí a významných surrealistických knih byly ve Švédsku vydány až v padesátých
a šedesátých letech – např. Bretonovy manifesty nebo prózy markýze de Sade.
137 Lindegren byl povolán a přibližně dva roky trávil v ubíjející nejistotě, zda a kdy bude do boje nasazen.
138 Například Jindřich Heisler odmítl nastoupit do transportu a po celou dobu války se ukrýval v bytě Toyen.
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v kontextu politiky neutrality. Je všeobecně známo, že mnozí umělci vnímali švédskou neúčast ve
válce velice intenzivně a snášeli ji poměrně nedobře139.
Touto drobnou poznámkou jsme se dostali k třem oblastem, jejichž studium by, jak se
domníváme, mohlo odkrýt zajímavé souvislosti švédského surrealismu.
Začneme u motivu snu, který se proplétá celou naší diplomovou prací. Jak píše Mattias
Forshage, je snovost, „(t)he dreamlike atmosphere“ (Forshage, s. 29) společným rysem
švédských surrealistických děl. Sen, jak potvrzuje Lenka Bydžovská, je „hlavn(í) oblast(í)
surrealistických výzkumů“ také českých surrealistů (např. Štyrský - Emilie přichází ke mně ve snu,
Sen o tetovaných nemluvňatech, Jindřich Heisler - Z kasemat spánku, Mikuláš Medek – Hlava spící
imperialistický sen etc.). Domníváme se proto, že by zkoumání povahy motivu snu u českých a
švédských umělců, porovnání jeho charakteru a významů, jakých nabývají, mohlo přinést
zajímavé výsledky. Myslíme si, že by závěry motivické analýzy snu mohly pomoci lépe
charakterizovat nejen jednotlivé etapy švédského surrealismu, ale i jeho svébytnost (viz nestejná
snová atmosféra v předválečných básních Gunnara Ekelöfa, válečné sbírce Erika Lindegrena a
poezii z konce 60. let Larse Noréna). Domněnku, kterou vyslovuje Mattias Forshage ve stati
o švédském surrealismu, totiž že snová atmosféra švédského surrealismu má svůj původ
v „the dark ‚trollish‘ mossy coniferous forests with boulders and bogs and tarns“ a „the cliffs and
sandy beaches towards the larger lakes and the sea“ (Forshage, s. 29), považujeme za velmi
povrchní, zjednodušující a vágní.
Druhou oblastí, která by si zcela jistě zasloužila pozornost, je tematize těla a tělesnosti ve
švédském surrealismu. Proměnu této tematiky v prostředí české moderny a avantgardy výtečným
způsobem popsal Josef Vojvodík. Pro český surrealismus je příznačná především dezintegrace
těla a jeho mizení, s čímž souvisí také jeho fragmentarizace, pulverizace a rozklad. Jak jsme si
mohli všimnout v analyzovaných surrealistických sbírkách Gunnara Ekelöfa a Erika Lindegrena,
je tento motiv přítomen i v jejich díle. Jsme přesvědčeni, že komparativní studie Lindegrenovy

139

Anders Cullhed ve své monografii například píše, že Erik Lindegren „reagerade tidvis mycket häftig på den
känsliga neutralitetens tvetydigheter och passivitetstvång“ (Cullhed 1982, s. 64), a básníka cituje: „I själva verket
rymmer 40-talismen många motstridiga tendenser, men den självklara utgångspunkten är den gemensamma
upplevelsen av det andra värdlskriget och neutralitetens olika problem och pinsamheter. Vi undgick visserligen kriget
men i stället ockuperades vi av vanmakt, äckel och blandade skuldkänslor“ (Cullhed 1982, s. 65).
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básně „Sökaren“ ze sbírky Sviter (1947) a Nezvalovy sbírky Absolutní hrobař (1937) by mohla být
nejen zajímavým příspěvkem k poetice švédskému surrealismu, mohla by také přinést nový
pohled na švédskou surrealistickou poezii.
Co se týče Norénových básní, nabízí se v této souvislosti srovnání s poetikou Zbyňka
Havlíčka a jiných českých poválečných surrealistů, v jejichž díle se, podobně jako v Norénově
schizopoezii, stává z těla „objekt, s nímž lze libovolně zacházet“ (Bydžovská, Lenka – Srp, Karel
(eds.) 1996). Proč je lidské tělo v poezii obou zmíněných surrealistů „devalvováno na fragment
nebo artefakt nebo naopak na amorfní, beztvarou masu“ (Vojvodík 2006, s. 38), je jednou
z otázek, která by si zasloužila pozornost. Závěr takové studie mohl odhalit překvapivé
souvislosti.
Třetím neprobádaným územím je vztah švédských surrealistů k surrealistickému umění
českému. Jak jsme se dozvěděli od předsedy Stockholmské skupiny surrealistů Mattiase
Forshage, nebylo české předválečné surrealistické umění ve Švédsku příliš známé. Forshage píše,
že se o českém surrealismu ve třicátých letech zmiňovali pouze dva ve Švédsku žijící čeští
historici umění - Oldřich Heidrich a Josef Paul Hodin. První zmiňovaný publikoval v BLM roku
1934 článek o Nezvalovi a Bieblovi, avšak slovo surrealismus v souvislosti s jejich poezií neuvádí.
Druhý jmenovaný J. P. Hodin, který ve třicátých letech bydlel ve Stockholmu, publikoval ve
čtvrtém čísle Konstrevy z roku 1938 stať s názvem „Det moderna tjeckiska måleriet“, v níž se
věnoval surrealismu Toyen a Štyrského. Pokud je nám dále známo, pokusil se Erik Lindegren
o přebásnění Nezvalovy poezie (Syrener, 1936) a roku 1970 vyšla antologie české a slovenské
poezie Tingens rätta namn, obsahující několik surrealistických básní. Jinak se zdá být toto pole
zcela neprozkoumané a podle slov Mattiase Forshage, je například osobnost Karla Teige
„komplett okänd […] även om han sent omsider börjar bli populär i den engelskspråkiga
världen“ (Forshage, citace ze soukromého korespondence).
V této souvislosti stojí za pozornost obzvláště jedna literárně-historická skutečnost. Podle
dostupných informací pobýval roku 1935 Gunnar Ekelöf v Praze. Ve stejné době uspořádala
česká Skupina surrealistů v hlavním městě sérii přednášek, jichž se účastnil kromě jiných Paul
Eluard a sám Andé Breton. Možná jde pouze o shodu okolností, možná se ale Ekelöf mohl se
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surrealisty v Praze setkat. Za prozkoumání tato surrealistická náhoda, podle našeho mínění,
rozhodně stojí.
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