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Izvleček
Češka avantgarda in njena primerjava s slovensko avantgardo znotraj območja
poezije v prvi polovici 20. stoletja
Magistrska naloga želi prikazati razvoj češke in slovenske avantgarde v prvi polovici
20. stoletja, pri tem pa predstavititi tudi analizo morebitnih odnosov med Slovenci in
Čehi na področju avantgardne poezije. V prvem delu naloga ponudi pregled teorij
avantgardne umetnosti, ob tem pa iz sklopa avantgard striktno izloči tako
ekspresionizem kot modernizem. Obenem se iz treh najbolj reprezentativnih teorij
avantgarde sintetizira avantgardni model, po katerem se tako češka kot slovenska
pesniška produkcija lahko upravičita kot avantgardni. V drugem in tretjem delu naloga
prikaže sistematični pregled razvoja obeh avantgard, ki imata tako na Češkoslovaškem
kot na Slovenskem skupna izhodišča v modernističnih in tedanjih evropskih
avantgardnih tokovih. V češkem prostoru se v prvi fazi izoblikuje proletarska umetnost,
na katero vpliva predvsem futurizem, kasneje pa se ob oblikovanju skupine Devětsil
razvije tudi poetizem, izvirno češko avantgardistično gibanje, ki izkazuje vplive
ruskega konstruktivizma in se v tretji fazi, ob razpadu skupine preoblikuje v češki
surrealizem. Na Slovenskem po drugi strani prvo fazo postavljamo v Podbevška, ki ga
pogosto povezujejo s futurizmom, in njegovo zbirko Človek z bombami, drugo v
Kosovelovo konstruktivno konstruktivistično ustvarjanje, ki je bilo sicer objavljeno
šele desetletja po njegovi smrti, v tretjo fazo pa slovenski konstruktivizem pri Černigoju
in Delaku. V četrtem delu analiziramo morebitno recepcijo in medsebojne vplive, pri
čemer ugotovimo, da so iz slovenske strani zaradi nepoznanosti in neprepoznavnosti
avtorjev vplivi na češko avantgardo zelo malo verjetni, obratno pa se je sicer v Sloveniji
poročalo o čeških kulturnih dogodkih, vendar ob tem popolnoma umanjka avantgardno
ustvarjanje. Informacije o češki avantgardi so bile posredovane zgolj v manjši meri, po
doslej dostopnem gradivu tako o neposrednem vplivu Čehov na Slovence ne moremo
govoriti, kvečjemu lahko govorimo o možnosti ali pa naključnih podobnostih med
avantgardnim pesništvom obeh narodov. Magistrska naloga ponuja pregled delovanja
češke avantgarde, ki v slovenskem prostoru do sedaj še ni bilo širše raziskano, ob tem
pa omogoča tudi nadaljnje možne raziskave, predvsem pri možnih stikih obeh
avantgard.
Ključne besede: avantgarda, češka literatura, slovenska literatura, poezija 20.
stoletja
Abstract
Czech Avant-Garde and Its Comparison With Slovene Avant-Garde In the Field
Of Poetry In the First Half Of the 20th Century
The Master thesis wants to show the development of Czech and Slovene avant-garde in
the first half of the 20th century, while also analyzing potential relations between the
Slovene and Czech in the field of avant-garde poetry. In the first part the thesis offers
an overview of avant-garde art theories and by doing so strictly excludes expressionism
and modernism from the range of avant-garde. From three of the most representative
theories of avant-garde the thesis synthesizes a model, which can justify Czech as well
as Slovene poetry as avant-garde. In the second and third part the thesis shows a
systematical overview of both avant-gardes’ development, concluding that common
ground for both can be found in modernist and contemporary avant-garde movements.
In Czechoslovakia proletariat art forms in the first phase, influenced by futurism, later
in the context of the group Devětsil developing to poetism, an original Czech avantgarde movement, which shows mainly influences of Russian constructivism. In the

third phase, after the group falls apart, poetism develops to surrealism. In Slovenia the
first phase is connected to Podbevšek, also influenced by futurism and his collection
Človek z bombami. The second phase is set in Kosovel’s constructive constructivist
production, which was published decades after his death. The third phase constitutes of
Slovene constructivism of Černigoj and Delak. In the fourth part the thesis analyses
potential reception and influences, where we find that the influence from Slovene avantgarde is rather improbable, because in its time Slovene avant-garde was locally
contained and not known internationally. On the other hand, Slovene newspapers have
reports of cultural events in Czechoslovakia, however there are not any notices of avantgarde art. Information about Czech avant-garde was thus transmitted only to a lesser
extent, so based on the material that is available up until now we cannot talk of a direct
influence of the Czech on Slovene avant-garde. We can mostly talk about a possibility
or random similarities between the avant-garde poetry of both nations. The master
thesis offers a review of the Czech avant-garde, which in the context of influences on
the Slovene literature was not yet widely researched. Thus it also offers starting points
for possible further research, especially regarding possible cultural influence between
both nations.
Key words: avant-garde, Czech literature, Slovene literature, 20th century poetry
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UVOD

V pričujoči magistrski nalogi, nastali na študijski izmenjavi v Pragi, bomo obravnavali
češko avantgardo, ki v svojem delovanju predstavlja eno najbolj odmevnih in obenem
tudi paradoksalno neraziskanih avantgard na območju Evrope. V začetku naloge bomo
na kratko predstavili sintetični pregled teorij o avantgardi in se pri tem oprli na teoretike
avantgarde, kot so Aleksandar Flaker, Peter Bürger, Renato Poggioli, na slovenski
strani Janko Kos, Lev Kreft, Majda Stanovnik in Boris Paternu, na češki strani pa Josef
Vojvodík, Marie Langerová, Tomáš Vlček in drugi.
Tako bomo poskusili ustvariti čim bolj celosten teoretski aparat, skozi katerega bomo
kasneje posamezna gibanja lahko lažje osmišljali, poleg tega pa določali, katera gibanja
v polje avantgarde sodijo in pri katerih moramo biti glede njihove avantgardne narave
pazljivi. Združevanje različnih teorij je predvsem v polju preučevanja avantgard
smiselno, saj je definicija in opredelitev avantgarde velikokrat izmuzljiva in nejasna ter
ne ponuja trdnih določilnih točk. Zato je dobro, da se, preden začnemo pregledovati
literarno umetniške stvaritve, opremimo z več različnimi možnimi točkami pogleda na
avantgarde in se seznanimo s poudarki, ki jih posamezni teoretiki polagajo na delo pri
določanju njegove avantgardnosti.
Opremljeni z znanjem o avantgardi se bomo najprej premaknili na češka tla, kjer bomo
pregledali avantgardne odmeve, ki so se prvič pojavili na začetku 20. stoletja v
proletarski umetnosti, pri tem pa posebno pozornost namenili predvsem dvema
izrazitima češkima avantgardnima gibanjema; in sicer poetizmu, ki predstavlja tipično
izvirno češko avantgardo in gibanju češkega surrealizma, ki je poleg francoskega in
srbskega nadrealizma eno najbolj izrazitih avantgardnih gibanj tedanjega časa na
evropskem literarnem območju. Pri tem moramo opozoriti, da bo magistrska naloga, ko
bo govora o češkem gibanju nastalem iz območja francoskega nadrealizma uporabljala
besedo surrealizem, saj jo Češki za razliko od Slovencev ne prevajajo v nadrealizem,
ko pa bo govora o francoskem gibanju bomo izraz surrealizem slovenili v nadrealizem.
Pri pregledu avantgardnih gibanj se bomo ravnali po načelih duhovno-zgodovinske
analize in avantgardni tok opredelili kot logično nadaljevanje predhodnega ustvarjanja,
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obenem pa tudi prehode iz ene faze v drugo, torej prehode med posameznimi poetikami
kot dialektične in organske prehode, pri čemer se bomo sicer osredotočili na najbolj
reprezentativne in izstopajoče tokove v takratnem pesniškem ustvarjanju. Potrebno je
dodati, da bo magistrska naloga v območju avantgardne poezije ponudila analizo
najbolj značilnih čeških avantgardnih avtorjev, saj zaradi želje po čim večjem pregledu
v analizo ne bo moč uvrstili vseh avtorjev, ki so v območje avantgardnega vstopili s
posameznimi deli ali v območju avantgarde delovali krajši čas. Ob tem bomo za bolj
celosten prikaz in, da obenem ne zapademo v posploševanje ali prisiljeno prikazano
homogenost literarnega prostora, prikazali tudi bolj tradicionalistično naravnano
ustvarjanje med obema svetovnima vojnama. Pri vsakem od gibanj bomo analizirali
tendence in vplive, ki so gibanja definirali, pregledali njihove manifeste in delovanje
ter pri tem kronološko prehajali od enega k drugemu. Na ta način bomo skušali pridobiti
kar naj globlji uvid v delovanje češke avantgarde.
Pregled se bo zaradi tega začel z začetki avantgardnih gibanj v modernističnih tokovih
in na ozadju tradicionalnih evropskih tokov v literaturi, ki bo potem v transformacijah
na začetku prek futurizma, dadaizma, kubo-futurizma prišel do prve oblike češkega
civilizma in programskega ustvarjanja v pesništvu v proletarski poeziji. V okviru tega
gibanja se je kmalu po njegovih začetkih razvila tudi glavna gibalna sila avantgarde na
Češkem, to je skupina Devětsil, ki je po začetni, še bolj družbeno naravnani fazi prešla
v poetizem. Gre za avantgardno gibanje, značilno samo za Češko, ki je v svojem načelu
sintetiziral konstruktivistična načela s potrebo po vzburjanju vseh petih človeških
čutov. V svojem zatonu se je poetizem oklestil karnevalskosti in prerasel v temni
poetizem, ki mu pravzaprav ne moremo več pridajati konteksta avantgarde, kot smo to
še lahko pri poetizmu. Po vzoru predvsem francoskega nadrealizma se je med večino
glavnih akterjev Devětsila kasneje pojavil tudi češki surrealizem, ki se za razliko od
drugih avantgardnih gibanj v Evropi ni podredil političnemu pritisku. Ob tem se je
uveljavila tudi socialno realistična poetika, vendar je sam surrealizem s svojo
podzemno aktivnostjo neprekinjeno vztrajal še vse do šestdesetih let. Čeprav se v tem
delu, ki bo večinoma ostajal na ravni literarnozgodovinskega pregleda ustvarjanja, ne
bomo ukvarjali z analizo, bo za ponazoritve poetik posameznih pomembnejših gibanj,
torej predvsem poetizma in surrealizma, predstavljen in komentiran tudi nabor
manifestov, ki so opredeljevali posamezni češki –izem.
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V prvem, teoretičnem delu naloge bomo tako opredelili avantgardo nasploh in jo
konkretizirali prek češke avantgarde ter njenih gibanj, pozornosti pa namenili predvsem
poeziji in njeni prisotnosti v gibanjih. Ta bo kasneje v drugem delu magistrske naloge
prevzela glavno vlogo, saj bomo v analitičnem delu za vsako od avantgardnih gibanj
na primerih pesnikov in njihovih del analizirali temeljne značilnosti vsakega od
avantgardnih gibanj. Pri tem se ne bomo opirali samo na programske manifeste, pri
katerih se v veliki meri analize avantgardnega ustvarjanja ustavijo, temveč bomo
poskušali vključiti tudi čimbolj reprezentativne primere tako poetike gibanja kot tudi
poetike posameznega avtorja. Zaradi večje preglednosti je analiza avantgardnih tekstov
postavljena po letnicah rojstva avtorjev, saj bo kronološki pregled pesniškega
ustvarjanja podan že v prvem delu magistrske naloge, pri čemer se bo pregled vsakem
avtorju delil časovno, glede na posamezne faze. Pri tem moramo dodati, da so vsi
prevodi iz češkega jezika avtorski.
V tretjem delu skuša magistrska naloga prikazati recepcijo in primerjavo češke
avantgardne poezije, ustvarjene do leta 1941, s slovenskim ustvarjanjem v poeziji
Podbevška, Kosovela, kjer bomo iskali možne vplive, podobnosti in razlike ter med
seboj primerjali avantgardno produkcijo tedanjega časa.
Tako se bomo podobno kot pri češkem delu v slovensko avantgardo uvedli s splošnim
teoretskim in literarnozgodovinskim pregledom avantgardnega ustvarjanja, torej
prvega pojava novomeške pomladi, iz katere izhaja pesnik Anton Podbevšek, drugega
pojava konstruktivističnega delovanja, iz katerega izhaja Srečko Kosovel in tretjega
pojava slovenske avantgarde ob delovanju Černigoja in Delaka. Zaradi manjšega
števila avtorjev bo ta del tudi primerno krajši, prav tako pa se pri analizi ne bomo ravnali
po abecednem zaporedju njunih priimkov, temveč po časovnem zaporedju. Torej bo na
prvem mestu Podbevšek, kar je tudi smiselno, saj je s svojim omejenim ustvarjanjem
vseeno vplival na Kosovela, tako pa bo vplive tudi lažje in sploh možno v bolj pregledni
obliki predstaviti. Tudi pri njiju pa bomo sledili zaporedju, postavljenemu že pri njunih
čeških sodobnikih, najprej bo torej sledil bolj teoretski kontekst manifestov, ki mu bodo
sledile še analize konkretnih tekstov, ob tem pa tudi določitev njihove morebitne
avantgardne naravnanosti.
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Primerjavo s češkimi ustvarjalci bi lahko upravičili predvsem z dejstvom o razmeroma
aktivnih češko – slovenskih stikih in ob praškem uredništvu Zenita, ki ga je Srečko
Kosovel prebiral in sledil njegovim objavam, saj je zenitistično gibanje imelo na
slovenskih tleh pogosto vlogo posrednika informacij o sočasnih evropskih avantgardnih
tokovih. Zaradi kratkega ustvarjalnega obdobja Podbevška in dejstva, da so Kosovelovi
avantgardni teksti lahko izšli šele pozno po njegovi smrti, se postavlja teza, da je
morebitni vpliv deloval predvsem v smeri iz češke avantgarde na slovensko ustvarjanje,
vendar pa se glede na pomanjkanje raznega gradiva in doslej zbranih podatkih o takšni
izmenjavi idej, bodisi v smeri Češka–Slovenija bodisi obratno, zavedamo, da bodo
najverjetneje kakršnekoli podobnosti naključne, oz. jim bo mogoče določiti skupni vir,
ki pa se bo skoraj zagotovo nahajal v že predhodnih avantgardnih gibanjih v tujini.
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I TEORETIČNI DEL MAGISTRSKE NALOGE

1 TEORIJA AVANTGARDE
Zaradi zahtevne opredeljivosti pojma in bistva avantgarde bomo na začetku
magistrskega dela pregledali nekatera najbolj vplivna teoretska dela, ki se ukvarjajo s
teorijo avantgarde: Teorijo avantgardne umetnosti Renata Poggiolija, Teorijo
avantgarde Petra Bürgerja in Poetiko osporavanja Aleksandra Flakerja. Prek sinteze
njihovih del in ob pomoči še nekaterih teoretikov avantgarde bomo poskušali razložiti
glavne značilnosti avantgardne umetnosti oz. literature, ki nam bodo služile predvsem
pri analizi posameznih gibanj in ustvarjalcev pri češkem in slovenskem avantgardnem
obdobju med obema vojnama.
Prvo vprašanje glede določitve bistva in značilnosti avantgarde je predvsem, za katere
literarno-umetniške pojave je sam pojem avantgarde sploh ustrezen, ob tem pa se nam
kot temeljno vprašanje, na kar opozarja tudi Kos (1980), pojavlja časovna umestitev
avantgarde in njeno razlikovanje z modernizmom, kjer se kot problem pojavlja
predvsem odnos z ekspresionizmom. Problematičnost časovne umestitve avantgarde
kot literarno-sociološkega pojava, značilnega za točno določeno zgodovinsko obdobje
Kos izpostavlja že ob dejstvu uveljavljenosti ahistorične rabe izraza kot samo
inovatorstva in prelamljanja od tradicije, saj se kot tak pogosto uporablja v publicistiki,
pa tudi v strokovnih razpravah. Slednje je sicer smiselno, vendar v kontekstu
literarnozgodovinskega pregleda ne ponuja dovolj specifik za določitev ključnih
lastnosti, ki vežejo t. i. zgodovinsko avantgardo, nastajajočo med obema svetovnima
vojnama. Ob tem dodatno negotovost pri določanju avantgarde povzroča dejstvo, da
izraza ne najdemo samo v območju umetnosti in literature, pač pa se je že prej uveljavil
tudi zunaj tega, denimo v politiki, znanosti in filozofiji. (Kos, 1980)
Temu v prid govori že Renato Poggioli in njegovo delo Teorija avantgardne umetnosti,
v katerem se avantgardno umetnost razume kot zgodovinski koncept, ki predstavlja
središče tendenc in idej, ne toliko kot estetsko dejstvo, saj Poggiolija pri avantgardi
zanima predvsem sociološko stanje, ki se kaže prek ideologije. V razvoju avantgarde
Poggioli (1975) opiše dve glavni fazi in izpostavlja delitev avantgarde na politično in
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umetniško avantgardo. V prvi fazi med leti 1840 in 1870 je po njem tako avantgarda
zasidrana znotraj levičarske politike v letih, kjer sam pojem “avant-garde” označuje
vojaški pomen “prednje straže.” Pri tem se Poggioli naveže na Laverdana, ki je že pred
letom 1848 poudaril ne le medsebojno povezanost umetnosti in družbe, ampak tudi
doktrino o umetnosti kot sredstvu družbenih akcij, reform, revolucionarne propagande
in agitacije. Dodatno o političnosti avantgarde po Poggiolijevo priča tudi Bakuninova
ustanovitev revolucionarnega časopisa L’Avant-garde iz leta 1878, ki dokazuje, da je
sam naziv »avantgarde« priljubljen kot glasnik anarhističnega in levičarskega revolta.
Pojem se tako do leta 1870, kot pojasnjuje Poggioli, težko razume izven političnega
konteksta, saj dodaten pomen dobi šele v poznem 19. in v začetku 20. stoletja. Takrat
se središče avantgarde iz politike preseli v estetiko in pojem začne označevati kulturne
in umetniške avantgarde, čeprav po Poggiolijevo vselej označuje tudi socialnopolitične. To je po Poggioliju mogoče, saj sta se obe avantgardi pojavili naenkrat in
skupaj razkrivali romantično tradicijo generacije 1830–1848, ki je bila tako literarna
kot politična. Zavezništvo političnega in umetniškega radikalizma med obema
avantgardama je v Franciji preživelo do leta 1880, vse do moderne izdaje knjižnega
časopisa Neodvisna revija, ki je še zadnji pod isto streho gostil tako pripadnike ene kot
tudi druge strani. Po tem letu pa se zgodi ločitev in skrajšani naziv avantgarda postane
sinonim za umetniško avantgardo. (Poggioli, 1975)

Poggioli tako avantgardo definira predvsem vsebinsko, ne pa oblikovno, in kot
fenomen, ki je nastal v zadnji četrtini 19. stoletja, pri čemer izhaja iz tradicije
romantike, saj je ta gojila kult novosti, pomemben tudi za avantgardo. Pri tem
Poggioliju sama razmejitev med staro in novo umetnostjo pomeni predvsem jezik, ki v
največji meri odkriva zgodovino, eden primarnih kriterijev avantgarde pa je
eksperimentiranje, kar lahko povežemo tudi z jezikom oz. literaturo. Ko Poggioli
govori o »avtentični« avantgardi, jo tako poleg njenih postopkov eksperimentiranja
definira predvsem kot skupinsko manifestacijo, ki za razliko od pojma šole pomeni
gibanje. Šola namreč po Poggiolijevo predpostavlja učitelja in metodo, kriterij tradicije
in načelo avtoritete, kot taka pa je predvsem statična in klasična, nepredstavljiva zunaj
humanističnega ideala in zunaj kulture kot zakladnice idej.
Na drugi strani pa je gibanje dinamičen in romantičen pojav, kjer njegovi privrženci
vedno sledijo cilju, ki je pomemben za gibanje samo. Prav tako gibanje kulture ne
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razume kot naraščaj, temveč kot ustvarjanje ali vsaj središče dejavnosti in energije.
Nesporno po Poggioliju tako del začetkov avantgarde predstavlja predvsem
simbolizem, saj je razvil časopisne nekomercialne skupine in različna gibanja. Njihov
cilj je bilo izdajanje programov in manifestov, ki pojasnjujejo novo gibanje in njegovo
doktrino. Po Poggiolijevo različni programi in manifesti izražajo delovanje in
oblikovanje avantgardnega duha, njegov obstoj in njegovo bit. Manifest je oznaka za
dokumente, ki predpisujejo estetska in umetniška pravila, so torej programi, ki
vsebujejo daljnosežne vizije in izjave. (Poggioli, 1975)
Pri sami določitvi avantgarde so za Poggiolija tako pomembna predvsem
eksperimentiranja in organiziranost avantgarde v gibanje, ki vsebuje svoj program in
manifeste. Pri tem Poggioli pojasni samo dialektiko gibanja, ki predpisuje
avantgardnemu gibanju njegove temeljne lastnosti:
1. Aktivizem ali aktivistični moment: gibanje je oblikovano predvsem za
doseganje nekih konkretnih rezultatov oz. ciljev, pogosto pa gibanje deluje čisto
po načelu dinamičnosti in z željo po akciji. Pri tem oblikuje in spodbuja samo
sebe.
2. Antagonizem ali nasprotni moment: pogosto se gibanje ustvari proti nekomu ali
nečemu (akademija, tradicija, oblast), še pogosteje pa je to to predstavlja
posamezno kolektivno publiko.
3. Nihilizem ali nihilistični moment: deluje pri odstranjevanju in uničevanju ovir,
ki gibanju stojijo na poti. Odnos se lahko opredeli kot nekakšen transcendentni
antagonizem.
4. Agonizem ali agonistični moment: gibanje in ljudska entiteta kot njegov
sestavni del lahko z močno težnjo po premiku naprej dosežeta točko, v kateri
obzir do tujega trpljenja in izgube ne obstaja in v kateri se ignorirajo vse lastne
katastrofe in porazi. Samorušenje se celo pričakuje in sprejema kot skrita žrtev
za uspeh bodočih gibanj. (Poggioli, 1975)
Na ta način Poggioli avantgardo izgradi kot svojevrstni protest proti tradiciji in družbi,
z načeli boja za napredovanje tako v družbi kot umetnosti. Temu sledi tudi Janko Kos,
ki pravi da se je literarno-umetniška avantgarda formirala po letu 1900, vendar pa je
nastavke moč opaziti že v drugi polovici 19. stoletja. Ob tem pa podobno kot Poggioli
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kot značilno za avantgardo definira oznako gibanja – in ne posameznika ali šole – ki se
v svojem delovanju negativno opredeli proti tradiciji in v sebi vsebuje aktivistični
moment. Vendar pa Kos (1980) ob tem poudarja, da takšne lastnosti še ne kažejo na
avantgardo v pravem pomenu besede in pri tem opozarja predvsem na vprašanje
preteklih tokov, ki so jim lastne podobne značilnosti in bi jih po njegovo lahko šteli za
predavantgarde, obenem pa pri tem izpostavlja tudi vprašanje modernizma. (Kos, 1980)
Sam odnos avantgarde do tradicije preučuje tudi Flaker (1982), ki pravi, da se
avantgardna gibanja začenjajo kot izjemni ikonoklastični in estetsko provokativni
premiki, ki želijo spremeniti obstoječi značaj samega sistema, kar je njihov
najpomembnejši smoter in proces. Dekompozicija in dislokacija premikata pojme,
prevzete iz tradicionalnega ozadja, na katerem beremo sodobna besedila. V tem smislu
pa je veliko avantgardnih del zgrajenih na citiranju, saj s tem posredno ali neposredno
kažejo na svoj odnos oz. razmerje do predhodnih formulacij v odnosu do tradicije. V
svoji citatnosti in medbesedilnem navezovanju lahko bodisi desemantizira – v primeru,
da je tekst močno navzoč v kolektivni zavesti, npr. demitizira antiko, prevprašuje
ustaljeni kanon, pogosto na satiričen način – bodisi resemantizira, če je tekst obskuren
in je zatonil v pozabo ter ga z omenjanjem ponovno prikliče v kolektivno zavest družbe.
V tem primeru se najpogosteje navezuje na baročne, manieristične tekste, in dela,
nastala v obdobju romantike. Sklicevanje na karakteristične začetke kulture je značilno
za celotno avantgardo, saj se ta v sklicevanju na tradicijo obrača k začetni točki kulture
oziroma primitivni umetnosti, barbarstvu. Avantgarda prav tako oživlja antinormirano
antikonvencionalnost, to je individualizem, ki prek delovanja avantgarde postopoma
prerašča v kolektivizem, ta pa pogosto sloni na subkulturnih vejah evropske literature.
Tako kot Poggioli tudi Flaker opiše avantgardno sklicevanje na tradicijo romantike, ki
temelji na zasnovi romantike proti klasicizmu, saj izvede pesniško revolucijo, ki
zapušča tradicionalne modele in začenja z obravnavo ljudskega govora in poetike ter
spodbudi prehod od objektivnega k subjektivnemu. Kot razlaga Flaker, je avantgarda v
romantiki iskala načela disonantne razdrtosti liričnega subjekta in razbijanja epske
celote v fragmente, nedovršenost struktur in navsezadnje tudi lirični, globalni in
kozmični upor. Zaradi paradoksalne povezanosti s tradicijo in velikega števila sočasnih
–izmov na začetku 20. stoletja je zato pri uporabi oznake avantgarda potrebno biti
previden, kar se kot posebej problematično izkaže predvsem, kot razlaga Kos (1980),
pri opredeljevanju do modernizma in ekspresionizma.
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Za ustrezno razlikovanje med avantgardo in modernizmom je potrebno prevprašati
temeljni aksiom, da avantgardno ustvarjanje v literaturi izhaja iz dihotomije med
konvencionalnim jezikom in eksperimentalnimi lingvističnimi oblikami. Če bi
uporabljali zgolj ta kriterij, ki ga Poggioli postavlja za enega temeljnih, bi morali
avantgardo postaviti že na konec 18. stoletja v romantično in konec 19. stoletja v
simbolistično ustvarjanje. Res je sicer, kot razlaga Poggioli, da se je zanimanje za novo
začelo že z nemškim gibanjem Sturm und Drang, vendar pa smo ravno zaradi takšne
definicijske ohlapnosti razmejevanja pri drugih literarnih smereh postavljeni pred
oteženo pozicijo določevanja specifik avantgardnih gibanj v 20ih letih 20. stoletja.
Protiutež takšni ohlapnosti lahko najdemo v Bürgerjevi (1984) opredelitvi avantgarde,
ki pomeni nadgradnjo Poggiolijeve teorije avantgard. V njej podaja tri kvalitativne
spremembe, s katerimi opiše tri faze meščanske družbe in njene produkcije umetnosti.
Prvo spremembo, ki je omogočila prvo fazo meščanske umetnosti, je omogočilo
slabitev in na koncu prelom odnosa med umetniki in meceni v 18. stoletju, ki ga je
nadomestil odnos med umetniki in trgom ter njegovimi principi maksimalizacije
profita. Po kratkem obdobju, ko sta umetnost in trg obstajala v sožitju, se je umetnost
konec 18. stoletja in na začetku 19. stoletja v prvi fazi že začela oddaljevati od
potrošniške miselnosti trga in kritično reflektirati tako trg kot potrošnike, samo sebe pa
uveljavljati kot avtonomen pojav, neodvisen od te strukture. Zaradi vse večje želje po
potrjevanju avtonomnosti se umetniki zatekajo k vedno bolj ekstremnim, abstraktnim
načinom izražanja, kar konec 19. stoletja sproži skepticizem, ne samo do družbe in
okolja, iz katerega umetnost izhaja, ampak celo do same sebe – kaže se kot skepticizem
do jezika in pomena, kar Bürger razlaga kot sicer logičen in nujen razvoj, ki pa je
negativen, saj umetnost vodi v pozicijo, kjer je lahko karakterizirana s semantičnim
razpadom. Zadnji obrat pa se zgodi z avantgardnimi gibanji in je po Bürgerju značilen
samo zanjo. Umetnost se namreč obrne prav proti avtonomnosti in instituciji umetnosti
in jo želi spreobrniti, da ne bi več potekala kot diskurz vzporedno s socialnim in
družbenim diskurzom, pač da bi postala relevanten del njega. Takšna opredelitev
avantgarde pa je ključna, da lahko razmejimo ne samo avantgardo in ekspresionizem,
temveč tudi avantgarde in modernizem. Ne le, da modernizem kot nepretrgano gibanje
ponekod vztraja vse do osemdesetih let, ob Bürgerjevi rekonstrukciji razvoja umetnosti
postane tudi jasno, da se pojma, ki zajemata več umetnostnih smeri, razlikujeta tudi po
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načinu umetniškega principa. Kajti če je modernizem zgolj napad na tradicionalne
stilne postopke in načine pisanja, avantgarda nastopi veliko bolj radikalno, kot napad,
s katerim se je želela spremeniti celotna institucionalizacija umetnosti.
Ob Bürgerjevem razlikovanju pa Kos (1980) poda še kriterij subjektivizma, do katerega
se obe gibanji opredelita drugače. Modernizem se je od predhodnega neoromantičnega
razumevanja absolutnega subjektivizma odvrnil in osnoval nov subjekt in koncept
zavesti, ki sta pogojena z relativnim subjektivizmom, s tem pa je deloval celo bolj
inovativno od umetniške avantgarde, ki se od absolutnega subjektivizma še ni
popolnoma odvrnila. Tako ga sicer ni udejanjila v literarnih delih, je pa vztrajala pri
njegovi uresničitvi izven teksta, v družbenem in političnem delovanju avtorja. Tako
Kos razlaga, da lahko šele umetnik, ki izven umetniškega, v dejanskem življenju deluje
kot absolutno svobodni subjekt, nosi avantgardne vrednote napredka in revolucije. S
tem se za razliko od modernističnega umetnika, ki se ukvarja predvsem z mislijo, kaj
ustvarja, bolj osredotoča na sam način ustvarjanja.
Prav tako lahko podobno zadržanost izrazimo pri opredelitvi ekspresionizma med
avantgardna gibanja, pri čemer pa je razlikovanje veliko bolj zagoneten kot pri
modernizmu, saj ekspresionizem vseeno opozarja na izven literarno resničnost, ki jo
želi spremeniti. Paternu tako opozarja, da se mnenje glede vključitve ekspresionizma
med avantgarde deli na dva pola. Po misli Poggiolija in Flakerja naj bi se
ekspresionizem prišteval med avantgardna gibanja, na drugi strani pa Weisstein trdi, da
se z avantgardnimi tokovi ne more združevati. Čeprav je res, da se po Flakerjevemu
sistemu ekspresionizem kot mikrostrukturo da uvrstiti v makrostrukturo avantgarde, pa
se s tem izogibamo opredelitvi ločnic, ki ekspresionizem ločujejo od drugih -izmov.
Prav tako Paternu (1989) ob orisu štirih orientacijskih smernic, ki naj bi določale
ekspresionistično ustvarjanje – intenziteta vsebine in izraza, ki se širi tako na
psihološko, idejno in izrazno raven teksta; razdrobljeno dojemanje sveta in globinska
dihotomija, ki jo takšno dojemanje prinaša; izkrivljena podoba sveta in človeka v njem
ter poudarjena, »ekstatična napetost nekega hotenja ne glede na njegovo smer, smisel
in cilj« (Paternu 135) – dodaja, da se iz sodobne perspektive ekspresionizem dojema
tako, kot se je včasih impresionizem – kot spodnja meja avantgarde, njen začetek, ki se
že odpira v tradicijo.
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Problematiko izpostavita tudi Vietta in Kemper (1975), ki pa se ne osredotočita toliko
na vsebinsko določitev, ampak ekspresionizem iz avantgardnih gibanj izločita
predvsem na podlagi tega, da je ekspresionizem kot gibanje izrazito sporadičen. Ni
mogoče govoriti o skupini avtorjev kot pri futuristih ali dadaistih, približno podobne
nazore so kvečjemu imeli avtorji, ki so skupaj ustvarjali v časopisu Der Sturm. Druži
jih predvsem to, da so vsi pisali v nasprotju tako z naturalističnimi kot simbolističnimi
načeli, trend pa se je pojavil po celi Evropi. Prav zaradi nepovezanosti toka pa, čeprav
že gre za zaostreno doživljanje in nekonvencionalna estetska načela, o avantgardi še ne
moremo govoriti, saj to ob subverziji prejšnjega ustvarjanja močno zaznamuje še
programskost manifestnih tekstov. (Vietta, Kemper) Ob tem pa moramo ponovno
opozoriti na Bürgerjevo razločitev modernizma in avantgarde, ki za glavno razliko
predpostavlja napad ne samo na družbeno ureditev, kot to počne tudi ekspresionizem,
temveč tudi napad na samo institucijo umetnosti, ki pa je prisoten le v radikaliziranih
gibanjih avantgard, ne pa tudi v ekspresionizmu.
O sami avantgardni umetnosti kot bojujoči se, agresivni in strnjeni skupini govori tudi
Kos (1980), ki za nujno sestavino literarno-umetniške avantgarde določa element
progresizma, prevzetega iz progresizma evropske predromantike in romantike in
naslanjajočega se predvsem na ideje utopičnega socializma in anarhizma. Progresizem
pri avantgardah nosi idejo napredka, ki delovanje posameznikov spremeni v skupinsko
delovanje, ki se lahko razume v kontekstu bojnega pohoda vojaške prednje straže, pri
kateri si avantgardna sposoja oznako. Da pa loči dotedanje progresivne tokove, šole in
posameznike, Kos opozarja, da avantgarda samo napredovanje povezuje prek pomoči
poezije in umetnosti, ne znanosti in razuma, s čimer lahko ločimo avantgardo od
predavantgard. Pri italijanskem futurizmu tako razlaga, da kljub šovinistični in
nacionalistični preobleki v futuristični misli lahko najdemo težnjo po dinamičnosti,
tehničnosti in čutni odprtosti modernega sveta v umetnosti, ki bo človeški obstoj v
celoti spremenila v najboljšo možno obliko. Tudi v dadaizmu, ki ga na prvi pogled vodi
predvsem želja po negaciji, uničevanju in anarhiji, se te želje uveljavljajo samo zato,
ker se zgolj z njihovo pomočjo lahko človekova zavest oddalji od vsega, kar ji prikriva
bistvo. Idejo napredka pa v svoj center postavijo avantgarde 20ih let v konstruktivizmu,
še posebej pa v francoskem nadrealizmu, ki kot cilj človeške progresije postavi
absolutno nadresničnost, svobodo, ki izvira iz domišljije, poezije in ljubezni. (Kos,
1980) O avantgardi kot nasprotovanju oz. napadu govori tudi Flaker, pri čemer
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izpostavi negativne in pozitivne determinante same avantgarde, saj pravi, da so
negatorske težnje skupne nosilkam različnih -izmov v začetku 20. stoletja, med letoma
1910 in 1930.

Avantgarde torej po Flakerju prepoznamo kot:
1. izpodbijanje obstoječih struktur in izražanje odnosa proti njim.
2. dehierarhizacijo struktur in strukturnih lestvic.
3. antiestetiko in ukinjanje estetskih zapovedi.
4. depersonalizacijo umetnosti ter razbijanje logične sintakse, tradicionalne
semantike in zaprtih struktur, zgrajenih na logiki.
Po Flakerju lahko izpostavimo še konstruktivna načela pozitivne determinante oziroma
avantgarde v katero spadajo:
1. minus postopki, tj. izgradnja novih struktur na ozadju nekaterih književnih
lestvic kot njihovo izpodbijanje.
2. fragmentarizacija nekoč celovite strukture, tj. težnja k odprtim in navidezno
neobičajnim strukturam.
3. nedovršenost.
4. svobodna uporaba delov lastne strukture.
5.

variiranje istih tem in motivov.

6.

izpraševanje samega sebe.

7.

asimilacija in sprememba funkcij individualnih književnih vrst in zvrsti
(poetizacija proze, prozaizmi v poeziji).

8.

nadalje težnje po vezavi različnih obrazcev umetnosti, sinkretizem v umetnosti.

9.

razveljavitev delitve na neumetnost in umetnost.

10. uvajanje novih vrst reportaže, agitke, feljtona.
11. širjenje semantičnega obsega, ki se realizira z ukinjanjem obstoječih estetskih
zapovedi in uvajanjem leksičnih sklopov, ki so bili izven dosega dopustnosti.
12. barbarizmi, žargon, uporaba dialektov, ustvarjanje novih leksičnih tvorb, ločitev
besed iz običajnega sintaktičnega sklopa, Marinettijeva osvoboditev besed;
načelo asociativne izgradnje dela.
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13. poudarek na načelu montaže, tj. sopostavljanje semantičnih opozicij; izrazito
odprtje in hkratno stikanje časa in prostora, ustvarjeno v diaboličnem
simultanizmu; zoperstavljanje različnih časovnih in prostorskih nivojev.
14. težnja po negaciji razumnega sveta; groteska, absurd, parodija, črni humor in
umetniško hotenje križanja mej neskončnega in bodočega, oziroma začetek
revolucije duha.

Avantgardo Flaker nadalje definira kot enotnost nasprotij. Nasprotja se pojavljajo med
tehniko in slavljenjem mehanskega jezika in težnjami po primitivizmu ter
preoblikovanju umetnosti; med racionalno konstruktivno izgradnjo strukture in
iracionalnim, podzavestno avtomatičnim načelom; med težnjo po eksperimentiranju, ki
ponekod vodi k strukturni hermetizaciji in nerazumnosti ter željo po ustvarjanju jezika
za vse družbene celice, za množico; med naglasitvijo individualizma in zmožnostjo, da
se umetnik podredi kolektivu; ter nazadnje med pojavom tragičnega ali abstraktnega
lirskega subjekta, ki se podreja strukturi, in dokončnim rušenjem strukture, vse do
težnje reifikacije. Vse opozicije pa imajo – govorimo o strukturnih novotvorbah – za
svoj cilj rušenje starih struktur in izgradnjo novega jezika. (Flaker, 1982)
Avantgarde kot gibanja opozicij in nasprotij torej ni mogoče določiti z enovitim
bistvom, kot opozarja tudi Dović (2009), takšno razumevanje pa se vidi tudi v novejših
razlagah avantgardizma. Georg Jäger med parametre za določitev avantgardizma
postavi ob nasprotovanju še multimedialnost, mednarodnost in programatičnost,
tekstualnim določilom pa doda tudi paratekstualne razsežnosti brisanja meje med
umetnostjo in življenjem ter pomen konteksta za vrednotenje avantgardističnih del.
Astradur Eysteinsson pa v svoje razločevanje modernizma od avantgarde kot ključna
določila slednje prav tako vpelje radikalnost in šokiranje, nedokončano delo, logiko
skupinske aktivnosti, žanr manifesta, nasilni ikonoklazem, performativnost in politični
angažma. (Dović, 2009)

Flaker pa v svoji obdelavi avantgardizma opozarja tudi na pomanjkljivosti v teoretskih
razpravah. Kot eno najbolj problematičnih trditev pri oblikovanju kriterijev za
določanje avantgarde navaja Szabolcsijevo kot »struje ali tendence, ki razpolagajo z
definiranim programom na estetski, filozofski, pogosto pa tudi na politični ravni.«
(Szabolcsi; v Flaker 22)

Ob tem Flaker opozarja, da se preučevanje avantgard
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prepogosto ukvarja samo z analizo programskih tekstov in manifestov, na kar napeljuje
tudi takšna opredelitev, pozornost pa je nujno obrniti tudi na same avantgardne tekste
avtorjev. Ob določitvah avantgarde, ki smo jih že našteli Flaker zato dodaja še
značilnosti samih besedil. Avantgardni teksti nimajo mimetične funkcije, delujejo
predvsem skupaj z revolucijo in tako želijo izzvati estetsko, moralno etično ter socialno
prevrednotenje ustaljenih družbenih struktur. Ob tem Flaker opozarja tudi na to, da
avantgardnih tekstov ni mogoče preučevati skozi tradicionalne teorije o lepem, saj se
tako stilno kot skladenjsko izmikajo ustaljenim opredelitvam književnih vrst. S
funkcijo prevrednotenja, prvotno estetskega, za tem pa tudi ostalih funkcij, se sklada
tudi povezanost avantgard z družbenimi revolucijami. V kolikor je na začetku
avantgarda nosila idejo, optimalno projekcijo prihodnosti, h kateri so avtorji tekstov
strmeli, in je tako poganjala tudi vizijo revolucije, pa se je v nadrealistični fazi po
celotni Evropi začela oddaljevati od svoje zavezanosti družbeni funkciji, tako pa tudi
zavezanosti revolucionarnim gibanjem.
Takšen pojem optimalne projekcije Flaker razlaga kot lastnost besedil, ki se nanaša na
konstruktivno načelo velikega dela avantgardnih besedil, in sicer na njihovo
usmerjenost v prihodnost v imenu prevrednotenja preteklosti in zanikanja sedanjosti,
kar je bilo bistvenega pomena za avantgardna besedila. Ta pojem potrjuje tudi niz
samoimenovanj nekaterih avantgardnih gibanj (futurizma, konstruktivizma), ki v sebi
dejansko vsebujejo projekcijo bodočnosti. Kot pojasni Flaker, je bila pogosta uporaba
metafor, ki temeljijo na znanstvenih pojmih: tako imenovani LEF, veliki proces
razstavljanja atomov v umetnosti, ki ga izvršuje futurizem, ali izgradnja dialektičnega
modela umetnosti prihodnosti. Umetnost pa ne sme biti zunaj meja prihodnosti, saj se
potemtakem le-ta ne bo zgodila. Pojem ne pomeni utopije, saj avantgarda na prostor, ki
je utemeljen z dobro strukturo gleda skeptično in ga zanika. Prav tako takega prostora
ne poskuša opredeliti, pač pa ga definira kot predlog za izbor optimalne variante za
premagovanje realnosti. Raba različnih projekcij in variant je tako proces, ki zavrača
eno od možnih družbenih variant. (Flaker, 1982)
Vendar pa avantgarde ni moč razumeti zgolj prek njenega progresizma. Kot opozarja
Kos (1980), je ta sam na sebi preširok, da bi lahko razložil značilnosti avantgarde. Ob
ideji progresije Kos izpostavlja še pomembnost revolucionarnega obrata, ki se je pojavil
v potrebi po celotnem prelomu s tradicijo na vseh ravneh umetnosti, tudi estetike,
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ustvarjalnosti, morale in načinih socialnega življenja. Takšen preobrat je bil mogoč
samo z navezavo na že obstoječe politične avantgarde, iz katerih so umetniške
avantgarde prevzele načelo nasilja. Ob očitni vzporednosti obeh avantgard, tako
politične kot umetniške, Kos razlaga, da lahko celo trdimo, da je literarna avantgarda
idejo revolucije in socialne skupnosti v svoje bistvo postavila predvsem pod vplivom
predhodnih političnih avantgard v drugi polovici 19. stoletja: revolucionarnega
anarhizma ter revolucionarnega in marksističnega socializma. Ravno to dvojno določilo
avantgarde, progresizem in nasilje, pa po Kosu prinaša tudi njen konec. Pri tem se
navezuje na prvotni pomen besede avantgarda, ki ga zaradi vojaškega izhodišča
zaznamuje gibanje. Ko pa se gibanje preneha, ko je pohod končan in se čete ustavijo,
preidejo v statično stanje, se nujno preneha tudi avantgarda. To usmerja pri delovanju
optimalna projekcija, ki pa bi se v primeru dosega cilja razblinila in tako tudi v primeru
uresničitve programa, ki si ga avantgarda postavi v manifestih, gibanje zaustavila, tako
pa končala tudi avantgardo. Dejansko pa, preden bi bil cilj avantgardnega gibanja lahko
uresničen, umetniki spoznajo, da ga ni mogoče doseči, tako pa preidejo na novo poetiko
ali pa v celoti prenehajo ustvarjati. S tem se povezuje tudi komponenta nasilja v načinu
delovanja avantgard, ki je sicer na začetku res bila usmerjena proti tradiciji umetniškega
ustvarjanja, čez čas pa se je stopnjevala in se usmerila celo proti lastnim delom in
avtorjem. Umetniki tako v skrajnih primerih niso nastopali samo proti tuji in lastni
poetiki, ampak so sledili tudi mišljenju, da morajo s svojo umetnostjo nastopati tudi v
konkretnem življenju, ki se je včasih končalo tudi s samomorom.
O nemoči in koncu avantgarde govori tudi Aleksander Flaker. Ko jo naveže na
opozicijo z močjo, pravi, da brez občutka predhodništva in brez pogleda v prihodnost
ni prave avantgarde. Vendar pa je ravno v moči anticipacije združena tudi nemoč
avantgarde, ki se kaže v občutku preuranjenosti. Mnogi primeri cirkuško-zabavljaške
motiviranosti in likov na robu pameti niso samo oznaka za dehierarhizacijo umetnosti,
temveč tudi simbol nemoči soočenja s sistemom, kjer gorijo knjige in se umetnost
izrojeva v praznino. Modeli popularne zabave kot sta kabaret in cirkus tako postanejo
simbol upora proti kiču in monumentalizmu normativnih estetik. Takšna umetnost je
bila prepovedana, vendar številne kritike z leve in desne strani kažejo na njeno moč. Če
je bila torej njena nemoč serija samomorov, je svojo moč avantgarda kazala v umorih,
pregonih itd.
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Avantgarda, kot pojasnjuje Flaker, seveda preneha biti avantgarda, ko podleže
kanonizaciji: njeno bistvo je upiranje uvedbi novega estetskega sistema in vsaki možni
sistematizaciji. Pri avantgardnih gibanjih pa na koncu vedno sledi tudi samouničenje
gibanja, ki mu je zapisano tudi že zaradi njegove dinamike. Na koncu se ob uvidu o
nezmožnosti realizacije svojega programa avantgardno gibanje pogosto zruši samo
vase, kar pa še ne pomeni, da je tako tudi izpeto in popolnoma zaključeno. Še danes
namreč lahko v posameznih delih nekaterih avtorjev vidimo prvine umetniškega izraza,
ki so rezultat preteklih avantgardnih procesov. (Flaker, 1982) Pri vidnih vplivih
avantgarde na gibanja po drugi svetovni vojni, ko se vsa medvojna avantgardistična
gibanja že zrušijo vase, pa ne moremo več govoriti o ponovnem vzniku avantgard. Kot
razlaga Bürger, ki za avantgardna gibanja pred začetkom druge svetovne vojne prvi
uporabi izraz historična avantgarda, je bil pojav avantgarde tesno vezan na meščansko
kulturo in konstitutivno vlogo, ki jo je umetnost zanjo nosila. Ker avantgardi ni uspelo,
da bi izpolnila svojo prvotno nalogo, da prenese umetnost v življenje, naj bi bilo torej
po Bürgerju v prihodnosti tudi vsem posnemovalskim gibanjem že v začetku
onemogočeno, da izpolnijo to nalogo, tako pa jim ostane samo še delovanje na
tekstualni ravni, kjer problematizirajo in prenavljajo tradicionalne oblike in estetske
tvorbe. Neuspeh avantgarde pa lahko pripišemo tudi sami naravi njenega delovanja, saj
po drugi svetovni vojni z zatonom meščanske kulture gibanja izgubijo tudi svoj pomen,
tako v smislu prenašanja umetnosti v življenje, kot pri preseganju delovanja
umetniškega trga in institucij, ki so ga avantgarde s svojimi estetskimi provokacijami
želele preseči.
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2 ČEŠKA AVANTGARDA
2.1 Družbeno – zgodovinska situacija ob rojstvu češke avantgarde
Če pogledamo češko družbeno-zgodovinsko situacijo ob rojstvu avantgard, se te ob
sočasnem modernizmu na čeških tleh pojavijo po koncu prve svetovne vojne na
tedanjem Češkoslovaškem, kjer so priča spremenjenim družbenim razmeram, ki so
sledile koncu prve svetovne vojne. Ta je s svojo grozo zanetila skepticizem v
humanizem in dotedanji evropski ustroj sveta. Evropski človek se je prebudil v svet
krivic in socialne neenakosti, ki je zavladala med in po vojni, prinesla pa je tudi razpad
mnogih državnih struktur in političnih sistemov. V atmosferi tedanjega časa na
političnem in kulturnem področju, 28. oktobra 1918 po prvi svetovni vojni nastane
samostojna država Češkoslovaška, ki ima značaj republikanskega režima. Pri povojnih
letih, kjer so še vedno vidne socialne posledice vojne in mnogi nemiri, se kot odgovor
na spremenjeno družbeno situacijo pojavijo nova politična gibanja, kar znotraj
literature vidimo v začetku proletarske umetnosti in kasnejših avantgardnih tokovih, na
političnem področju pa razdelitvi državne moči predvsem na dve politični stranki; in
sicer Socialdemokratsko stranko in Narodno socialistično stranko. Poleg njiju kasneje,
od leta 1921, na moči vedno bolj pridobiva komunistična stranka, ki jo tvorijo levo
orientirani socialni demokrati in kasneje, v letu 1929, postaja vedno bolj orientirana s
pogledom na Moskvo ter zaradi tega izgubi kar nekaj predstavnikov intelektualcev na
Češkoslovaškem. Po začetnem obdobju optimizma, rasti in blaginje, ki so sledila
povojnim letom leta 1929, svet pretrese nova gospodarska kriza, ki močno vpliva na
politično dogajanje in socialni boj, ki rezultira v vznik totalitarnih gibanj, kot sta
fašizem in komunizem. Četudi so ljudje po prvi svetovni vojni torej imeli nekaj upanja
in z utopistično zazrtostjo gledali v prihodnost, kar je vidno tudi znotraj literature, to
spremeni začetek druge svetovne vojne, obdobje med obema vojnama pa nam tako
predstavlja obdobje velikih sprememb na družbeno-političnem in kulturnem področju,
tako v Evropi kot tudi na tedanjem Češkoslovaškem. Tedanji novo ustanovljeni državni
tvorbi se tako leta 1938 Münchenskim sporazumom odvzame območja, poseljena s
pretežno nemškim prebivalstvom, leta 1939 pa Češkoslovaško Hitler zasede in
vzpostavi protektorat Češke in Moravske, kar prenese spremembe tudi na literarnem
področju. Ob sovražni okupaciji literatura navkljub cenzuri v ustvarjanju mnogih
avtorjev zopet pomeni sredstvo narodnega prebujanja in boja. Po osvoboditvi ob koncu
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druge svetovne vojne Češkoslovaško preplavi drugi val cenzure, ki tokrat prihaja iz
komunističnega diktata, s katerim avantgardna gibanja v prid družbeno-politično
zaželene literaturi bodisi prenehajo z delovanjem bodisi tega prestavijo v podtalje.
Medvojno obdobje nam tako predstavlja čas velikih transformacij in preskokov iz
območja normalitete v krizno družbenokritično stanje, ki se dodobra kaže tudi na
Češkoslovaškem. V tedanjem času poteka tudi razvoj različnih filozofskih tokov
pragmatizma, eksistencializma, marksizma in nihilizma, ki so globoko vplivali na češke
ustvarjalce. Temu so sledile tudi novosti v tehniki in znanosti1, pojavile so se nove
tehnologije, kar je vse dodobra omajalo tradicionalne družbene in umetnostne sisteme
tedanje Evrope. Ob tako imenovani krizi modernosti Vlček v članku Art between Social
Crisis and Utopia med češkimi pomembnimi osebami izpostavlja filozofa Edmunda
Husserla in Tomáša G. Masaryka, psihoanalitika Sigmunda Freuda ter pisatelja Franza
Kafko, ki so vsak na svoj način dojemali krizo modernosti, iz katere je prišel tudi
potreben zagon za avantgardna gibanja. Husserl je to krizo razumel kot pogojeno z
razvojem evropske znanosti, Freud kot krizo notranje integritete, Masaryk kot
fundamentalni družbeni problem, Kafka pa kot odtujitev in izgubo etičnih vrednot.
Avantgardistom na Češkem pa so obenem, ob vseevropski krizi, služile še starejše ideje
in teze starejših generacij, iz katerih so črpali vplive za svoje avantgardne stvaritve.
Kriza modernosti naj bi bila po Vlčku namreč na začetku 20. stoletja najbolj prisotna
prav na območju Češkoslovaške, saj je bilo dojemanje nasprotij lastno tamkajšnjemu
življenju, ki je bilo pogojeno na tradiciji. Opazimo lahko, da že vse od srednjega veka
umetnost na območju Češkoslovaške išče priložnosti izražati psihološka nasprotovanja
življenja tako, da jih spremeni v oblike, ki vplivajo na čustva.2 Pomembna v kontekstu
razvoja avantgarde na Češkem se tako med drugim izkaže prav prva svetovna vojna,

1

Objavljena je bila Einsteinova relativnostna teorija, ki je ovrgla dogme newtonske fizike. Z ugotovitvijo,
da sta prostor in čas povezana relativno – čas ni konstantna količina, ki bi pod vsemi pogoji potekala
enako – se razpre prostor za raziskovanje zakonitosti kvantne fizike. Freud je širši javnosti približal
teoretsko analizo človeške podzavesti, s katero se je človekovo delovanje začelo interpretirati iz
konteksta njegovih prejšnjih izkušenj, obenem pa se je zgodil premik z razlage vplivov zavestnih
dražljajev na razlage vplivov ne/podzavestnih dražljajev, s čimer se je med drugim ponudila tudi
pseudoznanstvena razlaga koncepta das Unheimliche, ki ga je že v romantiki razvil E.T.A. Hoffmann.
Pomembna je bila tudi Marxova kritika kapitala, ki je položila temelje za širitev komunistične ideologije,
skupaj s Freudovo mislijo pa je osnovala šolo kritične misli, ki so ji pripadali mnogi veliki misleci 20.
stoletja.
2
Če pogledamo v preteklost se to najbolje vidi v bohemijskem baroku, stilu, v katerem se dihotomija
telesa in duše sporoča preko poduhovljene čutnosti, zelo pomembna v tem primeru je uporaba svetlobe,
ki naj bi predstavljala samo poduhovljenje čutnosti.
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saj je omogočila razpad Avstro-Ogrskega imperija in nastanek samostojne
Češkoslovaške v letu 1918. Slednje je vzpostavilo okvir, v katerem so se iskale nove
estetske rešitve, ki bi omogočile pobeg tako iz nastale socialne krize kot tudi krize
modernosti. (Vlček)
Z novo ustanovljeno državo se je namreč spremenil tudi odnos do češke kulture.
Povečalo se je zanimanje za narodno bit, hkrati pa je razvoj tehnike pocenil tiskanje
knjig, prek tega pa so ljudje z vedno večjim zanimanjem lahko spremljali svojo
nacionalno kulturo. S povečanjem pismenosti se je širil tudi krog bralcev, pri tem pa so
avtorji pridobivali na relativni svobodi in avtonomiji svojega dela, ki je na Češkem
trajala vse do nacistične in kasnejše komunistične okupacije. V teh spremenjenih
pogojih so avantgardna gibanja iskala nove izrazne moči v umetnosti, hkrati pa želela
na novo definirati estetiko, nasprotno umetnostnim in estetskim načelom preteklosti. V
tem kontekstu je potrebno omeniti tudi situacijo glede češkega jezika34, saj je bil ta eno
glavnih področij zanimanja avantgardnih ustvarjalcev tedanjega časa. Z velikim
zgodovinskim naporom so namreč Čehi ob prisilni germanizaciji v času ujetosti znotraj
Avstro-Ogrske monarhije ohranjali svoj narodni jezik, v tem primeru pa je prav jezik
skupaj z literaturo pomenil temeljno identifikacijsko sredstvo, nit narodne identitete in
politično orožje naroda. Utrjevanje češkega jezika je potekalo vse do osamosvojitve
Češkoslovaške države, torej vse do rojstva avantgard, ko so si nasproti stali tako
imenovani jezikovni puristi in na drugi strani češki lingvistični krog z avantgardisti, ki
so jezikovno situacijo dobro izkoristili za raziskovanje jezika in z njim za gradnjo svojih
literarnih besedil. (Winner, 2015)
Češka avantgarda se torej rodi v dokaj nestabilen svet, kjer smo priča mnogim
premikom na političnem, družbenem in kulturnem področju. S svojim delovanjem se

Prav tako kot slovenske so bile tudi češke dežele pred prvo svetovno vojno del Avstro-ogrske monarhije,
ki je vsiljevala germanizacijo, s katero pa je obema kulturama grozila izguba svojega jezika in literature.
Na Češkem so vse od baroka potekala bujne razprave o maternem jeziku. Zgodovina pred češkim
barokom nam pove, da je prav poraz čeških protestantov prinesel še večjo centralizacijo in diktat iz
uradnega Dunaja, ki je rezultiral v sežig čeških knjig, jezik pa je bil pahnjen na rob preživetja. (Winner,
2015)
4
Ob tem je potrebno omeniti tudi na pomembno lastnost delitve češčine na govorjeno in pisano češčino,
saj so v 19. in v začetku 20. stoletja potekale mnoge reforme češkega jezika, ki se je za svojo kodifikacijo
ozrl za besediščem 14. in 15. stoletja, v čas češkega humanizma in renesanse, s tem pa preskočil zlato
obdobje češkega baroka, ki je sledilo padcu protestantov. Kot pojasnjuje Winner, gre pri tem za rezultat
protikatoliškega stališča čeških reformatorjev jezika.
3
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odziva na dotedanjo krizo evropske zavesti, ob tem pa znotraj umetnosti in literature
presega dotedanje družbeno-kulturne vzorce in norme, saj prek prevprašanja in odklona
do preteklosti s svojimi delovanjem vsaj za nekaj časa ponudi inovativnost, ki jo lahko
razumemo bodisi v izrazito raznolikem ustvarjanju bodisi prek projekcij prihodnosti, ki
ponujajo ključ tako literaturi kot njenemu uporabniku, človeku. Vendar pa si moramo
prav zaradi njenega odklona od tradicije ter zavoljo novonastalih družbeno-političnih
razmer tako na evropskih tleh kot tudi v tedanji Češkoslovaški ogledati tudi vplive
preteklih in sočasnih literarno-umetnostnih tokov, ki so botrovali k njenemu nastanku.

2.2 Vplivi na rojstvo češke avantgarde
V začetku 20. stoletja na Češkoslovaškem lahko odkrijemo izrazito dejavno kulturno
delovanje z mnogimi mednarodnimi stiki in teoretičnimi dialogi, ki so potekali v relaciji
Zahod–Vzhod, kjer Češki kulturni prostor predstavlja stik dveh različnih polov
evropske literature. Češke avantgardne skupine so tako imele dobro izpostavljene stike
z drugimi evropskimi gibanji avantgarde; tako denimo s Francijo s francoskim
gibanjem nadrealizma, preko Italije in Marinettija s futurizmom, preko Rusije s
kubofuturizmom, konstruktivizmom ter proletarsko-revolucionarnimi avantgardnimi
tendencami, kot tudi – sodeč po pregledanih dokumentih preko Jugoslavije – z
gibanjem zenitizma, saj je to imelo v Pragi uredniško predstavništvo svojega časopisa
Zenit. Kot pojasnjuje Vlček, pa na avantgardna gibanja v Vzhodni in Centralni Evropi
niso delovali le vplivi tujih kulturnih centrov – Pariza, Berlina, Haaga, Milana in
Moskve, temveč tudi in predvsem njihovo lastno kulturno izročilo. To še posebej velja
za češke avantgardne skupine, saj je bila njihova umetnost tako odziv na lastno
zgodovino, kot tudi priključitev k progresivnim umetniškim razvojem drugod v Evropi
Stiki s sočasnimi modernističnimi tokovi ter posredni in neposredni vplivi tujih
avantgardnih gibanj nam tako predstavljajo pomemben dejavnik za vznik avantgarde
na čeških tleh, saj se je ta izgradila z ozirom tako na lastno tradicijo kot tudi na sočasne
inovativne ideje posameznih avantgardnih gibanj. Enega prvih vplivov na češko
avantgardo lahko iščemo v enem prvih evropskih avantgardnih gibanj, in sicer gibanju
dadaizma. Ta se je v evropskem kontekstu strogo uprl tradicionalni kulturi in estetiki,
hkrati pa smešil pretekle vrednote družbe, ki jih je razumel kot odgovorne za začetek
prve svetovne vojne in povojne evropske krize. Dadaizem na Češkem sicer ni pustil
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večjih sledov, vendar ga lahko definiramo kot vpliv na vsesplošno krizo evropskega
duha, ki je sledil po vojni in pustil tendence v avantgardnih ustvarjanjih. Zasledimo ga
lahko bodisi pri posameznih ustvarjalcih – predvsem je značilen za avtorje na območju
Brna, denimo pri Adolfu Hoffmeistru, Levu Blatnýu, Čestmiru Jerabeku – bodisi
dadaizem v svojem vplivu zasedimo tako prek revolucionarnosti pri Devětsil kot
osvoboditve besed na gibanje poetizma. Več sledi opazimo z gibanjem futurizma, ki je
nekaj osnovnih tendenc prav tako pustil pri češkem civilizmu ter gibanju poetizma,
hkrati pa iz dokumentov in dopisovanj glavnih udeležencev avantgardnih gibanj na
Češkem vemo, da so imeli češki avtorji z vodjo italijanskega futurizma Marinettijem,
močne prijateljske stike, med njimi še posebej eden najvidnejših čeških teoretikov,
Karel Teige. Futurizem na Češkem je za krajši čas prisoten pri Stanislavu Neumannu
in v kratkem obsegu pri Josefu Hori, ki je na začetku dvajsetih let 20. stoletja ustanovil
skupino, posvečeno Wellsovemu optimizmu, prevladujočemu občutenju tistega časa,
ki je, kot Wells, združevalo optimizem z naivnim prepričanjem, da je človeštvo možno
izpopolniti preko znanosti in tehnologije. 5 Ob avantgardnih tendencah dadaizma in
futurizma je na češke avantgarde vplival tudi modernistični tok kubizma in kasnejši
kubofuturizem, ki je prav tako opazen v tedanji umetnosti in literaturi. Ob tem ne
smemo pozabiti na močan vpliv ruskega konstruktivizma, ki je pomenil osnovni
gradnik gibanju poetizma in gibanje francoskega nadrealizma, ki je sprožilo češko
gibanje surrealizma. V času rojstva avantgard je tako, kot vidimo, češki literarni prostor
obkrožen z mnogimi pojavi, denimo nemškim ekspresionizmom, francoskim
dadaizmom in nadrealizmom, ruskim in italijanskim futurizmom, kubizmom,
kubofuturizmom ter konstuktivizmom, hkrati pa ob tem v domačem prostoru razvije
vsaj dve izrazito močni avantgardni gibanji. Gre za gibanje poetizma, 6 ki je edino
izvorno češko avantgardno gibanje7 in gibanje češkega surrealizma, ki se razvije ob
posredovanju francoskega vpliva. Pri tem je potrebno omeniti tudi delovanje
Pri tem je Hora izhajal predvsem iz začetnih verzov iz Máchove pesnitve Maj. Po izletu v Italijo leta
1925 je pod vplivom bolezni začel pisati bolj introspektivno ter kmalu umrl, z njim pa je češko
navdušenje nad futurizmom kmalu izginilo.
6
Ta se na Češkem pojavi v začetku dvajsetih let 20. stoletja in deluje vse do konca tridesetih let, poleg
surrealizma pa ga lahko štejemo za vodilno silo češke avantgarde. Za avantgardno gibanje poetizma je
najbolj zaslužen pesnik, teoretik, slikar in arhitekt Karl Teige, ki je bil teoretični vodja skupine Devĕtsil,
ki s svojim ustvarjanjem predstavlja središčen nabor poetističnih del. Del svoje teorije poetizma je
naslonil tako na vizionarske tendence futurizma in tedanje francoske avantgarde kot tudi Bergensovega
vitalizma in estetike, ki jo lahko primerjamo z poetiko Apollinaira in Lautreamontona. (Winner, 2015).)
7
Gibanje poetizma s svojim delovanjem zamre proti koncu 30. let, ko se transformira v gibanje
surrealizma. Teige, ki obvelja za češkega Bretona, leta 1934 skupaj s pesnikom Vitezlavom Nezvalom
po zgledih iz Francije ustanovi surrealistično gibanje na čeških tleh.
5
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proletarske avantgardne umetnosti znotraj skupine Devětsil, ki je prav tako krojilo
avantgardno ustvarjanje, vendar ob tem ni bilo dovolj izrazito, da bi preživelo. (Winner,
2015)

Ob tem je potrebno omeniti, da so tako zunanji kot tudi notranji vplivi, ki so vplivali in
spreminjali češko literaturo v tedanjem času potekali predvsem skozi osrednji mesti
Brna in Prage, dveh večjih urbanih središč, kjer so sobivale raznolike kulture. Ravno tu
lahko opazimo razrast različnih avantgardnih tvorb, filozofskih tokov in skupno mesto,
kjer so se srečevali različni ustvarjalci, teoretiki ter pomembni jezikoslovni teoretiki,
kar vse priča o bogati kulturno-literarni izmenjavi, ki je služila za osnovo gradnje
avantgardnih tvorb. Češki ustvarjalci avantgarde, ki so pripadali tako literarnemu,
gledališkemu in umetnostnemu svetu, so podobno kot tuji umetniki avantgarde iskali
nove izrazne moči. Pri tem pa so raziskovali meje visoke in nizke kulture, meje jezika
ter se v svojih iskanjih nove izrazne moči oddaljili od tedaj uveljavljene kulture. Svoj
izraz so iskali v vsakdanjih virih, kot so bili časopisi, ljudska zabava, popularna kultura,
novi mediji, preko njih pa izgradili nov jezik in umetnost, ki je globoko zarezala v
tedanji umetniško-literarni kanon. Kot pravi Klaus van Beyme (2005), so se
avantgardna gibanja, podobno kot drugod v Evropi, na Češkem pojavila kot odziv na
napetosti med umetnostjo, znanostjo in politiko. V povezavi s samo avantgardo so pri
tem pomembni mit o enosti življenja in umetnosti, negativen odnos do znanstvenih
institucij, ki so ustvarjale nove umetniške doktrine, ter razmerje med posameznikom in
skupnostjo. Kot posledica so avantgarde razbile odnos med ustvarjalcem in
prejemnikom, tako da je umetnost postala podobna znanosti in teoretizirala o lastnih
postopkih. Umetnost se je sekularizirala in začela kazati zanimanje za para-religijo,
ezotericizem, okultizem ipd., takšna umetnost pa je težila k enosti in pri tem
povezovanju različnih medijev ter umetnosti in politike (predvsem italijanski in ruski
futurizem). Seveda je ob tem prihajalo tudi do razhajanj in sporov v samih gibanjih
(tako recimo znotraj pariškega nadrealizma in praškega surrealizma), nekateri
posamezniki pa so se osamili, saj niso želeli, da jih omejuje kakršenkoli –izem. V češki
avantgardi imamo mnogo primerov takšnih posameznikov, kot so recimo Richard
Weiner, Ladislav Klíma, Jakub Deml, Josef Čapek, Alois Wachsman, František Halas,
Bohuslav Reynek, Vladimír Holan, Dan Zahraníček idr. Potrebno je omeniti, da je
razvoj češke avantgarde bolj zapleten od zgolj enostavne podobe surrealistov in
Devĕtsila kot manj avtentične avantgardne tvorbe na eni strani, in odstopajočih
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posameznikov kot bolj avtentične avantgarde na drugi strani, saj je ves čas šlo za
preplete in sodelovanja tako med skupinami, kot tudi posamezniki. (Beyme, 2005)
S tem, ko smo pojasnili družbeno-kulturno situacijo, ki je na čeških tleh potekala ob
rojstvu avantgard in si ogledali specifiko same češke avantgarde, ki je obkrožena z
vplivi drugih avantgardnih tendenc, stran od njih pa je izgradila tudi svojo lastno
izročilo. Ta glede na evropski kontekst pomeni izrazito avantgardno umetniško
soočanje s svojo zgodovino, hkrati z vizijo izgradnje prihodnosti, s čimer lahko češko
avantgardo glede na raznolika gibanja, ki so v času prve polovice 20. stoletja sobivajoč
ustvarjala kulturno situacijo na Češkem in se ob tem pogosto transformirala,
pregledamo vse od njenih začetkov. Tako lahko začetke za nastavke češke avantgarde
iščemo že eno generacijo pred dejanskimi avantgardnimi skupinami, na prelomu iz 19.
v 20. stoletje. Zaradi specifike češke avantgarde bomo zato v magistrski nalogi tako v
celotnem času delovanja avantgarde na čeških tleh prehajali med transformacijami
različnih gibanj, vse od začetka, torej od predhodnikov avantgard, do samega zatona
avantgardnih gibanj, ki ga je v veliki meri povzročila cenzura totalitarnega režima, ko
avantgardna gibanja bodisi prenehajo z delovanje bodisi le-tega prestavijo v podtalje.

2.2.1 Predhodniki avantgarde na čeških tleh
Opremljeni z zgodovinsko podlago in vplivi, ki so doprinesli k pojavom avantgarde na
čeških tleh 8 tako lahko pregledamo transformacijo češkega umetniško-literarnega
prostora v tedanjem času. Ta se v začetni fazi zaradi pridobitve samostojne države, kot
smo ugotovili, osredotoča na krepitev nacionalne zavesti, hkrati pa se zelo oprime
dražajev iz tujine, ki jih nadaljuje na svojih tleh.

Sami avantgardisti so kot prelomno leto za vznik avantgarde sicer postavljali 1921, ko
so se oddaljili od nemškega ekspresionizma in italijanskega futurizma in začeli z novim,
lastnim gibanjem v novi, lastni državi. Teige je v svojih esejih Novým smerĕm (V novo
smer) in Obrazy a předobrazy (Podobe in predpodobe), ki jih je že zastavil kot
nekakšne

manifeste,

razdelil

stare

umetnosti

formalizma

(impresionizem,

Avantgardne tendence v češki literaturi povzročijo premik glavne tematike; ta preneha biti zgodovina
in podeželje, pač pa večjo težo pridobi kult civilizacije, poveča se zanimanje za inovativne pristope v
umetnosti in literaturi.
8
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ekspresionizem in kubizem) v nasprotju s sodobnimi umetnostmi, ki bodo prešle vse
pretekle –izme. Že sama teoretska pisanja Teigeja pa kljub očitni želji po zanikanju
vsega, kar je bilo v ustvarjanju, aplicirajo na sprejemanje preteklosti in umetniških idej
tedanjega časa, saj se je tudi sam velikokrat navezoval na Šaldovo idejo sinteticima in
sinteze9 . Teige začetke avantgarde postavlja v devetdeseta leta 19. stoletja, za prve
avantgardne manifeste pa postavlja ravno Šaldov esej Syntetismus v novém umĕní
(Sintetizem v novi umetnosti) in nasploh trdi, da se je v devetdesetih začela vstaja in
upor proti ustaljeni normi, četudi takrat gibanja še niso bila poenotena v integralno
celoto. (Teige, 1994) Tako se lahko vprašamo, ali so skupine, ki so se pojavljale v
dvajsetih letih 20. stoletja res točka preobrata v kontinuiteti razvoja umetnosti na
Češkem, ali pa govorimo dejansko o nadgradnji razvoja. (Vojvodík, The Czech Avantgarde)
Večina raziskav začetek češke avantgarde res postavlja v leto 1920, ko se je osnovala
skupina Devĕtsil, vendar pa moramo stopiti korak nazaj in pogledati še dlje v preteklost,
da lahko ugotovimo, kje so se razvili nastavki za avantgardo. Kot ugotavlja Vojtĕch
(2008), se češka avantgarda v vezi s tradicijo namreč lomi le na površju, v svojem bistvu
pa ji ostaja zvesta in iz nje celo plodovito črpa. Za avantgardna dela tako predpostavlja
strukturno dvojnost, tako kot sta v dvojnosti koncepta modernizma in modernosti, saj
vsebujeta heterogenost in pluralnost. Na eni strani avantgardna dela na čeških tleh torej
težijo k inovaciji in eksperimentu, po drugi strani pa so še vedno zavezana tradiciji.
(Vojtĕch, 2008)
V zvezi s tem moramo torej pregledati predhodnike čeških avantgard in seči v obdobje
ob koncu 19. in začetku 20. stoletja. Tedaj sta v češki literaturi v grobem obstajali dve
tendenci; in sicer realistična sfera, v katero spadajo predstavniki Vladimir Vašek,
Antonin Sova ter Josef Svatopuk Machar ter simbolistična, dekadentna sfera v katero
prištevamo Jiřija Karaseka, Otokarja Březino in Otokarja Theera. Že tedaj znotraj nove
generacije umetnikov zasledimo zagovarjanje negacije obstoječe družbene stvarnosti;
leta 1895 tako v duhu zavrnitve družbeno-umetniških idealov izide Manifest češke
Tudi sama ideja avantgarde nas napeljuje na to misel, saj je bil denimo cilj avantgardne skupine Devĕtsil,
tako kot cilj večine drugih avantgardnih gibanj, stvaritev Gesamtkunstverka, sinteze vseh posameznih
umetniških oblik. S tem lahko izrazimo tudi rdečo nit, ki se je vlekla skozi celotno obdobje avantgardnega
ustvarjanja; prav združevanje in odnosi posameznih medijev, subjektov estetski doživljaj in njegov
učinek na doživljanje resničnosti ter razmerje s tradicijo.
9
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moderne. Češka moderna se je navezovala na tako imenovane preklete pesnike, pri
čemer se je na čeških tleh izoblikovalo simbolistično pesništvo.10 Pri tem so simbolisti
umetnost dojemali kot dejavnost redkih izbranih, slavili so bogate metaforične izraze
religije in mistike ter pesimistično in subjektivno raziskovanje svojih duš. Na drugi
strani pa so imeli realisti z ustvarjanjem Macharja11 večji vpliv na umetnost dvajsetih
let, saj je Machar pesnikovo vlogo dojemal kot družbeno aktivno. Prav tako kot
Neumann in Šalda, se je Machar povezoval s socialnimi demokrati in delavskim
gibanjem, s svojim ustvarjanjem pa kot najbolj reprezentativni predstavnik realistične
poetike začrtal smer delovanja kasnejših avantgard. Ob tem ne gre pozabiti omeniti tudi
pomembne anarhistične skupine umetnikov, ki so se sicer nepovezani zbirali okoli
Stanislava Kostke Neumanna in časopisa Novy Kult (Novi kult).
Ob tem se v prvem desetletju 20. stoletja že pojavijo prve skupine z lastnimi programi
in manifesti, ki jih je, vsaj kar se tiče vizualnih umetnosti, družila zavrnitev
impresionizma in post-impresionizma. Temu že tudi lahko rečemo prve avantgarde v
polnem pomenu besede, 12 četudi so svoje začetke začele osredotočene na likovno
umetnost, saj je imela ta vpliv tudi na druga področja umetnosti in literature.

2.2.2 Začetki avantgardnih tendenc v likovni umetnosti
Če želimo dobiti globlji uvid v razvoj češke avantgarde moramo zato pregledati tudi
umetnost v širšem pomenu besede, saj so se avantgardne tendence začele v sklopu
likovne umetnosti, od tam pa nadaljevale svojo pot v literaturo.
Prva generacija čeških avantgardistov, ki so bili osredotočeni na likovno umetnost, se
je s svojim delom predstavila leta 1907 na razstavi osmih umetnikov: Gohumila
Kubište, Emila Fille, Antonina Procházka, Otakarja Kubína, Vincenca Beneša,
Ob tem se v tedanjem času izoblikuje tudi impresionizem, ki ga zasledimo v delih Fráňa Šrámka,
Antonína Sove, Karla Hlaváčka, Viléma Mrštíka, Jiřja Mahena, Marie Pujmanove, Rudolfa Těsnohlídeka,
Růžene Svobodová.
11
Izbiral je teme vsakdanjega življenja, ki jih je ubesedil v neposrednem in preprostem stilu, na trenutke
pa je celo uporabljal govorjeno češčino, ki se je, kot smo že omenili, razlikovala od svoje zapisane
različice, še posebej pa je bila tabuizirana prav njena raba v poeziji
12
Te so se na Češkem obdržale vse do leta 1958 s skupino surrealistov, pri čemer je pomembno povedati,
da pri njih ni šlo za kakšno neo ali post-avantgardno gibanje, temveč odmev medvojnih avantgard, ki je
nadaljeval tako z njihovim programom kot estetiko, kot bomo pojasnili v poglavju o surrealizmu.
(Vojvodík, The Czech Avant-garde)
10
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Bedřicha Feigla, Arthurja Pittermanna in Willja Nowaka. Njihove figure so se pod
vplivom razstave del Edvarda Muncha v Pragi leta 1905 osredotočale predvsem na
izrazno moč umetnosti, ki predstavlja psihično dramo notranjega življenja modernega
človeka, tako pa so se v svojem ustvarjanju jasno opredelili kot nasledniki realistov.
(Vlček) Umetniki nemških in čeških korenin so svojo skupino poimenovali Osma in
danes velja za prvo avantgardno skupino na čeških tleh. Ta je, kot opozarja Vojvodík v
The Czech Avant-garde, že v letu 1907 doživela izredno negativen odziv, ko so na
razstavi predstavili dela, ki so nasprotovala impresionističnim pravilom in motiviki.
Osma za razliko od prejšnje generacije Art Nouveau ni iskala harmonične sinteze
narave in kulture, temveč je želela na dinamičen način združiti psihično doživljanje in
moderno družbeno realnost (Vlček). Kot pojasnjuje Vojvodík, so umetniki, zbrani okoli
skupine, uprizarjali povečini mestna, urbana okolja, s tem pa tudi tematiko
deindividualizacije in desubjektivizacije, ki so jo nosili pojavi svetovnih metropol. Na
platnu se je tako začela prikazovati človekova notranjost in globine njegove še
neraziskane psihe, obenem pa se je lahko izrazilo tudi ponorelo stanje moderniziranega
sveta. Poleg Muncha so jim za zgled služile še slike Pabla Picassa in Georgesa Braqua,
pod dodatnim vplivom Paula Cézanna pa so člani skupine kot glavni princip dinamične
konstrukcije prevzeli kubistično slikarstvo. (Vlček)
V teh letih je k sintezi, ki je značilna lastnost avantgardnih gibanj, najbolj strmel
Bohumil Kubišta, ki je združeval ne le tradicionalno in moderno umetnost, temveč tudi
zahodno in vzhodno, za svoj princip delovanja pa je celo uporabljal novo skovanko,
penetrizem. S svojim delom, ki je bilo pod močnim vplivom francoskega kubizma, je
za gibanje navdušil mnogo sonarodnjakov, tako pa se je skupina Osma 13 ločila od
ostalih umetnikov, ki so še vedno ustvarjali po principih impresionizma in postimpresionizma. Osnova, iz katere je skupina Osma izhajala, je bila tako mešanica češke
tradicije – Edvarda Muncha in bohemijskega baroka – ter novejših pristopov, ki so se
pojavili na zahodu Evrope. Ravno češkemu kubizmu in s tem skupini Osma pa lahko
Na češkem umetniškem področju se poleg skupine Osma avantgardam prav tako približa skupina
Sursum, ki je sicer obstajala le malo časa, osredotočala pa se je na intelektualno opredelitev umetnosti in
umetniške oblike. Tako se je že kazal odmik od simbolizma, predvsem preko idej mitologizma in
historizma, saj so se člani skupine večinoma zatekali k okultizmu, hermetizmu, spiritualizmu in
misticizmu. Obenem se je v Sursumu ob visoki kulturi, ki se je izražala skozi prej naštete oblike, pojavila
tudi heretična tradicija demonologije in drugih sekularnih gibanj, ki jih Cerkev ni podpirala, saj je
skupina nosila bolj anarhistične, estatične in erotično-seksualne elemente. (Vojvodík, The Czech Avantgarde)
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pripišemo zasluge, da je Praga kasneje med leti 1910 in 1916 delovala kot eden
najpomembnejših centrov začetne avantgarde. (Vlček)
V tem obdobju se češko slikarstvo namreč oddalji od barve in forme in se dinamizira,
kar so kasneje še stopnjevali v Skupini vizualnih umetnikov, ki je vedno bolj sprejemala
tendence kubizma.14 Z vzpostavljanjem tridimenzionalnega videnja na ploski površini
so tako vedno bolj izpostavljali vid in subjektivno domišljijo, ki sta zahtevali, da se dela
vzpostavljajo kot avtonomna v svoji umetniški zasnovi. (Vojvodík, The Czech Avantgarde)
Skupina Osma je s svojimi tendencami pomembno vplivala na kasnejše avantgarde ob
tem pa se je do leta 1911 še dodatno razširila. Pridružili so se ji še Václav Špála, Josef
Čapek (slikarja in pisatelja), Otto Gutfreund (kipar), V.H. Brunner (karikaturist),
Zdenĕk Kratochvíl (grafični oblikovalec), Pavel Janák, Josef Gočár, Josef Chochol,
Vlastislav Hofman (arhitekti), Václav V. Štech (umetnostni zgodovinar) in literata
Karel Čapek in František Langer. Svoja mnenja so člani skupine objavljali v reviji
Umĕlecký mĕsečník (Umetniški mesečnik), ki ni služila le za obveščanje med člani
francosko usmerjene češke umetniške in literarne avantgarde, temveč tudi med nemško
govorečimi pisci, ki so živeli v Pragi. Med njimi lahko naštejemo Franza Werfela,
Alberta Ehrensteina, pa tudi druge, ki so predstavljali ekspresionizem v nemški
literaturi in likovni umetnosti. V reviji je poudarek ležal na analizi povezav med
avantgardo in primitivno umetnostjo, folkloro in še posebej afriškimi (arhaičnimi)
kulturami, pri čemer se je jasno pokazala ena najmočnejših teženj avantgard po
primitivnem in neobveznem izrazu. Prav tako pa je revija vsebovala tudi probleme,
povezane s teorijo umetnosti, še posebej lahko v njej zasledimo ideje umetnostne
zgodovine dunajske šole. V skupku vplivov, ki so doprinesli k razvoju češkega
kubizma, pa je ta najbolj izrazit izraz dobil v slikarstvu in kiparstvu, v podobi, ki je
služila kot mirovalna točka med svetom duha in svetom čutov, med naravo in vesoljem,
natančneje pri kiparju Ottu Gutfreundu, ki je v svojih delih polarnost doživljanja sveta
stopnjeval do dramatičnih razsežnosti. (Vlček)
Teige je tako v kubističnem slikarstvu videl vzporednice s surrealizmom, saj pravi, da so se kubistični
eksperimenti zares zgodili v alkemistovem laboratoriju, slikarstvu. Ta je pomenil najglobji, skrit in
okulten čut, ki ga niso dojeli niti teoretiki, niti slikarji sami, in ga lahko razvozlamo v luči kasnejšega
surrealizma. (Teige, Hermeticky kubismus) Obe gibanji sta namreč zahtevali avtonomnost in
samonamenskost kreativnega procesa in umetniškega dela.
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Med letoma 1911 in 1912 popeljejo člani skupine Osma umetniško ustvarjanje do
vrhunca kontradiktornih tendenc, ko pod vplivom tuje umetnosti prevzemajo tudi
elemente, ki francoskemu kubizmu nasprotujejo. Tako je bilo za skupino izrednega
pomena srečanje z nemškim ekspresionizmom preko del Adolfa von Hildebranda in
Aloisa Riegla, ki je izredno zaznamoval njihovo nadaljnje ustvarjanje, saj so v svojih
delih začeli iskati način, kako na novo vzpostaviti povezavo med optičnimi in
haptičnimi 15 oblikami izražanja, ki so se vzpostavila pri Gutfreundu. Ta je želel
dematerializirati resničnost kot nujno sredstvo, s katerim objektificiramo abstraktno
resničnost v kiparstvu. Zavrnil je popolno mimetičnost in jo nadomestil z abstrakcijo in
simbolom. Pri tem se mu je pridružil še Kubišta, ki je nadaljeval s spojem kubizma,
ekspresionizma in futurizma v bolj kompleksne in simbolne sinteze, ki so se
posluževale tudi vzhodnih in afriških virov. Želja po raziskovanju notranje stiske in
čutnosti, se je pod vsemi temi vplivi izražala v nekakšnem vizualnem hedonizmu, ki so
ga prevzeli člani skupine. Proti koncu prve svetovne vojne je skupina razpadla, hkrati
pa se je ob premisleku o osnovnih vrednotah človeške misli vzpostavila nova skupina
čeških umetnikov, imenovanih Tvrdošíjní (Trmasti, Vzdržni). (Vlček)
Skupina Tvrdošíjní, ki se pojavi ob zatonu skupine Osma, je združevala civilizem ter
kubizem in kubo-futurizem. Predstavlja zadnjo avantgardistično skupino pred pojavom
čeških literarnih avantgard v pravem pomenu besede, vendar tudi sama kmalu po svoji
formaciji zatone v pozabo. Skupino je združevalo neopisno, nemimetično prikazovanje
življenja, ki pa se je izražalo na veliko različnih načinov: od kubizma pri Josefu Čapku
in Vlastislavu Hofmanu do purizma, naivne umetnosti, eksotizma, ljudske umetnosti in
urbane folklore, po katerih je Čapek leta 1921 napisal delo Nejskromnĕjši umĕni
(Najbolj skromne umetnosti), ki je imelo velik vpliv tudi na razvoj miselnosti češke
literarne avantgarde.
Podobno kot nemški ekspresionisti, so tudi češki umetniki želeli poenostaviti formalne
lastnosti umetnine, da bi pomen lahko bil izražen bolj učinkovito in neposredno. Špála
se je iz tega razloga omejil na dve preprosti obliki in tri barve, belo, rdečo in modro,
omejene barve pa sta uporabljala tudi J. Čapek in Kremlička, ki sta se bolj osredotočala
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Haptične oblike so oblike, ki se poslužujejo neverbalne komunikacije izključno preko rabe čuta za tip.
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na svetlobo, s katero sta želela poudariti trenutnost. Vsi člani skupine Tvrdošíjní so
trdno verjeli v to, da ima umetnost moč oblikovati posameznikov odnos do sveta in da
o pravi družbeni umetnosti ne moremo govoriti, dokler se odnosi med ljudmi ponovno
ne utrdijo. Na ta način pa so postavili mišljenje, ki ga je kasneje prevzela najbolj
radikalni češki avantgardisti, ki so se združili in ustanovili skupino Devĕtsil. (Vlček)
Četudi pozno, je Čapek leta 1924 zapisal vodilo že razpadle skupine, namreč da je bil
namen skupine Tvrdošíjníh prav v razrahljanju in denudaciji slikarstva ter kot tak
konstruktiven in formalen dinamizem. (Čapek, 1998) Tu je predvsem zanimiva raba
besede denudacija, ki spominja na Shlovskyevo rabo besede defamirializacija, s katero
je opisoval denudacijo umetniške tehnike. Ker lahko trdimo, da Čapek njegovih
teoretičnih razprav ni poznal, je zanimivo, da se je v medvojni avantgardi na Češkem
pojavila tudi strukturalistična miselnost. (Vojvodík, The Czech Avant-garde)
Potrebno je dodati, da skupina Tvrdošíjní sinteze ni več doživljala kot zgolj formalno
rešitev nasprotij v umetnosti, znanosti, filozofiji in zgodovini, ki je obsedala češke
kubiste in je tako pomenila nadgradnjo prejšnjih teorij. Sintezo so na novo opredelili
kot združitev celotnega kreativnega mišljenja preko ponovne oživitve čarobnega, ki je
imanentno v realnosti. Leta 1919 je ideologijo skupine povzel teoretik Václav Nebeský:
»Do zdaj smo opredeljevali [umetnost] zgolj z vidika forme; sedaj pa jo moramo
definirati bolj natančno, tudi iz vidika vsebine«. (Nebeský 16) Skupina Tvrdošíjní si je
torej prizadevala k temu, da bi v prostoru, prenasičenem s postavitvijo in formo,
pozornost vrnila pomembnosti vsebine.
Ker je za avantgardna gibanja značilna sinteza različnih umetnosti, lahko iz novih
gibanj, ki so se najprej pojavila v slikarstvu potegnemo vzporednice tudi z literaturo.

2.2.3 Nadaljevanje avantgardnih tendenc iz likovnostih umetnosti v literaturo
Če torej pogledamo na literarno področje, se je vpliv kubizma prav tako kot v slikarstvu
pojavljal tudi kot pomemben vpliv na češka literarna gibanja. Ta se je literaturi pojavil
predvsem na področju proze, kjer denimo Josef Čapek v reviji Almanach na rok 1914
(Almanah v letu 1914) v treh kratkih zgodbah preko pripovedovalca-umetnika uničuje
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znane oblike predmetov in jih na novo sestavlja. Kot rezultat njegovega vpliva literatura
pod kubizmom ni več obremenjena z obliko stvari in psihologijo percepcije, tako pa
podobno kot slikarstvo dekonstruira objekte, jih ponovno sestavlja v geometrijske like
in dekorativno postavljene barvne površine. (Vojvodík, The Czech Avant-garde)
Četudi je moč češko avantgardo iskati že pred pojavom pravih avantgardnih literarnih
skupin znotraj upodabljajočih umetnostih, ki so s svojimi novimi pristopi prav tako
vplivale na literarno področje pa je ob vzniku literarnih avantgard opaziti, da povezava
z njimi ni vedno mogoča. To je denimo dobro vidno že pred formacijo Devĕtsil, kot
enega prvih dobro organiziranih avantgardnih literarnih skupin, ko postane jasno, da
povezava s skupino Tvrdošíjní in tudi prejšnjimi avantgardnimi gibanji ne bo mogoča.
Teige, kot eden glavnih teoretikov v skupini Devĕtsil, se je namreč v svojem eseju Vĕc
Tvrdošíjných (Primer Tvrdošíjnih) odklonilno opredelil do umetnosti pred njihovo
generacijo, ki jo je vodila izkušnja vojne, ter njihovo generacijo, ki ustvarja
neobremenjena, med umetnostjo preteklosti in umetnostjo prihodnosti. (V
Československé noviny 2, No. 1. 1923) Točka, pri kateri lahko najdemo vzporednice in
je združevala tako zgodnji Devĕtsil kot prejšnji Tvrdošíjní in celo skupino Osma, pa je
bila primitivizem, ki ga sicer Teige pri Tvrdošíjní ni priznaval, saj je bil prepričan, da
se je potrebno prav s primitivizmom16 osvoboditi umetnosti prejšnjih generacij.
Kot vidimo so na predhodnike čeških avantgard vplivali tako zunanji, tuji vplivi
različnih umetniško-literarnih tokov kot tudi domač prostor. Avantgardna gibanja v
večini primerov strmijo k sintezi vseh vrst umetnosti. Zato ni presenetljivo, da so prve
tendence in novosti v umetnosti in literaturi na češka tla prihajale vsaj na začetku preko
likovne umetnosti, ki se je med prvimi osvobajala tradicije preteklih obdobji. Na
predhodnike čeških avantgard je torej v veliki meri vplivala spremenjena slika sveta, ki
se najprej pojavi v likovni umetnosti, saj ta s svojimi inovativnimi pristopi vpliva tudi
na razmah avantgardnih tendenc, tako v češki umetnosti kot v literaturi. Če za
predhodnike češke avantgarde vzamemo umetniško skupino Osma, ki je v sebi
združevala tendence kubizma in ekspresionizma in kasnejše formacije skupin, kot

Potrebno pa je zavedanje, da so tako Tvrdošíjní kot Devĕtsil primitivizem dojemali na enak način, kot
nenaučen in nezaveden izraz, ki kasneje ponovno dobi zagon v delih surrealistov. Kar se tiče skupine
Osma, so primitivizem sicer uporabljali, vendar v drugačnem, klasicističnem pomenu besede, ko je še
pomenil sovzpostavljanje tradicionalne in inovativne umetnosti.
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denimo Tvrdošíjní, pa opazimo še dodatno lastnost avantgardnih gibanj. To je njihov
zaton in relativno hitre transformacije gibanj od enega k drugim, ki so se na Češkem
prek tujih in domačih vplivov sintetizirali v enem prvih pravih literarnih avantgardnih
gibanj, nastalih na čeških tleh, skupini Devĕtsil. O njej bo govora v naslednjih
poglavjih, vendar pa se moramo pri tem najprej osredotočiti na začetke civilistične ideje
ter proletarske umetnosti, ki so pomenili začetek formacije te skupine.

2.3 Začetek literarne avantgarde na Češkem – civilizem in proletarska
literatura
Začetne formacije pravih literarnih avantgardnih skupin znotraj češke literature lahko
uvrščamo v območje civilizma, ki združuje predvojne modernistično osredotočene
pisatelje in pesnike, ki so pomembni znotraj generacije 1914. Med pomembnejše
umetnike te generacije lahko uvrstimo brata Čapek in Stanislava Neumanna.
Karel Čapek17 je bil pomemben predvsem pri vnosu tujih vplivov na češko literarno
področje, prek prevodov francoske in evropske literature, pri čemer so izrednega
pomena glede prenosa idej, ki so pomagale pri izgradnji literarnega avantgardizma na
Češkem, predvsem njegovi prevodi Apollinaira. Podobno kot Neumann, ki je h gibanju
avantgarde prispeval predvsem s svojimi futurističnimi teorijami in poetičnimi
praksami, je tudi Čapek promoviral rabo prostega verza, ki ga je dojemal kot najboljše
sredstvo za osvobajanje poezije izpod tradicionalne metaforike. Pomembna pa je bila
predvsem njegova raba oralnosti jezika, ki ga je za razliko od ustaljene pisane češčine,
sam zapisoval bližje dejanski intonaciji, glasovni zgradbi in slovnici navadne,
govorjene češčine. Posebej zanimiva za poetiste je bila, kot bomo videli kasneje,
Čapkova želja, da ustvari umetnost, ki ni namenjena majhnim elitističnim skupinam,
temveč bi bila dostopna vsem, ki bi jo potencialno želeli brati. Za ta namen je uporabljal
nove forme, recimo časopisni feljton, kjer so se zgodbe pojavljale v epizodah, ter
detektivke, ki so se posluževale kolažne oblike izrezkov iz dnevnega časopisa, saj je
ravno kolaž postal eden kasnejših temeljnih poetističnih postopkov združevanja
različnih medijev umetnosti. Ideje, ki sta jih zagovarjala brata Čapek, in v katerih
vidimo nekatere glavnih lastnosti avantgardnih gibanj, npr. združevanje različnih

Obenem je bil K. Čapek avtor mnogih esejev o tuji literaturi, anglosaški, francoski in ruski, ki so
različno vplivale na češke pisatelje.
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umetnosti, osvobajanje umetnosti, drugačna raba jezika ter predvsem umetnost, ki bi
bila dostopna vsem, so tako odločilno vplivale na češke avantgardne skupine in
umetnike, povezane okoli koncepta civilizma in proletarske umetnosti. Te tendence pa
so vidne predvsem v reviji Almanach na rok 1914 (Almanah leta 1914), ki sta jo urejala
brata Josef in Karel Čapek. V njej sta objavljala članke o kubizmu in ekspresionizmu
ter s tem ustvarjala razgrete debate s predstavniki dekadentov, povezanimi z revijo
Moderní revue (Moderna revija). Obenem pa je v tej reviji že zaslediti idejno motiviko,
iz katere črpa Neumann, pri katerem Papoušek postavlja začetek civilizma.
V češkem kontekstu so sicer koncepti civilizma ali civilističnega verza nastali
neodvisno od sočasne kontekstualizacije mišljenja, ki je v tistem času potekala v
evropskoameriškem svetu. Vendar pa Vladimir Papoušek opozarja, da je gibanje
civilizma svoj temeljni vir vseeno naslanjalo na evropskoameriški kanon, pri čemer
omenja imena Walt Whitmana, Emila Zolaja ter Emila Verhaerena. Vir pojma civilizma
Papoušek najde v motu S. K Neumanna “At’ žije život!”, oz. kot bi lahko prevedli v
slovenščino “Naj živi življenje!” Ta se je prvič pojavil 2. avgusta leta 1913 v časopisu
Lidove noviny (Ljudske novice), kasneje tudi v časopisu Otvrena okna (Odprta okna),
sama izpeljava mota in ideje pa se pojavi tudi v njegovi pesniški zbirki Nove zpevy
(Novi spevi) leta 1918.
Definicija mota “Naj živi življenje” v sebi nosi formulacijo novih temeljev literature, ki
bi se oddaljila od literarnih smeri simbolizma, dekadentne dobe in ornamentalizma.
Izraz civilizma naj bi potemtakem iskal izraz, ki bi izražal nasprotno tendenco tedanji
literaturi, strmel k poenostavitvi, skupnosti in odstranitvi dosedanjega patosa, s tem pa
odstranil individualnost prejšnjih obdobij. Pri civilizmu gre, grobo rečeno, za premik
poezije nazaj v življenje, Neumann kot avtor mota pa zagovarja v skladu s to idejo
poenostavitev moderne umetnosti, njene vitalnosti in notranjega ritma, da bi bil
usklajen z resničnim življenjem. Tako denimo v poeziji zagovarja uporabo prostega
verza, ki ga vidi kot nujno in neizbežno formo, ki označuje ločnico do prejšnjih obdobji
ter mora kot tak izražati intenzivni izraz življenja, obenem pa v življenje prinašati
realiteto in je pri tem ne popačiti. Kot nadalje pojasnjuje Papoušek, Neumann svojo
idejo podpira ob že omenjenih pesnikih, kot so Walt Whitman in Emile Verhaeren, pa
tudi pri pesniku češkega rodu Otokarju Březini. Vendar pa pri tem opozarja, da
Neumann pri tem samega pojma civilizma ali civilistične poezije neposredno ne
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uporabi. V reviji Otvřena okna (Odprta okna) sicer spregovori o napakah liričnega
verza kot pojmovnika estetike preteklih literarnih obdobjih, ki jih kritizira, kot kontrast
pa v življenje kliče različne -izme, npr. fuvizem, ekspresionizem in kubizem, ko govori
o poeziji nekakšne civilne umetnosti. (Papoušek, 2011)
Če At' žije život (Naj živi življenje) in Otevřená okna (Odprta okna) kot nekakšna
manifesta pogledamo pobliže, že v prvem Neumann izrazi željo po poeziji, ki bi lahko
v harmoniji s sodobnim časom izražala nove občutke in koncepte. Umetnost naj bi
prikazovala notranjo povezanost pojavov skozi čas, saj lahko prek tropov spreminja
jezik, da ta sporoča intuitivno simfonično enost življenja. Poeziji se zato ni treba
ukvarjati z nenavadnimi in izjemnimi dogodki, ki so kasneje vidni v poetistični
umetnosti. V drugem Neumannovem manifestu, ki predstavlja prvi češki futuristični
manifest, ta napada esteticizem simbolistov, izraža prezir do tradicionalne literarne
oblike, besednega reda, podobja, rabe ločil in tipografije. V zaključku manifesta pa
pozdravlja vse oblike, ki naj bi po njegovem spadale v domeno umetnosti, tako:
Živeli:
Osvobojena beseda, nova beseda, fauvizem, ekspresionizem, kubizem, pateizem, dramatizem,
paroksizem, dinamizem, plastične umetnosti, onomatopoeizem, poezija hrupa, civilizacija
izumom in raziskovalnih potovanj!
Živeli:
Mašinerija, igrišče, Frištenský, ćeško-moravska strojna tovarna, Klavnica v centru, Laurin &
Klement, prihodnost kina, cirkus Henry, vojaški koncerti na Střelecký ostrov in v parku
Stromovka, svetovne tržnice, železniške postaje, umetniško oglaševanje, železo in beton!
(Neumann, 1921)

Vidimo lahko, da se že pri Neumannu dogaja širjenje območja umetnosti, ki kasneje
postane središčnega pomena za kasnejši poetizem. Kar se tiče njegovega ustvarjanja pa
je za samo avantgardo največ doprinesla motivika proslavljanja moderne tehnologije,
saj v formi še vedno ni prekinil rabe tradicionalnih oblik.
Kot manifestacija civilistične misli se tako ob izrazju revolucionarnega obdobja,
časovno gledano v prvi polovici 20. stoletja, pojavi proletarska kultura in umetnost. To
je prvi opredelil prav Neumann: kot kulturo, ki izhaja iz treh marksističnih tez:
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1. Vsa kultura je produkt vladajočega razreda – le ko bo delavski razred vladal po
vsem svetu, bo lahko ustvarjal svojo kulturo, kulturo brezrazredne družbe.
2. Proletarska kultura ne more nastajati v izolaciji od prejšnjih kultur, saj je
povezana s prejšnjimi razrednimi kulturami, o katerih izraža svoje mnenje,
bodisi negativno bodisi pozitivno – s tem se je češka proletarska kultura
oddaljila od prakse drugih avantgard, ki so ostro zavrnile tradicijo.
3. Proletarska kultura mora biti delo duhovne komunistične elite – namen nove
kulture ni, da bi naučila vse ljudi pesniti ali risati, kot tudi ne namerava siliti
ljudi v izobraževanje in sprejemanje umetnosti.
(Neumann, 1921)
V razredni družbi umetnost, kot jo želi vzpostaviti proletarska kultura, ne bi bila
mogoča, saj proletariatu za ustvarjanje umetnosti manjkajo potrebni osnovni pogoji.
Zato je skupina Proletkult, ki jo je kot nosilko proletarske kulture ustanovil Neumann,
želela izobraziti množice in jih osvoboditi duševnega suženjstva. Med glavne
predstavnike skupine lahko štejemo Neumanna, Halasa in Sovo, ustvarjanje vseh pa je
zaznamovalo preprosto podobje in oblika, ki je mejila že na preveliko poenostavljenost,
saj so se vsi pesniški elementi podredili didaktičnemu političnemu sloganu. (Winner,
2015)
Vizija revolucije in nekakšne zasnove novega sveta je sicer v češki literaturi prvič
izraziteje vidna že v pisanju S. K. Neumanna po letu 1918, ideja pa je k sebi pritegnila
veliko mladih intelektualcev in umetnikov, ki so po večini v samo ustvarjanje šele
vstopali. Neumann jih je poimenoval delavci uma, tiste, ki bodo dokončali to, kar je
začela revolucija fizičnih delavcev, saj jim je bila dana moč spreminjanja sveta z
neposrednimi političnimi dejanji. Prav tako je njegove nazore delil Josef Hora, ki je v
svojem eseju Smisel kulture v naši dobi zapisal:
Vendar sploh ne živimo v času umirjenosti in mirne evolucije. Nepričakovano je postalo
stalnica. Naša izguba je, če naše duše niso postale revolucionizirane. Svet je namreč postal
revolucioniziran in capljati za odhajajočim vagonom ni ne zavidujoče ne zdravo. Ključna
beseda dobe je: hitro. Smoter dobe: transformacija. Takšna je metoda in cilj./.../Kajti sedaj
moramo imeti pogum biti revni, zavračati pomoč buržuazne kulture, jemati le to, kar ne nosi
znamenja kapitalistične moralnosti, se ukvarjati raje z surovim materialom, ki se kristalizira v
dušah ljudi pod vplivom socialističnih aspiracij. (Hora, 1971)
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V svoji teoriji o novi umetnosti Hora razlaga, da je umetnost stvarjenje in stvarjenje
življenje, ter da nobeno življenje (torej umetnost) ni vredno tega imena, če ni v svojem
bistvu povezano z željami nove dobe. Kar od teh želja in ciljev odstopa, pa ne vsebuje
vitalnosti in zaradi tega ne more nositi imena prave umetnosti. V svojem eseju K
novému umĕní (K novi umetnosti) nadalje pojasnjuje, da je umetnost lahko umetnost
zgolj takrat, ko je odprta ideji kolektivizma, umetnik pa je lahko umetnik zgolj takrat,
ko lahko pozabi na svojo individualnost in postane del skupine. V tem se mu je pridružil
tudi Neumann, ki je še dodal, da se mora umetnost uskladiti s partijskim duhom ter od
njega prevzeti pravilen pogled na življenje in umetnost. Dialektika sožitja med partijo
in umetnostjo je tako zavračala kakršnokoli obliko tendenčnega liriciranja kot tudi
egotistično introspekcijo in postala edina dopuščena oblika izražanja.
Če iz manifestov in esejev preidemo na poezijo v območju ideje proletarske umetnosti,
so zanjo značilni revolucionizem, kolektivizem in tendenčnost. Slednje se izraža skozi
aktivni odnos umetnika do življenja, za katerega je značilno angažirano delovanje. V
poeziji so tako v večini primerov izražena predvsem kolektivistična čustva ter odnosi z
množicami in delavskim slojem, prav tako je pogosto izražanje proti vojni in boj proti
socialnemu zatiranju. V pesmih avtorji večinoma pozivajo k uporu kapitalizmu in
solidarnosti z delavskim prebivalstvom, glavni junaki pesmi so delavci, resničnost pa
je posredovana skozi njihove oči. Takšna poezija je preprosta zaradi želje po najboljšem
možnem posredovanju te med množice in želje po enostavnem razumevanju, ki poteka
pod motom Umetnost ima družbeno funkcijo in pomaga spreminjati svet. Poezija torej
želi sodelovati v revolucionarni preobrazbi sveta, pesniki agitatorji pa svoje pesmi
objavljajo predvsem v revijah Červen (Junij), Kmen (Pleme) in Proletkult (Proletkult).
Potrebno je omeniti, da za razliko od kasnejših avantgardnih gibanj, ustvarjalci
proletarske umetnosti sicer niso enotno združeni pod skupnim manifestom, saj že pri
Neumannovih tekstih prihaja do razhajanj v skupini, simpatizerji gibanja pa ob tem
spišejo več teoretskih esejev. Nekatere med njimi smo že omenili, med najbolj
pomembnega pa lahko prištevamo tudi Proletarsko umetnost iz leta 1922 pesnika
Wolkerja, ki šele kasneje obvelja za nekakšen manifest gibanja, kaže pa že tudi na
tendence vpliva poetizma. Wolker je namreč ob soavtorstvu Karla Teiga razmišljal o
realizmu in prišel do zaključka, da umetniško delo ni enako z resničnostjo, s čimer pa
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je zavrnil mimetično posnemanje po vzoru realizma in naturalizma. Wolkerjev manifest
se tako konča z izrekom, ki že vsebuje določene lastnosti poetistične pozicije, namreč
da želijo umetniki postati delavci, ki producirajo nove lepote sveta. Z zavrnitvijo
realizma in naturalizma je Wolker pustil odprtih mnogo možnosti za formalne
eksperimente, ki so jih kasneje izvajali poetisti. Njegove lastne poezije pa niso
zaznamovali elementi, ki so poenostavljali poezijo Neumanna, Sove in Halasa, pač pa
je svoje ustvarjanje utemeljil v češki folklori in izročilu 19. stoletja na način
prikazovanja individualnega trpljenja delavcev. (Winner, 2015)
Iz območja civilizma in proletarskega duha, ki smo jih razložili na primeru posameznih
manifestov in esejev, ki v češko literaturo prinašajo nove ideje po preporodu umetnosti
ter družbe pa v območju tega vznikne bolj organizirano gibanje Devĕtsil. Tega je moč
razumeti kot eno bolj radikalnih čeških avantgard, ki je v svojem kratkem delovanju
povezala mnogo različnih ustvarjalcev, ki so pripadali različnim skupinam in omogočil
nadaljevanje tudi v naslednje stopnje češke avantgarde, kot bomo videli v nadaljevanju.

2.4 Devĕtsil
Na literarnem prostoru tako ob skupini Proletkult sočasno opazimo tudi skupino
Devĕtsil, ki se iz območja civilizma in proletarske umetnosti in okolice avtorjev,
zbranih okoli kratkotrajnega časopisa Orfeus, rodi v letu 1920. Ta je na svojem začetku
še delovala v okviru proletarske umetnosti in ustvarjala pod rdečo zastavo proletariata.
Kasneje se je njihovo ustvarjanje sprostilo in postalo bolj igrivo, saj so se posvečali
raznim poetističnim eksperimentom. Moto skupine se je na začetku glasil:

Nová, nová je hvĕzda komunismu.
Jeho pospolitá práce
buduje novy sloh
a mimo ni není modernosti.18 (Chvatik, 1967: 1)
Sama skupina, ki je bila večinoma sestavljena iz bivših dijakov praške gimnazije na
Křemencovi ulici in gimnazije na Žižkovu, se je češki javnosti v razglasu predstavila
Nova, nova je zvezda komunizma. / Njegovo splošno delo / gradi nov slog / in mimo njega ni
modernosti.
18
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6. decembra 1920, v časopisu Pražské pondĕli (Praški ponedeljek). V razglasu sta
izpostavljeni zgolj dve točki, prva je bila izraz solidarnosti z delavci in stavko, ki je
izbruhnila nekaj tednov prej, druga pa je bila jasna opozicija kubizmu in futurizmu.
Skupino umetnikov, združenih v Devĕtsil je navduševal predvsem potencial
modernega, povojnega sveta, kar se kaže tudi v začetniški energiji in optimizmu
družbene kritike in idealističnih ciljih, ki so si jih zadala njihova dela. V začetku se je
avantgardno gibanje Devĕtsil predvsem zavestno oddaljevalo od problemov, ki so
omejevali prejšnje generacije. Kot problematične so zavrgli nasprotovanja med
teoretičnimi in intuitivnimi odnosi, s katerimi se je češka umetnost ukvarjala od
simbolizma pa vse do kubizma in jih v svoji paradoksalnosti sprejeli odprtih rok. Kot
vir za svoja ustvarjanja, ki so ga v programskih tekstih in esejih poimenovali poetični
naivizem, so tako z enim večjih teoretikov te skupine, Karlom Teigom na čelu jemali
navdušenje nad moderno civilizacijo v vseh njenih manifestacijah.
Ob tem so v Brnu ustanovili še podružnico skupine, ki je objavljala svoj časopis Pásmo
(Območje), in se je od praške skupine, bližje komunistični partiji, ideološko
razlikovala, saj je bila sama bližje socialnim demokratom. Člani skupine Devĕtsil so v
obeh večjih čeških mestih Brnu in Pragi obsegali pisatelje, kritike, vizualne umetnike,
arhitekte, ravnatelje gledališč in skladatelje. Leta 1925 se je odprlo njihovo gledališče
Osvobozéne divadlo (Osvobojeno gledališče), oblikovala pa se je tudi posebna
arhitekturna skupina ARDEV, ki je postavila večino kubističnih stavb v dvajsetih in
tridesetih letih, tako v Pragi kot v Brnu. Oblikovala se je tudi glasbena skupina, ki pa
je bila pod vodstvom Svobode in Ponca aktivna v Brnu. (Winner, 2015)

Prav tako je v Brnu prisotna tudi Brnska literarna skupina, ustanovljena leta 1921, ki je
izdajala časopis Host (Gost). V to skupino denimo prištevamo pesnike Nezvala,
Wolkerja in Biebla ter Leva Blatnya, Františka Gotza, Josefa Chaloupko, Daliborja
Chalupa, Pišo, Zdenka Kalisto ter Antonina Raža. Brnska skupina je vzornike iskala
predvsem v literaturi severnih narodov, njihovo ustvarjanje pa pogosto zaznamuje
občutenje melanholije. Njihov cilj je bil podoben cilju skupine Devětsil – iskanje novih
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izraznih poti v poeziji – vendar so se v določenih nazorih razhajali, 19 še vedno pa
uspešno delovali pri ustvarjanju revije Host (Gost), kjer je bil objavljen tudi manifest
Devĕtsila. Literarna skupina je tako nastala vzporedno z skupino Devĕtsila, tako je
podobno imela revolucionarni koncept, vendar je večji vpliv potekal predvsem iz
območja ekspresionizma, podobno so poudarjali socializem, a zavračali marksizem in
zagovarjali moralno preobrazbo družbe brez uporabe nasilja. Leta 1922 so tako objavili
programski tekst Naše nadeje, vira a práce (Naše upanje, vera in delo), ki je bil leta
1922 zavrnjen iz strani marksističnega Devĕtsila, leta 1925 pa skupina objavi tudi
Sbornik Literarni skupiny (Zbornik literarne skupine).
Začetna ustvarjalna doba Devĕtsil, ki je bila v začetkih pogojena v politični vlogi
umetnosti in podpori proletarske revolucije, zaradi razhajanja mnenj med člani v
skupini ni trajala dolgo. Če je v prvem teoretičnem spisu Teiga Podobe in predpodobe20
(Podobe in predpodobe), objavljenem v Čapkovi reviji Musaion, še vedno čutiti
marksistično in proletkultično misel, saj se naj bi umetnik postavil ob bok vojakom
revolucije, komunističnemu proletariatu, pa se je s postopno menjavo članov ideološki
spekter skupine namreč vedno bolj manjšal, vendar so se spremembe iz smeri Proletkult
v poetizem dogajale počasi. Neločenost proletarske umetnosti in poetizma se še lahko
vidi v edini številki Revoluční sborník Devĕtsil (Revolucionarni zbornik Devĕtsil), v
katerem so zbrana prva poetistična dela Vítězslava Nezvala in Jaroslava Seiferta, pa
tudi proletarsko pesništvo Wolkerja. Začetni članek, ki je sicer nepodpisan, vendar naj
bi bil delo Teiga, še vedno vključuje revolucionarne namene umetnosti, ki naj bi
pomagala v razrednem boju. Umetnost ne sme biti umetnost zavoljo umetnosti same,
temveč mora biti tendenčna in kazati k optimistični prihodnosti in socializmu. Vendar
pa pri tem ne gre spregledati Teigovega zaključnega eseja, ki že zaključuje proletarsko
fazo, saj predlaga bogatejši program poetizma, v katerem se navezuje še na ljudsko in

Razkol med obema skupinama je kasneje viden tudi pri vprašanju Wolkera, hkrati pa je potrebno
povedati, da obe skupini, četudi različnih značajev, združuje proletarska kultura.
20
Kar se tiče estetike pa je Teige še naprej zavračal futuriste, ki so zanj predstavljali duhovnike, ki častijo
puške in bajonete. Ob futurizmu je zavrnil tudi kubizem, orfizem in ekspresionizem ter nasploh vso
umetnost preteklosti, saj se je v njej videla kapitalistična korupcija. Ravno zaradi tega je bila potrebna
nova umetnost, ki bi izražala novo, brezrazredno družbeno strukturo. Novo komunistično umetnost pa
naj bi krepila narava, primitivizem in nasploh bližina življenja, kar se je kasneje izoblikovalo v
pomembne komponente poetistične estetike. (Winner, 2015)
19
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otroško umetnost, na lidovost, 21 , 22 kar naj bi bilo glavno estetsko vodilo, najbolje
izraženo v kinematografski umetnosti. Ravno ta naj bi po njem bila zmožna združiti
tako umetnike kot gledalce, izraža pa se tudi v novih vizualnih oblikah, plakatih,
slikovnih razglednicah, risanki in časopisnih ilustracijah, s čimer se zagovor
tendenčnosti počasi zamenja z bolj estetiziranim konceptom priljubljenosti. Teige nič
več ne obsoja tehnologije, temveč se nad njo navdušuje, kino, največji dosežek moderne
tehnologije, pa zaradi močnega vpliva na takratno družbo poimenuje kar deseta muza.
(Winner, 2015)
Če je torej bila začetna popularnost proletarskega gibanja namreč tako velika, da je
svojo simpatijo do nje izrazila skupina Devĕtsil že v svoji prvi javni objavi, pa se je v
skupini že kazal vedno večji odmik od proletarske umetnosti k rojstvu poetizma. Pri
tem je prišlo do razlikovanja dojemanja umetnosti, pri čemer je Teige proti koncu verjel
v odprt izraz in eksperimentacijo, Neumann pa ostajal podpornik discipline in
samoodrekanja, pri čemer je umetnost potisnil na stran kot nekaj samo sebi zadostnega.
Vendar to ni bilo tisto, kar je ustvarjanje skupine Devĕtsil ločilo od proletarskega
ustvarjanja, glavna razlika je bila namreč pogojena v razlikovanju tendenčnosti.
Medtem ko so bili proletkultovci prepričani, da je tendenčnost eno glavnih vodil
ustvarjanja umetnosti, pa se je Teigovo dojemanje s časom spreminjalo. Kot je razlagal
Jiří Wolker v svojem predavanju o proletarski umetnosti aprila 1922, je ravno
kolektivizem ob tendenčnosti gonilo revolucionarnega duha njihove umetnosti. Pol leta
kasneje je Teige v eseju Nové umĕní proletářské (Nova proletarska umetnost) poskušal
opredeliti vedno večje razlike v koncepciji tendenčne umetnosti, tako da je ustvaril
opozicijo larpurlartistične umetnosti in tendenčne umetnosti, ki se je kasneje oblikovala
v dualnost konstruktivizma in poetizma, ključno za njegove nadaljnje manifeste. V tej
opoziciji pa je opaziti tudi vzajemno komplementarnost: konstruktivizem23 kot osnovo,

Nekakšen populizem, izhaja iz besede lid, ki pomeni človek, torej dobesedno ljudskost.
Koncept poetičnega naivizma, lidovosti, je tako razširila še evforična potrditev modernega življenja.
Ravno entuziastičen odnos do vsega modernega je omogočil premostitev paradoksov med
nasprotujočimi si tendencami, predvsem nasprotjem med lepimi umetnostmi in neumetnostmi, tako v
teoriji kot v praksi.
23
Tega je na Češkem prvi izrazil Karel Teige v svojem programskem eseju Naše osnove in naša cesta s
podnaslovom Konstruktivizem in poetizem. (Teige, 1924) V njem piše, da moramo imeti v obdobju, ki
ga pogojujejo nasprotja, psihološko zmožnost opaziti čudne, skorajda paradoksalno ostre kontraste. Med
te kontraste uvršča naravo/civilizacijo, sentiment/intelekt, domišljijo/razum, strukturo/poezijo,
javno/intimno ter svobodo/disciplino, pri čemer poudarja, da nas v presojanju teh pojmov ne more voditi
ne srce ne razum, in da vrednost posameznega pojma z njegovim nasprotjem ni negirana, temveč celo
21
22
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če se izrazimo z marksističnimi pojmi – kot družbeni obstoj, poetizem pa kot krono, ki
se iz njega razcveta – kot družbeno zavedanje. Tendenčnost je še vedno zagovarjal,
vendar zgolj kot posebno vejo proletarske umetnosti, ne pa njeno gonilno silo,
Proletkult pa naredil za gibanje, ki ga je kasneje poimenoval temelj, iz katerega je zrasel
poetizem. Primer takšnega sovzpostavljanja je recimo razstava Bazaar moderne umene
(Bazar moderne umetnosti) v Pragi in Brnu med letoma 1923 in 1924, v katerem so
najbolj prepoznavna dela umetnikov Devĕtsil postavili ob anonimne plakate in tehnične
predmete.24
V duhu revolucionarnosti je Teige strmel k praktični uporabi načel, ki jih je izrazil v
svojih teoretičnih delih, tako da je po eni strani skupaj z Nezvalom izoblikoval začetek
korpusa, kasneje znanega kot poetizem. Poetistične teze so bile razširjene v manifestu,
sestavljenem iz treh dokumentov. Dva je napisal Teige, enega pa Nezval. Objavljen je
bil leta 1927 v prvi številki ReD (okrajšava za Revue Devĕtsilu). Sama revija je nosila
podnaslov »Mesečnik za moderno kulturo«, s čimer je neposredno kazala na povezavo
z Devĕtsil, ki so se opredelili kot Svaz moderní kultury (Društvo moderne kulture).
Uvodnik prve številke se vzpostavlja kot vzorna knjiga in zbirka konstruktivizma ter
poetizma, ReD je rdeč signal, ki pričakuje prihod nove kulturne epohe. (v ReD I. 2) Ob
samem manifestnem tekstu pa manifest sestavljata še Teigova diskusija Štyrskýevih ter
Toyenovih slik in Nezvalov esej Kapka inkoustu (Kaplja črnila). V teh tekstih
zasledimo jasno ločitev poetizma od proletarske kulture, pa tudi zanikanje umetnosti in
kulture preteklosti. Ločitev od preteklih umetniških gibanj je opazna že leto prej v
Teigovem eseju Hyperdada (Hiperdada), kjer je v opozicijo dadaizmu, ki ga je dojemal
kot izredno negativno gibanje, skoval besedo hyperdada, surdada oz. naddada. Ta je
označevala gibanje, nasprotno dadaizmu, v svojem opisu hyperdade pa se je približal
temu, kar je kasneje kot poetizem ubesedil v drugem manifestu. Ločnica s proletarsko
umetnostjo je prišla ravno zaradi novih ustvarjanj skupine. Teige tako piše, da je v

obogatena. Vsa ta nasprotja so se zbrala v binarnem nasprotju poetično/konstruktivno, razrešitev tega
nasprotja pa je kasneje vodila v zasnovo pesmi-slik. (Vlček)
24
Čeprav so se člani Devĕtsil v veliki meri naslanjali na gibanje Dada, pa so podobno kot njihovi
predhodniki vseeno imeli največ vplivov pri Francozih. Kot vodilne v moderni umetnosti so postavljali
preklete pesnike – Baudelaira, Mallarméja in Rimbauda. Za razliko od prejšnjih poskusov avantgarde
upodabljajočih umetnosti pa skupina Devĕtsil za začetnika najpomembnejših gibanj ni postavila Cézanna,
temveč Rousseauja, pa tudi formalni in objektivni redukcionizem Amédééja Ozenfanta in purizem
Edouarda Jeannereta. V razstavi Bazaar moderne umetnosti je tako postal jasen dualistični princip
delovanja češke avantgarde, saj se je vedno bolj čutila napetost med poetizmom na eni strani in
konstruktivizmom na drugi. (Vlček)
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največji meri poetistični duh zaslediti v Nezvalovem pisanju in da umetnost Proletkult
ni izrazna forma, ki bi lahko izražala človeško stanje, zato jo tudi lahko zavrne.
(Winner, 2015)
Na ta način pa se je končna faza Devĕtsila, ki se preobrazi v gibanje poetizma
popolnoma oddaljili od Neumanna in Wolkerja, ki sta v svoji agitacijski umetnosti
opuščala estetskost za lažjo sloganske sporočilnosti in tako zbanalizirala poezijo do te
stopnje, ko ni bila več niti poezija, niti se ni zmogla dvigniti na raven družbenega
agitatorja.

2.5 Poetizem
Pri gibanju poetizma, ki ga lahko razumemo kot nadaljevanje literarnega
avantgardizma skupine Devĕtsil, osvobojenega proletarskih tendenc, gre za svojevrsten
primer izključno češke umetnostno-literarne smeri oz. češke avantgarde, ki je nastala v
Pragi leta 1923,25 njegova ustanovitelja pa sta bila pesnik Vítězslav Nezval in teoretik
Karel Teige.
V nasprotju s proletarsko umetnostjo so se poetisti opredelili, da vsebina umetniškega
dela nikoli ne more neposredno vplivati na družbo, tako pa so, kot skupina Osma na
začetku desetih let 20. stoletja, ponovno prepoznali formo za vsaj toliko pomembno,
kot so pomembne družbeno koristne vsebine. Poetizem se v svoji osnovi torej oddalji
od želje po aktivni družbeni participaciji, prav tako pa se upre samemu konceptu
izključno proletarskih umetniških del. Družbeni aktivizem naj bi bil po Teigu namreč
izven domene umetnosti,26 saj je družba umetnost dojemala kot strukturo, ki bi morala
delovati kot zamenjava za pedagogiko, psihologijo in religijo. (Teige, 1927) Poezija, ki
poskuša biti družbeno aktivna, za poetizem namreč kot taka ni več poezija, prav tako
pa ji umanjka dovoljšna agitacija, da bi bila v svoji nameri uspešna. (Levinger, 1999)

V gibanje poetizma so vključeni številni pisatelji, pesniki, kritiki, umetniki, dramatikiin glasbeniki.
Vse druži temeljno načelo ustvarjanja preko domišljije, liričnosti, kompozicijske svobode oz. proste rabe
asociacij, odstranitev logične strukture umetniškega dela, kot denimo neuporaba ločil v poeziji,
pomembna pa jim je predvsem čista umetnost zaradi umetnosti same. (Winner, 2015)
26
Poetizem je namreč strogo zavrnil angažirano umetnost, saj je trdil, da more biti bistvo čista poezija,
očiščena ideologij. Zavrača tradicionalno vlogo umetnosti, saj je njegovo rojstvo opozicija »ideološki
poeziji« in »romantičnemu esteticizmu in tradicionalizmu«. Tako mora umetnost svoj navdih iskati v
ljudski zabavni kulturi, si preko zabave prizadevati za doživetje lepote sveta in bogatiti notranje čustveno
življenje človeka, ki naj praznuje lepoto življenja in optimizma. (Winner, 2015)
25
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Ob zavrnitvi družbenega aktivizma je Teige zavrnil tudi opredeljevanje poetizma kot
šole, saj ta koncept predpostavlja učitelja in doktrino, ki pa jo je Teige v samem
poetizmu ni želel priznati. S petimi tezami je začrtal smernice, v katerih naj bi se gibal
način gledanja poetizma.
1. Umetnost naj bo sinkretična.
2. Vsaka veja umetnosti, bodisi poezija, slikarstvo, glasba, film, naj bo umetnost
za vseh petih čutov.
3. Med različnimi umetniškimi domenami naj ne bo mej.
4. Estetsko ne more biti ločeno od neestetskega.
5. Umetnost naj bo dostopna vsem članom družbe, saj vsebuje področja, ki se jih
do sedaj ni obravnavalo kot umetnost.
Poetizem je tako opredelil kot akterja, ki naj umetnost spusti s slonokoščenega stolpa
in jo naredi v umetnost življenja, Prago pa postavi v evropsko umetniško sceno. Da to
lahko stori, pa mora poetizem zavreči ikonoklazme tistega časa (futurizem in dadaizem)
in sprejeti avtoriteto vseh možnosti in delujočih rezultatov prejšnjih umetniških
obdobij. (Winner, 2015)
Na ta način so se poetisti ločili tudi od tradicije simbolistov, ki so s sinestezijo
povezovali predvsem barvo in tone, veliko privlačnejši zgled so jim bili namreč
Apollinairovi Ideogrami. Samo povezovanje različnih oblik umetnosti pa je Teige iskal
še dlje v preteklosti kot pri simbolistih, pri Wagnerjevem Gesamtkunstwerku, ki je
združeval ples, glasbo in poezijo, ter pri Goethejevem Faustu, ki nam predstavlja
sintezo barve in zvoka. Teige tako ugotavlja pet točk, ključnih za poetistično
ustvarjanje, ki gredo v smer združevanja umetnosti:
1. Poezija mora biti svobodna zunajestetskih elementov. Biti mora čista poezija.
2. Njena forma mora maksimalizirati njeno funkcijo, ki ni racionalna razumljivost,
temveč maksimalna emotivnost. Potešiti mora brezmejno človeško žejo po
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liricizmu. 27 Zaradi tega se mora umetnik učiti iz moderne psihologije in
psihoanalize.
3. Beseda mora postati neodvisna entiteta in neposredni induktor emocij, ne le
nosilec semantične vsebine.
4. Korespondence med petimi čuti morajo ustvarjati poezijo njih vseh. To bo
izničilo tradicionalne meje, ki so jih razdelile v posamezne umetnosti in jih
transformirale v eno hiper-umetnost.
5. Te korespondence so posebej pomembne pri poeziji in vizualnih umetnostih.
Na osnovi združevanja umetniških modalnosti bo poetizem ustvaril novo umetnost. Ta
bo sestavljena iz mnogih področij, saj bo nagovarjala vse človeške čute, vizualnoavditorične, verbalne, taktilne in celo olfaktorične, tako bo zamenjala tradicionalne
kategorije umetnosti s sledečimi:
1. Poezija za oči ali osvobojeno slikarstvo, ki bo razdeljeno sledeče:
a. Dinamična vizualna poezija (film, ognjemet, igra žarometov in vse
oblike performansov v živo).
b. Statična vizualna poezija (tipo in fotomontaže).
2. Poezija za ušesa (glasba hrupa, jazz in radiogram, posebna Teigova skovanka,
ki je ne razloži, najverjetneje pomeni posebne radijske kompozicije).
3. Poezija za nos (simfonija vonjav).
4. Poezija za usta (užitek dobre večerje).
5. Občutna poezija (sestavljena iz krhkih, grobih, toplih ali hladnih materialov)
6. Poezija interčutnih ekvivalentov (optofenika, Osvobojeno gledališče, barvne
luči in glasba vodnjakov).
1. Kinetična poezija, ki vsebuje telesne in prostorske čute (avtodirke, letalstvo,
turizem, gimnastika, akrobacije, ples).
2. Poezija komičnega (klovni, cirkusi, Charlie Chaplin).

Liricizem poetizma pa ni zgolj eksterna poetizacija, ki bi služila kot okras resničnosti, temveč novo
videnje, nov izraz resničnosti, novo občutenje življenja, nova vizija sveta. Je združitev vseh umetnosti,
ki ga Teige natačneje opiše v eseju Poezija za vseh pet čutov. (Winner, 2015)
27
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S svojim ustvarjanjem poetisti sicer vseh izmed naštetih kategorij niso uspeli zapolniti
(predvsem ne poezije za okus, vonj in dotik), vendar pa je pri tem zato poezija za oči in
odpiranje poetične (estetske) sfere v polje popularne zabave postalo eno glavnih načel
poetistične prakse. (Winner, 2015)
Prava naloga umetnosti naj bi bila po Teigu torej odgovoriti na človeško potrebo po
užitku, saj je prav užitek na vrhu človeških vrednot, sreča pa je merilo življenja. (v ReD
I. 2, 47) Poetizem je zato življenje želel spremeniti v zabavo; pesniki, ustvarjalci pa bi
morali biti klovni in plesalci, ne filozofi in pedagogi. Umetniška dela poetizma naj bi
nudila telesne užitke, podobne kot nam jih lahko nudi šport. Vsaka aktivnost naj bi
nagovarjala čute in instinkte, nikoli intelekta. (Teige, 1971) Neposredna čutna zaznava
umetniškega dela pa ne pomeni, da je način produkcije neintelektualen, Teige namreč
pravi, da je ustvarjanje umetnosti intelektualna igra s tako natančnimi in prefinjenimi
pravili kot je igra šaha.28 (Teige, 1927: 47)
Poetisti so tako v svojem ustvarjanju delovali v smeri širjenja pojma umetnosti, ki naj
bi sčasoma zajela vso življenje. V začetku, ki ga Nezval poimenuje kot prvo poetistično
obdobje, je obdobje ustvarjanja »Karneval«, za katerega so značilni predvsem igrivost,
humor, intenzivna čustvena doživetja, eksotika. Avtorji so se osredotočali predvsem na
že omenjeno popularno umetnost; cirkus, žanrske romane, Chaplinove filme, žonglerje,
ljudske festivale, ki naj bi s svojo vključitvijo iz periferije v središče demokratizirali
umetnost. Avtonomnost umetnosti in pojmovanje slednje kot središčne teorije o
poetizmu, je Teige dojemal kot nujen rezultat zgodovinsko pogojenih dejstev.29
Naslednjo misel, pomembno za poetistično ustvarjanje, je Teige artikuliral leta 1923 v
članku Malírstvi a poezie (Slikarstvo in poezija), objavljenem v reviji Disk, ki nosi dve
glavni tezi. V njiju Teige ponovno izpostavi pomembnost kubizma, ki ga je poprej
zavračal, saj je ta z novimi načini gledanja in nagnjenjem k abstraktnemu prikazovanju
odgovarjal poetistični zamenjavi tradicionalnega podobja z abstraktnimi asociacijami.
Obenem pa se je Teige izredno navduševal nad kubističnimi kolaži, ki so postali glavna
Šahovnica se kot motiv denimo pojavlja še v mnogih slikah umetnikov Devĕtsil, prav tako pa je na
principu navpičnih in vodoravnih črt osnovana tako večina kompozicij pesmi-slik, o katerih bo še govora,
kot tudi naslovnice publikacij Devĕtsil. (Levinger, 1999)
29
Podobno kot je denimo fotografija osvobodila slikarstvo vseh izven-umetniških opravil – naracije,
reprezentacije in ideologizacije, ki so bile tako močno prisotne v religioznem slikarstvu 19. stoletja.
28

51

podlaga za poetistične pesmi-slike. Kot drugo tezo razlaga, da se poezija vedno bolj
obrača h grafični podobi, tako da se je ne bere več zgolj fonetično in semantično,
temveč se jo tudi gleda kot vizualno formo. Rezultat tega je združitev slikarstva s
poezijo in stvarjenje pesmi-slik. Na ta način je Teige prvič predstavil glavna poetistična
načela – funkcionalizem, konstruktivizem, združitev verbalne in vizualne umetnosti ter
nove tehnike asociativne in vizualne poezije – ki jih je še izpopolnjeval in predeloval v
kasnejših manifestih, ki so izšli leta 1924, 1928 in 1930. (Winner, 2015)
Če torej pregledamo prvega od manifestov, ki ga je Teige naslovil Poetizmus
(Poetizem), nam ta predstavlja jasnejšo in natančnejšo opredelitev načel, ki jih je
omenjal že v prejšnjih tekstih. Umetnost postane umetnost življenja in uživanja, ki mora
biti po poetističnem mišljenju dostopna za vse, tako za izdelovalce kot za porabnike.
Poetizem je krona življenja, čigar temelj je konstruktivizem. Zavedamo se skrite iracionalnosti,
ki ga znanstveni sistem ni opazil in ga je zato zatrl. V interesu življenja je, da so pripovedi
inžinerjev ter mislecev racionalne. Vendar pa vsak račun iracionalno racionalizira zgolj za par
decimalnih pik. »Šestim dnevom dela in grajenja sveta sledi lepota sedmega dne duše.« S tem
stavkom Otokarja Březine lahko resno dojamejo odnos poetizma do konstruktivizma. Ker je
deloval kot delovni državljan, si človek želi živeti kot oseba, kot pesnik. Poetizem ni le antiteza
konstruktivizma, temveč tudi njegov neizogibni komplement. (Teige, 1924, 199)

Teige je poetizem opredelil kot bistvo umetnosti, v nasprotju s konstruktivizmom
definiranega s svojimi utilitarnimi aspekti in to tako, da je v njem poskušal združiti
nasprotujoča koncepta lepote Sokrata in Kanta. Konstrukcijo je Teige opredelil kot
temelj sveta, medtem ko se poezija iz tega temelja vzpenja kot krona življenja. (Teige,
1927. 122, 182) Konstrukcija je zato zadevala arhitekturo, odvisna pa je bila od
zakonov razuma in ekonomije, medtem ko je bila poezija avtonomna, neodvisna od
zahtev delovnega trga. Poetizem je namreč za razliko od konstruktivizma, osvetljeval
ločnice med poezijo in znanostjo komunikacije. Teige je s pomočjo Jakobsonove
delitve med komunikativnim jezikom, ki je usmerjen k objektu povedanega, in
poetičnim jezikom, ki je usmerjen k samemu izrazu (Jakobson, 1925), razliko med
poetizmom in konstruktivizmom razlagal kot dve polarni dejavnosti, ki morata imeti
vsaka svoj jezik z lastnimi zakoni. Tako kot znanost in poezija ne uporabljata istega
jezika, tudi ni nujno, da so stvari, primerne za emotivno literaturo, primerne tudi za
intelektualno in obratno. Intelektualna literatura naj bi uporabljala zgolj besede, najdene
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v slovarjih, ki naj bi tako imele dokončen in natančno določen pomen. Takšne besede
so ujele le to, kar je bilo že znanega, medtem ko sta ji infrardeča in ultravijolična
resničnost ušli. Tako je intelektualna literatura padla v domeno proizvodov industrije
in preračunavanja, prava poezija pa naj bi po vzoru Apollinaira uporabljala besede, ki
so jih izumili pesniki. Pesem-slika na tem mestu predstavlja zadnjo točko, v katero je
vodil odmik od instrumentalizacije jezika, saj naj bi to bile pesmi brez besed, optične,
zveneče, olfaktorične in čuteče. Poetizem so Devĕtsil dojemali kot način življenja, saj
jim je predstavljal združitev umetnosti in življenja v idealni družbi. V takšni družbi bi
tudi izginila razlika med visoko in nizko umetnostjo, saj bi umetnost vsebovala vse
človeške dejavnosti, tako pisanje pisem, opazovanje ptic, plavanje ali sadjarstvo.
(Levinger, 1999)
Tudi Vítězslav Nezval je poudarjal umetniško naravo vseh človeških dejanj, sam
koncept pa naj bi se porodil že nekega čarobnega večera leta 1923, ko se je s Teigom
sprehajal po ulicah Prage, in ju je naenkrat prevzel jasen občutek sreče ob vonju poletja,
zvezdah, snopih svetlobe, smrdečih pijancih in staro brezdomko, ki se je naslanjala na
vogal ulice. (Nezval, 1927. 94) Poetizem naj bi po Nezvalu30 pomenil progresijo od
študije ideologij do študij občutenj, od religije do zaznavanja, od tradicije do
sedanjosti, od estetike do empirizma, od logike do psihologije, od psihologije do
fiziologije, od artizma do poetizma. (Nezval, 1927. 94)
Poetistična misel, ki se je razvila iz Teigovega pisanja, polna antitez, ki jih poskuša
sintetizirati v svojih umetniških delih (konstruktivizem-poetizem, emocija-razum,
fantazija-konstrukcija in celo narava-civilizacija), pa je pomagala pri razbitju miselnih
vzorcev tedanjega časa, s tem pa omogočila novo vrednotenje umetnosti. To je
vrednotenje, ki se ne ubada z umetnostjo kot zgodovinskim napredovanjem, temveč
obenem in predvsem na umetniško delo gleda kot na avtonomno delo, ki ga najširše
lahko vrednoti le v okvirjih programa, v katerem je nastalo. Obenem pa Teigova misel
30

Pri razumevanju poetizma je pri Nezvalu pomembno programsko besedilo iz leta 1924 z naslovom
Papoušek na motocyklu: O řemsle básnickém (v Avantgarda známá a neznámá, 1971: 554-561), v
katerem konkretizira glavne teze poetističnega dela. V programskem tekstu zavrača filozofsko in
ideološko obveznost »pesnika preteklosti«, racionalnost ter opisnost pesmi. Svojo pot naj pesem poišče
v toku asociacij, svobodnih predstav in igre, kjer je glavni smisel v senzibilnosti čutov in igrivosti.
Poetizem poveličuje sodobno senzibilnost in svežo poetično vizijo v ustvarjanju slik, podobnih sanjam.
Glavne konstrukcije pesmi vidi v aforizmih, asonanci in metafori kot orodju pesniške transformacije ter
močnem ritmu in rimi, ki je ena izmed najbolj izrazitih značilnosti poetistične poezije. Nezval poetizem
vidi kot metodo, s katero lahko razumemo svet, kot bi bil pesem. (Levinger, 1999)
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združuje umetnosti v celoto, saj poetistična dela delujejo v smeri harmonije in
socializacije čutov, instinktov in domišljije. Tukaj lahko ponovno vidimo, da je
poetizem obenem analitična in sintetična avantgarda, saj neprestano dekonstruira,
analizira, razstavljeno pa potem ponovno združuje, sintetizira v nove celote. Teige se
je sam nasprotovanj v svojih teorijah zavedal in je celo trdil, da so nujne za naboj, ki
naj ustvari nov svet umetnosti, dosežen takrat, ko se bo naboj sprostil.
Glede nasprotij, ki so se pojavila v teoretičnih delih poetizma Guardini pravi, da so
nasprotja vedno pogojena drugo v drugem, torej je ena stran pola povezana z drugo
stranjo, tako pa lahko tudi vodita v sintezo. Ravno zaradi tega je kontradikcija, ki jo
Teige v svojem prvem poetističnem manifestu (Teige, 2002) oznanil kot glavni način
doživljanja modernega sveta, lahko tudi način, na katerega bo delovala avantgarda, ki
na novo vzpostavlja svet.
Združevanje vizualne in literarne umetnosti, ki sta izmed vseh umetniških medijev
delovali kot najbolj ugodni za sintezo glede na tehnologijo časa, pa je povezovalo tudi
različne ustvarjalce. Tako je v kontekstu skupine Devĕtsil nastalo okolje, v katerem so
vzniknile mnoge soavtorske publikacije – Zbirka Na vlnách TSF (Na valovih TSF)
Jaroslava Seiferta, ki jo je grafično opremil Teige, Pantomima Vítězslava Nezvala, pri
kateri je sodeloval Jindřich Štyrský in Alphabet (Abeceda), knjiga tipografskih montaž,
ki jo je Teige sestavil iz fotografij J. Papsa in poezije Vítězslava Nezvala. V teh delih
je osrednja vloga pripadla fotomontaži, ki je pridobila dvojno naravo – učinkovala je
kot dokumentacija resničnosti, obenem pa kot abstraktno delo umetnosti. Takšna
narava je seveda pritegnila skupino Devĕtsil, ki je cenila aluzivnost, ki je obenem tudi
potrjevala vsakodnevno resničnost. (Vlček)
Ravno v združevanju umetnosti pa se najbolje vidi tudi drugo glavno vodilo poetizma,
ki ga je Teige vzpostavil ob komplementaciji nasprotij, namreč kreativen instinkt, silo,
ki živi na meji med duševnimi in fizičnimi sferami. Same korenine kreativnega instinkta
se namreč skrivajo tam, kjer že samo po sebi najdemo silo, ki ohranja življenje in
kreativnost, v seksualnosti.
Podobno kot konstruktivistični umetniki, na katere se je Teige naslanjal – saj je, kot
smo že videli prej, za samo postavitev in kompozicijo publikacij Devĕtsil ter pesmi-slik
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trdil, da delujejo delno kot konstrukti – se je Teige osredotočil na fotomontažo, ki je
zaradi rabe tehnologije in možnosti združevanja različnih medijev, najbolj odgovarjala
danemu času. Teige pravi, da so fotomontaža, film in tipografija nove domene
umetnosti, v katerih se kreativni proces popolnoma združi s pogoji industrijske
produkcije. (Teige, 2002) Pri tem pa se zdi, da je Teige pozabljal na kapitalistično
funkcijo, ki so jo fotomontaže nosile. Zaradi nizkih stroškov produkcije in možnosti
večkratnega tiska so jih namreč kmalu začela uporabljati podjetja za oglaševanje svojih
izdelkov. Kljub navdušenosti se Teige s fotomontažo v večji meri ni začel ukvarjati vse
do samostojnega češkega surrealističnega ustvarjanja po letu 1935, do takrat pa so bile
njegove izkušnje omejene na naslovnice revij in knjig Devĕtsil. (Levinger, 1999)
Pri iskanju sinteze pa se Devĕtsil niso omejili zgolj na literaturo in vizualne umetnosti,
temveč so vključili tudi glasbo. Miroslav Ponc, ki je bil povezan tudi z berlinskim
krogom Kerwartha Waldena, Der Sturm, je ogromno potoval in navezal stike tudi z
mojstri Bauhausa – Walterja Gropiusa, Wassilyem Kandinskim, Paulom Kleejem in
Oskarjem Schlemmerjem. Iz teh poznanstev, pa tudi preko teorije o barvi Wilhelma
Ostwalda, je Ponc izoblikoval sistem korespondence med barvnimi toni in toni v glasbi.
Najpomembnejši čut je za Devĕtsil predstavljal vid. Kot paradigmo modernosti so tako
postavili kino, ki so mu pripisovali celo učinke izboljšanja vida. Kino je tako odigral
ključno vlogo pri odpiranju optičnosti v poeziji, ki se je manifestirala v pesmih-slikah,
glavnem doprinosu Devĕtsil k svetovni umetnosti.31 (Levinger, 1999)
Preden si pogledamo pesmi-slike, glavni doprinos Devĕtsila, ki so združile večino
glavnih izhodišč poetizma, pa si moramo pogledati tudi praški lingvistični krog, ki je s
svojim delovanjem prav tako odločilno vplival na gibanje poetizma.

2.6 Lingvistični krog in njegovi vplivi
Lingvistika je pri oblikovanju poetističnega gibanja namreč odigrala pomembno vlogo.
Združitev znanosti in njene naloge iskanja objektivne resnice ter umetnosti, ki je pri

Levinger tukaj opozarja, da je v izvirniku rabljen termin obrazova báseň, ki se lahko prevaja bodisi kot
podoba, piktorial ali pesem-slika. Pri tem dodaja, da se ji zdi, da ravno pesem-slika, čeprav je od vseh
možnosti najmanj zvest izvirniku, najbolje izraža željo po ustarjenju umetniškega dela, ki bi bil tako
pesem kot slika.
31
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izrazu ne omejujejo meje preverljivega in resničnega, je bila mogoča, ker so poetisti
obe vzeli za enakovredni. Praški lingvistični krog se je izredno zbližal s poetisti, na kar
nakazujejo razni biografski dokumenti, npr. zapis Nezvala o srečanju z Jakobsonom.
(Nezval, 1959) Kasneje je pesniško zbirko Zpáteční lístek (Povratna vozovnica, 1933)
celo posvetil njemu, teoretiku Mukařovskému in prijatelju umetniku Karlu Teigu.
(Winner, 2015) Videli pa smo že, da so se oboji naslanjali drug na drugega. Tako recimo
Teige, ki si je pri Jakobsonu sposodil poetično funkcijo jezika, pa tudi Jakobson, ki si
je poetistična dela vzel za vzor neobjektivne besede.
Poetisti so se zavzemali za širjenje umetniškega prostora v življenje samo, umetnost so
želeli osvoboditi ideologije in jo narediti takšno, da bi vključevala vseh pet človeških
čutov. Verjeli so tako v premagovanje kantovskih meja med estetskim in neestetskim,
kot tudi meja med samimi umetniškimi modalnostmi. Kakor praški lingvisti so se tudi
poetisti oddaljili od pozitivizma Neumannove proletarske umetnosti, obenem pa so se
zaradi zanimanja za funkcionalne vidike jezika oddaljili od puristov, ki jih je vodil Jirí
Haller. (Winner, 2015)
Ko je Jakobson leta 1920 prispel v Prago, je imel za seboj že imel nekaj let
avantgardističnih izkušenj, sam je namreč ustvarjal zaum poezijo pod psevdonimom
Aljagrov, obenem pa je bil v Moskvi član revolucionarnega lingvističnega kroga. V
Moskvi se je predvsem zanimal za nove pristope k ruski abecedi, namreč da bi se
paradigmatična os (os selekcije) projecirala na sintagmatično os (os kombinacije), tako
pa bi črke, vnesene druga v drugo ustvarile nekaj podobnega akordom v glasbi. Tako
bi se lahko dosegla simultanost, pa tudi raznovrstnost grafične kombinacije črk, ki bi
po Jakobsonovem mnenju lahko razširili izrazno polje futurizma. Navdušen nad rusko
avantgardno produkcijo je tudi poetistične umetnike v Pragi začel navduševati nad
futurizmom in kubo-futurizmom. (Winner, 2015)
Pomembna tako za lingviste kot umetnike je bila diglosija češkega jezika, njegova
razdelitev na govorjeno in pisano različico (obecná čeština in spisovná čeština). Tako
se je ob vpraševanju o sami naravi češkega jezika pojavila tudi priložnost o poetični
igrivosti. Postavili so se v opozicijo jezikovnim puristom, ki so želeli jezik zreducirati
in omejiti z izločanjem tujih vplivov, s tem pa so po Jakobsonovih besedah vršili zločin
nad poezijo in jezikom samim. Zaradi funkcionalistične doktrine so praški lingvisti
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pravilnost rabe jezika opredelili glede na funkcijo danega izreka in ne splošna
sistematična pravil. Že v 1929 so prevzeli Bühlerjevo definicijo jezika kot sistema
namenskih izraznih sredstev ter njegov sistem funkcij. Tako je njegova izrazna funkcija
(Ausdruckfunktion) postala Jakobsonova emotivna funkcija, pri kateri je poudarek na
samem

govorcu;

reprezentativna

funkcija

(Darstellungsfunktion)

je

postala

referencialna funkcija, pri kateri je poudarek na nadjezikovni resničnosti; apelativna
funkcija (Appelfunktion) pa je postala konotativna funkcija, pri kateri je poudarek na
prejemniku sporočila. Bühlerjev sistem funkcij pa je praški krog lingvistov obogatil,
saj jo je razširil še s poetično funkcijo, pri kateri je poudarek na sporočilu samem.
Jakobson je te štiri funkcije še razširil v končnih šest funkcij (dodal je še
metalingvistično funkcijo, pri kateri je govora o samem jeziku in pa fatično funkcijo,
pri kateri je poudarek na navezavi stika med pošiljateljem in prejemnikom), ki so
predstavljene v njegovem komunikacijskem modelu. Že v dvajsetih letih pa je Jakobson
opozarjal na puristično zanemarjanje avtonomnosti poetičnega jezika. (Jakobson v
Winner, 2015)
Lingvistična misel je bila poetistom privlačna predvsem zaradi vključitve semiotike in
funkcionalističnega pogleda na umetnost, saj je ta vodila v večjo svobodo pri poskusih
in osvobajanju izpod zunanjih političnih zahtev ter zavrnitev kantovske estetike
imanence v nasprotju z avtonomijo. Poetisti namreč ne priznavajo umetnosti kot ločitve
od življenja, temveč jo zahtevajo kot njegovo najpopolnejšo izpolnitev. Estetike niso
dojemali kot neodvisne domene človeške kulture, temveč kot načelo življenja. Poetiste
je pri lingvistih privlačil tudi princip simbioze umetnosti, ki so jo kazali v težnji po
združevanju različnih medijev, njihovi poetizaciji ter zamenljivosti vlog pošiljatelja in
prejemnika. Slednje je pomenilo, da je umetnik naenkrat lahko postal tudi prejemnik
lastnega dela, kar se je pogosteje uresničevalo kasneje, v ustvarjanju surrealističnih
umetnikov. Tako poetisti kot surrealisti so namreč želeli združiti subjektivne moči
avtorja in bralca, tako da sta obenem postala tako stvaritelja kot prejemnika nekega
imaginarnega objekta. Za ontološki status umetniškega dela postane pomembno tako
psihično dejanje avtorja (stvarjenje) kot bralca (prejemanje). (Winner, 2015)
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2.7 Poetistična poezija – pesmi-slike
Pesmi-slike so bile v svojem času najbolj priljubljena umetniška manifestacija skupine
Devĕtsil. V osnovi so bile to mešanice vizualnega materiala in poezije, ki naj bi
galvanizirala domišljijo. Teige je v svojem programskem spisju izrazil misel, da bo
pesem-slika kot moderna umetniška oblika zamenjala tako naslikano sliko kot napisano
pesem. Pesem-slika pa bi se naj v tem kontekstu brala in pisala kot nov žanr neskončno
inovativne komunikacije z in o svetu. V eseju Poezija za vseh pet čutov tako razlaga,
da z rabo sugestije namesto opisa takšna poezija stimulira domišljijo, opredeli pa jo kot:
jezik brez slovnice; njegovo besedišče so bolj signali kot pogovor /.../ Beseda takšne poezije še
zdaleč ni beseda govorjenega jezika ali literarnega jezika. Je optični simbol ali resničnost,
podoben zastavi, ki simbolizira svojo državo. Tukaj poeziae ne zapusti le glasbe, temveč tudi
lingvistiko. Njeno besedišče se dvigne na raven moderne piktografije. (Teige, 1925-26)

Teige poskuša ustvariti jezik signalov, v katerem bi se združila resničnost umetnosti z
lepoto življenja, kar mu sicer ne uspe v celoti, vendar pa pesmi-slike vseeno
predstavljajo pristen poizkus, da bi se našla izvirna rešitev tako nekoherentnim in
nasprotujočim tendencam v moderni družbi, kot tudi umetnosti. Jezik signalov in
sugestije, kot ga je opredelil Teige, je postal glavno izrazno sredstvo skupine Devĕtsil,
predvsem pa so ga uporabljali kot način premostitve razlike med literarno in vizualno
umetnostjo. Pesmi-slike, ki so v dejanski izvedbi dobile obliko kolažev, so namreč
omogočale, da sta se združevala moderna optična kultura in intimni lirični motivi.
Nekateri kolaži vsebujejo pisma ali zapise iz dnevnikov, nekateri pa fotografije, ki so
jih umetniki posneli na potovanjih po tujih državah. V vseh primerih pa je bil zaželen
rezultat igrivost, sugestivnost in metaforičnost. Največja uspešnost pri aplikaciji tega
signalnega jezika32 je bila dosežena preko grafičnih in tipografskih sredstev, tako da se
je ta princip pogosto uporabljal v sami postavitvi in montaži časopisov in publikacij
skupine Devĕtsil, ki jih je vse oblikoval Teige sam. (Vlček)

Tukaj uporabljamo besedo jezik v njenem najširšem kontekstu kot sredstvo sporazumevanja, saj pri
vizualnih znakih očitno ne moremo govoriti o slovničnih in skladenjskih pravilih, kot tudi ne gre za
dvojno zakodiran znak, saj znak (reprezentator) neposredo (čeprav preko abstrakcije) kaže na
reprezentiranca.
32
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Same pesmi-slike so v lingvističnem smislu predstavljale premislek o arbitrarnem
razmerju med označevalcem in označencem, pa tudi med znakom in njegovim
referentom. Beseda se je namreč osvobodila reprezentativne funkcije ter postala
samozadosten element pesniške strukture. Pri svojih teorijah se je Teige naslanjal
predvsem na dadaizem, za katerega je trdil, da je besede obravnaval kot materialno snov
ter rusko zaum (za razumom) poezijo – Vladimir Hlebnikov in Aleksej Kručonih, ki
ustvarja balet neologizmov in vrtinec besed, ki se oddaljujejo od resničnih objektov.
(Teige, Slova, slova, slova) Poetistično neobjektivno besedo opisuje tudi Roman
Jakobson v svojem predavanju Kaj je poezija, ko pravi, da je njihova poezija glasu dala
zagotovilo avtonomnosti od besede. Ravno ta lastnost besede pa je tudi določila
lingvistični koncept poetističnosti, ki je prisotna, ko je beseda dojeta kot beseda in ne
zgolj reprezentacija poimenovanega objekta ali izbruh čustev, ko besede in njihova
kompozicija, njihov pomen, njihova zunanja in notranja forma pridobijo težo in
vrednost same po sebi, namesto po nanašanju na resničnost. (Jakobson, v Levinger,
1999)
Ravno osvoboditev besede od njenega nanašanja na resničnost pa je tudi omogočila
pesnikom, da se niso več ubadali z odnosom, ki ga beseda nosi do označenca, temveč
raje z njeno asociativno močjo, formo, zvokom in gibanjem. Takšna poezija se je lahko
navezovala neposredno na čute, saj je Teige verjel, da vsi ljudje do neke mere spontano
pretvarjajo tone, glasove in zvoke v vizualne podobe, tako kot lahko vizualne podobe
prevedejo v slušne in tipne senzacije. Tako je v bistvu že v prvi polovici 20. stoletja
govoril o tem, kar psihologi danes imenujejo medmodalna recepcija (cross-modal
reception). Vid naj bi bil po njegovem razumevanju funkcija, v katerem sodeluje
celotnost človeka, saj naj bi bil vid povezan z vsemi ostalimi čuti. (Teige, 1966) Tako
je celotno zgodovino slikarstva razlagal kot vnaprej določeno zmago optike nad
literarno vsebino. 33 Poezija se je tako dvignila iz slušnih vrednosti, ostankov stare
civilizacije, na vizualne vrednosti. (Teige, 1924) Teige je sam začetek pesmi-slike
postavil v pesem Stéphana Mallarméja Un coup de dés, pri čemer se je posebej
osredotočil na tipografsko razporeditev črk. Mallarmé je tako namesto glasbe ustvaril

33

V srednjem veku so slike denimo interpretirale literarno vsebino legend, dokler niso na koncu
popolnoma zamenjale njihovega mesta in služile kot Biblija za nepismene. Tudi v sami poeziji naj bi se
zgodila podobna pot, saj je tako kot v slikarstvu nadvlado nad slušnim delom dobival vizualni del. (Teige,
1924)
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optični sistem, določeno razmerje med belino in črnino, pesem, pri kateri se je bralčevo
oko ustavilo na beli površini, tako pa pesem ni zgolj sledila semantičnemu pomenu
besedila ampak je delovala tudi vizualno. (Teige v Levinger, 1999)
Prve pesmi-slike so se pojavile v reviji Disk, ko je leta 1923 v prvi številki Teige
bralcem obljubil to novo obliko, saj naj bi samostojne umetnosti izumirale, tako kot so
izumrle freske in mozaiki. Tako pa ostane le še ena rešitev, združitev modernega
slikarstva z moderno umetnostjo, saj je umetnost eno in to je poezija. (Teige, 1923) V
drugi številki, leta 1925, sta se pojavila dva tipa pesmi-slike, kolaž in tipografska
pesem, ki je nastala kot sodelovanje med Teigom in Nezvalom. Tipografske pesmi naj
bi bile po Teigu nekakšen mednarodni hieroglif, saj se ne glede na to, da so uporabljene
besede, verbalni znaki lahko povežejo v optično konfiguracijo. (Teige, Slova, slova,
slova) Levinger se tukaj nasloni na filozofa C.S. Peirca, po katerem bi lahko tipografske
pesmi dojemali kot ikonske znake, saj svoj pomen vzpostavljajo preko učinka
podobnosti med znakom in njegovim referentom. Ravno ta lastnost tipografskih pesmi
pa je povzročila, da je Teige verjel, da je takšne pesmi mogoče dojemati kot enake
plakatom, da jih lahko preberemo v enem pogledu in da morda ustvarjajo nov jezik, ki
se vzpostavlja preko optičnega sistema. (Levinger, 1999)
Na takšen način je postavljenih mnogo publikacij Devĕtsil, ki s postavitvijo črk in
preprostimi geometrijskimi oblikami, tvorijo močno podobo, ki jo lahko dojemamo kot
vizualno in sintetično celoto. Teige sam je ta dela razumel kot konstruktivistična, saj
naj bi pri njih šlo za prikazovanje metodičnega sistema konstrukcije. Tako se tudi same
platnice publikacij in knjig uvrščajo v domeno mednarodnega konstruktivističnega
knjižnega oblikovanja. Teige je optičnost naslovnic poudarjal tudi zaradi tega, ker je
verjel, da morajo platnice delovati kot oglas za knjigo, in naj bi uspešen vtis pustila le
vizualna podoba. Optičnost je torej za samo gibanje poetizma nosilo izreden pomen.
Teigu se je namreč moderna optika zdela sofisticirana, hitra in prodorna, nikjer pa se to
ni tako močno izkristaliziralo kot v kinu, ki je absolutna pesem, rojena iz lirične
asociacije svetlobe, sence, odseva in teme. (Teige, 1929) Ravno glavni cilj Devĕtsil pa
je počasi postajal doseči in izpopolniti doživetje optične izkušnje, ki jo je nudil kino,
cilj, ki bi se uresničil v poeziji za vse čute in v neodvisnem vizualnem jeziku, sistemu
znakov, ki bi utelešal grafično obliko besede, tako da bi zamenjali grafično obliko z
optičnimi znaki. V znakovnem sistemu skupine Devĕtsil so verbalni znaki dobili
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optične vrednosti. Tako je v tipografskih pesmih konfiguracija besed postavila razmerje
podobnosti med verbalnimi znaki in njihovimi referenti. Kot govori Peirce, lahko
takšne znake opredelimo tudi kot ikone, mreža, v katero so te ikone vpete, pa je verbalne
znake spremenila v fizične indekse34 racionalne razvrstitve, kar je Teige poimenoval
konstruktivizem. Ta kratek opis nam lahko služi pri razumevanju zapletenosti pesmislik, ki so zgrajene na prelivanju indeksnih in simboličnih znakov. (Peirce, 1992) Same
pesmi-slike so vsebovale besede in večinoma prilepljene podobe, razporejene po
navpičnih in vodoravnih črtah. Pesmi so tako tvorile teksturo optičnih besed, ki je bila
enaka jeziku signalizacije, tako da so besede, uporabljene v pesmih, delovale kot
peircejevi simboli,35 s tem pa bi se poezija osvobodila ne le glasbe, temveč tudi jezika.
(Levinger, 1999)

Pesmi Odhod v Kitero in Pozdravi iz potovanja so posebni primeri pesmi-slik skupine
Devĕtsil, saj je v njih Teige združil vse tri kategorije znaka v istem delu. Pesem-slika
Odhod v Kitero tako sestoji iz simbolov – uporabljene besede (Au revoir, Bon vent,
America ter American Line) – indeksov – fotografije in mrežni sistem razporeditve –
ter ikon – stopnice in oblak, narisan na vrhu pesmi-slike. Tako oblak kot rahlo
razburkana voda sta grafični predstavi besed »bon vent« (dober veter), ki spremljata
pot v Ameriko. Abeceda, štiriindvajset pesmi, ki so vsaka posvečena eni črki abecede
so nastale s sodelovanjem Nezvala, Teiga ter plesalke Milče Mayerove in fotografa J.
Papsa, predstavljajo načrtno subverzijo Rimbaudovim Voyelles, v katerih je avtor želel
izenačiti zvok in barvo. Nezval je namreč poetiziral vizualno podobo črke, ki jo je še
bolj okrepil plesalkin položaj v obliki črke. Na ta način so se ponovno obrnili od
glasovnega k vidnemu in izpostavljali paradigmo črke kot vizualne podobe, tako je O
postal krog, S kača, T vislice itn. Vizualne podobe so se združevale z besedami tudi v
humorni pesmi Abakus, ki je nastala v sodelovanju med Teigom in Seifertom. V tej
pesmi naj bi se pojavil tudi občutek dotika – kot pravi Alois Riegl, pesem predstavlja
haptični občutek jasne obrobe ob materialnih tleh. Tudi jabolka izvabljajo željo po
dotiku jabolk (torej prsi) ljubimke na drogovih abakusa. (Iversen, 1993) Najbolj očitno
vabilo k dotiku lahko opazimo v Teigovi pesmi Pozdrav iz potovanja, v kateri združuje

Indeks je po Peircu znak stanja, ki ga povzroči nek vzrok (recimo simptom v medicini).
Simbol po Peircu je nemotiviran znak, to pomeni, da temelji na družbeni konvenciji namesto na
naravni nujnosti povezave med znakom in tem, kar označuje. Tako recimo deluje cestna signalizacija,
okrogel znak z rdečim robom in belo notranjostjo povsod pomeni prepovedan promet.
34
35
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koncepta nemškega kiparja Adolfa von Hildebranda, bližnje in daljne poglede. (Teige,
1927) Ravnina navtične zastave je v kontrastu s prostorom na razglednicah, še bolj
očitna pa je sopostavitev med zvezdnatim nebom, ploščatim zemljevidom in
izstopajočim daljnogledom. Gledalec tako ob opazovanju pesmi-slike začuti potrebo,
da se dotakne tako daljnogleda kot rdečega pečata, ter da bi s prsti sledil poti, ki je z
rdečo zarisana na zemljevidu. Vključitev zemljevida je bila nasploh pogosta tehnika v
pesmih-slikah. Z njo so umetniki želeli razbliniti razdaljo, ki jo ustvarja opazovani
prostor in povabiti opazovalca, da si pobližje pogleda delo in razbira imena raznih
krajev na zemljevidu. Poleg tega so služili kot ikone in hkrati simboli, saj so podobni
temu, kar predstavljajo, obenem pa lahko služijo kot konvencionalen znak za turizem.
Dejansko so bile takšne pesmi pisane tudi z intenco ustvarjanja poetičnih potovalnih
dnevnikov, čeprav jih umetniki na to niso želeli omejiti, saj se jim je zdelo, da bi oznaka
turistična pesem negativno vplivala na percepcijo pesmi-slike.
Za avantgardo je potopis, ki se je povezoval s tematiko potovanja, izvirno neumetniška
literarna zvrst, postal forma, v kateri so lahko izražali dinamizem ter odpirali nove,
neraziskane prostore. Ob združitvi s poezijo je tako nastal poetični potopis, ki kot
razlaga Macura, deluje kot priložnost, da se subjekt osvobodi starih spon in se sooči z
drugačno resničnostjo ter novimi izkušnjami. (Macura, 1987) V avantgardi je zato
takšna oblika pogosto rabljena za simbolično izražanje presežnega, nečesa, kar se
nahaja za zamišljenimi mejami. Eksoticizem, izražen v poetičnih potopisih pa izraža
potovanja preko točk znanega, izven polja vsakodnevnih izkušenj.
Po Lévinasu to gledanje izven oz. preko kaže na katerokoli umetniško prakso, ki objekt
jemlje iz njegovega vsakdanjega okolja in tako pokaže njegovo drugačnost. Tako je
vsaka podoba nekaj, kar stoji izven subjekta, kar je subjekt postavil izven sebe in naredil
del drugega sveta. Zato je umetnost eksotična že sama v sebi, saj prihaja iz človeka, je
od njega ločena in predstavlja drugačno resničnost. (Macura, 1987)
Sam koncept eksotičnega lahko prihaja le iz dejanja čudenja, navduševanja nad
neznanim, ki je ravno v avantgardi deloval kot gonilna moč z željo, da bi dobili nadzor
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nad neznanim svetom – domeno duše. 36 Posebej poetizem je imel v odnosu do
eksotičnega zanimiv nazor, saj je vsa odkritja podomačil in vključil v svoj lastni
repertoar, tako pa je neznano obenem vgrajeval v pesnikov lasten, notranji svet. Tako
se v Nezvalovi Pantomimi črnci pojavljajo kot domače podobe, pri Bieblu pa so
neznane stvari predstavljene preko antipodnih podob, v katerih ni prostora za opozicijo
tuje–domače, odvisno od gledišča je lahko katera koli stvar oboje.
Pri poetistih najdemo eksotično tematiko predvsem pri Seifertu v zbirki Na valovih TSF
in skozi celoten Nezvalov poetistični opus, sploh v začetnih delih Pantomima in
Čudoviti čarovnik. Sami poetisti so, kot lahko vidimo v Štulcovem članku v Revoluční
sborník Devétsil, eksoticizem na začetku dojemali kot izključno izvenevropsko
fokusirano tematiko, vendar se je kmalu pokazalo, da se neznano skriva tudi na
evropskem kontinentu, kar je ubesedil Seifert v že prej omenjeni zbirki. Obenem se
eksotične tendence odkrivanja neznanega kažejo tudi v njegovih formalnih poskusih,
ko je s kaligrafskimi pesmimi formi dodal dinamičnost, tako pa ustvaril enak občutek,
kot da ustvarja kaj eksotičnega.
Ravno potovanja predstavljajo ob eksotiki najbolj obširno in pomembno tematiko
poetizma. Nanje aludirajo razne poštne znamke, bančni izpiski, karte za prevozna
sredstva, zemljevidi, številke, besede, notni zapisi in fragmenti dnevnikov iz tujine.
Potovanja so umetniki poetizma večinoma povezovali z idiličnimi pokrajinami, tako
Seifertova zbirka Na valovih TSF v določenih pesmih opisuje razkošne vlake, križarke,
palme ter svetleče pariške bulvarje. V pesmi S lodí jež dováží čaj a kávu si pesnik
Konstantin Biebl predstavlja, da se vkrca na ladjo za Javo, kjer bo obiskal eksotične
kraje, podobne Egiptu in njegovim piramidam. (Levinger, 1999)

Pomembna motivacija za uporabo tematike potovanja so bili ukrepi predsednika
Tomáša G. Masaryka, s katerimi je državo želel odpreti svetu, Prago pa postaviti kot
mednarodni center za trgovino in študij. Vse literarne in umetniške revije so takrat
Po drugi strani pa so ekspresionisti eksotično pred poetisti dojemali kot nekaj popolnoma tujega, kot
prostor eskapizma, pristnosti, čistosti in svetosti. Za razliko od poetizma se tudi ni v večji meri realiziral
v literaturi, temveč predvsem v slikarstvu. Slednje je kasneje tudi vplivalo na dojemanje polja
eksotičnega kot polja, ki ga še ni pokvaril kapitalizem industrializacije in moderne dobe nasploh, polja,
v katerem človeško dojemanje še ni razpadlo na fragmente, kar je tudi razlog, da je v dvajsetih letih
postalo eden glavnih virov za iskanje celostnega izraza. (Winner, 2015)
36
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prikazovale in prevajale veliko tujega materiala, kar še posebej velja za publikacije
Devĕtsil in revijo Pásmo, ki je izhajala v Brnu. Internacionalizem je predstavljal
pomembno komponento avantgardnega mišljenja, vendar je pomen potovanja pri
Devĕtsil presegel koncept internacionalnosti. Povezovali so ga tudi z mnogimi užitki,
kar lahko vidimo v Seifertovi pesmi Objevy, kjer se avtor zahvaljuje Kolumbu za
odkritje Amerike, saj lahko zaradi tega sedaj kadi cigarete. Poetizem pa se je uprl tudi
strukturalno lingvističnemu modelu komunikacije – namesto Jakobsonovega
telegrafskega modela so se poetistične pesmi-slike raje posluževale izrekanja
bakhtinovske medosebne komunikacije. Izrekanje namreč predpostavlja aktivnega
poslušalca, ki se odziva in sodeluje v dejanju razumevanja. Poetisti so tako z svojimi
deli želeli stopiti v dialog s proletariatom, skupni jezik pa so našli v popularni kulturi,
natančneje kinu. Kino in pesmi-slike si delita podobe neznanih, neslutenih čudes sveta,
zemljevidi, ki pa se tolikokrat pojavljajo v pesmih-slikah pa od »sogovornika« terjajo
približanje, kar obenem povzroči, da se iz polja vertikalnega, ki ga omogoča razdalja,
premaknemo v polje horizontalnega. (Levinger, 1999)

2.8 Kriza poetizma in vznik češkega surrealizma
Znotraj gibanja poetizma pa prav tako sčasoma pride do krize, saj gibanje s svojim
optimističnim karnevalskim delovanjem ni bilo zmožno odgovoriti na pojavljajoče se
družbene probleme, kot denimo pojav ekonomske krize, ki je Evropo preplavila v
koncu 20. let ali pa denimo družbeni nemiri, ki so rezultirali v totalitarna gibanja. Od
leta 1925 tako začnejo v poetizem vstopati bolj temni pesimistični toni, ki so značilni
za pesnike imenovane tudi trubadurji smrti, kot so Halas, Zavada in Holan. Te bomo
podrobneje pogledali predvsem na primerih njihove poezije, kjer je še opazna uporaba
asociativnosti poetističnega ustvarjanja, vendar pa se sama »karnevalnost« umakne t.i.
temnemu poetizmu. Nadalje leta 1928 izidejo teoretični teksti poetizma, ki pomenijo
tudi njegovo umiritev, saj se ta v 30. letih preoblikuje predvsem v poetično
individualnost, ki jo zasledimo pri Halasu, Seifertu, Holanu, Hrubini in drugih.
(Levinger, 1999)
Ob tem pa se znotraj poetizma dogajajo tudi spremembe na teoretičnem področju, ki
kažejo premik h gibanju češkega surrealizma. V tretjem manifestu, ki ga je Teige izdal
v knjigi Svĕt, který voní (Svet, ki diši) pod naslovom Báseň, Svĕt, Človĕk (Pesem, Svet,
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Človek) leta 1930 namreč že opazimo premike v nadrealizem. V njem sicer še vedno
govori o poetistični želji po združeni umetnosti in sintezi vseh čutov, vendar se že
naslanja na kasnejša raziskovanja nezavednega in psihoanalizo. Psihoanalitični
elementi se kažejo predvsem v Teigovem iskanju vira kreativnega instinkta, ki je lasten
vsem ljudem, in ga na koncu najde v zaključku najde v seksualnem instinktu, ki ga
vzburja lepota in ga je Nezval omenjal že dve leti prej. (Winner, 2015).
Dokazano je bilo, da so človeški odnosi do kakršnekoli lepote v svojem bistvu spolni, zato so
estetska čustva in vzburjenja pravzaprav identična ali vsaj analogna spolnemu vzburjenju.
Umetnost ne more imeti nobene druge funkcije kot da kultivira, harmonizira in socializira stvari,
nujne za človeka, tako da sistematično kultivira čute in osvetljuje čutnost. (Teige, 1930)

Kot zadnji fenomen v sklopu ugašujočega poetizma velja omeniti še pojem
artificializma, ki sta ga v polju likovne umetnosti uvedla Štyrký in Toyen. (Štyrký,
1927) Ta naj bi stvari pustil takšne kot so, tako da maksimalizira domišljijo.
Artificializem enači slikarja in pesnika, svoje zanimanje pa kopiči v poeziji. Tako je
snov artificializma neobjektivna konkretizacija impresij, čustev, spominjanj in fantazij,
povezanih z neko ravnokar videno, ravnokar sanjano resničnostjo, ki je skozi čas
izgubila svojo obliko, položaj, čas in prostor. S tem je od nje ostala le še neizgovorljiva
esenca, komaj zaznavno tresenje čutov, vibracija čustev. (Vlček)
Od te izhodiščne točke pa so se artificialisti na koncu dvajsetih let kmalu začeli
premikati v globine človeške psihe in tako omogočili prehod iz kubizma, ki se je
uveljavil na prelomu stoletja, v češki surrealizem. Prvemu je to uspelo slikarju Josefu
Šími, ki je sredi dvajsetih let 20. stoletja živel v Parizu. Tako je bil izpostavljen takratni
sodobni produkciji, družil pa se je tudi s pesniki Pierrom Jean Joevom, Rogerjem
Gilbert-Lecomtom in Renéjem Daumalom, s katerim je leta 1927 ustanovil skupino Le
Grand Jeu. V njegovih delih sta se končno združila osebna izkušnja in sanje njegove
generacije s splošno sprejetimi simbolnimi izrazi, s tem pa je izredno razširil ideološki
obseg češke avantgarde in omogočil postopen prehod k češkemu surrealizmu. Tako je
avantgarda na Češkem konec dvajsetih let dosegla cilj klasične evropske civilizacije,
kot sta jo predlagala Husserl in Masaryk – poroko klasične tradicije evropske znanosti
in humanizma z modernim znanjem, ki služi kot sredstvo za premostitev krize in
nasprotij v modernem svetu. (Vlček)
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Četudi je glavni cilj poetizma, ki je označil zmago nad sintezo antagonizma pesmi in
sveta, pri čemer je človek lahko postal srečen človek-pesnik z osvobojenimi instinkti in
razsvetljeno zavestjo, čigar sposobnosti pridobijo večjo vibracijo intenzivnosti, pa je
samo gibanje vedno bolj tonilo pod naraščajočim poudarkom na marksizmu in politični
osnovi. Če se je poetizem uradno končal šele 1931 z zadnjo številko ReD, je tako že na
začetku 1930 veliko umetnikov pritegnil nadrealizem, osvobojen ideološkega in
političnega bremena, ki je vedno bolj težil na poetizem. (Winner, 2015)
Ob vedno večjem nagibanju poetizma k nadrealističnim elementom, je iz rabe besede
kot besede, ta prerastla v freudovsko asociativno igro, fantazijsko asociacijo
nezavednega, ki se odvija v sanjah, kar postane vodilno ustvarjalno načelo gibanja, ki
ga je popeljalo vse do češkega surrealizma, katerega predstavnik je v največji meri
Vítězslav Nezval. Ta se je skupaj s Teigom naslonil predvsem na gibanje francoskega
nadrealizma37 ter njegovega vodjo in ustanoviteljem gibanja Andre Bretona38., ki je leta
1924 napisal manifest gibanja nadrealizma (v francoščini surréalisme). S prijateljskimi
stiki z Bretonom sta Teige in Nezval na češka tla pripeljala ideje nadrealizma in leta
1934 skupaj s Konstantinom Bieblom spisala prvi češki surrealistični manifest skupaj
z ustanovitvijo češke surrealistične skupine, ki neprekinjeno in svobodno deluje vse do
leta 1938. Češki surrealizem tako deluje predvsem v tridesetih letih, 39 ki jih lahko
razumemo kot obdobje iskanja izgubljene gotovosti. Tu v poezijo vstopijo elementi
refleksivne in meditativne poezije, ki se ukvarja z občutki skepticizma, frustracije in
depresije. Harmonija, ki jo je nosilo gibanje poetizma se v surrealizmu spreobrne v
disharmonijo, disonanco s svetom, katere značilnost so predvsem zapleteni verzi,
tematika pogube in motiv smrti.

Zanj je značilno raziskovanje podzavesti, saj nadrealisti pri svojem delovanju uporabljajo študije
psihoanalize Sigmunda Freuda, ki se osredotočajo na človeško podzavest, pri svojem delovanju pa
nadrealistični umetniki v delih poudarjajo predvsem domišljijo ter svet sanj.
38
Tako je štiri leta pred nastankom češkega surrealističnega gibanja leta 1930 izšla posebna izdaja revije
ReD posvečena francoski nadrealistični skupini Le grand jeu, ki jo je kasneje utemeljitelj francoskega
gibanja zavrnil zaradi pretiranega oziranja k Rimabaudu, ki je bil po njegovih prepričanjih za razliko od
Bretonovega idela Lautreamonta preveč mističen in religiozen.
39
Ob koncu tridesetih let se v pesmih pri tem pojavljajo tudi protesti proti izdajstvu naroda, ki je nastopil
z Münchensko pogodbo, kjer pesniki iščejo izgubljeno varnost v moralnih vrednotah domovine, ki v
obdobju okupacije prinese zanimanje za nacionalno kulturo.
37
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Ob tem pa je potrebno omeniti, da je val navdušenja nad francoskim nadrealizmom
vseeno potekal ob vplivih gibanja poetizma. To opozarja tudi Winner, saj ne glede na
to, da je Teige v drugem Bretonovem manifestu nadrealizma iz leta 1930 z naslovom
“Surrealism and le grand jeu” (Nadrealizem in velika igra) zavoljo politične
revolucionarne strukture komunikacije, ki je simpatizirala z revolucionarnimi
delavskimi gibanji in se odmikala od meščanskega sveta, videl napredek od prvega
manifesta iz leta 1924, se je češki surrealizem, ki ga je kot opozarja Winner, prevajal
kot nadrealismus, vseeno obdržal pod izrazitim vplivom poetizma. Hkrati pa je
potrebno omeniti pomembno skupno lastnost, ki je družila obe gibanji in sicer klic
osvoboditve duha in življenja kot poezijo. Teige je pri tem vztrajal, da češki surrealizem
ne more negirati liričnosti in verjel, da je logično nadaljevanje poetizma. V njem
namreč vidi postopno približevanje nadrealističnega koncepta lirike prek poimenovanja
s poetizmom (Teige 1934), hkrati pa poetizem kot latentni surrealizem (1936). Tudi
kasnejša poimenovanja češkega surrealizma Teige barva s poetizmom, ko se vedno bolj
obrača v nadrealistični izraz sublimnega, ki je vgrajen v realnost.
Tako so med obema gibanjema – francoskim nadrealizmom in češkim surrealizmom
obstajale tudi razlike. Kot opozarja Winner, so v francoskem gibanju nadrealizma za
svoje izhodišče vzemali dadaistično antiestetiko, ki je težila k dekonstrukciji, absurdu
in provokaciji tedanjega uveljavljenega reda ter je kot taka imela noto anarhizma,
medtem ko na Češkem dadaistični vpliv ni deloval v takšni meri. Četudi sta si tako
francoski nadrealizem kot češki surrealizem delila Bretonov ideal univerzalnega
pesniškega akta, ki izvira iz Lautreamontove “ le poesie doit etre fait par tous” (Poezija
mora sprejeti vse), pa je češki surrealizem za razliko od francoskega nadrealizma v
svojem značaju nosil močne satirične in humorne prvine poetizma.40 Potrebno je tudi
zavedanje, da med premikom od poetizma do surrealizma vsaj v prvih letih ni prišlo do
velikega reza med obema gibanjema. Thomas G. Winner tako opozarja, da potrebno
vedeti, da se je na češko surrealistično gibanje v začetnih letih gledalo skozi prizmo
poetizma. Leta 1936 je Nezval v reviji Surrealizmus v navezavi na poetizem zapisal, da

Češki surrealizem je namreč večji del svojih temeljev dolgoval gibanju poetizma, ki ga Teige definira
z naslednjimi besedami: lahkoživ, bučen, igriv, nehroičen in erotičen. Nima nobene sledi romantike.
Rojen je bil v pomladnem ozračju veseljačenja, v svet, ki se smeje. Poudarek se premika v smeri užitka
in lepote življenja, stran od zatohlih delavnih sob in studijev. Poetizem želi ustvariti življenje kot
veličastno zabavno iniciativo; ekscentrični festival, cirkus čustev in imaginacije, pijan filmski trak,
čudovit kalejdoskop. (Teige 1968: 46-47)
40
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se mu zdijo najpomembnejše vezi med smerema poetizma in češkega surrealizma tako
v prosti asociaciji in poudarku na intenzivnosti poetične domišljije kot tudi domišljijski
kvaliteti izraza. Zato naj bi tudi razvoj določenih poetistov k češkemu surrealizmu sledil
kot logična posledica nadaljevanja raziskovanja izraza. (Nezval, 2004) Teige in Nezval
sta tako na točki, ko je v češki prostor avantgarde vstopil češki surrealizem, želela
pokazati, da od poetizma do češkega surrealizma vodi jasna razvojna pot, ki pa se še ni
končala.

2.9 Češki surrealizem
Ob gibanju češkega surrealizma je potrebno dodati, da samo prevzemanje vplivov iz
francoskega nadrealizma in njegova uspešnost ni pogojena le v prijateljskih stikih med
Čehi in Francozi, temveč predvsem v miselnosti časa.41 Obdobje 20. stoletja namreč
zaznamuje ukvarjanje s sanjami, mejami jezika in nezavednim, kar se v največji meri
kaže v ustvarjanju nadrealističnih skupin. Umetniki so se posluževali medicinskih
odkritij, s katerimi so želeli prodreti bližje neinhibiranemu izrazu, ki bi bil ravno zaradi
osvoboditve vseh inhibicij v največji možni meri avtentičen. Tu se najbolje vidi jasen
prehod iz poetizma, ki je v prvi vrsti strmel k eni umetnosti, življenju ter k surrealizmu
in se sploh spraševal o avtentičnosti (tako izraza kot človeka). V umetniško ustvarjanje
je prodrlo avtomatično risanje in izpisovanje, asociativnost, kolektivne interpretacije
oneiričnih simbolov, zapisov sanj in njihove rekonstrukcije. Ravno v sanjah je
nadrealizem pogojil svojo ustvarjalnost, saj so sanje predstavljale prostor omnipotence
možnosti.42

Tako je Michel Foucault v svojem eseju Sanje, domišljija in eksistenca (V Foucault, 1993) kot ključno
za prehod v 20. stoletje opredelil Husserlovo delo Logical Investigations (Logične preiskave) in
Freudove Interpretacije sanj, saj sta obe deli vplivali na dojemanje vsakodnevne komunikacije,
premešali njegove pomene in izpostavili njegove negotovosti in hipokritskosti. Obe deli namreč
razkrivata, da se pod urejeno strukturo jezika skriva še globlja komponenta nezavednega. (Lengerova,
2011)
42
Raziskovanje sanj je postalo del procesa raziskovanja nezavednega in čudežnega v človeku, ki se
postavlja v kontrast z vsakodnevno mundanostjo. Ta resničnost se je nadrealistom razodevala preko serij
sanjskih podob, ki jih je naredila profane. Jean Pierot v Le Rêve de Milton aux surrealistes (Pierot, 1973)
ugotavlja, da se zanimanje za sanje kaže kot podaljšek simbolističnega in še prej romantičnega gibanja,
ki sta se že v prejšnjem stoletju zanimala za sanje, saj so verjeli, da noč razkrije daljno stran človeške
percepcije, stran, ki jo zavest zatira, tako pa nam sporoča podobe, ki so ostale iz davne, kolektivne
preteklosti. (v Cf. Novalis. Heinrich von Ofterdingen.) Vpliv sanj lahko tako zasledimo že v češki
romantični literaturi, Karel Sabina je poskušal ujeti svoje sanje v risbe, pri Máchi pa se je zapis sanj
mešal z zapisi stanj izredne budnosti ter premiki med čudovitim podobjem, šiframi in linijami, ki jih je
povezovala erotična brutalnost. (Langerova, 2011)
41
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Pri tem pa ne gre spregledati, da nadrealizem v sanjah ne išče novega sveta, temveč
resničnega. Tega nakaže preko raznih oneiričnih podob in referenc, ki jih potem
interpretira bodisi preko individualnih (avtomatsko izpisovanje, kolaž, zapis sanj)
bodisi preko kolektivnih sredstev (instalacije, ankete), tako pa išče način izražanja
objektivnega avtomatizma, ki bi lahko zabeležil nezavednost zunanje resničnosti. Pri
interpretaciji sanj so nadrealisti obdržali tradicionalno razlago, da gre za ostanke
resničnosti, tako pa so jim sanje služile kot sredstvo za rekonstrukcijo te resničnosti. Po
Freudu so jih razlagali kot neizražene tabuje, potlačene želje človeške duše, podobe pa
so z interpretacijo pomikali na raven jezika, ki je zaradi svoje nejasnosti in
nedefiniranosti postajala bolj pomembna od natančnosti in definiranosti vsakodnevnega
jezika. Najlažje je bil ta jezik dostopen na meji med spanjem in budnostjo, tako da so
velikokrat poskušali ustvarjati ravno na tej meji, kjer se je jezik besede stapljal z
jezikom sanj. Na svoj način so z obravnavanjem sanjskih podob kot posebnega jezika
češki surrealistični ustvarjalci tako delali enako kot lingvisti, ki so v tistem času
preiskovali ravno obrobne meje in omejitve jezika. (Langerova, 2011)
Kot razlaga Novaković, so nadrealisti v poeziji in literarnem ustvarjanju nasploh
temeljili na dveh tehnikah, avtomatskem izpisovanju podzavesti in zavestni subverzijo
poetskega izraza iracionalnemu, kar je značilno tudi za ustvarjanje čeških
surrealističnih avtorjev. V svojem prvem nadrealističnem manifestu Breton gibanje
opredeli kot čisti psihični avtomatizem, 43 v katerem se izraz izpostavi kot stvaren
proizvod misli. Češki surrealisti se tako tudi trudijo za odstranitev mentalnih pregrad,
da bi lahko dosegli avtomatsko izpisovanje, saj s tem ne dosežejo samo izraza onkraj
meje razuma, temveč tudi izraz brez kakršnekoli estetske ali moralne namere – to je
izraz kot proizvod v svoji najčistejši obliki. Ravno s takšnimi eksperimenti so želeli
presegati meje območja literature in jo vmešati v vsakodnevno življenje. Takšni teksti
postanejo beleženje posameznikovega toka misli, avtorji pa po Bretonovih besedah
postanejo seizmografi, ki beležijo reči v kraljestvu senc in sanj. Jezik v tem primeru ne
služi kot prenašalec vnaprej dogovorjenega smisla, ampak stvari samih. (Novaković,
2002)
Avtomatizem pa po Bretonu ni samo metoda izražanja v književnosti in umetnosti nasploh, temveč
predstavlja prvi korak k obči prenovitvi spoznavnih načinov. Z avtomatizmom naj bi se omogočilo
globlje spoznavanje bitja in preiskovanje nadnaravnih stanj, tako pa bi se lahko odkrilo tudi tisto, kar se
odmika razumskemu preiskovanju – pomaknili bi se lahko vse do izvorov poezije. (Novaković, 2002)
43
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Z različnimi metodami so češki surrealisti iz sebe poskušali izbezati slike
podzavestnega (zapisi sanj, avtomatično izpisovanje, instalacije, nove fotografske
tehnike, asociativne verige), da bi lahko te podobe uredili v neko pomensko celoto, ki
bi kazala na jezik, drugačen od tistega, ki ga urejajo sistematične strukture zavestnega
govora. Posplošitve simbolizma sanj, ki ga najdemo pri Freudu – kondenzacija,
distorzija, fragmentacija in substitucija – je bila najprej rabljena v krogih francoskih
nadrealistov, najbolj pogosto v povezavi z ljudskimi vražami o vedeževanju, kar se vidi
v proznih delih Bretona – Nadja (1928) in Les vases communicants (1932) – ki so
imela ogromen vpliv na češki surrealizem. Odsev takšne kombinacije simbolike sanj in
ljudske motivike tako denimo najdemo tudi pri Nezvalovi trilogiji Nevidna Moskva
(1935), Ulica Gît-le-Cœur (1936) ter Praški mimohodec (1938). (Langerova, 2011)
Literatura historičnega surrealizma češke avantgarde pa se je posluževala tudi drugih
metod, ki so služile za preiskovanje nezavednega in sanj. Gre za prosto asociacijo,
objektivno naključje, budne sanje. Slednje se kaže se prav v Nevidni Moskvi, ki preko
projeciranja v vzorce, kako bo deloval prihodnji družbeni ustroj, predstavlja primer
nadrealističnega sanjanja, ki se spreminja v politično ideologijo. Znotraj okvirjev
češkega historičnega surrealizma se v povezavi z raziskovanjem subjekta sanj,
postavlja vprašanje prave identitete češkega surrealizma, predvsem glede na njegov
razvoj iz poetizma. Prevzemanje Bretonovih in Freudovih idej se namreč pomešata z
mističnim, še posebej s spiritualizmom, ki že od nekdaj igra pomembno vlogo v češki
umetnosti.44 Prav tako je za plodna tla surrealizma poskrbel poetizem, ki je z raznimi
publikacijami, ki so se ukvarjale z erotičnim – serija Edice 69 (Edicija 69), Nezvalov
Sexual Nocturno (1931), Halasov Thyrsos (1932) in Štyrkov Emilie přichází ke mnĕ ve
snu (Emilie pride k meni v sanjah, 1933) – razrahljal tabuje, da so s sanjskimi
raziskovanji erotike surrealizma še bolj oslabeli. (Langerova, 2011)
Češki surrealisti so prav tako spremenili način, na katerega se je videla resničnost in
slednjo brez naslanjanja na metafizično dimenzijo resničnost opredelili kot vztrajanje
oneiristične podobe. Pri tem so uporabili sanje, obenem pa tudi dimenzijo erotike in

Ukvarjanje s sanjami je moč opaziti tudi izzven skupine surrealistov, v delih Jakuba Demla in
Ladislava Klíme, ki sta nadaljevala simbolistično in ekspresionistično tradicijo.
44
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spolnosti kot sredstvo, s katerim lahko vzpostavimo vez od starodobnega do
novodobnega človeka.45 (Langerova, 2011) Nadrealizem je iskal načine, kako približati
novo znanost, osvobojeno techne in analize, prečiščeno vse do sintetične in analoške
misli mita. (Banerjee, 1979) Zaradi takšnih utopističnih ambicij lahko tako
nadrealistično kot tudi češko surrealistično gibanje razumemo predvsem kot doktrini
literarne prenove, saj je podobno kot pred njim romantika in realizem, iskalo nove
načine literarnega izraza, ki se je osredotočal na vprašanje o tem, kar je resnično.
Pri tem je češki surrealizem ob vplivih nadrealizma razvil nov pristop do objektov,
stvari, ki so izgubile svojo prvotno funkcijo in praktični status. Tako so s skoraj
akademsko verodostojnostjo prikazovali predmete v njihovi resničnosti, a postavljene
v kontekste, kjer so jasno delovali kot kontrast naravnemu svetu. Nezval prav tako piše
o halucinacijskih fantomskih objektih, ki jim pripiše simbolne razsežnosti, saj nimajo
zgolj ene interpretacije, temveč se vse odpirajo v globino človeške psihe. Sami
halucinacijski fantomski objekti s svojimi halucinacijskimi in spektralnimi učinki
delujejo kot mimetično zavajanje in rabe subverzivne mimesis, ki jo lahko zasledimo v
objektih Toyena in Štyrkega, pa tudi določenih Nezvalovih pesmi (Glas gozda,
Korenine). (Vojvodík, Hallucinatory Objects …)
Kot razlaga Nezval, so surrealistični objekti poskus prostorskega, konkretnega
preoblikovanja objektivne resničnosti v subjektivizirano objektivno supra-resničnost.
Njegovo razmišljanje je začrtalo dialektiko subjektivnega in objektivnega, iluzije in

Pomembna tematika avantgarde, ki se kaže že v poetizmu, vendar dobi najpolnejši izraz šele v
surrealizmu, je tudi spolnost in spol. Tako je slikarka Marie Čermínová prevzela psevdonim Toyen, ki
naj bi bil besedna igra na stavek »to je on«, obenem pa je zaradi tujega izvora v češčini obdržal
nepregibnost in tako ostal anonimen. S tem dejanjem, ki je najverjetneje povezano tudi s pomanjkljajem
ženskega diskurza v avantgardi, ki jo je sicer v teoriji sprejemala, v praksi pa pretirano – to se kaže že v
samih programih, ki v veliki večini pozivajo k nastanku novega moža in je s tem izrazito moško
usmerjeno – je obenem dekonstrurala sebe in svoj spol, s svojim psevdonimom pa je skrila tudi prejšnje
življenje, ki je izraz lahko dobilo na platnu. Kot surrealistična slikarka je dekonstruirala tudi
nadrealistično podobo ženske, nedostopne ter deseksualizirane, pri čemer pa je prevzela moški,
seksistični vidik. Polarnost moškega in ženske se kaže že v kubistični umetnosti, vedno pa nad ženskim
zmaga moški. Tako tudi Borský v svojih delih govori o ženski provokaciji, ki jo je potrebno zatreti, da
bi lahko dosegli čisto in vojaško moškost. Čeprav na žrtev žensk pa se delo vseeno premika v rahljanje
seksualnosti, saj služi kot apologija masturbaciji, ki naj bi moškega odrešilo skušnjave ženske. Kar se
tiče surrealistov so, podobno kot v francoski skupini, izvajali razne javne ankete, kjer so recimo
spraševali bralce, kakšnega spola je nalivno pero (moški/ženski), kakšno je njegovo razmerje do ljubezni,
seksualnosti, Ojdipovega kompleksa itd. Obenem pa so s publikacijami, ki so prikazovale risbe spolnih
aktov, želeli razrahljati pojmovanje seksualnosti v seksualno izredno zavrtem času. (Vojvodík,
Hallucinatory Objects …)
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resničnosti, sanj in resničnosti, vidnega in nevidnega, zavednega in nezavednega,
resničnosti in supra-resničnosti. (Nezval, 1974) Proces preoblikovanja se zgodi v
trenutku izražanja naše subjektivnosti, ne v odnosu do objektivne resničnosti, temveč
do nas samih. Pri tem pa Nezval Bretonove koncepcije oneiričnega objekta in
fantomskega objekta razloži kot umetno stvarjenje, ki v povezavi s cenzuro zavesti
izraža sublimiran strah, čigar izvor je v libidu. (Vojvodík, Hallucinatory Objects …)
Še en pomemben postopek češkega surrealizma lahko vidimo v primerjavi obdelave
zgodbe o Ikarjevem letu. Ponovno se kaže poetistični vpliv, ki je samega sebe
vzpostavil kot sintetičnega, surrealizem, še posebej povojni pa tako deluje kot
analitičen. Zaključne vrstice Bieblove pesmi Novi Ikarus kažejo k nepredvidljivosti
modernega sveta, saj se v njem življenje dojema kot prostor neskončnih možnosti.
Pesnik postane moderni Ikarus, ki se brezskrbno premika tako po zraku kot po morjih.
Ta so zanj prostor ponovnega rojstva in neprestanih sprememb, kot takšen pa se skozi
razstavlja in ponovno sestavlja (tako pesnik kot svet). Podobno dojemanje sveta lahko
zasledimo tudi pri Nezvalovem »Čudovitem čarovniku« iz leta 1922, pa tudi kasneje,
ko je bil objavljen v Pantomimah. V sredini tridesetih let 20. stoletja je potovanje
poetiste prineslo do »ontološkega nikjer«, oznanjenega v Halasovi pesmi Nikde (Nikjer,
1936). Tako je sredstvo, ki je po vojni služilo za prikazovanje privlačnosti eksotičnih
krajev, nekakšnih obljubljenih dežel, zdaj postalo simbol za doživljanje človekove
kopernikanske razsrediščenosti in izgubo njegovih bremen, kar ga je prizemljilo, s tem
pa je občutil metafizični izgon iz svojega domovanja in je kot tak lahko le še brezciljno
taval po svetu. Kot prvi je to še pred Teigovem drugim poetističnim manifestom
ubesedil Vilém Závada. Leta 1927 v pesmi Panychida (Spominska maša) opisuje
občutek izgube doma, doma kot varnega mesta v svetu, kot točke, kamor se vedno lahko
vrneš. Bivanje tako stopnjuje v ekstremno zmožnost v skladu s paskalovsko mislijo in
se tako loči od izkušnje Biebla in Nezvala, ki bivanje puščata odprto, na razpotju
možnosti, še neobteženo s svojo neoteženostjo. Rešitev in pribežališče izgnanega
životarjenja se pokaže v Nezvalovi pesmi Akrobat (1927) kot združitev poezije in
ljubezni, omenja pa ju tudi Teige, ki je štiri mesece pred smrtjo dejal, da se v umetnosti,
natančneje poeziji, kaže v najbolj izpolnjeni obliki izraz notranjega življenja. Koncept
je poimenoval l'amour – la poesie (ljubezen – poezija), identiteto, pri kateri poezija črpa
svojo življenjsko moč iz ljubezni, tako pa pri ljubezni obnavlja čudežno izžarevanje, ki
ga lahko odseva z igro svojih zrcal. Skozi izražanje umetnost človeku dopušča, da kot
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človek pusti znamenje na svojem življenju, tako pa mu nudi tudi neko določeno
zadovoljstvo, mir in zatočišče. (Teige v Vojvodík, Hallucinatory Objects …)
Na ta način lahko vidimo, da je gibanje francoskega nadrealizma s svojimi postopki in
idejami odločilno vplivalo na nastanek češkega surrealizma, vendar pa med francoskim
nadrealizmom in češkim surrealizmom odkrivamo tudi temeljne razlike. Ob tem je
potrebno dodati, da je ob francoskih vplivih eden temeljnih vplivov posredovan prav
prek poetizma. S poetizmom, ki ga lahko razumemo kot antitezni temelj češkega
surrealizma, s čimer še vedno lahko vidimo težnjo po sovzpostavljanju nasprotij, si
surrealizem med drugim deli tudi politično konotacijo levice, saj vse druži utopični
privid brezrazredne družbe, ki bi ustvarila pogoje za univerzalno poezijo življenja. Leta
1936 je Nezval v reviji Surrealizmus (Surrealizem) zapisal, da se mu zdijo
najpomembnejše vezi med smerema poetizma in surrealizma tako v prosti asociaciji in
poudarku na intenzivnosti poetične domišljije kot tudi domišljijski kvaliteti izraza. Zato
naj bi tudi razvoj določenih poetistov k surrealizmu sledil kot logična posledica
nadaljevanja raziskovanja izraza. (Nezval, 2004) Breton, ki je v največji možni meri
navdahnil gibanje češkega surrealizma predvsem preko Teiga ter Nezvala je višek
priljubljenosti francoskega nadrealizma dosegel s predavanjem v Pragi leta 1935, kjer
je poudaril povezanost nadrealizma in marksizma. Iz sociološko-kulturnega vidika
avantgarde je pri čeških surrealistih pomembno predvsem njihovo mednarodno
delovanje, tako so recimo med Bretonovim in Éluardovim bivanjem v Pragi leta 1935
naredili manifest. S francoskimi nadrealisti so izdajali časopis 1. mezinárodní bulletin
surrealismu, pri čemer pa so, podobno kot francoska skupina, prestajali ideologije in
strahote Stalinovega in Hitlerjevega režima. (Mann, 1952)
Skozi leta pa so se med češkim surrealizmom in francoskim nadrealizmom kazali vedno
večji razmiki, ki so sčasoma vodili do spora, ki se je nadaljeval tudi v razdelitvi brnske
in praške surrealistične skupine. Leta 1938 namreč iz Komunistične partije izstopi
Teige in surrealistična skupina, ki je v prvi dobi med drugim tudi zaradi politične
grožnje Nemčije v komunizmu videla rešitelja, zavrne komunistično doktrino, kar vodi
v vedno večji pritisk političnih oblasti na skupino. Nezval se je do leta 1938 že
popolnoma odvrnil od marksizma, ki mu je sicer bil naklonjen, vendar pa je bil vseeno
kritičen do samega sistema, tako da je ustvaril lastno ideologijo, pomešano z odporom
do judov. Slednje v skupini češkega surrealizma prinese dodatne razkole, vse do leta
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1983, ko se

Nezval odloči, da skupino razpusti. Najprej iz nje izloči Teiga in

Makovskýga in pri tem napade Štýrskýga in pesnika Halasa, skupino pa sta samovoljno
zapustila E.F. Burian in B. Brouk. Tako je Nezval razdrl surrealistično skupino, ki jo je
pomagal formirati pred štirimi leti in čeprav so nekateri še nadaljevali z surrealističnim
ustvarjanjem, so jih posamezniki na Nezvalovi stran v časopisih označili kot
Trotskyistične formaliste. S tem se gibanje češkega surrealizma v večji meri prekine,
vendar pa se del tega premakne v podtalje, kjer s svojim ustvarjanjem deluje še do
petdesetih let, vendar je pri tem že v fazi zamiranja. (Mann, 1952)

2.10 Zaton češke avantgarde ter njena transformacija
Ob zatonu češkega surrealizma je potrebno dodati, da so avantgardne tendence v
določeni meri preživele tudi njegov zaton in se bodisi nadaljevale bodisi transformirale
v skupinah, ki so za svoje delovanje jemale iz območja avantgarde. Pri tem moramo
zaključek avantgardnega obdobja na čeških tleh opazovati predvsem preko dveh
možnih nadaljevanj; v nadaljevanju določenih surrealističnih izhodišč vse do petdesetih
let 20. stoletja; in hkrati smer socialističnega realizma, ki je bila ob komunistični
cenzuri edina zaželena forma umetnosti, saj je sama komunistična oblast avantgardo v
večjem delu prisilila v prikrito delovanje.
2.10.1 Povojni češki surrealizem
Čeprav je začetnik, historični surrealizem, še problematiziral brezizhodnost in ujetost
človeka v nepregledni količini možnosti, ki je za razliko od poetističnega naivizma
človeka eksistencialno obtežila,

se transcendentna narava človeka v povojnem

surrealizmu ni več prevpraševala toliko, pač pa se je zgodil predvsem premik k bolj
posvetnemu, zemeljskemu. 46 V času povojne avantgarde je namreč minil patos
premagovanja gravitacije, časa, prostora in potovanja v neznane dežele. Na mesto
poezije je namreč stopila znanost. (Vojvodík, The Czech Avant-garde)

Če Bieblov Let Ikarusa ponovno mitologizira Ikarjev let po doživljanju prve svetovne vojne, potem
nadrealistično obarvani pesnik Karel Hynek ponovno demitologizira mit samih avantgard v delu Ikarske
igre (Ikarské hry, 1948-1951). Avantgardni umetniki so namreč sami postali nekakšni Ikari in Dedali,
prototipi umetnika, s svojim ustvarjanjem pa, kot razlaga Felix Philipp Ingold, osvobodili ikarsko voljo
od avtoritete dedalovskega znanja – primarnost čutnih nad intelektualnimi izkustvi, prost izraz nad
naučeno umetnostjo, samoizražanje nad izrazom dela. (Ingold, 1992)
46
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V štiridesetih letih je bilo na področju avantgarde opaziti demitologizacije in ponovne
mitologizacije, ponovno se je opredeljevala začetna avantgarda iz obdobja 1910. Pri
tem pa se pojavi Skupina 42, ki se sicer upre praksi, ki jo želi vzpostaviti Teige. Slednji
namreč piše, da je potrebno ustvariti nov mit, mitopoetska zmožnost pa leži v poeziji
surrealizma in konkretne iracionalnosti. Skupina 42, katere delovanje bomo ob ortonski
generaciji dodatno pregledali v analizi magistrske naloge, se želi veliko bolj
osredotočiti na resničnost, pri tem pa se sprašujejo tudi o položaju pesnika, ki ustvarja
človekovo usodo ravno tam, kjer naj bi nastala nova umetnost avantgarde, v stičišču
življenja in umetnosti. (Vojvodík, The Czech Avant-garde)
Ob Skupini 42, ki je temeljila na tendencah češkega surrealizma je potrebno omeniti
tudi Skupino Ra, ki je 1937 ustanovila založniško hišo ra v Rakovníku. Formalno se je
skupina ustanovila med vojno, leta 1941, in nadaljevala s tradicijo češkega surrealizma
pred vojno. Po eni strani je še vedno sprejemala močne impulze iz tujine (Dominguez,
Brauner, Breton, Tzara, Toyen, Dalí), po drugi strani pa je imela dovolj časovne
distance, da se je lahko od njih oddaljila in kritično opredelila, do predvojnega
surrealizma in Skupine 42 pa se je oddaljila. Ra-isti so se povezovali z gibanji
surrealizma, ki so imela poudarek na revolucionarnosti, kot skupina pa so se v javnosti
zadnjič pojavili leta 1947 na predavanju o nadrealizmu, a so se kmalu za tem, pod
pritiski komunističnega režima razšli. Po njihovem razhodu se je surrealizem nahajal le
še v podzemljih in z raznimi anketami in javnomnenjskimi raziskavami v svoji reviji
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historičnega surrealizma, s čimer pa je sprožil mnogo razmišljanj o izmenjevanju in
evolucijskem razvoju v umetnosti. (Vojvodík, The Czech Avant-garde)
Eno glavnih vprašanj češkega surrealizma v petdesetih je bilo nadaljevanje vprašanja
historičnega surrealizma o avtentičnosti v poeziji. To kaže na položaj, ki ga je imela
avtentičnost v češki avantgardni poeziji, saj je bilo potrebno umetniško delo, ki naj bi
delovalo kot življenje, zasnovati enkratno in celotno.47 (Vojvodík, The Czech Avantgarde)
Ta princip lahko zasledimo že v delih Jakuba Demla v prvem desetletju 20. stoletja, ko je s
kolažiranjem in intertekstualnostjo ustvarjal metatekst fikcijske naracije. Obenem je v avantgardnih delih
mogoče zaslediti neizčrpnost, ki večinoma izhaja iz igre besed, posebej pomembne v surrealističnem
ustvarjanju. V Demlovih delih tako preko asociativne rabe besed spregovori nezavedno, to pa je telo oz.
jezik telesa, resničnost teksta, ki je kasneje prisotna tudi pri Nezvalu. V prvi Demlovi knjigi Notantur
47
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V povojnem češkem surrealizmu se je, z vznikom teorij surrealizma, zgodil tudi premik
od estetike produkcije do estetike recepcije. Anja Tippner zato predvideva, da je bila
radikalizacija češke povojne avantgarde dosežena s hibridizacijo – teorije in prakse,
posameznika in družbe ter periferije in centra. Tako se hibridnost češkega surrealizma
kaže že v drugi polovici dvajsetega stoletja v hibridni formi kolektivnega pisanja in
skupinskih eksperimentov, ki lahko predstavljajo razne opozicije homogenizirajočemu
pritisku režima. Takšni postopki, ki so jih nato prevzeli tudi v petdesetih in šestdesetih
letih, so delovali kot ponovno približevanje češke tradicije avantgarde, zaradi česar so
tudi najverjetneje toliko časa obveljali. (Tippner, 2009) Zanimivo je predvsem to, da so
s tem približevali nekaj, kar je že bilo njihovo, problematično pa je bilo tudi avtorstvo
kolektivnih del, v katerih so bili estetski doživljaji zamenjani s kolektivno akcijo.
Hibridnost se kaže tudi v mešanju moškega in ženskega, že prej prisotnega pri umetnici
Toyen, ustvarjanje hibridnih tekstov pa je bilo lastno le surrealistom. Začrtamo lahko
jasno črto, ki se začne že vse pri Demlu in se nadaljuje v traktatih Ladislava Klíme in
dve desetletji kasneje v delih Jiřa Kolářa. 48 Kot je razlagal Effenberger v svojem
predavanju Pravidla hry (Pravila igre), pa je povojni surrealizem odseval predvojnega,
ker je ta že zapadel zgodovini umetnosti. Tako ga je uporabila za vzpostavitev Novega
mita, ki je skušal prodreti nazaj v same prazačetke misli preko poezije. Historična vloga
surrealizma pa je nepreklicno končana. Vendar pa ni pomembno, če je avantgardna
narava surrealizma že zamrla, saj se vedno znova pojavlja v posameznih delih in
umetnikih kot rezultat faktorjev, ki gradijo proces zgodovine. (Vojvodík, The Czech
Avant-garde)
2.10.2 Socialistični realizem
Ob historičnem surrealizmu pa se je obenem na Češkem pojavila še ena ustvarjalna sila,
ki se je na začetku sicer še spogledovala z avantgardo, vendar je to konotacijo kmalu

lumina tako zasledimo skupek raznih tekstov, od pesmi do proze, dnevniških zapisov in stiliziranih
zapisov sanj. Tako mu je uspelo sestaviti tekst življenja, sporadičen in heterogen tekst, ki v svoji
mnogovrstnosti deluje izredno živo. (Vojvodík, The Czech Avant-garde)
48
Pri Kolářu gre v bistvu za transgresijo meja, tako tekstov, žanrov, kot samih medijev. V delih je
večinoma očividec, ki s tem lahko da izrek neizrekljivemu. Avtobiografski jaz postavi kot očividca in
obenem izrekovalca trenutka in se s tem realizira kot subjekt in obenem subjektivnost, ki je pogojena v
izrekanju. Skozi svoje ustvarjanje je Kolář postajal vedno bolj skeptičen do besede, kar je rezultiralo v
nebesedno poezijo Básnĕ ticha, (Pesmi tišine) 1958, na koncu pa se je poeziji popolnoma odpovedal.
(Vojvodík, The Czech Avant-garde)
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izgubila, tako pa se je po koncu povojnega surrealizma vzpostavila kot edina od režima
sprejeta oblika izražanja – socialistični realizem.
V češkem kulturnem besednjaku se je izraz socialistični realizem uveljavil okoli leta
1934, čeprav je od takrat preteklo še kar nekaj časa, preden se je pomen pojma dodobra
razjasnil. Sam program gibanja je bil predstavljen na prvem kongresu sovjetskih
pisateljev, utrdila pa ga je – čeprav le v smislu vsakodnevne rabe, ne toliko v jasnosti
in opredeljenosti – ustaljena raba takratnega ideološkega diskurza. Sam koncept izvira
že s konca dvajsetih let, ko je Stalin v strahu, da bo njegov petletni načrt propadel,
uporabil proletarsko literaturo kot aparat, s katerim naj se prikazuje zgledno življenje,
skladno z njegovimi načrti. Ključno leto pa je bilo 1932, ko je partija razdrla skupino
RAPP – rusko asociacijo proletarskih piscev – in predlagala ustanovitev sindikata
sovjetskih pisateljev. Član sindikata, urednik revije Novy mir (Novi mir), Ivan
Mikhailovič Gronsky je bil prvi, ki je izraz socialistični realizem uporabil, in sicer v
nagovoru pisateljev istega leta. Ta naj bi postal združujoča metoda pisanja celotnega
sindikata. V grobem je opredelil tudi njegove principe, ki naj bi literaturo razumeli kot
superstrukturo, katere razvoj je bil odvisen od stanja ekonomske baze. V diskurzu
socialističnega realizma se je prav tako uporabljala beseda napredno, ki naj bi pomenila
avantgardno, vendar zgolj v smislu ideologije, ne pa tudi umetniških metod. Zhdanov
v svojem članku Soviet Literature – The Richest in Ideas, the Most Advanced Literature
(Sovjetska literatura – najbolj bogata v idejah, najbolj napredna literatura) razlaga, da
so ostale značilnosti gibanja še razredna zavednost, tendencioznost in revolucionarni
romantizem, usmerjen v prihodnost. Ta pa je že znana, zato tudi ne more biti potujena,
kar pa daje možnost za vznik optimizma. Ravno v tej točki pa se socialistični realizem
razlikuje od zgolj realizma, ki mu umanjka optimističnega pogleda. (Zhdanov, 1977)
Sredi tridesetih let pa je pojem preko literarnega poročanja – prek zapisov srečanja
moskovskega kongresa – prišel tudi na češka tla. Prikazovali so ga kot točko, iz katere
lahko tako literatura kot tudi kultura nasploh začne na novo in popravi napake, ki so se
zvrstile v preteklosti. Tako se kongres postavlja tudi kot revolucionarno srečanje, ki bo
določalo tako literarno kot tudi splošno premikanje sveta v prihodnosti. Tako so tudi na
Češkem socialistični realizem interpretirali v opoziciji z realizmom 19. stoletja.
Pomanjkanju optimizma so dodali še sintetično branje življenja. Dialektična koncepcija
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resničnosti kot sinteze je tako za Nezvala pomenila sprejemanje tako resničnega kot
fantastičnega, s tem pa deluje kot opis hkrati resničnosti in sanjskega sveta.
Na Češkem sta se osnovali dve opoziciji pri interpretiranju socialističnega realizma. Na
eni strani poetisti z Nezvalom in Teigom na čelu, ki so verjeli, da se lahko v socialistični
realizem vpeljejo metode surrealizma in lahko slednji tako postane avantgardno gibanje
v njihovem konceptu pomena avantgarde – združevanje vseh umetnosti in stvarjenja
umetnosti kot življenja. Resničnost so namreč dojemali kot nekaj neopredeljenega,
mističnega, tako pa tudi ni moglo biti popolnoma jasno, s čim naj se realizem ukvarja.
Posledično so bile odprte tudi različne možnosti raziskovanja te resničnosti. Po Teigu
bi bilo potrebno v gibanje vpeljati psihološko komponento, kjer bi surrealizem lahko
deloval kot dialektični realizem, ki sintetizira dialektično opozicijo resničnosti in
fantazije. (Teige, 1978) Filozofija za socialističnim realizmom bi tako postala
upravičena umestitve v avantgardistični diskurz, saj bi pridobila širino in ne bi ostajala
na polju diskurza politične ideologije.

Na drugi strani pa imamo Konrada in Václavka, ki sta si gibanje interpretirala strogo
sociološko, pri tem pa sta sledila ideološko začrtanim smernicam. Resničnost sta
dojemala kot nekaj popolnoma navadnega, otipljivega in jasnega, zato tudi nista
poskušala problematizirati realističnega prikazovanja, saj jima je pomenilo isto kot
popolnoma mimetično prikazovanje resničnosti, statičnih objektov in fenomenov, ki so
obstajali objektivno. Po Konradu je tako glavna lastnost gibanja fokus na človeku v
vsej njegovi raznolikosti, človeku kot družabnem bitju, ki ga opazuje iz vseh kotov.
Zato se lahko taka literatura uporablja tudi za spreminjanje sveta, vendar kot takšna ni
več zgolj umetnost, temveč orodje za doseganje cilja. Prav tako je razlikoval med
sovjetskim in češkim socialističnim realizmom, saj je surrealizem zavračal z mnenjem,
da je v češki prostor vpeljal pokvarjeno kapitalistično mentaliteto, ki se v Sovjetski
zvezi ni pojavila. Václavek je v svojem članku Socialistický realismus (Socialističen
realizem) poskusil ustvariti nekakšen korpus literarnih del, ki bi jih lahko uvrstili v
socialistično-realistični kanon, vendar se pri delih, ki jih je omenil ni ustavil, da bi
njihovo vključitev razložil, tako da tekstu manjka dejanske razlage in analize, s katero
bi se sama vključitev lahko upravičila.
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Proti koncu tridesetih let je gibanje tako dokončno izgubilo kakršno koli povezanost z
avantgardo, saj je začelo pomeniti določeno obliko tendenčnega pisanja, ki je bilo
povezano z ustaljenimi sovjetskimi vrednotami, zaradi primanjkljaja teoretičnega
ozadja pa je izraz po petdesetih letih 20. stoletja sploh prenehal pomeniti gibanje z
določenimi lastnostmi, ki bi ga povezovale in opredeljevale ter se začel uporabljati v
zgodovinopisni rabi kot termin, ki označuje ustvarjanje v umetnosti v določenem
obdobju.

2.11 Sklepna razmišljanja o češki avantgardi
Tako smo prišli na konec teoretičnega dela. Če povzamemo bistvo, smo na začetku
ugotovili, da je avantgarda na Češkem upravičeno lahko poimenovana kot avantgarda,
saj zadošča kriterijem vseh omenjenih teoretikov. Pri tem se nam problematična kaže
koncepcija socialističnega realizma kot avantgarde, česar pa so se, kot smo že prikazali,
zavedali tudi sami umetniki, ki so kmalu po njegovem sprejetju prenehali razmišljati o
možnosti združitve socialističnega realizma s surrealizmom. Kot polnovredna
avantgardna gibanja na čeških tleh se nam tako kažejo skupina Devĕtsil s svojo
transformacijo iz območja proletarske umetnosti v gibanje poetizma kot izvorno češke
avantgarde, in češki surrealizem, ki je iz prevzetja vplivov iz francoskega gibanja
nadrealizma vseeno uspel izgraditi svojevrstno češko surrealistično gibanje.
Če pogledamo češko avantgardo iz tipološkega vidika, bi jo lahko po nekaterih
teoretikih opredelili kot analitično in sintetično avantgardo (Aage A. Hansen-Löve,
1993), po drugih pa kot avantgardo z idealističnimi in realističnimi trendi (Klaus von
Beyme, 2005). Če analitični del avantgarde opredeljuje radikalna estetika deformacije,
ideosinkrizma in želja ustvariti nov začetek, prekinitev s tradicijo in utopično grajenje
kreativnosti, potem je sintetični del zaznamovan s ponovnim obujanjem spomina
kulture. 49 Ob obujanju spomina kulture je za sintetični del avantgarde značilno še
teološko strmenje k enotnosti in novi viziji, po kateri bi se lahko tradicija preko
transformacije na novo zgradila v avantgardno umetnost. Klaus von Beyme razlaga

Slednje po Stanovnik lahko postavimo tudi v anglo-ameriško anatgardo, ki se je pojavila šele po
razmahu evropske in jo v večini evropska literarna veda v večini kategorizira pod modernistično
ustvarjanje, recimo pri ustvarjanju Imagistov, h katerim bi lahko prišteli Pounda in Humea, še posebej
pa pri beatniški generaciji in izgubljeni generaciji, ki se je formirala okoli Hemigwaya in gre pri njej še
samo za predelavo starih avantgardnih gibanj, napolnjenih z vsakdanjim življenjem – kar bi Bürger
imenoval prazna avantgarda.
49
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delitev na idealističnost, ki želi svet skozi umetnost sublimirati in estetizirati, ter
realističnost, ki želi preko dekompozicije in fragmentacije doseči redukcijo sveta v
vsakodnevno resničnost. Na začetek češke avantgarde lahko torej postavimo analitično
fazo, ob kateri pa se je obenem vzpostavila tudi sinteticistična faza, obe skupaj pa sta
sobivali, kot lahko jasno vidimo na primeru poetizma, v principih konstrukcije
(konstruktivizem, analitična faza) in v principih poezije (poetizem, sinteticistična faza).
(Vojvodík, The Czech Avant-garde)
Pri tem je potrebno reči, da češka literatura v sebi skriva izrazito avantgardno moč, ki
je dano družbeno situacijo uspešno izkoristila za doseganje svojih avantgardističnih
programov ob izgradnji izrednih umetniških avantgardnih izdelkov. Sama češka
avantgarda in njeno izročilo pa sta paradoksalno še do današnjih dni malo znana, četudi
v zadnjem času prihaja do premikov v izdajanju člankov, knjig in strokovnih del, ki
govorijo o pomembni vlogi, ki jo je ta igrala. Raziskovanje češke avantgarde v
kontekstu drugih evropskih gibanj tistega časa se namreč zaradi raznih ideoloških
razlogov in cenzure, kot bomo pojasnili v nadaljevanju, ni moglo razviti vse do začetka
devetdesetih let prejšnjega stoletja.

Ne glede na razne prepovedi pa so se pogovori o razvoju in koncu avantgarde
nadaljevali, med drugim tudi med člani praške surrealistične skupine vse do konca
štiridesetih let, vendar pa so ti pogovori potekali za zaprtimi vrati. Prvi večji poskus
javnega diskurza o realizmu in avantgardi – cikel predavanj Pravila igre, so leta 1958
policijske sile prekinile že takoj po prvem večeru. Čeprav so se ponekod v literarnih
revijah tudi kasneje pojavljali eseji, ki so govorili o avantgardi, pa jim ne moremo
pripisati nobene znanstvene vrednosti, saj so strmeli k uniformnosti takratnega
totalitarnega režima. Po avgustu 1968 se je raziskovanje češke avantgarde ustavilo za
skoraj 20 let, ponovno pa se je zagnalo šele proti koncu osemdesetih, z raznimi
umetniškimi razstavami del skupine Devĕtsil. Tabu pa je še vedno ostal surrealizem –
o njem se je začelo govoriti šele kasneje, ko so postavili prvo razstavo surrealističnih
del Češki surrealizem 1929–1953 leta 1996. Razlog za dolgotrajno neraziskanost
avantgarde na čeških tleh lahko namreč razumemo v pojmovanju avantgarde kot
antisocialističnega gibanja, saj je bilo še dolgo čutiti diskurz, ustvarjen v šestdesetih
letih, ki je razlagal abstraktno umetnost avantgarde kot odmik iz življenja. Takšna
umetnost naj bi se s svojim nihilističnim odnosom do ljudi odmikala tudi od družbe. Ta
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pa naj bi potrebovala prav umetnost, ki bi prikazovala lepote socialistične dežele in kot
taka plemenitila ljudi. (Vojvodík, The Czech Avant-garde)
Kot opozarja Marie Klimešova50 so na ta način vsa avantgardistična dela, ki niso sodila
v kontekst totalitarnega diskurza povojnega obdobja za skoraj pol stoletja potonila v
pozabo. Poleg tega obstaja le malo del, ki bi celostno obravnavale medvojno avantgardo
in posledice, ki jih je imela na razvoj kasnejše umetnosti na Češkem.
V današnjih dneh po koncu ideološke cenzure teoretiki, ki se ukvarjajo z raziskovanjem
avantgarde na Češkem, intenzivno odkrivajo močno avantgardno tradicijo. Pri tej
tradiciji, ki jo lahko delimo na različne faze, pa moramo razvoj češke avantgarde gledati
pravzaprav kot neprenehno pretakanje, ki je trajalo vse od začetka 20. stoletja pa do
konca petdesetih let. Tako se tudi po utemeljitvi in jasni razločitvi poetizma od
proletarske umetnosti slednja ni preprosto ustavila. Poleg tega tudi po prehodu
poetizma v surrealizem poetistična produkcija ni popolnoma prenehala, tako da se
moramo zavedati širine in heterogenosti sočasnih tokov, ki so delovali na Češkem. Za
boljši prikaz samih estetskih in ustvarjalnih postopkov, značilnih za posamezna gibanja,
bomo v magistrski nalogi analizirali najpomembnejša avantgardna dela na področju
poezije. Kasneje bomo češko avantgardistično ustvarjanje postavili ob bok
slovenskemu in iskali morebitne razlike, podobnosti ter medsebojne vplive, s čimer bo
delo približano tudi bralcem, ki s samo češko avantgardo še niso seznanjeni.

Marie Klimešova v enem najširših pregledov češke avantgarde, Roky ve dnech. České umĕní 19451957, ki je izšel leta 2010, opozarja, da gre pri avantgardi umetnosti pravzaprav za introspekcijo, za
preiskovanje človekove notranjosti, kar se dobro kaže v rabi samoportreta in nasploh motivike obraza.
To so obrazi, ki izginjajo, obrazi, ki so uničeni, opazimo jih lahko recimo v Toyenovih (psevdonim češke
umetnice Marie Čerminovne) risbah med 1936 in 1937, v delih Václava Hejne, celo na naslovnici
Nezvalove Řetĕz štĕstí (Veriga sreče, 1936). To so obrazi, ki, kot razlaga Harald Tesan, pomenijo
negacijo individualnosti, saj so spremenjeni iz prepoznavne v neprepoznavno obliko. (Tesan, 2007)
Izguba oblike obraza je pogosta tematika pesnika Františka Halasa v obdobju 1927–1936, v tem pa ne
zaznamo le izgube individualnosti, pogojene z režimom, ki je individualnost napadala in se je želela
znebiti, temveč tudi izgubo vere v človeški napredek, tako pa tudi dvom v vse, kar obstaja.
50
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3 SLOVENSKA AVANTGARDA
Ob začetku 20. stoletja so spremenjene družbene in politične tendence vplivale tudi na
literarno dogajanje v takratnem slovenskem prostoru. Podobno kot drugje v Evropi je
zaradi posledic prve svetovne vojne propadla vera v napredek, humanizem,
civilizacijske dosežke in dotedanji družbeni sistem. Že na političnem parketu je med
prvo svetovno vojno prihajalo do zahtev po večji avtonomnosti slovenskega dela
Habsburške monarhije prek zahteve majniške deklaracije v letu 1917, po porazu
Avstro-ogrske in centralnih sil v prvi svetovni vojni pa oktobra 1918 Slovenci skupaj s
Hrvati in Srbi razglasijo narodno osvoboditev in samostojno državo SHS (Državo
Slovencev, Hrvatov in Srbov), ki se že mesece kasneje skupaj s Kraljevino Srbijo združi
v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, v letu 1929 pa preoblikuje v Kraljevino
Jugoslavijo. Novonastale razmere so tako vplivale tudi na družbeno sestavo mlade
države, ob tem pa odločilno tudi na literarno področje.
V slovenskem delu je tako na področju literarnega ustvarjanja v začetku 20. stoletja še
vedno močno prisoten vpliv avstro-ogrske kulture, kaže pa se večji vpliv kulture
Srednje Evrope (Šuvaković, 2003), ki poteka tudi preko modernističnih tokov denimo
ekspresionizma. Potrebno je omeniti, da Slovenija in nekatere druge nacionalne kulture
v novo nastali državi leta 1918, ki pred tem niso imele svojo samostojne državne tvorbe,
ni imela jasno definirane kulturne in nacionalne identitete in je bila slednja večji del
odvisna predvsem od literature in jezika, ki narodno identiteto in kulturo sploh
definirata. Zato je jezik tudi sredstvo, ki pot k identiteti in kulturi najbolj definira.
(Šuvaković, 2003)

Gibanje ekspresionizma, ki se pojavi kot odgovor na grozote prve svetovne vojne, se v
slovenski literaturi začne okoli leta 1918, ponekod tudi že prej, in kasnejši avantgardni
tokovi so ravno zaradi jezika kot sredstva nacionalne identitete v tedanjem času zato
mnogokrat prezrti in nerazumljeni, kot taki pa dojeti kot anarhistična in levičarska
združenja in pogosto izločeni iz korpusa nacionalnih literatur (Šuvaković, 2003).
Avantgardna gibanja so namreč v svojem osnovnem delovanju »napadala« ravno
ustaljeni red na literarnem in širše gledanem družbenem področju. Sama literatura kot
nosilka nacionalnega interesa in sredstvo narodne identitete sta za avantgardo predmet
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na ustvarjalnem polju, zanimive postajajo iracionalne pomenske plati jezika, poudarjajo
se zvočnost in likovnost jezika ter kombiniranje različnih možnih izraznih opcij, ki
avantgardo oddaljuje od dotedanjega tradicionalnega razumevanja literature in jezika.
Kar se tiče nastanka avantgarde v slovenskem prostoru je ta nastala v pretežno ruralnem
prostoru, kjer v večini primerov narodna kultura ter identiteta še nista bili jasno
izoblikovani, pojavi zahodne kulture od impresionizma, realizma, secesije, simbolizma
in meščanskega realizma relativno pa so pozno vstopali na tedanje literarno prizorišče.
Narodi v novonastali državni tvorbi, med drugim tudi Slovenci, so šele oblikovali pot
iz etično ruralnih družb v nacionalne, meščanske družbe in se kot taki šele približevali
evropskim tokovom (Šuvaković, 2003). Vendar pa je potrebno povedati, da so prav
vnosi modernizma in moderniziranje družbe pogoji za vznik slovenske avantgarde.
Le-te pa so med leti 1918 in 1935 vstopile na literarno in umetnostno področje
novonastale države ter s takrat modernističnimi – avantgardnimi idejami
(postimpresionizmom, simbolizmom, futurizmom, ekspresionizmom), iz katerih so
črpale, vendar jih niso nujno vključile v svoja gibanja, močno razburkale takratni
prostor. (Šuvaković, 2003)
Prve tendence avantgard v slovenskem prostoru zasledimo že zgodaj, saj se po pregledu
dotedanjega slovenskega časopisja izkaže, da so slovenski literarni ustvarjalci bili s
sočasnimi evropskimi gibanji in literaturo pravočasno in podrobno seznanjeni. Tako že
leta 1909 v reviji Ljubljanski zvon odkrijemo zapis o futurističnem manifestu in
Marinettiju, zapisi o futurizmu pa si sledijo tudi v kasnejših letih. Za prvo avantgardno
revijo na slovenskih tleh štejemo Svetokret, revija za ekspedicijo na severni pol
človeškega duha urednika Poljanskega, člana zenitističnega gibanja, ki je izšla leta 1921
v Ljubljani. Revija je v celoti delo Poljanskega, z njo je v slovenski prostor prinesel
avantgardne tendence, ki pa so vsebovale tudi mešanico kozmopolitizma in
jugoslovanskega karakterja.
Če povzamemo po Mišku Šuvakoviću, je bil prvi val slovenske avantgarde, t. i.
zgodovinske avantgarde v dvajsetih in tridesetih letih, povezan z revijami Svetokret,
Rdeči Pilot, Ljubljanski zvon, Novi oder ter Tank, ob tem pa je osrednjega pomena
predvsem Podbevškova »novomeška pomlad« v dvajsetih letih, Kosovelovi pesniški
razvoj v konstruktivizem ter Črnigojevi konstruktivistični eksperimenti leta 1924 v
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Ljubljani ter med leti 1925 in 1929 v Trstu. Za slovensko avantgardno je bilo
pomembno tudi sodelovanje nekaterih slovenskih umetnikov prek tujine, hkrati pa tudi
z ostalimi avantgardnimi umetniki, kot je to delno vidno na primeru Podbevška okoli
revije Zenit. Ta revija je poleg ostalih avantgardnih glasil vplivala tudi na Kosovela. Za
slovenski konstruktivizem je denimo izrednega pomena tudi Črnigoj, ki je deloval v
konstruktivističnem ambientu avantgardne šole Bauhaus, te stiki pa so vplivali na sam
razvoj slovenske avantgarde. Posrednik konstruktivističnih idej, ki so vplivale tudi na
Kosovela, je bil poleg Avgusta Černigoja tudi Grahor, ki je, po potovanju v Rusijo
seznanjen s takratnim sodobnim literarnim in nasploh umetniškim dogajanjem,
Kosovelu omogočil, da se je neposredno lahko lotil natančnega in temeljitega študija
konstruktivizma (Vrečko). Črnigoj je skupaj z Josipom Vlahom, Ivanom Poljakom,
Tejo Črnigoj, Edvardom Stepaničičem ter nekaterimi drugimi v Trstu ustanovil
konstruktivistično skupino, ki je ustvarila radikalne umetniške projekte, primerljive
tako z dosežki Bauhausa kot tudi s sovjetskim konstruktivizmom El Lissitzkya.
Šuvaković opozori še na pomembno izmenjavo idej v tržaškem prostoru, ki je potekala
med slovenskim avantgardnim umetnikom Milkom Bambičem in futuristično skupino
Pokret Julijske krajine (Šuvaković 2003). Vse povezave so tako služile kot posrednice
znanja o sočasnem avantgardnem ustvarjanju drugje po Evropi, izrednega značaja pa
je, kot omenjeno, pri posredovanju idej imel predvsem literarni tisk oziroma revije, ki
so umetnike dokaj podrobno seznanjale s sočasnimi idejami evropskih avantgard.

Avantgardni poskusi so torej v slovensko javnost prodrli kmalu po prvi svetovni vojni
(okoli 1919-1922). O slovenski zgodovinski avantgardi prav tako govori Janez Vrečko
(2002), ki literarno-zgodovinski del razdeli v tri faze; prvo obdobje zaznamuje osebnost
Antona Podbevška, novomeška pomlad in dogodki povezani z revijami Trije Labodje
in Rdeči pilot. Drugo fazo zaznamuje Srečko Kosovel, njegovo poimenovanje
konstruktivizma in njegov obrat v levo. Konstruktivizem pa je tudi glavno vodilo tretje
faze slovenske zgodovinske avantgarde, ki je povezana z osebnostmi Avgusta Črnigoja
in Ferdo Delaka ter okoli revije Tank. Z avantgardnimi dogodki so tedanje osebnosti
dodobra prevetrile razumevanje slovenske literature in umetnosti, prav tako pa
uporabile vse forme umetnostnega izraza, saj so se avantgardne tendence začele na
literarnih tleh pri Podbevšku in Kosovelu, od tam pa prek likovnosti Črnigoja, kot
vidimo tudi na razdelitvi na tri faze, nadaljevale vse do gledališča pri Delaku.
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Sam začetek slovenske avantgarde, t. i. prvo fazo lahko zapišemo z letnico 1915, ko
Podbevšek na uredništvo Ljubljanskega zvona pošlje svoj pesemski cikel Žolta pisma,
v katerih je močno opazen vpliv futurizma. Že sam naslov, kot opozarja Vrečko, na
»sebi kaže na pomemben Podbevškov obrat od takrat še vedno veljavnega tipa
literature, povezanega z nacionalno ideologijo« (Vrečko, 2002: 199). Cikel, ki ga je
urednik zavrnil, češ da gre za zbirko rebusov, po Poniževo kaže na eksperimentiranje z
besedami, uporabo šokantnosti in pogosto uporabo neologizmov (Poniž, 1999), kot
bomo videli tudi nadalje pri analizi slovenske avantgarde. Tudi za prvo fazo slovenske
zgodovinske avantgarde in ob tem Podbevška je pomembna izkušnja vojne, saj ta prvo
svetovno vojno preživi na fronti, kar je vidno v motivih in tematiki njegovega
nadaljnjega ustvarjanja.
Po koncu vojne skupaj s somišljeniki Božidarjem Jakcom in Miranom Jarcem
Podbevšek ustanovi novomeško pomlad, ki se ji kmalu – v letu 1920 – pridružijo tudi
mlajši ustvarjalci, to so Marjan Mušič, Zdenko Skalicki in Marij Kogoj. Slednje pomeni
enega vrhuncev avantgardističnih gibanj na slovenskih tleh, ki se začnejo v Novem
mestu, nato pa svojo pot nadaljujejo tudi v prestolnico. Ob razstavah in predavanjih so
najpomembnejši njihovi javni nastopi, kjer moramo omeniti prav Podbevška, saj je s
svojo namerno šokantnostjo iz javnih branj ustvaril pravi avantgardni dogodek, ki se je
ločil od takratnih javnih branj. Izrednost organiziranja takšnega gibanja v tako
omejenem, provincialnem okolju je po eni strani sicer res nenavadna, če jo pogledamo
tudi v nadaljevanju iz pisanja Delaka, ki je kasneje v Tanku pisal, da je avantgardistično
gibanje v Ljubljani produkt šole in uradstva, ki sta človeka dušili, zato pa je bil potreben
skrajni radikalizem, da se je sploh lahko ustvaril prostor za življenje. Po drugi strani pa
zaradi svoje provincialnosti mladi Novomeščani izkusijo pomanjkanje moderne
tehnologije in meščanske kulture, da bi avantgardistično vizionarstvo delovalo kot
sredstvo, ki bi ta dognanja in način življenja preneslo tudi izven centralizirane
Ljubljane. Ob tem je potrebno pojasniti, da v bistvu v začetnih razstavah in predavanjih
sploh ne gre za tako izrazito avantgardnost in provokacijo, saj je po zaslugi mentorja
Riharda Jakopiča poudarek še vedno ležal v večji meri na kontinuiteti in ne še toliko na
prelomu s tradicijo.
Ob novomeški pomladi in Podbevšku kot najbolj izrazitemu članu je pomembnega
značaja za avantgardo tudi revijalni tisk, ki se je prav tako oblikoval okoli Podbevškove
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osebnosti, prvič leta 1922 z revijo Trije labodje, ki jo Podbevšek ustanovi skupaj s
Kogojem in Vidmarjem, vendar pa revija že po drugi številki propade. Okrog
Podbevška in revije Trije labodi, se je namreč leta 1922 zbrala skupinica mladih
pesnikov, med katerimi sta bila tudi Seliškar in Kosovel, a je bilo njihovo oblikovno
novatorstvo razmeroma skromno. Kosovel je znotraj revije denimo krenil v impresijo
oz. nadaljevanje slovenske nove romantike ter ekspresije. Tudi zato teoretiki
avantgarde, denimo Dović, opozarjajo, da samo revijo zaradi večjega dela
tradicionalnih besedil ne gre šteti za avantgardni tisk. Ta je namreč delno prisoten zgolj
v prvi številki, ko zaradi nesoglasji znotraj uredniškega odbora revijo Podbevšek tudi
zapusti. Že v drugi številki, kot razlaga Vrečko, pa gre za prehod k tipični tradicionalni
literaturi saj k ustvarjanju za revijo povabijo tradicionalne ustvarjalce denimo Bevka,
Gradnika, Župančiča in druge (Vrečko, 2002: 202).
Gledano iz avantgardnega stališča je veliko pomembnejša revija Rdeči pilot, ki jo
Podbevšek ustanovi po razhodu z “labodovci”. Z njo zasnuje politični pol avantgarde,
saj se estetsko in moralno preobrne k socializmu ter socialno obarvani literaturi, ob tem
pa zapade v paradoks. Po eni strani namreč teži k temu, da bi govoril v imenu delavcev,
kar ga postavi v službo meščanske politike, po drugi strani pa bi še vedno deloval kot
anarhist. To opazi tudi Kosovel, ko v pismu Sterletovi zapiše: »Rdečega pilota 2. sem
že čital. Hvalevredno je, da Podbevšek vendar spoznava socializem, revolucijo,
jaz sem ga in že pred njim. Tu se mu vsi smejejo – celo komunisti – ker on je v
resnici najboljši znak za propadajoči kapitalizem – buržuj. –Jaz se mu smejem,
kljub temu, da misel cenim visoko, ker on je res prava žoga, ki jo mečejo, kamor
jo hočejo in kakor jo hočejo. Zdi se mi, da ga tudi stranka izrablja. Škoda. Jaz
ga imam vseeno rad.« (Kosovel, 1977: 298)
Kot pojasnjuje Vrečko se pri spopadu obeh revij kaže prikaz razumevanja literature pri
Slovencih tedanjega časa, saj je Podbevšek želel iz literature umakniti narodno
ideologijo, na način, da bi postala vsebina umetnosti umetnost sama (Vrečko, 2002:
203), a prav zaradi tedanjega časa in zavezanosti literature in jezika k narodnem
vprašanju, takšna avantgardna gesta oziroma avantgardno pojmovanje literature ni bilo
sprejeto oz. je bilo pred svojim časom.
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Prva faza slovenske zgodovinske avantgarde, ki je povezana s Podbevškom, se z njim
tudi konča. Po izidu njegove pesniške zbirke Človek z bombami – kar se zgodi v letu
1925 in v slovensko poezijo vnaša avantgardne tendence, hkrati pa s tem tudi
avantgardno tipografijo – namreč Podbevšek kot ustvarjalec v večji meri obmolkne, kar
bomo razložili tudi v nadaljevanju analize. Iz prve faze se ob Podbevšku izoblikuje
druga faza s Srečkom Kosovelom, ki je posebnost slovenske zgodovinske avantgarde.
Pri tem moramo opozoriti, da sami prehodi med fazami potekajo organsko, torej se ne
zaključijo nasilno, saj je znotraj prve faze, denimo, med Podbevškovimi simpatizerji
tudi Srečko Kosovel, ki pa se od Podbevška kasneje odvrne. Kosovel znotraj svojega
ustvarjanja v relativno kratkem življenju prepotuje pesniško pot od tradicionalnih pesmi
znotraj impresionizma, nato pa od ekspresionizma in vplivov futurizma, ki jih v
nadaljevanju zavrne, izgradi svojo poetiko prek konstruktivizma do konstruktivnosti
(Vrečko).
Začetno udejstvovanje v tradicionalnem pesništvu se pri Kosovelu namreč kmalu
umakne avantgardnemu, že leta 1922 namreč prekine z občudovanjem Podbevška in
zasnuje svojo nadaljnjo literarno pot. Tako je »Kosovel začel snovati načrte proti
korupciji starih, proti zadušljivemu kulturnemu ozračju in proti slovenski kulturni laži
na sploh« (Vrečko, 1986: 62). Že leta 1924 namreč Kosovel obračuna s svojim
preteklim ustvarjanjem in preko dognanj, ki jih je prejel iz različnih avantgardnih revij,
še najbolj pa preko Zenita raziskuje konstruktivistično poetiko. Istega leta, kot smo že
pojasnili, iz Bauhausa pride Avgust Črnigoj, ob tem pa prav tako Grahor iz Sovjetske
zveze. Prav onadva mu prineseta mnogo informacij o konstruktivistični umetnosti. Ob
tem ne smemo pozabiti tudi na Kosovelovo druženje z Ivanom Mrakom, kar je še
dodatno vplivalo na kasnejši Kosovelov poetični in svetovnonazorski prevrat. (Vrečko,
1986: 63)
V letu 1924 se Kosovel tako ukvarja s konstruktivističnim eksperimentom, hkrati pa
med njim in Črnigojem pride do preloma zaradi različnega razumevanja
konstruktivizma, kar se dogodi že pred Černigojevo prvo razstavo na Tehniški šoli
avgusta 1924. Černigoj namreč po Kosovelu še vedno ostaja na ravni slikovne
kompozicije, ko pa je slikarstvo mrtvo in konstruktivizem ne kliče po kompozicijah,
temveč konstrukcijah. Do tega spoznanja se je Černigoj žal dokopal šele po Kosovelovi
smrti. Kosovel in Černigoj sta bila tako v sporu, ki se je prenesel iz nesporazumov med
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Kandinskim in konstruktivisti na INHUK-u, prešel na spor med Kandinskim in
Moholy-Nagyem na Bauhausu, kjer je Černigoj študiral in prevzel misli Kandinskega,
s katerimi se Kosovel ni strinjal. Konstruktivizmu se je Černigoj približal šele po
prihodu v Ljubljano, medtem ko se je Kosovel po intenzivnem študiju
konstruktivistične literature po predlogu prijatelja Grahorja do takrat že dobro seznanil
s konstruktivističnimi postopki in se jeseni 1925 na šentjakobskem odru označil za
konstruktivista. Černigoju je to uspelo šele v Trstu, kjer se je končno dokopal do
Kosovelove gibljive filozofije. S Černigojevimi stališči se Kosovel sploh ni mogel
strinjati, saj je takrat že deloval pod Tatlinovo in Ereburgovo koncepcijo
konstruktivizma, kot je tudi poznal pojmovanje Lisičjega, ki ni nosilo zahteve samo po
umetniški uporabnosti, temveč po zmožnosti po organiziranju življenja in novem
razumevanju prostora in časa, ki se napaja pri novospoznalih fizikalnih teorijah
relativnosti. Kosovel je poznal tudi Leninovo kritiko Proletkulta, ki je negirala
produktivistično umetnost. Iz vsega lahko sklepamo, da je lahko zavračal Černigojevo
parolarstvo in pomanjkanje prostorsko-časovne paradigme v eksponatih (Vrečko,
2011). Stikov sicer kljub nesoglasjem nista izgubila, saj je Černigoj leta 1925 predlagal
izdajanje nove revije, ki bi se imenovala Konstrukter. Tu pa prav tako pride do
razhajanj, saj Kosovel predlaga, da bi bilo ime revije Kons, kot je med drugim s kratico
poimenoval takrat še neobjavljene konstruktivistične pesmi. Kosovel v svoje
konstruktivistično eksperimentiranje želi vključiti poetični eksperiment zunaj estetike,
ki bi pomenil ekstremno pot v poeziji, vendar se, ko leta 1925 uvidi, da to ne bo mogoče,
odloči za prelom znotraj svoje poetike in iskanje nove poetske prakse. To spremlja
tomajska politična preobrazba (Vrečko, 1986), katere rezultat je v politično angažirani
poeziji, ki jo Kosovel poimenuje Integrali. S temi se Kosovel premakne od
konstruktivizma h konstruktivnosti (Vrečko, 2002). Sam nadaljnji razvoj se s
Kosovelom tu zaključuje, saj umre že pri dvaindvajsetih letih, tako mu ne uspe izdati
pesniške zbirke, prav tako pa je težko trditi, kam bi se njegova poetika premaknila v
prihodnje. Morda bi sledil ruskim vzorom in svojo poezijo približal socrealistični
poetiki, vendar tega zagotovo ne moremo reči.
Osebnost Srečka Kosovela je tako povezana tako s prvo kot tudi tretjo fazo slovenske
avantgarde, ki sta jo oblikovala Delak in Črnigoj in se je začela uveljavljati v letih 1924
in 1925. V tej fazi se slovenska avantgarda na intermedialni ravni dopolni z Delakovim
Novim odrom oz. njegovimi gledališkimi eksperimenti, s Črnigojem pa preko njegovih
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dveh razstav in s pedagoško dejavnostjo na Šoli za arhitekturo (Vrečko). Zadnja
skupina zgodovinskih avantgardistov z Delakom, Černigojem in Kreftom, je namreč v
posameznih trenutkih nastopila že v Kosovelovi skupini. Uveljavili pa so se predvsem
z Delakovim »Novim odrom« pozimi 1924/25, s Černigojevimi razstavami ter njegovo
javno in zasebno pedagoško dejavnostjo in s Kreftovimi zasnovami »Proletarskega
odra«. V tej skupini je treba videti nadaljevanje tendenc v slovenski zgodovinski
avantgardi, ki bodisi niso bile uresničene ali pa so naletele na gluha ušesa v slovenskem
prostoru (Vrečko, 2011).

Ob zadnji fazi slovenske zgodovinske avantgarde je izredno pomembna tudi revija
Tank, ki jo je Črnigoj skupaj z Delakom izdal po neuresničenih predhodnicah
Konstruktor oz. Kons. Slednje je nameraval uresničiti pozno pomladi leta 1925 skupaj
s Kosovelom, do sodelovanja pa, kot smo že omenili, ni prišlo. V tistem času je namreč
Kosovel »okupiral« list Mladina, z njim pa je revija dobila novo, konstruktivistično
preobleko. V svoj projekt pa Kosovel ne vključi Delaka in posredno niti Černigoja. V
Delakovi korespondenci beremo, »da si je tudi sam prizadeval sčasoma prilastiti
Mladino, pa je moral to misel opustiti, saj jim je bilo pri mladini vsako mlado-kreativno
sodelovanje zabranjeno in bi lahko sodeloval le informativno, zato so svoje znanstveno
sodelovanje odklonili«. (Nav. po pismu Miciću v Pariz 15.3.1927) Kosovel se namreč
ni zanimal za Delakovo in Černigojevo avantgardo, ampak je raje bojeval svoj boj na
politični levici. Delak je doživel polom z Novim odrom in je tako začel intenzivno
razmišljati o lastnem avantgardističnem glasilu, ki ga je s Črnigojem uresničil v
omenjeni reviji Tank. Ob tem je pomembna tudi Delakova korespondenca z
Ljubomirjem Micićem, urednikom revije Zenit. Takrat se je namreč zgodila
nepričakovana situacija, saj so leta 1926 oblasti v Srbiji prepovedale njeno izdajanje,
ker naj bi propagirala komunistične ideje. Micić je bil izgnan in se je na poti v Pariz
ustavil pri Černigoju v Trstu, kjer mu ta izroči svoja dela in dela članov svoje
konstruktivistične skupine, da bi jih odnesel s seboj v Pariz. Delak in Černigoj sta od
Micića pričakovala, da bo nadaljeval z izdajanjem revije Zenit v Parizu in posledično
pričakovala tudi povezovanje slovenske zgodovinske avantgarde na mednarodnem
področju (Vrečko, 2002). S tem bi se lahko med drugim, kot poroča Janez Vrečko,
slovenska avantgarda povezala s francoskim nadrealizmom. Vendar pa zaradi
Micićevega spora z Ivanom Gollom in zaradi dejstva, da je bil Delak glede tega spora
solidaren z Micićem, do stika ni prišlo.
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Željo po nastopu slovenske avantgardne dejavnosti na mednarodni ravni pojasnjuje tudi
podnaslov revije Tank, ki se glasi La revue internationale de'l art vivant, vendar pa je
ob tem Miciću potrebno povedati, da Delak in Černigoj iz Tanka nista želela ustvariti
podaljška revije Zenit in sta Micića želela le kot enega izmed urednikov in sodelavcev
(Golubović, v Tank reprint). Delak je v Francijo Miciću poslal 50 izvodov prve
številke, ki pa naj bi doživele kar ugoden odmev. Prosil ga je, naj jih pošlje na
uredništva časopisov in revij ter ob tem naj mu Micić kakršne koli odzive na Tank
posreduje, saj bi jih objavil v naslednji reviji, a v drugi številki teh sodb ne najdemo.
(Krečič, v Tank reprint) Iz Delakovih sodelovanj in dopisovanj z Micićem izvemo, da
je le-ta v Parizu s svojimi idejami precej osamljen in ne pošilja kaj več od skoraj
izključno zenitističnega materiala, kar počasi vodi v prekinitev sodelovanja. Ohladitev
sodelovanja pa se kaže tudi v Micićevem odkritem kritiziranju Černigoja, ki Delak
seveda brani, kar pripelje do konca sodelovanja (Vrečko, 2011). Po izdaji drugega
zvezka revije Tank je imel Delak v načrtu tudi tretjo številko, ki bi bila dvojna, a so mu
oblasti preprečile tisk. Birokracija je v začetku pomladi 1928 tako prepovedala ponovno
izdajo revije Tank.
Četudi je bil Delak prisiljen zaključiti s projektom revije Tank, ga to nikakor ni ustavilo
in je svojo kreativno energijo preusmeril v Berlin. Tam je bival 6 mesecev, predaval o
jugoslovanski umetnosti in uredil slovensko številko revije Der Sturm. Urednika
Herwarta Waldna je Delak spoznal, medtem ko je iskal mednarodne sodelavce za Tank
(Krečič, v Tank reprint). Številka je bila dvojna, izšla je januarja 1929. Pri njej so
sodelovali slovenski avantgardisti Marij Kogoj, Karlo Kocijančič, Tone Seliškar in
likovniki Edvard Stepančič, Černigoj, Ivan Poljak, Veno Pilon in Zorko Lah. (Poniž,
1999) V Sturmu so zanesljiva poročila o razvoju slovenske avantgarde, Delakov članek
o Novem slovenskem gledališču, Kogoj je pisal o novi glasbi, Ludecke članek o
Černigoju in Delaku, pesmi Karla Kocijančiča in Toneta Seliškarja, dela tržaške
konstruktivistične skupine itn. (Krečič, v Tank reprint).

Kot pojasnjuje Kos (1986), je revija Tank, nazoren izraz avantgardizma na Slovenskem,
morda celo njenega novega razmaha, vendar ob tem opozarja, da je prisoten slovenski
delež, vsaj kar velja za njegov literarni del, razmeroma majhen. Že imena objavljenih
avtorjev kažejo, da je šlo za prispevke, za katere ni mogoče reči, da za njimi stoji pravo
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avantgardno gibanje, kot to velja tudi za Delakov gledališki eksperiment. Za najbolj
avantgardistične namreč veljajo predvsem Delakovi programski »razglasi«, ki s svojo
abstraktno splošnostjo pričajo o tem, da so večinoma odmev zunanjih pobud. Po Kosu
ima v Tanku večjo veljavo od literarnega dela predvsem likovno-umetniški
avantgardizem, ki ga predstavljajo prispevki Avgusta Černigoja. (Kos, 1980) O
odsotnosti kakovostnega konstruktivističnega literarnega snovanja ob Černigoju in
Delaku poroča tudi Vrečko. Do slednjega namreč ni prišlo, saj je bil Kosovel mrtev in
»drugi sodelavci Tanka niso presegli literarnega povprečja«. (Vrečko, 2002: 221) Z
literarnega pogleda so v gradivu bili najpomembnejši Schwittersovi prispevki, ki so v
slovensko okolje prvič prinesli primere vizualne in zvočne poezije, kar pa ni preprečilo
tega, da je bil Tank predvsem znamenje, da je proti koncu dvajsetih let na Slovenskem
dokončno zamrla zasnova prve slovenske literarno-umetniške avantgarde.

Ob zadnji fazi slovenske zgodovinske avantgarde zato ne smemo spregledati likovnega
– umetniškega dela, ki je bil prisoten na razstavah, predvsem pa je ob tem pomemben
Tržaški konstruktivistični ambient.
Poročilo o njem najdemo prav znotraj revije Tank, kjer piše, da je Černigoj »končno
sprejel Nagyeve ideje o sintezi prostora, časa in luči, o hkratnem delovanju sluha, vida
in razuma. To pa so elementi, ki jih je Kosovel že dve leti prej upesnil v znameniti
pesmi Kalejdoskop«. (Vrečko, 2011: 248) Prav tako beremo, da se je »oktobra meseca
(1927) […] otvorila razstava upodabljajočih umetnosti, ki jo je priredil »sindicato delle
belle arti« in »circolo artistico. Razstava je imela namen podati splošno aktivnost vseh
upodabljajočih umetnikov v Trstu, […] nakar je Černigoj predlagal kolektivno
udeležbo skupine, ki jo tvorijo prof. A. Černigoj, E. Stepančič, G. Vlah in G.
Carmelich.« (Černigoj, v Tank: 90) Krečič je med drugimi prvi opazil, da je fotografija
ambienta narobe obrnjena, saj Delak pri tisku Tanka ni bil vseskozi prisoten in »tako
se je lahko tudi zgodilo, da je tiskar, ne Delak, v drugem zvezku Tanka napačno objavil
fotografijo ambienta konstruktivističnega oddelka na tržaški razstavi umetnostnega
sindikata, ker ga je zavedel napis MOVIMENTO COS(TRUTTIVISTA), ki je bil na
razstavi pokončen in se je nadaljeval po tleh.« (Krečič, v Tank reprint),
Ambient je bil postavljen v tržaškem Ljudskem vrtu, s svojo skupino pa je imel
Černigoj na upravi naporna pogajanja za pridobitev posebnega oddelka, kjer bi lahko
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imel možnost za umetnostni ambient. Končno se umetnost ni več odvijala v galeriji,
muzeju, cerkvi ali v telovadnici. (Vrečko, 2011: 268) Vrečkovo mnenje je, da je
»Tržaški konstruktivistični ambient (še bolje kabinet) […] pomenil tudi hommage
pokojnemu prijatelju Kosovelu. Tudi način, kako so razstavljali tržaški konstruktivisti,
je spominjal na Tatlina in Kosovela hkrati. S kocko je citiral enega geometrijskih likov
znotraj Spomenika III. Internacionali, pa tudi Kosovelovega človeka »v kvadratu vrat«
in »človeka v magičnem kvadratu..[…] Zato smemo Ambient razumeti tudi kot spomin
na preminulega prijatelja, ki zdaj ni bil več njegov »smrtni sovražnik«. Černigojev oljni
portret Kosovela, ki je visel na podboju, je to le potrjeval.« (Vrečko, 2011: 269) Beli
kvadrat, ki je bil obešen na stropu Ambienta z nevidnimi vrvicami, je predstavljal
Malevičevo delo, ki je prvič izstopilo iz konteksta slikarskega dela, obešenega na steno.
Predstavljalo je rešitev spora med suprematisti in konstruktivisti. Verjetno je bilo to
Stepančičevo delo. S tem je bilo Belemu kvadratu na belem ozadju odvzeto breme
slikarske kompozicije in dano v konstrukcijo kot oblikovanjem novega prostora
(Vrečko, 2011). V Trstu je bil tako spor, ki se je začel na INHUK-u med Kandinskim
in Rodčenkom, se nadaljeval med Kandinskim, Moholy-Nagyem in Gropiusom na
Bauhausu in prenesel na Černigoja in Kosovela v Ljubljano, končno razrešen. Tako so
se konstruktivisti do časovno prostorske utemeljenosti konstruktivizma dokopali šele
okoli leta 1927, kar je Kosovel od njih pričakoval že leta 1924. Černigoj v svojem
drugem italijanskem manifestu končno pravi, da mu gre za sintezo gibanja v prostoru.
Razloži, kaj v njegovi skupini (Carmelich, Stepančič in Vlah) pomenijo pojmi, kot so:
gibanje, prostor, čas in sinteza. Vrečko sicer ob tem pravi, da Černigoju ni uspelo
uresničiti teh idej v ambientu, je to uspelo Stepančiču (Vrečko, 2011), ki je tudi najdlje
segel pri pojmovanju prostora, časa in gibanja in izhajal iz konstruktivizma. Vendar pa
je Černigoju leta 1927 končno uspelo razlikovati med pojmoma konstrukcije in
kompozicije, ki ga je Kosovel razumel že v letih 1924 in 1925.
Kot pojasnjuje tudi Vrečko, je na ta način slovenska zgodovinska avantgarda s svojimi
dosežki in delovanjem primerljiva z evropskimi avantgardami, saj v svojem delovanju
uporablja enake »elemente, kot so javni nastopi, skupinska dejavnost, manifesti, revije,
intermedialnost, prelomnost, logično zaporedje posameznih faz, radikalna in tavtološka
oblika njunega delovanja itd.« (Vrečko, 2002: 198) Vendar pa je potrebno ob tem
omeniti, da prav tako vsem primanjkujejo določeni elementi, da bi jih lahko zapisali
kot avantgardna gibanja, saj je bil njihov domet kratkega, predvsem pa lokalnega
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značaja, kar je razvidno tako znotraj literature pri Podbevšku kot pri Kosovelu. Prav to
je videti tudi ob revijah, npr. pri reviji Tank, saj kljub temu da je bila opažena pri reviji
Der Sturm, ni imela večjega dometa po Evropi. Tu podobno velja za likovni – umetniški
del, ki pa prav tako ni imel večjega obsega, četudi so bili ustvarjalci objavljeni v reviji
Der Sturm in vzbudili mednarodno pozornost znotraj posebne tematske številke Junge
Slowenische Kunst. O tem govori tudi Dović, ki pravi, da se je slovenska zgodovinska
avantgarda zaradi del Podbevška in Kosovela nedvomno razvila na podlagi istih virov
kot sočasna evropska avantgarda. Slovenska zgodovinska avantgarda je bila posebna v
številnih pogledih in niti ne tako zapoznela, če za primer vzamemo že Podbevška, ki je
s svojimi provokacijami in delovanjem podoben ruskim in italijanskim futuristom ter
drugim evropskim avantgardnim umetnikom. Vendar tudi Dović pojasnjuje
problematiko med pozornostjo, ki jo namenjamo slovenski avantgardi in njeno
neprepoznavnost v mednarodnih pogledih. Slednje bi lahko pripisali temu, da reviji
Trije labodi in Rdeči pilot nista imeli nobene mednarodne povezave, propadli so tudi
Podbevškovi poskusi, da bi se povezali z Zenitom, zaradi česar so bile povezave z
evropsko avantgardo večinoma enosmerne. Ob tem je se pojavi problematika tudi glede
socializacijske vloge avantgarde pri Kosovelu, saj je njegov avantgardni material odkrit
šele po njegovi smrti. Zaradi tega njuna dela niso imela tolikšnega odmeva v
mednarodnih okoljih, kar pa ne določa njihove vrednosti. Dović pojasnjuje, da ne glede
na to lahko trdimo, da je bila slovenska zgodovinska avantgarda polno in aktivno vpeta
v sočasne kulturne dogodke v Evropi, kljub temu da je bila manj razvita in da je trajala
manj časa. (Dović, 2011)
Kot pojasnjuje Kos, je proti koncu dvajsetih let na Slovenskem nato dokončno zamrla
zasnova prve slovenske literarno-umetniške avantgarde. Slovenska literatura je leta
1929 dokončno stopila iz obdobja dvajsetih let in prešla v čisto drugačno obdobje.
Namesto z literarno-umetniško avantgardo se je literatura v precej večjem obsegu in
tudi uspešneje vključevala v širše socialno-kritično, kulturno-politično in že kar
socialno-politično gibanje. V tem položaju je slovenska literatura ostala vse do konca
druge svetovne vojne, ko se je znova začela vračati v avantgardizem z drugačnimi
okoliščinami in rezultati. (Kos, 1980)
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II ANALITIČNI DEL MAGISTRSKE NALOGE

4 ČEŠKI DEL ANALIZE AVANTGARDNE POEZIJE
4.1 Uvod
Ob ustvarjanju avantgarde, katere analiza na podlagi posameznih avantgardnih obdobij
in posameznih poetik njenih ustvarjalcev sledi v analitičnem delu magistrske naloge,
so sočasno potekali še drugi tokovi, ki so se drug z drugim prepletali in dopolnjevali.
Tudi avantgarda namreč ni nastopila nenadno, temveč se je postopoma razvila iz
predhodnih smeri tradicionalne književnosti in modernizma kot odgovor na položaj
človeka po vojni. Na začetku stoletja ob češki Moderni lahko govorimo tudi o smeri
»poezie prostoty a srdce« oz. »poezije preprostosti in srca«, za katero so značilni motivi
vsakdanjih stvari in ljubezni, pesmi pa so naravnane optimistično. Glavni predstavnik
te smeri je Jiři Wolker z zbirko Host do domu (Gost na domu), še posebej v pesmih
Poštovní schránka (Poštni nabiralnik) in Věci (Stvari). Ob takšni poeziji se je sočasno
iz različnih vplivov vitalizma, civilizma, kubizma, futurizma in novoklasicizma
oblikovala skupina pesnikov in pisateljev, ki so jih klicali Anarchističtí buřiči
(Anarhistični požigalci) in izdajala svoj časopis Nový kult (Novi kult) v katerem so
kazali tendence po uporu ustaljenim normam. Značilnosti njihovega ustvarjanja so
predvsem zanikanje avtoritete države in marksizma, emancipacija žensk in poudarjanje
popolne svobode. Obenem so ostro nastopili proti Cerkvi in proti oboroževanju države.
Med glavne predstavnike lahko štejemo Neumanna, Antonína Bernášeka, Viktorja
Dyka, Frána Šrámeka, Vladimirja Vaseka ter Františeka Gellnerja. Za njihovo
ustvarjanje je značilno zajemanje iz satanizma, pogosto tematiziranje nedorasle
spolnosti in nasploh prikazovanje ženskega telesa v grotesknih položajih, poslužujejo
pa se tudi simboličnih in dekadentnih tematik, ki jih zaznamuje žalost, norost in stiska.
Na Češkem se je razvila tudi ekspresionistična poezija, ki so jo zastopali Jakub Deml z
zbirko pesniške proze Moji přátelé (Moji prijatelji), Richard Weiner z zbirkami Mnoho
nocí (Mnogo noči), Zátiši s kulichem, herbářem a kostkami (Tihožitje s fižolom, zelišči
in kockami) in Mezopotámie (Mezopotamija), Jiří Orten z zbirko Cesta k mrazu (Cesta
k mrazu), ki je po bratovi smrti ustvarjal v Angliji, in Ladislav Klíma, ki pa je deloval
samo kot novelist. Preprosta poezija se začne postopoma približevati proletarski
poeziji, sprememba poetike pa se dobro vidi npr. v Wolkerjevi pesmi Svatý kopeček
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(Sveti hrib), ki jo še zaznamuje francoski simbolizem (Apollinaire), večja liričnost in
politematičnost. Čeprav pesem v glavnem še vedno tematizira preproste stvari, naravo,
ljubezen, srce in krščanstvo, pa se vanjo že začenjajo vpletati socialni problemi
nezaposlenosti, vojne in ruske revolucije, ki že nastavljajo temelje za prihod proletarske
poezije, iz katere se kasneje razvijeta tudi poetizem in surrealizem.
V analitičnem delu magistrske naloge se bomo tako posvetili predvsem trem najbolj
izrazitim avantgardnim gibanjem na čeških tleh, ki v 20. stoletju nastopijo kot
avantgardne tvorbe: proletarskemu gibanju, ki je prerastlo v skupino Devĕtsil iz katere
je nastalo poetistično gibanje ter kasnejšemu češkemu gibanju surrealizma. Vsa tri
gibanja so namreč med seboj združevali manifesti in programi, v svoj ustroj pa so
povezala veliko takratnih ustvarjalcev. Za potrebe analize bomo kronološko prehajali
od začetka avantgardnih gibanj do njihovega zaključka, ob treh najpomembnejših
gibanjih pa na kratko pojasnili tudi njihove specifike. Ob tem bomo ob krizi poetizma
ob t. i. »koncu karnevala« razložili tudi specifike t. i. temnega ali tragičnega poetizma,
ki sicer ne pomeni smeri, pač pa odklon nekdaj poetističnih ustvarjalcev od poetizma,
ki pa jih še združujejo tipično poetistične tehnike znotraj poezije. Ob zaključku gibanja
češkega surrealizma si bomo na kratko pogledali tudi njegov zaton ter s tem tudi zaton
češke avantgarde, ki je se je nadaljevala predvsem podtalno. Tako se je ta kot v okviru
povojnega češkega surrealizma nadaljevala v češki literarni skupini Skupini 42, skupini
Ra in delno Ortenovski – bednářovski generaciji, ki so se vse pojavile ob približno
enakem času – okoli 40. letih 20. stoletja. Ob pojasnitvi glavnih treh avantgardnih smeri
bomo nadaljevali z analizo posameznih avtorjev, ki so ustvarjali znotraj češke
avantgarde, na primerih njihovih posameznih zbirk in pesmi. Pri tem moramo opozoriti,
da bomo pri analizi iz območja češke avantgarde vzeli najbolj izrazite avantgardistične
avtorje, ob tem pa žal nekatere avtorje, ki na primeru posameznih del izkazujejo
avantgardne tendence morali zaradi želje po učinkovitem pregledu izpustiti, namen
magistrske naloge je namreč prikazati glavne avantgardne smeri in znotraj njih najbolj
njene najbolj aktivne udeležence. Avtorje za katere je med drugim značilno, da so bili
pripadniki več smeri, bomo razvrstili po letnici rojstva, njihovo ustvarjanje pa
analizirali glede na posamezna obdobja le-tega in podkrepili z elementi iz njihovih
življenjepisov. Koncu avantgardnega ustvarjanja, ki ga bomo, čeprav se je avantgarda
nadaljevala podtalno, zapisali z letnico 1942, bomo dodali tudi krajši oris ostalega izven
avantgardnega ustvarjanja znotraj češke poezije.
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4.2 Češke pesniške smeri in gibanja znotraj območja avantgarde v
medvojnem obdobju in njihove značilnosti znotraj poezije
4.2.1 Proletarsko gibanje in njegove značilnosti znotraj poezije
Razvoj češke proletarske poezije lahko postavimo v obdobje med leti 1919 in 1924. V
prvih letih po vojni znotraj Prve Republike je namreč začetnemu vitalizmu sledilo
spoznanje o socialni neenakosti in družbenih problemih, ki so se v svojem ustvarjanju
posvetili tudi mladi predstavniki proletarske poezije. Ti so znotraj svojega ustvarjanja
želeli izgraditi boljšo vizijo sveta, prav prek revolucije in socializma, ki bi rešila ljudi
revščine, brezposelnosti in socialnih neenakosti. Cilj povojne generacije pesnikov
znotraj proletarske poezije je bil znebiti se umetnosti, ki za svoje ustvarjanje zajema iz
intime, sentimenta in individualizma, ob tem pa tudi zavrnitev dekadence in
meščanstva, saj naj bi nova poezija izražala duh dobe, s tem pa tudi nove okoliščine, v
katerih se je znašel človek po vojni. Svoj izraz je proletarska poezija kmalu dobila v
gibanju Devĕtsila, izven njega pa tudi v poetikah pesnikov, ki so želeli, da je vir nove
ustvarjalnosti prikazan skozi oči in svet delavskega razreda ter hkrati dostopen in
razumljiv za največji možni krog prebivalstva. Razvoj proletarske poezije lahko
razdelimo na začetek, ki je potekal med leti 1919 in 1920, vrhunce proletarske poezije
med leti 1920 in 1921 in končno fazo, ki se konča v letih 1923 in 1924. Ob tem je
potrebno poudariti, da lahko določene elemente, s katerimi se je ukvarjala proletarska
poezija, kot sta denimo revščina in beda, odkrivamo že v zgodnejših delih J. Wolkera,
K. Biebla, J. Hore in drugih. Podobno opazimo tudi po zatonu proletarske faze, po letu
1924, ko odmeve proletarske tematike odkrivamo v delih Hore, Biebla in J. Hořejšího,
vse do leta 1931, ko Hořejší izda poslednjo pesniško zbirko z naslovom Dan in noč, ki
označuje konec ukvarjanja s proletarsko tematiko, nastop novega zanimanja in obrat v
poetizem. Sam začetek proletarskega gibanja lahko opazimo že ob izidu pesmi Sloky
spisovatelům (Kitice pisatelju) Antonína Sovy, ki je bila leta 1919 objavljena v reviji
Červen (Junij). Vendar pa je sam preskok literature v področje proletarske umetnosti v
celotni razviden šele v zbirki Pracující den (Delavni dan) avtorja Hore iz leta 1920, ki
označuje začetni prvi val proletarskega gibanja. Svoj vrh gibanje doseže v kratkem
obdobju od izida pesniške zbirke Město v slzách (Mesto v solzah) Seiferta leta 1921 do
leta 1922. To leto označuje izid ene najpomembnejših pesniških zbirk proletarske
poezije z naslovom Těžká hodina (Težka ura) pesnika Wolkera, ki nam predstavlja
enega najbolj pomembnih pesnikov obdobja proletarske poezije. Ob njem sta v tem
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obdobju vrha proletarske poezije, ki poteka vse do leta 1923, pomembna avtorja tudi
Hora in Hořejší, po letu 1923 pa ukvarjanje s tematiko proletariata upada in proletarska
poezija – tudi zaradi vedno večjega nestrinjanja znotraj skupine Devětsil – pridobiva
pečat poetizma, kar je razvidno predvsem v delih Nezvala in Seiferta. Leto 1923 je tako
eno poslednjih let proletarske poezije, vendar ob enem tudi najbolj obilno po izdajah.
V tem letu izidejo Neumann, Hořejší, Biebl, Hora in Seifert. Leto 1924, ki je
zaznamovano z smrtjo gonilne osebnosti proletarske poezije Wolkera pomeni tudi
bližanje konca gibanja, saj je Wolker eden najvplivnejših teoretikov proletarske
poezije, pri čemer se generacija mladih umetnikov po njegovi smrti s svojim
ustvarjanjem že seli v območje poetizma. To je dobro vidno tudi v letu 1925, ko ob prvi
obletnici smrti Wolkera izide članek z naslovom Dosti Wolkera! (Dovolj Wolkera!),
kjer ga kritiki kljub njegovi izredni veličini in priznavanju le-te označijo za preveč
odvisnega od ideologije in nezmožnega ponuditi nove ideje v poeziji, kot to ponuja
nova in velika umetnost poetizma. Ob tem je potrebno povedati, da je istega leta
objavljen tudi članek Vic Wolkera (Več Wolkerja), tako da so polemike o njegovi
osebnosti trajale vse do tridesetih let 20. stoletja, Nekateri umetniki mu takrat izražajo
naklonjenost (denimo Nezval in Teige), ob tem pa se pojavljajo tudi glasovi proti, ki
govorijo o njegovem poetičnem delovanju kot nedejavnem v zvezi s povezavo med
umetniško in družbeno etično formo (denimo Halas). Svoj vpliv so pesniki
proletarskega gibanja po večini črpali iz idej sovjetske revolucije, v kateri so našli
rešitelja problemov sodobnega sveta. Takšna poezija je ideološka, retorična in
didaktična, saj je njena vloga pogosto agitatorska, poudarek pa ni na posamezniku, pač
pa kolektivu. Hkrati so njena sredstva znotraj poezije v motivih in temah omejena in ne
ponujajo odgovorov na temeljne probleme sveta, kar je rezultiralo k razdoru proletarske
umetnosti, saj so se pesniki želeli otresti politične agitacije. Prav to pomeni rojstvo
poetistične smeri.
4.2.2 Poetistično gibanje in njegovo ustvarjanje znotraj območja poezije
Kot izključno češka avantgardna smer se je gibanje poetizma iz tedanje avantgardne
skupine Devětsil rodilo v dvajsetih letih 20. stoletja na območju avantgardnih tendenc
kot odgovor dotedanjim literarnim tokovom in družbenemu slogu. Gre za povojni čas,
ki prinese spremenjene družbeno-politične odnose, hkrati s poetizmom pa po celotni
Evropi v tedanjem času kot odgovor na spremembe znotraj umetnosti vznikajo različne
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avantgardne tvorbe. Središče takratne češke avantgarde je bila levičarsko orentirana
skupina Devětsil, ki so jo leta 1920 ustanovili mladi socialistični pesniki. Izdajala je
več glasil, med drugim tudi izredno pomembni časopis ReD, ki je izhajal med leti 1927
in 1931 ter brnsko revijo Pasmo (Območje). Program Devětsil je temeljil na proletarski
umetnosti, orientiran pa je bil na marksistični ideologiji z željo po ustvarjanju nove,
kolektivne umetnosti kot protiuteži dotedanji meščanski, individualni, “vase zazrti”
poeziji. V letu 1922 se ob odklonu proletarske matrice ustvarjanja med člani skupine
Devětsil rodi gibanje poetizma, ki v svoj krog združi ustvarjalce, kot so denimo Seifert,
Teige, Biebel, Vačura in mnogi drugi. Njegova glavna teoretika sta bila Vítězslav
Nezval in Karel Teige, ki sta gibanje postavila proti dotedanji literaturi. Ta je v sebi
vsebovala elemente ideologije, saj sta gibanje osnovala v območju proste domišljije ter
razmišljanja o poetičnemu delu, ki pod svoje okrilje jemlje širok spekter umetnostih
žanrov. Samo gibanje je bilo primarno ustvarjeno v območju poezije, vendar se je
razširilo na vse veje umetnosti, od proze in gledališča do slikarstva in grafike, težilo pa
je k svobodnemu izražanju pogosto liričnih občutij, podkrepljenih s spontanostjo in
domišljijo ter svobodni uporabi slovničnih norm. Bistvo pesmi je pri tem bila biti
pesem, kot igra besed, veselje in krona samega življenja. Ob tem je poetizem zavračal
tradicionalno poimenovanje umetnosti, saj je s svojo ekscentrično in karnevalsko bazo
strmel k poeziji kot igri besed, ob tem pa tudi ustvarjalcev ni videl kot tradicionalne
pesnike, pač pa kot klovne in cirkusante, zabavljače. To je vidno tudi znotraj manifestov
in pesniških tekstov, ki so definirali gibanje poetizma. Poleg Nezvalovega
umetnostnega teksta Depeše na kolečkách (Sporočilo na koleščkih) sta bila to predvsem
Poetismus Karla Teiga, ki ga je skupaj z Nezvalovim Papoušek na motocyklu (Papagaj
na motorju) leta 1924 izdal v reviji Host (Gost). Ta teksta nam skupaj predstavljata prvi
manifest gibanja. Nezval in Teige sta tako izgradila smer, ki temelji na ideji novega
družbenega reda in s tem povezanimi novimi oblikami človekovega življenja in
umetnosti. To je antropocentrično gibanje, ki poudarja človeško veselje in srečo, pa tudi
domišljijo, senzibilnost, občutljivost, ustvarjalnost in igrivost. Izrazito neukvarjanje s
preteklostjo je tematsko nadomestilo z realnostjo sodobne civilizacije, umetnosti in
kulture. Pesniška teorija samega poetizma ni bila posredovana sistematično, a zagotovo
lahko rečemo, da je bila pod vplivom starejše češke imaginarne poezije (denimo Mácha,
Otokar Brezina ter Karel Hlaváček), pa tudi pod velikim vplivom tujih ustvarjalcev,
denimo francoskih simbolistov, npr. Walta Whitmana, Edgarja Allana Poeja,
Marinettija in predvsem Apollinaira ter njegovih zbirk Alkohol in Kaligrami. Ob tem
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je zaznati močne vzporednice z igrivostjo dadaizma, ki je rezultirala v cilj umetnosti
življenja in svoj izvor zajema iz eksotične tematike, potovanj, popularne zabave,
cirkusa ter naivne umetnosti. Glavno vodilo poetizma je bil lirizem, vendar je bil dojet
izredno široko, kot živa pesem. Kot vrhunec umetnosti mora takšna konstrukcija oz.
manifestacija nove umetnosti dajati smisel in prihodnost življenju, ki človeku ponuja
radost, veselje in domišljijo, saj le tako lahko uzre vse lepote sveta. Poetizem lahko
definiramo kot konstrukcijo umetnosti, nastajajoče v eksperimentiranju umetnostne
forme, ki poveličuje senzualnost, radost, fantazijo, veselje, ljubezen, vendar gre v
nasprotno smer kot pretekli tok romantizma in tradicionalno poimenovanje umetnosti,
pa tudi kot poimenovanje človeške sreče. Ob tem pa zanika tudi pesimistična občutja
ter filozofska politična vprašanja (četudi je zrasel na območju marksizma in ga podobno
kot preteklo proletarsko poezijo zanima tudi socialna človeška bit, te ne vidi v kolektivu
pač pa znotraj individualnosti), kjer med nasprotji življenja poteka harmonija. Ob tem
je, podobno kot futuriste, tudi poetiste zanimala tehnika in dosežki civilizacije,
velemesto in hitrost, vendar pa je poetizem striktno nepolitičen, saj svojega ustvarjanja
novega sveta ne zre skozi ideološke oči, pač pa v ustvarjanju harmonije novega sveta
in sreče prek vseh čutov. Podobne vzporednice pri gibanju poetizma lahko najdemo
tudi s kubizmom v iskanju novih načinov izražanja in s francoskim nadrealizmom prek
igre asociacij, nekontroliranega govora, imaginacije in jezika, kjer raziskovanje
pogosto poteka z naivnim pogledom otroškega zrenja. Vendar pa se od svojega
naslednika, gibanja češkega surrealizma, poetizem tudi razlikuje. Ob iskanju unikatne
pesniške elementarne tvorbe je zahteval tudi rimanje besed in rima pogosto pomeni
glavni gradbeni element dela. Rima in asonanca, pa tudi zvočnost in vizualnost so bili
tako ena glavnih značilnosti pesniškega ustvarjanja avtorjev, ki so zajemali iz svoje
domišljije, kar za nadrealiste ne moremo trditi, saj so rimo in asonanco videli kot
prepreko prostega toka domišljije. Poetizem je med drugim vplival na mnogo pesnikov,
med najbolj pomembne lahko naštejemo Vítězslava Nezvala, Konstantina Biebla,
Jaroslava Seiferta, Františka Zavado in nekatere pesnike, ki jih bomo omenili pri
preobrazbi poetizma v tako imenovano območje temnega poetizma, kar se zgodi v
tridesetih letih 20. stoletja. Prav tako tudi nekatere druge pesnike s posameznimi
zbirkami v katerih najdemo določene poetistične elemente, denimo Horejeva zbirka
Italie (Italija), Hoffmeistrova zbirka Abeceda lásky (Abeceda ljubezni) (1926) ter
Burianova zbirka Idioteon (Idioteon) (1926). Ob koncu dvajsetih let, ko gibanje zaradi
spremenjenih razmer že izgublja na svoji moči, Nezval skupaj s Teigom spiše tudi drugi
99

Manifest poetismu, ki pa bolj prikazuje dosedanje ustvarjanje gibanja kot pa doprinese
k novim spoznanjem. Avtorji poetizma se namreč obrnejo od omamne prihodnosti in
posvetijo tedanjim realnim družbenim problemom. Slednje je vidno predvsem v
območju temnega poetizma, kjer gre ustvarjanje v občutenje melanholije, smrti in
groze, denimo v ustvarjanju Halasa, Holana, Zavade itn. Zadnji teoretični tekst oz.
manifest poetisti objavijo v tridesetih letih, ko Nezval spiše neobjavljeni tretji manifest.
Takrat je gibanje že v zatonu, nekdanji člani pa že delujejo na svojih individualnih
poteh, denimo v območju temnega poetizma kot pojava na pogorišču nekdanjega
poetizma ali pa se preselijo v območje češkega surrealizma. Poetizem kot smer zamre
v letu 1934, ko se večina pesnikov poetizma, predvsem Vítězslav Nezval in njegov
glavni teoretik Karl Teige premakneta v območje češkega surrealizma.

4.2.3 Območje temnega poetizma in njegovo ustvarjanje znotraj poezije
V 30. letih, ko se znotraj poetizma konča doba tako imenovanega karnevala, začnejo v
poetičnost in optimizem poetizma prodirati temnejše teme, poetično poezijo, polno
opojnih radosti, igre in lepote, nastale v tem avantgardnem gibanju, pa nadomestijo
resnejše teme, ki so tudi odgovor na spremenjena družbena stanja, in eksistencialistična
tematika. Iz območja poetizma se tako konec 20. let rodita dve smeri, ena nadaljuje pot
v območje češkega surrealizma, druga pa obstane oz. se transformira v tako imenovani
temni poetizem. Kot predstavnike lahko tu naštejemo predvsem Františka Halasa,
Viléma Závado, Vladimírja Holana, ob njih pa se v določenih zbirkah izrazu temnega
poetizma približajo tudi Biebl in nekateri drugi. Izraz temnega poetizma se iz območja
optimizma in striktne negacije pesimističnega občutja namreč obrne v smer
tematiziranja teme in smrti. Na to vplivajo tudi spremenjene družbeno-politične in
socialne razmere tedanjega časa, ki s svojo težo vplivajo in spremenijo optimistični
značaj poetizma v samospraševanje in skepso. Prav ob koncu 20. let z zadnjim
Manifestom poetizmu, s katerim se ukvarjata tako Nezval kot Teige, se poetistični
program vedno bolj obrača v abstraktne umetnosti, ob tem pa ne ponudi odgovora na
resnične življenjske probleme. Kriza poetizma se zaključi v 30. letih, ko o gibanju ni
več mogoče govoriti, saj ne ponuja odgovorov tedanji družbeni, politični hkrati pa tudi
kulturni krizi. Program poetizma iz svoje teorije ne zmore ponuditi realizacije in rešitve
problematike, denimo socialne neenakosti in človeških problemov, na katere v gibanju
poetizma kot striktno nepolitičnem gibanju sploh niso mogli odgovoriti. Problem
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samega poetizma je pravzaprav ne eni strani območje marksizma iz katerega je gibanje
izhajalo in na drugi strani tipično apolitični program. Ta gradi na utopični viziji srečne
in neobremenjene prihodnosti, ki jo želijo brez političnih sredstev dosegati preko
umetnosti. V gibanju, kjer je večina avtorjev politično in socialno angažiranih, to
rezultira v nemoč pri iskanju odgovora na socialne in človeške potrebe, saj program
poetizma zaide v kontradiktornost, kar rezultira v zapad v melanholijo in žalost oz.
konec karnevala. Pesniki poetizma so torej tako uvideli, da poetizem ne bo odgovoril
na težo problemov, ki so med njegovim obstojem postajali vedno večji. Spoznali so, da
brezskrbna igra znotraj poezije in radost ob življenju, ne ustrezata realiteti tega. Socialni
problem, politični problem in spremenjena družbena situacija je pesnike tako silila k
ponovnemu prevpraševanju človeške in družbene eksistence, ob tem pa k reorganizaciji
programa in poetike, ki bo odgovorila na eksistencialno problematiko tedanjega časa.
To se vidi tudi v spremembi poetike in liričnem subjektu znotraj pesniške pokrajine.
Lirični subjekt se namreč vrača k vprašanjem svoje eksistence, povprašuje življenje in
smrt, hkrati pa je življenje obarvano s tragičnimi barvami, občutja so anksiozna in se
vrtijo okoli tematizacije smrti, kjer leži groza in smrt pa označuje antitezo človeškemu
življenju. Poetistična poetika igranja z besedami in radostjo se torej prav zaradi pritiska
stvarnosti umaknejo eksistencialistični tematiki, ki jo najdemo tako v Nezvalovi zbirki
Básně noci (Pesmi noči) in Bieblovem Nový Ikaros (Novi Ikaros) ob tem pa tudi v
ustvarjanju Holana, Halasa in Zavode, kjer se še vidijo motivi avantgardnega gibanja
poetizma, Holana in Halasa pa moramo pod vpliv poetizma šteti samo pogojno. Avtorji,
ki bi jih lahko našteli znotraj temnega poetizma, se namreč med seboj razlikujejo,
razlikuje pa se tudi gostota tipične tematike temnega poetizma v njihovih delih. Tu
lahko na eno stran postavimo denimo Biebla, Nezvala in delno Zavado, ki se v delih
osredotočijo na sodobne družbene problem in na drugo stran Halasa in Holana, ki gresta
v svojih delih še globje, v bistvo človeške eksistence. Temnejše tone namreč zasledimo
že v gibanju poetizma, denimo v Nezvalovem delu Podivuhodný kouzelník
(Občudovani čarodejnik), ki je bilo napisano na začetku 20. let, ko prehod v temni
poetizem še ni viden, hkrati pa je njegova struktura podobna tudi Básně noci (Pesmi
noči) ter Nový Ikaros (Novi Ikaros), na drugi strani pa ob koncu 20. let pretežno znotraj
Halasovega, Holanovega iz Zavadinega opusa poetizma opazimo že tipične tematike
smrti in pesimizma, kot jih je moč ozreti v pesniških zbirkah Kohout plaší smrt (Petelin
ustraši smrt) in Triumf smrti (Triumf smrti). Predvsem v poetiki Halasa, Holana in
Zavade se torej v začetnem ustvarjanju še opazijo poetistični motivi, ki pa jih kasneje
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nadomesti eksistencializem in odmik od poetistične matrice, kjer je tragičnost veliko
bolj izrazita kot na primeru Biebla ali Nezvala. Konec poetističnega obdobja lahko
vidimo predvsem v zbirki Jaroslava Seiferta Slavík zpívá špatně (Slavček slabo poje) iz
leta 1926, kjer je glavnina motivov grenkih in melanholičnih, kar je glede na začetno
ustvarjanje v poetizmu velik odklon, saj ta ni dopuščal pesimizma, samo povpraševanje
eksistence na območju melanholije, pogosto resignacije pa pomeni zapuščanje
poetistične matrice. Tudi na poetičnem področju se vesele, asociativne igre v poeziji
umaknejo daljšim pesnitvam, enako je tudi z literarnimi vplivi. Poleg sodobne poezije
pesniki svoje motive zajemajo iz preteklega simbolističnega pesništva, kjer se po
Alfredu Frenchu karneval umakne, eksotične oddaljene pokrajine pa zamenja
domotožje, samota in iskanje varnosti. Lepota kot piedestal sveta se zruši, kar je vidno
tudi v pesnitvah kot so Nezvalov Akrobat in Edison, že omenjeni Bieblov Nový Ikaros
(Novi Ikaros) in drugje. Veselje ob življenju, ki je tako značilno za poetizem, zamenjata
žalost in obup, poezija pa je sredstvo iluzije ter deziluzije. Slednje je dobro vidno
predvsem v ustvarjanju Halasa, ki je v območje poetizma že vstopil z zbirko Sépie
(1927), kjer poetistične elemente najdemo predvsem v pesmih Útěcha (Uteha), Herbář
(Grobar), Meteory (Meteorji), Portrét (Potret) ter Listopad (Oktober), ter Zavade in
njegove pesniške zbirke Panychidě (Panichide) (1927), kjer poetistične elemente nosijo
pesmi Ahasverovo (Ahasverovo), Každá Messalina (Vsaka Messalina), Krajina
(Krajina) in Pastel (Pastel) Prav tako je to mogoče najti znotraj Holanove poetike, ki v
območje poetizma stopi s pesniško zbirko Blouznivý vějíř (Domišljijski ventilator) iz
leta 1926. Znotraj njihove poetike se tudi v kasnejših delih združujejo eksistencialni
elementi groze, smrti, obupa in pesimizma, ki jih lahko štejemo za glavne motive
območja temnega poetizma, ki se kasneje nadaljuje stran od avantgardnega ustvarjanja
in kjer avtorji posamezno gradijo pesniško pot z njim specifičnimi poetikami. Na ta
način o temnem poetizmu ne moremo govoriti kot avantgardnem gibanju pač zgolj o
njegovem izhajanju iz avantgardnega gibanja poetizma.
4.2.4 Surrealistično gibanje in njegovo ustvarjanje znotraj območja poezije
Gibanje surrealizma se v češki književnosti pojavi po koncu proletarskega ustvarjanja
in kasnejšega poetističnega ustvarjanja, ko to ob koncu 20. let doživi krizo, ki rezultira
kot obrat v območje temnega poetizma, na drugi strani pa preobrazbo avtorskih poetik
v območje češkega surrealizma. Glavni vpliv nanj je prišel iz Francije, predvsem preko
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imen kot so André Breton, Paul Eluard, Louis Aragon ter Jean Cocteau. Gibanje
nadrealizma se je prvotno namreč začelo v Franciji v 20. letih 20. stoletja, kjer so
francoski nadrealistični pisci za svojo glavno vodilo pri ustvarjanju uporabljali formo
impulzivnega ustvarjanja, brez vnaprejšnjega načrta, ki je v sebi skrivala globok
psihološki ustroj ter avtomatiziran način pisanja. Nadrealistična dela znotraj območja
poezije praviloma ne vsebujejo rime in uporabljajo prostega verza. Poudarek v delih
lahko opazimo predvsem na čustveni in nagonski strani človeške osebnosti ter
človeških želji, hotenjih in skritih mislih. Ustanovitelj nadrealističnega gibanja na
francoskih tleh je bil francoski pesnik in teoretik Andre Breton, ki leta 1924 napiše
manifest nadrealizma, nadrealistični nauk pa nasloni na elemente psihoanalize
Sigmunda Freuda. Slednje znotraj literature rezultira v raziskovanje človeške
podzavesti, čustev in nagonov, hkrati pa tudi preučevanje človeške seksualnosti, ki
znotraj literature rezultira v erotiko. Prav tako je moč razložiti avtomatični način
pisanja, ki ga uporabljajo surrealisti, saj tudi ta poteka pod naukom Freuda. Po
njegovem se nezavedne vsebine pojavijo zgolj takrat, ko zavržemo moč uma, ki zavira
podzavest preko družbenih moralnih vrednosti in konvencij, ob tem pa ima veliko moč
prav sanjski svet, zato je v literature zapaziti veliko motivike sanjskega sveta in
prividov. Pomembna pri izgradnji nadrealistične pesnitve je torej metoda asociacije,
inspiracija dela pa ne izhaja iz lastne človeške izkušnje pač pa iz sanjskega sveta, pri
tem pa so pomembni tudi oddaljeni prividi, nenavadne podobe, ki izgradijo pesem. Ta
način ustvarjanja pa se je ravno preko francosko-čeških stikov prenesel v češko
literaturo, predvsem ob potovanjih čeških pesnikov in teoretikov, denimo Teiga in
Nezvala, v Pariz. Leta sta 1933 v Parizu spoznala Bretona in Eluarda, slednja pa sta
skupaj z Apollinairom vrnila obisk v Pragi. Udeležili so se konference češkega društva
pisateljev, kjer je Breton imel tudi predavanje o nadrealizmu. Na češkem tleh je češki
surrealizem vzniknil iz območja poetizma v 30. letih 20. stoletja, delno pa ga je opaziti
tudi pri pesniku Jaroslavu Seifertu, medtem ko sta glavna predstavnika češkega
surrealizma Vítězslav Nezval s svojimi zbirkami Žena v množném čísle (Ženska v
množini), Praha s prsty deště (Praga s prsti dežja), Absolutní hrobař (Absolutni grobar)
in Konstantin Biebl z zbirkama Nebe, peklo, raj (Nebo, peklo, raj), Zrcadlo noci (Zrcalo
noči), prek teoretičnih tekstov pa tudi Karel Teige. Češki surrealizem je tako svoje
rojstvo doživel leta 1934, deset let po prvih teoretičnih nadrealističnih tekstih iz
domovine nadrealizma Francije. Njegova glavna teoretika sta bila Karel Teige in
Nezval, ki je napisal tudi manifest češkega surrealizma;
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„Logicky patří sklenice stolu,
hvězda nebi, dveře schodům.
Proto jich nevidíme.
Bylo třeba položit hvězdu na stůl,
sklenici v blízkosti pianina a andělů,
dveře v sousedství oceánů.
Šlo o to odhaliti skutečnost,
dát jí její svítivý tvar jako v prvý den.«51
Surrealizem se v češki poeziji vidi predvsem preko motivike sanj in elementov človeške
podzavesti (saj je samo tam človek resnično svoboden in umaknjen od teže družbenih
norm in vrednosti), njegov cilj je osvoboditev človeka, pesniško delo pa je izgrajeno iz
kombiniranja resničnega zunanjega sveta. Tega s sanjami povezuje na nenavaden,
nelogičen način, ki pogosto zapade v nadrealnost in fantazijo, ob tem pa je pomemben
prosti tok domišljije oz. prosti tok izgradnje pesniškega dela. Logika je v
nadrealističnem delu tako umaknjena, na njeno mesto pa se postavijo elementi
sanjskega sveta, erotike, fantazije, delno v določenih motivih tudi groze. Poudarjena je
estetska vloga besedila, ki vsebuje prosti verz, pogosto brez ločil. Na ta način največjo
vlogo v pesniškem besedilu igra prav svoboda, ki se aktivno ukvarja z življenjem, v
svojem ustvarjanju pa so avtorji zavrnili dosedanje načine izražanja in se naslonili na
nekatere preklete pesnike ter dediščino preteklih avantgardnih gibanj. Za razliko od
dotedanjega poetizma so se v formi obrnili stran od nekaterih njegovih elementov, kar
je najbolj opazno predvsem v odsotnosti strukture pesmi preko rime. Surrealizem je na
Češkem organizirano živel do leta 1938, ko ga prepove tedanja komunistična oblast,
vendar gibanje organizira svoje nadaljevanje podtalno. Pomemben teoretik podtalnega
surrealističnega gibanja po koncu druge svetovne vojne postane Vratislav Effenberger,
surrealizem pa v češki literature pravzaprav živi še danes, kar lahko vidimo tudi znotraj
objav v literarni reviji Analogon.

Logično kozarec pripada mizi, / zvezda nebesom, vrata stopnicam. / Zato jih ne vidimo. / Bilo bi treba
položiti zvezdo na mizo, / Kozarec v bližino piana in angela, / vrata v sosedstvo oceana. / Tako bi odkrili
dejstva, / dati ji žarečo obliko kot v prvem dnevu.
51
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4.2.5 Skupina 42, skupina Ra in »Ortenovska - bednářovska generacija« kot
zaključek avantgarde
Začetke formacije Skupine 42 lahko postavimo sočasno s postopnim izzvenom prve
faze surrealizma na Češkem, ko se je konec leta 1942 osnovala skupina avtorjev, ki so
delovali ob Nezvalu. Ob rednih srečanjih Halasa, Kolářa in Chalupeckýa se je osnovala
ideja o novi umetniški skupini, vendar je bila ideja tvegana, saj organizirane skupine
vedno pritegnejo več pozornosti kot delovanje posameznika, v obdobju okupacije pa si
prevelike pozornosti iz strani nacističnega režima niso ravno želeli. Vseeno se konec
1942 Skupina 42 formira kot dejanje svobodne volje v nesvobodni dobi in kot
manifestacija želje, da se ne bi govorilo samo o vojni, še več, da bi se jo pozabilo, saj
so si vsi člani delili vero v rešitveno moč umetnosti. Ob literarnem ustvarjanju pa je
bilo izrednega pomena tudi spremljajoče teoretsko delo, ki ga je v veliki meri opravljal
Jinřich Chalupecký, ki je organiziral razstave in med seboj povezoval razne člane
skupine 42. (Pešat et al., 2000) Nasploh se je Chalupecký posvečal avantgardam, ki so
nastopile po surrealizmu. Razvil je idejo o umetnosti kot priči življenja in poudarjal
vrnitev bistva človeškega vsakdana v umetnosti, kar je našel prav v ustvarjanju
umetnikov in posebej pesnikov skupine 42. Zapisal je, da se je po koncu surrealizma
začela kriza avantgarde in je bilo potrebno iskati nove načine, kako približati modernost
umetniških del bralcem. Avantgarda je v svojem cilju, da osvobodi umetniško
ustvarjanje, uspela, vendar pa je prejšnji izraz počasi postajal že konvencija. Tako
paradoksalno osvoboditev ustvarjanja obenem postane tudi njena omejitev, saj
predstavlja ustaljen, klišejski obrazec izražanja. Ustvarjanje Skupine 42 se je v odgovor
temu problemu obrnilo v preprost izraz, v primitivizem vsakodnevnih tem, ki so črpale
iz izkušenj življenja povprečnega modernega človeka. Pesmi polnijo podobe mest, še
bolj pa obrobij. Mesto zamenja vlogo narave v prejšnjem ustvarjanju, saj predstavlja
nov organski habitat človeka. Da se je lahko novo okolje vzpostavilo kot verodostojno
pa je bilo potrebno odstaviti stare mite (podobno kot v avantgardah se je tudi pri Skupini
42 to delalo prek citatnosti) in postaviti nove, moderne mite. (Pešat et al., 2000)
Umetniki so mesto prikazovali v njegovi celoti, prek nasprotij in odstopanj, ki so se
zrcalila v hkratnih občutkih monumentalnosti, kaosa, fascinacije, groteske in
tragičnosti. Temu so nasproti postavili kontrast sublimnega, zabavnega, banalnega in
lepega podobja. Tako kot prejšnje avantgarde tudi umetnost Skupine 42 poudarja
povezovanje umetnosti z resničnim življenjem, kar se kaže tudi v načinu postavitve
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tekstov. Ti so polni izsekov pravih pogovorov, besedil iz časopisov, radia, reklamnih
oglasov, posterjev, poslužujejo pa se tudi neliterariziranega diskurza. Zelo tipično za
njihovo ustvarjanje je depoetizacija poezije z rabo prozaičnega verza, fragmentacije
teksta in rabe prostega verza. Avtorji, ki že tako ali tako jemljejo večino snovi iz
avtentičnih tekstov, te predelajo s kolažiranjem in drugimi tehnikami preurejanja
besedil, tako pa še bolj izpostavijo njihovo surovost, ekspresivnost in avtentičnost.
(Pešat et al., 2000)
Kot razlagajo Pešat in ostali (2000), so med literati Skupine 42 delovali Jiři Kolář, ki
se je z nadrealističnim ustvarjanjem prvič predstavil na Prvním Salonu (Prvi salon), kjer
je kot umetnik razstavljal svoje kolaže. Pod Skupino 42 piše pesniške zbirke, ki zaradi
cenzure ne smejo iziti – Křestný list (Krstni list), Limb a jiné básně (Limb in druge
pesmi), Sedm kantát (Sedem kantat), Ódy a variace (Ode in variacije), Dny v roce
(Dnevi v letu) ter Roky v dnech (Leta v dnevih). Njegov slog zaznamuje postopek
avtomatskega izpisovanja, govorimo o tako imenovani avtentični in evidentni poeziji,
ki prehaja k stvarniškim pesmim, npr. v zbirki Básně ticha (Pesmi tišine). Uporablja
tudi raznovrstne pesniške postopke, izbrise, kiazme, predmetne pesmi in različne
tehnike kolaža. V pesmih lahko najdemo močan poudarek na čutnosti, Kolář pa trenutne
posnetke vsakodnevnega življenja iz predmestja metropole posreduje prek
personifikacij in ekspresivnega jezika. Ivan Blatný, ustanovni član Skupine 42 je v
štiridesetih izdal zbirke Paní Jitřenka (Gospa Jutranjka), Melancholické procházky
(Melanholični sprehodi), Tento večer (Ta večer) in Hledáni přitomného času (Iskanje
sedanjega časa). Leta 1948 odpotuje v Anglijo, kjer na BBCju oznani, da se v domovino
ne bo več vrnil. Temu sledi psihični zlom in doživljenjska hospitalizacija. V svoji zadnji
zbirki pred pobegom v tujino Hledáni přitomného času (Iskanje sedanjega časa), se
Blatný močno naslanja na obsežno Proustovo delo Iskanje preteklega časa. V tej zbirki
se vrača k tradicionalnemu verzu, tematsko pa združuje dva nasprotna pola, obetavnost
ljubezni in krutost samovšečnosti. Subjekt v tej zbirki raziskuje novo zemljo Terrestris,
ki je opisana kot ambivalentna pokrajina – obenem strašljiva in prijazna. Tudi bogata
pokrajina, ki jo raziskuje je kontrastirana z impresionistično čutnostjo in mističnostjo
testa. Motiv pešca-raziskovalca je bil v poetiki Skupine 42 nasploh izredno pogost.
Josef Kainar se je Skupini 42 pridružil prek prijateljstva z Blatným. Pisal je satirične in
absurdne drame, izdal pa je tudi tri zbirke Přiběhy a menší básně (Pripovedi in manjše
pesmi), Nové mýty (Novi miti) in Osudy (Usode). V njegovih delih najdemo
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distanciranost subjekta, ki na svet že gleda deziluzirano, kar se kaže v objektifikaciji
okolice. Ustvari svoj osebni mit, ki je postavljen iz konkretnih scen modernega
urbanega življenja, v katere pa se neprestano vpreza mističnost in simbolizem, človek
v njem pa simbolizira rezultat eksistencialne krutosti in historičnih mehanizmov.
Civilistične teme pogosto spremlja prosti verz, ki je mestoma riman, sploh pa je izraz
po vzoru naturalistične proze izredno neposreden. Človek je brez svobode, ukanjen v
podrejenost in celo suženjstvo. Jiřina Hauková je delovala kot pesnica in prevajalka,
predvsem ameriške poezije – T.S. Eliota in Emily Dickinson, ki oba izredno vplivata
na ustvarjanje Skupine 42. S Skupino 42 je bila v tesnih stikih že med vojno, članica pa
je postala leta 1945. Njena poezija je izšla v izboru leta 1970 Letoroty (Streli), v njej pa
je zajeto njeno ustvarjanje med 1940 in 1965. Za razliko od njenih pesniških začetkov,
v katerih jo je najbolj zaznamoval motiv samote, se v pesmih po letu 1945 njena poezija
prozaira in prevzame pogovorno dikcijo. Ob tem se v njeno pisanje vpletajo še teme
pustega mestnega življenja, hkrati pa začne imitirati asketske azijske mistike, predvsem
pesnike Kitajske, Japonske in Koreje. Zadnji pesnik Skupine 42 je bil Jan Hanč, ki je
leta 1948 izdal edino zbirko Události (Dogodki, 1948) Po zaključenem študiju je
deloval kot gospodarski uradnik in atletski trener, Skupini 42 pa se pridruži po vojni,
leta 1945. Ostal pa je na njeni periferiji, saj nikoli ni pokazal prave ambicije po
ustvarjanju umetnosti. Zanj je značilno tragično občutje samote in poraza v vseh
oblikah – socialni, erotični in osebni, izpovedi pa pušča v surovi, neobdelani obliki, da
ohrani avtentično izkušnjo avtorja. (Pešat et al., 2000)
Ob skupini 42 moramo v območju češkega surrealističnega gibanja pregledati tudi
skupino Ra. Ta je sicer v svoje delovanje združila različne umetnike, ki so pripadali
različnim umetnostnim smerem. Iniciator skupine je bil Václav Zykmun, v njen ustroj
pa so spadali Josef Istler, Ludvík Kundera, Vilém Reichmann, Václav Tikal, Jan Zuska,
Václav Zykmund itd., ki so se zbirali v kavarnah in v svojem delovanju prevajali dela
iz francoščine in nemščine ter idejno bili blizu gibanju ekspresionizma, dadaizma ter
romantike, ki so jo povzdignili v »surromantiko«. V letu 1937 je skupina ustanovila
založniško hišo ra v Rakovníku, formalno pa se ustanovila med vojno, leta 1941, in
nadaljevala s tradicijo češkega surrealizma pred vojno. Po eni strani je še vedno
sprejemala močne impulze iz tujine, po drugi strani pa je imela dovolj časovne distance,
da se je lahko od njih oddaljila in kritično opredelila, do predvojnega surrealizma in
Skupine 42 pa se je oddaljila. Skupina tako nikoli ni v celoti prevzela čistega psihičnega
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avtomatizma, kot je bilo to značilno za nadrealizem. V svojem delovanju so se nagibali
k politični levici, skupinskega manifesta niso izdali, vendar pa v gradivih lahko
najdemo nekaj člankov njenih pripadnikov ter uvodni tekst k zborniku Ra, ki ga je
skupina izdala. V njo so spadali avtorji vseh umetnostnih žanrov, od poezije, slikarstva,
kiparstva do fotografije, ki so svoje delovanje predstavili tudi na Mednarodni
konferenci revolucionarnih nadrealistov v Bruslju. Ra-isti so se povezovali z gibanji
surrealizma, ki so imela poudarek na revolucionarnosti, v času nemške okupacije
delovali podtalno, zadnjič pa so se kot skupina v javnosti pojavili leta 1947 na
predavanju o nadrealizmu, vendar so se kmalu za tem, pod pritiski komunističnega
režima, razšli. (Šmejkal, 1988)
Ustvarjanje iz območja avantgarde vidimo tudi pri Ortenovski – bednářovski generaciji.
Pri tej gre za skupino avtorjev, ki so rojeni v letih 1915 – 1922 in s svojim delovanjem
v literarni prostor vstopijo v poznih 30. oz. na začetku 40. let, torej v podobnem času
kot Skupina 42 in Ra. V skupino sodijo avtorji kot so Kamil Bednář, Ivan Blatný,
Klement Bochořák, Lumír Čivrný, Jiří Daniel, Jiří Orten, Josef Kainar, Josef Lederer,
Josef Kohout, Zdeněk Kriebel, Oldřich Mikulášek, Jan Pilař, Jan Marius Tomeš in Jiří
Valja. S svojim ustvarjanjem v literaturo prinašajo nov pogled na umetnost, ki so ga
manifestirali v Jarním almanachem básnickým v letu 1940 (Pomladni pesniški
almanah, 1940). (Moldanová, 2002) Potrebno je dodati, da pri sami generaciji gre bolj
za združenje avtorjev kot pa poezijo, ki bi jo povezovale skupne tendence in
programskost. Avtorji znotraj generacije so namreč ustvarili različne avtorske poetike,
ki pa jih povezuje kolektivna izkušnja reflektiranja prve svetovne vojne, münchenski
sporazum, kriza ob razpadu Prve Republike, okupacija in začetek druge svetovne vojne.
Takšna kolektivna izkušnja je v avtorskih poetikah izgradila kritično mišljenje,
prizadevanje za ustvarjanje novega človeka in zamisli tako v umetnosti kot v družbi.
Ob izgubi gotovosti v svetu na ozadju vojne so na mesto razuma postavljali sodobno
umetnost in iskanje novih oblik ter izrazja znotraj poezije, ki pa jih pogosto naslanjajo
na temni poetizem, hkrati pa tudi na preteklo češko avantgardno ustvarjanje iz območja
poetizma in surrealizma. Ob tem izgradijo različne osebne poetike, ki nakazujejo na
humanistični personalizem, ob raznolikih značilnostih poetik posameznih avtorjev pa
njihove skupne točke najdemo predvsem v introspekciji (sanje, bolečina itd.) ter
antropoloških vprašanjih, kot tudi v odsotnosti programskega jedra same generacije.
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4.3 Češki pesniki znotraj območja avantgarde (po letnici rojstva)
4.3.1 Stanislav Kostka Neumann
Stanislav Kostka Neumann (1875-1947) je v čeških intelektualnih krogih na prelomu
iz 19. v 20. stoletje ves čas predstavljal eno izmed vodilnih kulturno-političnih
osebnosti, s tem pa imel velik vpliv tudi na literarno dogajanje. Rodil se je v premožni
praški družini, očetu odvetniku, ki je izhajal iz plemiške družine poljsko-nemškega
rodu ter materi, ki je bila hčerka čevljarja. Kmalu po očetovi smrti je že v mladosti
izkusil kontrast med bogastvom in revščino ter konzervativnostjo in demokracijo. Po
neuspešnem šolanju na gimnaziji in kasneje na poslovni akademiji, kjer je spoznal ideje
socialne demokracije se je zaposlil kot novinar ter kasneje deloval kot svobodni pisatelj.
Že v študentskih letih pri mlademu Neumannu opazimo izrazito politično angažiranost,
saj je aktivno sodeloval pri študentskih gibanjih, ki so z elementi socialne demokracije
želela aktivno posegati v tedanjo češko meščansko družbo. Zaradi svojih radikalnih
stališč ter kulturnega in političnega delovanja znotraj skupine Omladina (Mladina) je
bil leta 1893 med drugim obsojen tudi na 14 mesečno zaporno kazen (Burianek, 1962).
Kmalu po vrnitvi iz zapora je Neumann izdal svojo prvo pesniško zbirko z naslovom
Nemesis, bonorum custos v kateri prepoznamo realistični oz. naturalistični vpliv, nato
pa se je, kot pojasnjuje Burianek, za krajši čas v svojem literarnem ustvarjanju navezal
na dekadentno in simbolistično strujo. Pri tem je sodeloval z Moderní revue (Moderna
revija), ki se je ukvarjala s takratnimi modernističnimi umetnostnimi tokovi, med
katerimi se Neumann še najbolj prepozna znotraj smeri individualizma. Iz te faze se
Neumann dokaj hitro priključi gibanju anarhizma, sprejme ideologijo komunističnega
preporoda in leta 1897 ustanovi revijo Nový kult (Novi kult), ki med leti 1897 in 1905
predstavlja eno najpomembnejših glasil mladih umetnikov in pesnikov združenih okoli
češkega gibanja anarhizma, ki se je zavzemal za revolucionarni upor proti
meščanskemu redu, militarizmu in tedanjemu sistemu (Burianek, 1962). Njegova
ustvarjalna pot znotraj območja poezije je torej že od začetkov izjemno razgibana. Ti
potekajo znotraj simbolističnega in dekadentnega gibanja in upora proti meščanskemu
svetu ter formiranju nove renesanse človeškega razvoja v devetdesetih letih 19. stoletja,
izražajo pa se znotraj zbirk Nemesis, bonorum custos (1895), Jsem apoštol nového ziti
(Jaz sem apostol novega življenja, 1896), Apostrofy hrdé a vášnivé (Opuščaj strastni in
ponosni, 1896), Satanova sláva mezi nami (Satanova slava med nami, 1897), Sen o
zástupu zoufajících a jiné básně (Sanje o obupavajoči množici in druge pesmi, 1903).
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Kot pojasnjuje Burianek, te zbirke predstavljajo prvo fazo Neumannovega ustvarjanja,
kjer se prepoznava vpliv dekadence prav v anarhističnem individualizmu ter na začetku
ustvarjanja tudi v ponosni drži aristokracije, ki se v svojem delovanju zaničljivo
spogleduje s sočasno družbo – cerkvijo ter državo. Po krajšem bivanju na Dunaju se
med leti 1905 in 1914 ustali na Moravskem, kjer se udejstvuje predvsem v predvojnem
modernizmu, prežetem z elementi ekspresionizma, kubizma in futurizma. Prav v
svojem bivanju na Dunaju in kasneje na Moravskem se Neumann od dekadence loči in
kot pojasnjuje Burianek se v svoji ustvarjalnosti vedno bolj zanima za svet okoli sebe.
Zanima ga torej predvsem češka sodobnost, njeni prebivalci, pokrajina in narava, kar
ga na začetku 20. stoletja približa gibanju vitalizma. To je vidno predvsem z zbirko
Kniha lesů, vod a strání (Knjiga gozdov, vode in pobočji, 1914), kjer ob opevanju
narave za temelj postavlja svobodnega človeka. V letih bivanja na Moravskem prav
tako piše za časopis Lidových novin (Ljudske novice), kjer se, kot pojasnjuje Burianek,
formalno priključi tako imenovani predvojni umetnostni avantgardi, pomembna pa je
predvsem letnica 1914, ko z bratoma Čapek izda Almanach na roku 1914, v katerem se
oddalji od simbolizma, dekadence in individualizma ter se približa civilizmu. Ravno tu
se začne njegovo zanimanje za civilizem, kar dobro vidimo znotraj zbirke Nové zpěvy
(Novi spevi, 1918), v kateri uporablja tematiko moderne civilizacije, kjer v
harmoničnem slogu oriše človeka in njegovo bivanje s pomočjo znanosti in tehnike.
Vendar pa je hkrati potrebno poudariti, kot pojasnjuje tudi Burianek, da se v zbirki ob
harmoniji že oglašajo pozivi zaščite majhnega človeka proti kapitalistični realiteti. Ob
tem je potrebno omeniti tudi izkušnjo vojne, ki jo Neumann s sodelovanjem na bojni
fronti leta 1915 doživi v Albaniji in Makedoniji in dodobra vpliva tudi na njegovo
ustvarjalno pot. Po razglasitvi osvobojene Češkoslovaške se naseli v Pragi. V tem času
je pomemben tudi izid njegovega manifesta iz leta 1920 z naslovom At’ žije život (Naj
živi življenje), v katerem izraža situacijo češke umetnosti v odnosu do novih
umetnostnih smeri. Temu dodaja pogled na to, kakšna naj bi bila prihodnost umetnosti.
V tej vidimo vplive civilizma, navdušenost nad tehniko in eksperimentiranjem, hkrati
pa prerez s preteklo umetnostjo, v čemer prepoznavamo avantgardne tendence.
Neumann v tem času deluje tudi kot glavni urednik Červena (Junij), ki izhaja med leti
1918 in 1922 in v češke intelektualne kroge prinaša povojni modernizem, ob enem pa
se v njem pojavijo glavni predstavniki mlade generacije proletarske poezije. Ravno
izkušnja s prvo svetovno vojno dodobra pretrese njegov pogled na svet in umetnost.
Podobno kot drugje ima ta izkušnja za svojo posledico še bolj radikalen premik
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Neumanna v območje proletarske umetnosti, navdušenje nad komunistično revolucijo
in boj proti imperializmu kapitalističnega sveta. Njegova ustvarjalna faza znotraj
proletarske poezije v času medvojnih avantgard in njegov umetniški pogled na
proletarsko poezijo, četudi je že opazen v zbirki Nové zpěvy (v pesmi Budouci Lide,
kjer se znotraj verzov kot so denimo “Uctou k svobode bude jich k bližnimu pomer,
nebudou hlasati človeka s človekom boj”52 ali “Prestanou hromaditi s počnou skutečne
ziti, pro zlatou minci nezradi lučniho kviti”53 povprašuje po prihodnosti, v kateri vidimo
elemente revolucionarnega boja proti kapitalizmu), se nam najbolje odraža ravno v
pesniški zbirki iz leta 1923 Rude spevi (Rdeči spevi), ki pomeni njegov prehod v
območje proletarske poezije. V dvajsetih letih 20. stoletja deluje kot poslanec
socialistične stranke in postane eden najbolj važnih agitatorjev proletarske poezije.
Deluje tudi kot urednik treh drugih pomembnih proletarskih revij Kmen (Pleme) a
Proletkul (Burianek, 1962), Komunisticka revue (Komunistična revija) ter Reflektor
(Reflektor), vse do tridesetih let pa je tudi tesno vpet v komunistično doktrino. Stanislav
Kostka Neumann predstavlja enega glavnih pobudnikov proletarske poezije in avtorja,
ki je deloval znotraj različnih literarnih gibanj, ob tem pa igral pionirsko vlogo v času
komunističnih in proletarskih osvobodilnih gibanj. Od svoje mladosti je bil vodilna
osebnost pri upornikih, t. i. "generaciji mladih protestnikov" (Buriánek, 1981), kot
rečeno, pa je imel ves čas velik vpliv na sočasne umetniške in literarne tokove. Ob tem
je sicer ob podpisu Manifesta sedmih v letu 1929 izgnan iz komunistične partije, vendar
v svojem delovanju izven komunistične partije ostane zaprisežen svojemu
levičarskemu bistvu. Po obdobju Rdečih spevov kot revolucionarne poezije se
Neumann v svojem pesniškem ustvarjanju vrne v območje lirične, intimne poezije
v daljši pesniški zbirki z naslovom Laska (Ljubezen) v letu 1933, kar ga vrne na
območje personalnega, intimnega, subjektivnega, čemur se je v svoji proletarski poeziji
odpovedoval. Kot pojasnjuje Burianek je zbirka polna ljubezni in ljubezenskega
sentimenta. Ljubezen je Neumannu namreč prispodoba za zdravo, lepo in radostno
življenje, vendar pa tudi tu ljubezen predpostavlja temelj izgradnje lepšega, bodočega
sveta. Avtor tako še vedno gradi pot k socialistični realiteti oziroma preporodu, vendar
prek refleksivne lirike, kjer filozofsko etične vloge veže na ljudi in naravo. Neumann
na ta način še ostaja v območju socialističnega preporoda sveta, kar vidimo tudi

52
53

Spoštovanje svobode jim bo odnos do bližnjega, ne bodo napovedali bitke človeka na človeka.
Nehajte kopičiti za začetek resničnih življenj, za zlatnik izdanih strnadov divjih cvetlic.
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v naslednjih zbirkah tridesetih let, tako imenovane protifašistične poezije, kjer
Neumann ostro obsodi nacizem, fašizem in kapitalizem v zbirki Srdce a mračna (Srce
in oblaki, 1935), vendar pa ob tem sproži tudi vrsto polemik s preteklim proletarskim
pesniškim ustvarjanjem. Z zbirko Srdce a mračna (Srce in oblaki), ki jo sestavljajo
politične pesmi in jo posveti Maksimu Gorkemu, Sovjetsko Rusijo primerja
z osvobodilko zatiranih narodov (Burianski, 1962). V pesniški zbirki iz leta 1937
Sonate horizontalniho života (Sonata horizontalnega življenja) s tako imenovanim
materializmom, kot razlaga Burianek (1962), izoblikuje svoj svetovni nazor na človeka
in svet, svojo vero v človeški razum in humanizem ter nasprotovanje metafizičnim
filozofskim sistemom zahodne družbe. Za obdobje poznih tridesetih let je za Neumanna
značilno obsojanje porajajočega se nacizma in fašizma, v katerem, kot poroča
Burianek, vidi zadnji poskus družbenega prevrata nekdanjih meščanskih družb, ob tem
pa tudi dokončen prelom z avantgardo, saj ji očita neusklajenost z realnim svetom.
V svojem ustvarjanju Neumann tako vedno bolj zahaja na polje socialnega realizma,
v svojih zadnjih pesniških zbirkah Bezedny rok (Brezdnevno leto) (1945) ter Zamorena
leta (Zamorjena leta) (1946), ki delujeta kot kroniki okupirane domovine, pa pristavi
moralno noto in narodni karakter, saj sta bili pisani v času obdobja domovinske
obrambe pred nacizmom. Neumann vse do smrti deluje v polju socialnega realizma.
Četudi so ga izgnali iz komunistične stranke, se ves čas zavzema za socialistične ideale,
ki jih nasproti postavlja nasproti tako kapitalizmu, kot ostalim družbenim sistemom.
Neumann v poznih tridesetih letih postane resno bolan in večino časa do smrti preživi
na češkem podeželju. Leta 1947 umre v Pragi, komunistični režim po vojni pa iz njega
naredi eno svojih ikon režimske literature.
4.3.1.1 Proletarsko ustvarjanje Stanislava Kostke Neumanna
Prehod iz predhodnega območja svojega ustvarjanja znotraj proletarske tematike je pri
Neumannu najbolje vidno v pesniški zbirki iz leta 1923 z naslovom Rude spevi (Rdeči
spevi), kjer za osrednjo tematiko predstavi revolucionarni boj, ki bo bil bitko za
osvoboditev proletariata. Neumann v pesniški zbirki svojo umetnost dojema kot orožje
revolucije, kot taka pa je njegova poezija agitatorska in propagandna. Že v prologu
pesniške zbirke tako določi značaj svojega ustvarjanja, ki ga dojema kot kolektivno
pesnjenje, edino, ki lahko obrani delavski razred in njegove pravice. Kot pojasnjuje tudi
Burianek je Neumann s to zbirko odločno odkorakal iz meščanskega sveta in poezije,
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ki je izražala posameznika, ter zakorakal v kolektivno ustvarjanje, poezijo, ki pesni o
novem svetu, svetu delavstva, jekla, nabojev in odpora do kapitalistične družbe. Zbirka
je sestavljena iz 23 pesmi, med katerimi lahko prvih pet (Žalm z r. 1919 (Psalm iz leta
1919), V predvečer vzpoury (Na predvečer upora), Elegie (Elegija), Jaro v meste
(Pomlad v mestu), Zlatohlavek na chodniku (Zlatoglavec na pločniku)) dojemamo kot
znanilke njegovega vstopa v polje proletarske poezije. V njih je Neumann izrazil
razočaranje nad političnimi dogodki na Češkoslovaškem okoli leta 1920, Burianek pa
ob tem poudarja, da v njih izraža odpor do meščanskega, kapitalističnega pogleda in
delovanja, hkrati pa opozarja na potrebo po revoluciji, katere zaveznico vidi v Sovjetski
zvezi. Prva pesem z naslovom Žalm (Psalm) iz leta 1919 se tako denimo konča (“Oh,
kde je svět, kde malost nebyla by vinou a člověk otrokem člověka?!”54) s samokritičnim
vprašanjem, kaj se je zgodilo s svetom, v katerem subjekt

živi, torej s svetom

prijateljstva in socialne pravičnosti, kar je precej pričakovano glede razmer v tedanji
Češkoslovaški republiki. Za razliko od domovinske tematike, ki je bila v času
razočaranja nad politično situacijo prisotna v češki poeziji pa je Neumann rešitev
politične in družbene situacije iskal v Sovjetski zvezi, ki mu predstavlja gonilno silo za
spremembe in potrebne revolucije, ta pa bo poskrbela za boljšo prihodnost. V pesmi
Pozdrav (Pozdrav) tako poje slavospev in želi zdravja Sovjetski Rusiji. Postavi jo na
piedestal kot sveto državo tega sveta, kot duhovno mati, kot učiteljico, kot zvezdo na
nebu in upanje na prihodnost, kar lahko vidimo v verzih:
„Sovětská Rusi,
buď zdráva!
[...] [...]
Tvá vůle staň se, dobuď světa celého,
a přes hladomor vzrůstej Tvoje moc a sláva
a Rudá armáda. „55

ali denimo v verzih :
“Matko naše,
Oh, kje je svet, kjer majhnost ne bila bi krivda in človek suženj človeka
Sovjetska Rusija, / Bodi zdrava! / [...] [...] / Zgodi se tvoja volja, osvoji cel svet, / In čez lakoto naj
okrepita se Tvoja oblast in slava / In Rdeča armada.
54
55
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Ruská socialistická federativní sovětská republiko,
učitelko, záštito, naděje naše,
pilíři budoucnosti,
jediná hvězdo na stmělém nebi,
buď zdráva!”56

Ob tem se Sovjetska Rusija pojavi tudi v pesmi RSFSR, kjer lirski subjekt Sovjetski
Rusiji namenja vso ljubezen, spoštovanje in hvaležnost, s tem pa upanje na boljšo
prihodnost, denimo v verzih: “a pět let už v Tebe věříme, a pět let již Tebe milujeme, a
pět let Ty pro nás pracuješ a trpíš,” 57 sebe in ljudstvo nagovarja kot njene otroke
“mateřskou náruč otvírá: hle, zde jsme, Tvoje děti!” 58 , in pesem zaključi z ruskim
pozdravom "Zdravstvuj!" Podobno se dogaja v pesmi O bitevním poli v nás (O bojnem
polju v nas), kjer lirski subjekt prisega zvestobo Moskvi ter Leninu, ki ga predstavi kot
največjega heroja socialistične revolucije;
“Lenin je vrchol, my však jen pole smrti, z
ahynout je nám i bojem,
jenž ve vlastním nitru nás drtí,
ve víře vzpupni
budeme pokorným hnojem,
a pak,
hle,
nechť zkvétá z něho
rod podle učení tvého,
ó Moskvo!”59

Poleg alegorije Sovjetske zveze, ki je kot element proletarske poezije razumljiva, saj je
bila ta država največji agitator socialističnega modela v tedanji Evropi, v pesniški zbirki
najdemo tudi slavospeve Leninu ob tem pa tudi drugim večjim akterjem socialističnega
Mati naša, / Ruska socialistična federativna sovjetska republika, / Učiteljica, zaščita, / naše upanje, /
Stebri prihodnosti, / Edina zvezda na cementnem nebu, / Bodi zdrava!
57
in pet let že v Tebe verujemo, in pet let Te ljubimo, in pet let Ti za nas delaš in trpiš”
58
materinske roke odpira: poglej, tukaj smo, Tvoji otroci!
59
Lenin je vrh, mi smo le polje smrti, / Tudi nam je umreti v boju, / Ki nas od znotraj / zdrobi, / V veri
hvalislavni / Bomo ponižni gnoj / In nato / Glej, / Naj vzcveti iz njega / Rod po tvojem nauku, / O
Moskva!
56
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preporoda, kar je dobro vidno v pesmi Rosa Luxemburgova, v kateri do slednje izraža
naklonjenost in ljubezen, kot denimo v verzih “ Ty, Roso, krvavý pokrm tisíců za pozadí
majíc a denně z něho dostávajíc nezbytný hořký krajíc, nad ptákem, stromem vroucně
jsi snila, abys lásku svou zachránila, ze čtverečního sáhu zahrádky dovedlas vyčísti
nejlepší pohádky země.,”60 pesem pa se konča z vzpostavitvijo Rose Luxemburg kot
svetnice “světice, Roso!” („svetnica, Rosa!“).
Ob tem je tipična proletarska pesem tudi pesem Socialistickým ženám, kjer lirski subjekt
nagovarja ženske kot svoje tovariše in jih poziva naj opustijo svojo žensko naravo, kot
je to denimo vidno v verzih: „Pryč s feminismem! Je žena X a muž je Y, leč srdcí dvé
můž zníti jako jeden zvon, když s puškou v ruce jde se za cílem.”61 Gre za eno najbolj
militantnih in propagadnih besedil znotraj celotnega Neumannovega opusa, kjer ženske
prepričuje, da zavzamejo vlogo bork znotraj socialističnega preporoda oziroma
revolucije:
„Matky a ženy, dcery a milenky,
na řetěz citečky sladké i bolné!
Spalte své myrty, spalte své pomněnky.
soudružky, buďte volné.
Jen kázeň revoluce chtějte s námi sdílet,
učte se střílet!“62
Burianek med tipično proletarski pesmimi izpostavi tudi pesem Vy a my (Vi in mi), kjer
je naš pogled razdeljen na dva pola, dve skupini; na eni strani buržuazijo, na drugi strani
pa delavstvo, znotraj katerega vznikne sovraštvo in pozivi k razrednemu boju,
Neumann pa se izpostavi k delavskemu razredu. Neumann v svojih pesmih tako
uporablja elemente propagande, ki bi mobilizirali ljudi k revoluciji, to je denimo vidno
tudi v pesmi Nedřímej dlouho, dave!, („Ne spi predolgo, množica“) kjer lirski subjekt

Ti, Rosa (Luksemburg), krvavo krmo tisočev za ozadje imaš in dnevno iz nje dobivaš potreben grenak
krajec, nad ptičem, drevesom vneto si sanjala, da bi svojo ljubezen rešila, iz četverokotnega sežnja vrtiča
si pripeljala očistiti najboljše pravljice sveta.
61
Proč s feminizmom! Je žena X in mož je Y, a dve srci lahko zvenita kot zvon, ko s puško v roki gre se
za ciljem.
62
Matere in žene, hčere in ljubice, / v verigi občutljive sladke in bolne! / Zažgite svoje mirte, zažgite
svoje spominčice. / Tovarišice, bodite svobodne. / Le disciplino revolucije dajte z nami deliti, / Učite se
streljati!
60
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spodbuja k prebuditvi iz spanja „Zapalte den a rozhoupejte zvon!” („prižgite dan in
zanihajte zvon“) in z vojaškimi ukazi kot so „V levo hleď!” („V levo glej!) ali denimo
“K noze zbraň!” („K nogam pištolo!“) poziva k skupnemu boju, pesem pa se konča z
vojaškim pozivom oziroma ukazom, naj k licu prislonijo pištolo;
„pozor dej,
neleň a vstaň,
zapal náš den a zvony rozhoupej
vlevo se dej,
připrav si zbraň,
k líci dej pušku! „63
Uporabo vojaških sloganov lahko razložimo kot sredstvo agitacije ter mobilizacije na
ljudsko maso, ki jo avtor nagovarja k uporu in revoluciji. Kot pojasnjuje tudi Burianek,
se je Neumann v pesniški zbirki namreč izrazito posluževal jezika, ki bi bil najširše
razumljen neizobraženi množici ljudi, pri tem pa poskrbel za prebujanje narodne zvesti
za potrebe revolucionarnega boja. Za dosego tega je znotraj pesniške zbirke Neumann
pogosto uporabljal politične mote, revolucionarni patos ter preprosto besedotvorje ali
kombiniranje besedotvorja iz pregovorov, krščanske motivike in metafor, ki bi bile
razumljene med najširšim prebivalstvom. Dober primer take pesmi je Zpěv jistoty (Spev
gotovosti), kjer lirski subjekt nagovarja izkoriščane, sužnje tovarn, rudnikov in vojašnic
ter jim vliva upanja na boljšo prihodnost. Z nagovori izkoriščanim „Vykořisťují nás, ale
nemohou zabrániti, bychom nejedli se stromu poznání,”64 poziva, da jim kapitalisti oz.
izkoriščevalci ne morejo ukrasti niti razuma niti bojnega elementa, ki se tvori znotraj
delavstva med prepevanjem internacionale “Zotročují nás, ale v jejich káznicích
zpíváme si Internacionálu.”65 Ob tem izraža prepričanje, da bo železna zavest in skupna
sila dosegla svobodo ter izgradila nov svet prav preko združitve vseh delavcev
v skupnem boju „až nám vzplane bitva poslední: Proletáři všech zemí, spojte se!”66.
V pesmi tako najdemo mnogo političnih sloganov, kot denimo „Proletáři všech zemí,
spojte se!“ („Proletarci vseh dežel, združite se!“) ali pa uporabe pregovorov kot so „Kdo
pozoren bodi, / ne lenari in vstani, / prižgi naš dan in zvonove zanihaj / postavi se na levo / pripravi
orožje / k licu pristavi puško!
64
Izkoriščajo nas, vendar nas morejo preprečiti, da ne bi jedli iz drevesa spoznanja
65
Zaslužnili so nas, ampak v njihovih zaporih prepevamo si Internacionalo
66
do našega prepolanja poslednjih bitk: Proletarci vseh dežel, združite se!
63
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nepracuje, ať nejí!” („Kdor ne dela, naj ne je“) ter uporabe motivike, ki je razumljena
delavskemu prebivalstvu “o bratrství sníme, o rudých Kristech, o povelu, který celým
světem zní, celým světem zatřese” 67 in jo Neumann zavestno uporablja za agitacijo
svojega bralstva.

Ob tem je potrebno povedati, da je zaradi zavestne uporabe propagandnih elementov,
mobilizacije ter revolucionarnega patosa večina pesmi v zbirki proletarskega značaja
in jim je kot takim mnogokrat očitano pomanjkanje literarne vrednosti. Vendar pa v
zbirki najdemo tudi pesmi, ki prav tako vsebujejo proletarski značaj, a so literarno bolj
dodelane; takšne so denimo pesmi Kameny (Kamni), Film (Film) ter Zpěv zástupů
(Spev množice). V pesmi Kameny kot lirski subjekt gledamo z vrha hriba na žalostni
mestni vrvež: „Soudruzi, soudruzi, hledíme s pohoří, město k nám z doliny přesmutně
hovoří,“68 kjer vlada zavist in obrekovanje. gGavni motiv predstavljajo kamni, ki bodo
razrušili stari svet in izgradili novega, v katerem bodo ljudje opustili indiviualistični jaz
in izpostavili kolektivistični mi „Nezmizí přesmutná vřava vůkol, dokud se kameny
posypou z tmy, dokud se neshodnou křiky všech já v posvátnou hymnu: My.“69 Poleg
nje je zanimiva tudi pesem Film (Film), ki časovno prepreda stvari, dogodke, tehniko
in človeško naravo, avtor pa proletarsko tematiko prikazuje veliko bolj zakrito „A přece
jsem jen keřík jmelí na vysoké jedli, vichry mne bijí v prsa a přijdou, by mě zvedly,
utrhly, zvedly, mrštily mnou o zem – zahyneme také pod lomozem,“70 s tem pa pesmi
pušča svobodo in možnost drugačnih interpretacij. Pri pesmi Zpěv zástupů Neumann
uporablja tehniko naštevanja „Otroci otroci železa hřídelů pecí lopat a kol továren
tendrů lomů a štol otroci železa otroci” 71 ter “zpívají továrny statky nádraží mola
zpívají” 72 in onomatopoetska sredstva, ki pri drugih pesmih v zbirki niso izražena,
denimo “dzin dzin dzin tvořivé vášně vichrem rozhoupány dzyn dzyn dzyn chrám práce
zdvihly v nebes brány čin”73 ki pripomorejo k bolj veselemu in jasnemu ritmu pesmi.

o bratstvu sanjamo, o rdečem Kristusu, o ukazu, katerega celi svet sliši, cel svet zatrese
Tovariši, tovariši, gledamo z gora, mesto nam z doline prežalostno govori
69
ne bo izginil nesrečen hrup naokoli, dokler se kamni ne zlijejo iz teme, dokler se ne združijo kriki vseh
jaz v sveti himni: Mi
70
In vendar sem samo grm omele na visoki smreki, vetrovi me bijejo v prsta in prihajajo, bi me dvignili,
raztrgali, dvignili, bi me vrgli na tla – pogubljeni tudi pod vrvežem
71
Sužnji sužnji železa plavžev lopat in kolesja tovarn in cistern motorjev kamnolomov in odnašanja
sužnji železa sužnji
72
pojejo tovarni kmetije postaje pomoli pojejo
73
dzin dzin dzin ustvarjalna strast vihti z vetrom, dzyn dzyn dzyn vzdiga tempelj dela v vrata nebesnih
dejanj
67
68
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Zadnja pesem, ki je literarno bolj dodelana se imenuje Syn člověka (Sin človeka). Gre
za dolgo pesnitev, razdeljeno na štiri poglavja. V prvem poglavju je upodobljeno
rojstvo otroka v kraju, ki se imenuje Veleměsto, z materjo Marijo pa Neumann obuja
svetopisemsko metaforo rojstva. Drugo poglavje govori o otroštvu otroka, ki je odraščal
v skrajni revščini, v tretjem poglavju prejme ime Emanuel in začne s šolanjem. Ob tem
spozna sošolce, ki živijo v podobnih razmerah, in se ob tem zave sveta revščine in
neenakosti. Ob tem je opisan postopek sanj, saj bo Emanuel, ki označuje Jezusa ali
Odrešenika, postal otrok revolucije, ki bo odpravil neenakosti in rešil svet. V četrtem
in zadnjem poglavju junak postane tovarniški delavec, ki med stroji dela predano,
vendar še vedno živi v lakoti in bedi ter za svoje delo ne prejme nobenega priznanja.
Pesem se konča s prizorom, v katerem junak ne vsebuje nobene želje po izboljšanju,
ostaja le strah tin iskanje somišljenikov v množici. Pesnitev, v kateri je junak predan
svojemu delu, toda nezmožen pobega pred revščino, poziva k revoluciji in boljši
prihodnosti. Neumann v njej literarno predela staro svetopisemsko zgodbo o rojstvu
Jezusa, Odrešenika Izraela, kar pesmi daje večjo literarno vrednost.
Večina pesmi v pesniški zbirki res pripada proletarskemu območju, kjer so pesmi
spisane vrednostno manj literarno predvsem za lažje razumevanje navadnih ljudi in
delavskega razreda, kot take pa so lažje zapomljive, vendar kot smo ugotovili v zbirki
obstajajo tudi izjeme. Rdeči spevi so tako lahko razumljeni kot začetek revolucionarne
nove poezije ali pa kot izključno komunistični angažma. V vsakem primeru pa je
potrebno dodati Neumannov pogled na umetnost kot sredstvo boja in propagande ter se
ob tem zavedati tedanjega stanja. Svojo poezijo je tedaj namreč dojemal kot sredstvo
revolucije. Ob tem se je prevečkrat ozrl zgolj na politični vidik ustvarjanja, ob tem pa
zanemaril tudi umetniški vidik in tako ostal v svojem omejenem obsegu.
Kot že rečeno, se v Neumann v svojem kasnejšem delovanju po izidu Rdečih spevov
sicer še vedno nahaja znotraj levičarskega prepričanja, ki ga izraža tudi v svojih
nadaljnjih delih, vendar pa se od „nove umetnosti“ ter avantgardne poetike oddalji,
tematika pa se obrne nazaj v območje lirične ljubezni, kot dobro vidimo v pesniški
zbirki Láska (Ljubezen) iz leta 1933. Za razliko od uporabe prostega verza, ki ga je
uporabljal v zbirki Rudé zpěvy (Rdeči spevi) tu večji del uporablja redno rimo. Prav
tako je glavna tematika intimna ljubezen in romantična občutja lepote. Temu občutju
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se kasneje ob spremenjeni družbeno politični situaciji priključi predvsem politična
lirika, kot denimo v zbirki Srdce a mračna (Srce in oblaki) (1935), v kateri se ostro
opredeli proti nacizmu in kapitalizmu. Ob tem je pogost element tudi navezanost na
domovino, kot denimo v zbirki Sonáta horizontálního života (Sonata horizontalnega
življenja) iz leta 1937, kjer opozarja na češko zemljo, usodo naroda in vero v srečno
življenje, ob tem pa nevarnost nacizma. Ta tematika in pomislek glede prihodnosti sta
glavna tudi v njegovih zadnjih pesniških zbirkah Bezedný rok (Leto brez dna) in
Zamořená léta (Zamorjena leta), s katerimi tudi konča svojo pesniško pot.
4.3.2 Jindřich Hořejší
Jindřich Hořejší (1886-1941) se je rodil v Pragi v delavskem predmestju Žižkova kot
otrok proletarske družine. V letu 1904 je doštudiral na praški – Malostranski realki,
v tem času pa že pisal igre za amaterska gledališča in pesmi, ki jih je običajno izdajal
pod psevdonimom Jan Hořejší, J.Králíček ter Jindřich Bohnický. Četudi je izhajal iz
delavske družine – oče je bil mizar, ob tem pa je v družini bilo pet otrok – je skupaj
z dvema bratoma doštudiral in si izgradil pomembno kariero. Njegov brat Josef je bil
pomemben prevajalec, brat Alexandr pa prav tako pesnik, ki je izdajal pod
psevdonimom Jan Alda. Po opravljeni maturi je eno leto študiral na praški tehnični
fakulteti, nato pa za daljši čas, od leta 1905 do 1914, odšel v Francijo. V času svojega
bivanja v Franciji je spoznal nekatere francoske avtorje, ob finančni podpori iz
domovine pa doštudiral francoščino in literaturo na Sorbonni ter nadaljeval ekonomijo
v Dionu. Po vrnitvi v domovino se začne prva svetovna vojna, ki jo Hořejší doživi na
ruski fronti, kjer je bil ranjen. Že pred odhodom na fronto pa zažge vse svoje ustvarjanje
v obliki rokopisov, tako da iz začetnega ustvarjalnega obdobja Hořejšega danes ne
poznamo kaj dosti. Po povratku s fronte, kjer je izkušnja vojne dodobra vplivala na
njegovo kasnejše življenje in ustvarjanje, je služboval na Ministrstvu za oskrbo
prebivalstva, od leta 1922 pa je bil urednik Statističnega urada, kar je opravljal do svoje
smrti. V teh letih je ustvarjal tudi na literarno-kulturnem področju, saj je postal eden
izmed članov skupine Devětsil. Ob tem je veliko svoje poezije in člankov objavil
v revijah kot so Host (Gost), Červen (Junij), ReD, Listy pro umění a kritiku (Listi za
umetnost in kritiko) in druge. Generacijsko gledano njegovo pesništvo lahko postavimo
ob skupino generacije Neumanna, s tem pa ga druži tudi ustvarjanje znotraj proletarske
literature, saj podobno kot Neumann tudi Hořejší tej ostane zvest še po njenem zatonu
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in iz tega območja ne zaide v kasnejše avantgardne tvorbe, kot je poetizem ali
surrealizem. Vstop v literarno polje je Hořejší doživel pozno, šele leta 1921, v obdobju,
ko so debitirali Wolker ter Seifert, od katerih je bil starejši 15 let, tako pa predstavlja
enega najstarejših pripadnikov proletarske poezije. Za razliko od omenjenih je zato tudi
njegova poetika, četudi močno proletarska, drugačna. Zanjo je značilen umirjen verz,
v katerem se skriva ekspresiven revolucionarni izraz, lakoničnost se meša s strastjo
revolucionarnega podobja, ki skoraj izključno jemlje iz mestnega okolja, zelo redko iz
narave in poziva na boljšo prihodnost. Izidu proletarske pesniške zbirke z naslovom
Hudba na náměstí (Glasba na trgu), je leta 1923 dodal zbirko Korálový náhrdelník
(Koralna ogrlica) ter svojo poslednjo pesniško zbirko iz leta 1931 z naslovom Den a
noc (Dan in noč), kjer prav tako ostane zvest proletarskemu značaju. Ves čas se Hořejší
zavzema za češki narod, kar je vidno tudi leta 1938, ko preko svojih francoskih
poznanstev organizira pomoč za boj proti nacizmu. V svojem delovanju je poleg
svojega pesniškega ustvarjanja Hořejší pomemben tudi kot prevajalec, saj je prevajal
tako preklete pesnike kot tudi Apollinaira, Corbiera in mnoge druge. Zadnji dve leti
svojega življenja, ko piše domovinsko tematiko, pogosto podkrepljeno z ljubeznijo,
preživi v sanatoriju, kjer leta 1941 zaradi pljučnice tudi umre.
4.3.2.1 Proletarsko ustvarjanje Jindřicha Hořejšega
Hořejší je svoj vstop v literarni svet, kot rečeno, doživel precej pozno, šele pri svojih
35 letih, ob tem pa je potrebno povedati, da je ustvarjal že prej, vendar je rokopise pred
odhodom na rusko fronto zažgal, tako pa o njegovem začetnem ustvarjanju vemo bolj
malo. Njegov vstop v literarno področje se je začel z vstopom v proletarsko literaturo
in sicer leta 1921 s pesniško zbirko Hudba na náměstí (Glasba na trgu). V njej
zagledamo predvsem neprivlačen svet mesta, izkušnjo vojne in krivice na svetu.
Izkušnja vojne se kaže že na samem začetku zbirke, v kateri avtor opiše grozljive
podobe, ki jih je sam doživel na fronti, ob tem pa se sprašuje o človeški humani naravi
ter upanju na boljšo prihodnost. V večini pesmi, ki gradijo zbirko, tako Hořejší za
razliko od proletarskih pesnikov, ki so za kontrast mestu postavljali naravo, podaja
skorajda izključno sliko mesta, njegovih ulic in trgov, ki jih primerja z obubožanimi
četrtmi na robu mesta. Ob tem avtor ves čas prikazuje sliko njegovih prebivalcev,
v kateremu slika malega človeka, torej delavski razred, ki se dan za dnem bori za golo
preživetje. To dobro vidimo v pesmi V elektrice (V elektriki), kjer prebivalci mesta
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s tramvajem dan za dnem potujejo na delo, ki jih spreminja v delovne stroje za
proizvodnjo produktov in jim odvzema človeško podobo. Na ta način Hořejší uporablja
tipično proletarsko poetiko, ki jo vidimo tudi v pesmi Slunce (Sonce) in Herna (Igra)
in katere namen je vzpostavitev kontrasta med življenjem delavskega prebivalstva na
eni in na drugi strani s svetom kapitalizma, ki mu služi za prebuditev razredne zavesti.
Življenje preprostega človeka, prikazanega kot degradiranega sužnja in zapornika
kapitalizma, morda najbolj podrobno prikazuje pesem Pavouči města (Pajki mesta),
kjer kapitalistični pajki srkajo življenje muh, ki nam v tem primeru predstavlja delavsko
prebivalstvo. Hořejší v pesmi razkriva hinavščino in laži kapitalističnega sistema ter
kliče k združitvi in uporu proletariata, kot edinega možnega načina soočenja
z izkoriščevalskimi apetiti kapitalizma. Ob tem v poeziji Hořejšega opazimo izreden
čut za sočloveka in opozarjanje na krivice, ki se dogajajo malemu človeku. To je
denimo opazno tudi v pesmi Úraz na ulici (Nesreča na ulici), kjer glavni lik, človeško
bitje, družba degradirana na položaj neobstoja. Glavni junak – starec, ki ga pri
prečkanju ceste zbije avto predstavnika kapitalizma, krvaveč na cesti izgublja svoje
življenje, med hojo mimoidočih pa zasliši šepet ženske: „Ubogi člověk,“ s čimer
Hořejší prikaže absurdno situacijo, saj se starec ob šepetu spomni, da z njim še nihče ni
ravnal na tako human način.
"Jakoby za všecky šeptla čísi ústa: / 'Ubohý člověk!' / A starý muž jako když usíná. /
Zavřel oči. / Svět se s ním točí. / Vzpomíná. / Že v celém tom životě prokletém - nikdo a
nikdy tak vroucně mu neřek, / že je člověkem. / Květino lidského souručenství, / tu na
dlažbě ulice, jež je tak pustá, / já viděl jsem prve, / jaks kvetla, jaks kvetla z krve."74
Starec nam v pesmi predstavlja delavski razred, ob tem pa glavni glas v njej – lirski
subjekt, ki je na kraju tragedije in nastopa v prvi osebi, ki vidi globoko v dušo
proletariata in kolektivizma ter dodaja izredno ganljivo, humano noto sami pesmi. Ne
glede na proletarsko sporočilo pesmi, lahko pesem dojemamo tudi kot izredno ganljivo
lirično delo s humanim sporočilom. Tej pesmi dodaja tudi ljubezenske motive, kot
denimo v pesmi Milenci (Ljubimca), kjer bo njuna ljubezen poskrbela za boljši jutri,

Kakor da bi za vedno šepetala usta: / Ubogi človek! / in stari mož kakor vedno zaspi. / Zapre oči. /
Svet se z njim vrti. / Spominja. / Da v vsem tem prekletem življenju - nihče in nikoli mu ni goreče dejal
/ da je človek. / Cvet človeške prijaznosti / tu na pločniku ulice, ki je tako pusta / jaz sem že videl / kako
si cvetela, kako si cvetela iz krvi.
74
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vendar se morata prej dojeti kot otroka revolucije, ki bo povzdignila množice ter
izgradila lepši svet. Sanje o izgradnji lepšega sveta so razvidne tudi v pesmi Hudba na
náměstí (Glasba na trgu), ki je tudi dala ime celotni pesniški zbirki. V njej najdemo tudi
daljše pesmi, pogosto liričnega značaja, ki opisujejo izgubo ljubezni, kot je denimo
pesem M ter Prodavačka růží (Prodajalka cvetja), kjer avtor delavsko dekle, sicer lepše
od rož, oropano svojega vonja, primerja z usodo deklice na ulici v pesmi Joujou.
Hořejší s tem nadaljuje tradicijo ljubezenske poezije, v kateri je glavna junakinja
običajno proletarsko dekle, ta razvoj pa je še toliko bolj viden v njegovi drugi pesniški
zbirki, kjer kot glavni motiv vstopi prav ženska.
V svoji drugi pesniški zbirki Korálový náhrdelník (Koralna ogrlica) iz leta 1923 Hořejší
združuje ljubezensko tematiko z motivom zlorabljenega in izkoriščanega delavca,
najbolj pogosto v vlogi dekleta. Gre za lirske pesmi z ideološkim pridihom, kar je
posebnost celotne zbirke, saj jo sestavljajo pesmi o ljubimcih, vsakodnevno izčrpanih
od dela in hkrati odvisnih le od medsebojne ljubezni. Ob tem avtor kaže izredno
razumevanje in sočutje ljubimcev do soljudi, ki se nahajajo v podobnih situacijah
revščine in trpljenja. To je dobro razvidno v pesmih Píseň (Pesem) in Melodie
(Melodija). V prvi pesmi avtor opisuje ljubezenski prizor mladega para, strojepiske in
delavca, ki uživata svojo ljubezen, hkrati pa upata, da bosta z ljubeznijo okužila tudi
ves svet.
„Včera mi zlíbal ruce, děvčata.
[...]
Děvčata, děvčata,
mějte milé,
kteří vám líbají ruce, co nejsou jen zbaběle bílé.
Ti mají srdce ze zlata.“75
V verzu se ljubezenski tematiki ves čas priključuje tudi socialna, to dobro vidimo
v prikazanem odlomku, kjer moški junak – delavec svoji izvoljenki poljublja roke,
ranjene od težkega dela. Podoben motiv opazimo tudi v drugi pesmi Melodie

Včeraj mi je poljubil roke, dekleta. / [...] / Dekleta, dekleta, / Imejte ljube, / Ki vam poljubljajo roke,
ki niso samo strapopetno blede. / Ti imajo srce iz zlata.
75
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(Melodija), kjer si dekle ob trganju vrtnic, ki jih bo podarila svojemu izbrancu, s trnji
rani roke. Ob teh pesmih Šalda poudarja, da gre za ustvarjanje nove vrste tipa
„milostljivih liričnih pesmih“ (Šalda, 1939: 354), ki so bolj lirične kot ideološke, vendar
pa je treba v ozir vzeti tudi kontekst postavitve ljubimcev v brezsrčno okolje
kapitalističnega sveta, kar pa pesmi prinaša tudi ideološki podton. Ob tem je potrebno
dodati, da je v drugi polovici pesniške zbirke Korálový náhrdelník (Koralna ogrlica)
Horejši v svojem ustvarjanju veliko bolj ideološki, kar opazimo denimo v pesmih
Rytmus (Ritem), Žebráci (Berači), II. Galerie (2. galerija) ter Automobil (Automobil).
To je dobro razvidno tudi v zadnjih dveh pesmih omenene zbirke z naslovom
Zvěstování (Oznanjenje) in In memoriam Alexandra Bloka (V spomin Alesandra
Bloka), kjer so idološki motivi izredno dobro vidni. V prvi pesmi tako avtor izraža
svojo naklonjenost Vzhodu, torej Rusiji ter njenemu človeku „svetemu Rusu“ in veže
sočutje do stradajočega Kristusa. In memoriam Alexandra Bloka (V spomin Aleksandru
Bloku) pa avtor Bloku kot avtorju revolucionarne pesmi Dvenadsať (Dvajset), napisane
malo pred rusko oktobrsko revolucijo spiše svojevrstno hvalnico, pesem pa ob tem nosi
trdno politično sporočilo, ki je v skladu z duhom oktobrske revolucije.
Hořejšího tretjo in zadnjo pesniško zbirko z naslovom Den a noc (Dan in noč) izda leta
1931. Razumemo jo lahko kot ostanek proletarske literature, saj v tem času na
literarnem področju že pride do preboja poetizma. Kot rečeno v tem vidimo
Hořejšehovo predanost proletarski literaturi, v kateri vztraja tudi po tem, ko ta že
usahne. Pesmi v zbirki tako nadaljujejo pesniško tradicijo proletarske poezije, ob njih
pa avtor zopet vključuje tudi lirične pesmi, ki pojejo hvalo človeškim čustvom in
odnosom. Ne glede na mešanje proletarske tematike z ljubezensko tematiko pa Hořejši
ostaja zvest proletarskim idejam, kar je vidno že v prvi, začetni pesmi zbirke, ki jo
posveti Wolkerju kot enemu vodilnih čeških pesnikov proletarske literature. Zbirka se
zaključi s pesmijo posvečeno ruskemu revolucionarnemu pesniku Vladimirju
Majakovskemu, kar ji dodaja ideološki predznak. V prvi pesmi Za Jiřím Wolkrem (Za
Jirima Wolkera) tega pomembnega proletarskega pesnika poveže z mučeniško smrtjo,
v zadnji njemu posvečeni pesmi pa lahko opazimo izredno močne propagandne
elemente. V pesmi, ki jo ločujejo tri kitice, se v drugi kitici se pri tem obrača na
Majakovskega, največjega pesnika ruske revolucije, ki se je leta 1930 ustrelil. Tega kot
zgled v tretji kitici daje preostalim sovjetskim in svetovnim pesnikom, saj morajo ideje
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revolucije preživeti in ustvariti lepši svet. Pesem se zaključi z vrhuncem – refrenom
„levo, levo, levo,“ ki označuje koračnico, pohod k uspehu komunistične revolucije;
„Básníku, odejdi,
za utracený sen lze jenom umírat,
vstup mezi stíny Leninova mauzolea,
levá, levá, levá.
[...]
básníci celého světa,
za utracený sen ještě umírat,
básníci Sovětského Ruska,
všichni se postřílejte,
jen SSSR ať trvá,
levá, levá, levá.“76
Hořejši, kot rečeno, v svoji poeziji vztraja v območju proletarske literature, zato za
razliko od preostalih pesnikov avantgardnega obdobja ne napreduje v poetizem ali
kasnejši surrealizem. Njegovo poezijo, ki je tipično proletarska, se pa hkrati meša
skupaj z močnimi liričnimi elementi ljubezni, lahko označimo z nekaj značilnostmi, ki
so lastne celotnemu proletarskemu ustvarjanju. Te so: glavni junak pesmi je član
proletariata, pri avtorju to vlogo v ospredju velikokrat igra ženska; gledišče na dogodke
in svet je na strani delavskega razreda; avtor uporablja lahko razumljiv besednjak ter
jezik, ki je lasten preprostemu bralcu. Na ta način pesnik želi sporočiti misli in občutke
proletarskega razreda, s tem pa je pesem tudi lažje razumljiva ter prenosljiva za potrebe
propagande revolucije pri delavskem razredu. Ob siceršnji izredno pogosti uporabi
ideološkosti, pa v vseh treh zbirkah, še posebno v zadnjih dveh, zasledimo številne
pesmi, ki ideologijo združujejo z liričnimi motivi ljubezni, kar jim doda na literarni
vrednosti. V teh so, kot rečeno, junakinje običajno dekleta, tudi glavna tematika je
ljubezenska, vendar pa ravno skozi njo Hořejši izgradi ideje proletarske literature ter
ideologije, kar lahko jemljemo kot eno izmed njegovih večjih odlik in posebnosti

Pesnik, odidi, / Za izgubljenimi sanjami je mogoče samo umirat, / Vstopi med sence Leninovega
mavzoleja, / Leva, leva, leva. / [...] / Pesniki vsega sveta, / Za izgubljenimi sanjami še vedno umirate, /
Pesniki Sovjetske Rusije, / Vsi se postrelite,
Samo SSRR naj traja, / Leva, leva, leva
76
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v njegovem ustvarjanju. Hořejši zaradi poznega vstopa v literarno ustvarjanje in nato
dokaj zgodnje smrti prav tako ne izgradi ustvarjanja zunaj proletarske matrice in ne
zaide v kasnejše tokove avantgardne ali drugačne poetike, četudi še za časa njegovega
življenja že vznike poetizem, vendar ne moremo vedeti, kako bi se njegova poetika
lahko spreminjala ob kasnejših družbeno kulturnih dogodkih.
4.3.3 Josef Hora
Josef Hora (1891-1945) je bil rojen leta 1891 v vasi Dobříni v bližini Roudnic nad
Labo, v kmečki družini. Njegov oče je kmalu po njegovem rojstvu prodal družinsko
kmetijo ter se z družino preselil v Prago, kjer pa je kmalu sledila ločitev staršev. Po
ločitvi se šestletni Josef Hora z mamo preseli nazaj na podeželje. Tam skupaj s svojimi
starimi starši živi v Roudnicah, kjer konča tudi gimnazijo. Kot pojasnjuje Burianek je
imelo vaško okolje, v katerem je mladi avtor odraščal, velik vpliv tudi na njegovo
nadaljnjo pot, saj je že kot mlad okoli sebe uzrl revščino in socialne neenakosti
podeželja. Ob tem pa je svoje zavetje velikokrat našel znotraj narave, na katero se je
posebno navezal v svoji samoti, kar je vidno tudi v njegovem kasnejšem ustvarjanju
v poeziji, tudi tedaj, ko je že živel v urbanem mestu. Svoje ustvarjanje v polju poezije
je Hora začel že v svoji zgodnji mladosti in kot pojasnjuje Štorek (1975), odrezan od
literarnih centrov in tokov, ki so se razvijali v urbanih središčih, na ta način razvil svojo
specifično poetiko, ki nam ga pogosto kaže kot samohodca v češki literarni zgodovini.
Potrebno pa je povedati, kot piše Mourkova (1981), da je mladi Hora že od rane
mladosti rad bral in se je preko knjig hitro seznanil z češko literaturo od 60. do 90. let
19. stoletja. Že v rojstnem mestu je ob šolanju pisal prve pesmi, nekatere od njih so
denimo izšle v ženskem glasilu Vesna (pod psevdonimom Jan Hron). V njegovih
pesniških začetkih lahko zasledimo navdih v pesniških začetke Sove, enega
pomembnejših čeških simbolističnih pesnikov (Štorek, 1975). Leta 1910 se Hora
preseli v Prago, kjer študira pravo, hkrati pa se posveti novinarstvu in skrbi predvsem
za kulturno redakcijo. Ob svojem delu se navduši tudi za ideje socialne demokracije,
leta 1912 se tako že priključi socialno demokratični stranki. V Pragi nadaljuje svoje
ustvarjanje predvsem preko literarnih časopisov Moderní revue (Moderna revija), Zvon
ter Šaldovi České kultury (Češka kultura), hkrati pa že od leta 1910 sodeluje s socialno
demokratskim časopisom Rudé proudy (Rdeče zavese), kjer piše tudi članke o
marksizmu, narodno - socialnih vprašanjih in notranji politiki, kar mu vse dodobra
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razširi obzorja. Hkrati pa prebira svoje sodobnike, ki dodatno vplivajo na njegovo
pisanje. Med svojim bivanjem v Pragi ves čas obiskuje svojo družino na podeželju,
hkrati pa z novinarskim delom že zasluži dovolj, da deluje samostojno. Ob pisanju se
ves čas zanima tudi za politično situacijo, vendar kot opozarja Mourkova, nikoli ne gre
v radikalnost, saj na politično situacijo gleda izredno skeptično. Leta 1915 v Pragi izda
svojo prvo pesniško zbirko z naslovom Básně (Pesmi, 1915), kjer je še dobro viden
vpliv simbolizma ter pridih enega njegovih prvih vzornikov Antonina Sove. V zbirki
nadaljuje simbolistično matrico in izpoveduje ljubezen do življenja in sveta. Tudi
njegova druga pesniška zbirka Strom v květu (Drevo v cvetju, 1920) pod izrazitim
vplivom vitalizma nadaljuje s harmoničnim slikanjem sveta in je polna vtisov, spoznanj
in idej prizemnega sveta. Glede njegovega zanimanja za aktualno politično situacijo in
tedanje družbene probleme je potrebno povedati, da se Hora z njimi problemsko
ukvarja predvsem v svoji publicistiki, manj v svojem začetnem ustvarjalnem delu
znotraj poezije. Zaradi zdravstvenih težav je opravičen tudi služenja v vojski in
potemtakem nima izkušnje vojne vihre, se pa ves čas zavzema za svojo domovino, med
drugim preko pisanja za glasila socialističnega pola kot so Právi lidi (Pravica ljudstva)
ter Neumannovem Červenu (Junij). Nanj podobno kot na ostale ustvarjalce prav tako
močno vpliva konec prve svetovne vojne ter spremenjene družbene razmere po njej,
vendar pa sam odrešitve ne vidi zgolj v socialistični revoluciji, pač v etiki in moralni
naravi ljudi, ki bi aktivno posegli v življenje in ga spremenili na bolje. V letu 1920 Hora
izda svojo tretjo pesniško zbirko z naslovom Pracující den (Delavni dan, 1920),
v kateri prepoznamo prehod iz simbolistične matrice v proletarsko poezijo. Ta že
vsebuje temeljne značilnosti proletarske poezije, v kateri je sicer značilna določena
distanca do propagandnih elementov. Podobno kot v prejšnjih dveh zbirkah Hora
namreč prav tako raziskuje notranjo introspekcijo in moralne probleme človeka, vendar
hkrati izraža interes za socialna vprašanja povezana z delavstvom in njihovim statusom
v družbi. Podobno pot nadaljuje tudi v naslednjih dveh zbirkah, ki sta prav tako
proletarskega značaja, in sicer Srdce a vřava světa (Srce in pretresi sveta) iz leta 1922
ter Bouřlivé jaro (Nevihtna pomlad) iz leta 1923, ki pa obe nosita predvsem etično noto
in probleme človeštva, saj se proletarski tematiki ves čas pridružuje intimna nota in
temeljne človeške vrednote. Ob tem Bretislav Štorek opozarja na dejstvo mešanja
objektivnosti s subjektivnostjo, ki je ena izmed lastnosti Horejeve lirike. Po vzniku
komunistične partije v letu 1921 Hora med drugim deluje na kulturni redakciji časopisa
Rudo právo (Red pravic), kjer, kot pojasnjuje Mourkova, postane eden glavnih
126

marksističnih kritikov. Znotraj časopisa deluje vse do leta 1929, ko ob zamenjavi
vodstva na vrhu patrije kljub nestrinjanju podpiše Manifest sedmih, ki odločno
nasprotuje boljševizmu in pretirani odvisnosti od Moskve, zato doživi tudi izgon iz
partije. V tem času Hora predava tudi o kulturnem razvoju. V obdobju 30. let povečini
piše politično angažirano poezijo, ki pa ji doda mnoge satirične elemente, pri tem pa ne
smemo spregledati, da tematiko uporablja na brezčasen način in pesmim dodaja širšo
veljavnost. Tako za razliko od svojih začetkov v simbolistični liriki, ter v 20. letih
prehoda na območje proletarske poezije, Hora konec 20. let nadaljuje v drugačni
matrici, ta je v zbirki Italie (Italija) iz leta 1925 poetistično obarvana, zbirka Struny ve
větru (Strune v vetru) iz leta 1927 pa se podobno kot Italie ukvarja z njegovimi
potovanji v tujino, dodan pa ji je element merjenja časa, ki je še ena izmed značilnih
not Horejevega ustvarjanja, kot opozarja tudi Bretislav Štorek. V 30. letih nadaljuje
z bolj refleksivno liriko, hkrati pa denimo sem in tja še uporabi „značilnosti proletarske
poezije,“ kot denimo v zbirki iz leta 1928 z naslovom Mít křídla (Imeti krila), ko se
v zbirki pojavijo pesem o Leninu in Janu Husu, a, kot rečeno, gre tu že za realni odmik
od tipične proletarske matrice. Na domačem prizorišču je tako sicer delno še vpet
v proletarsko poezijo, vendar hkrati s svojo specifično držo znotraj nje, od nje tudi
odstopa. Ob tem je potrebno poudariti, da mu je odhod iz komunistične partije pomagal
tudi pri izrazu, ki ni v celoti namenjen ideološkemu aparatu. Ko se Hora udeleži
razprave o obnovitvi proletarske poezije leta 1931, ne glede na to, da je bil tudi sam
ustvarjalec proletarskega gibanja, na to idejo gleda z skepso, saj je mnenja, da je poezija
odnos vsakega posameznega avtorja in njegovega pogleda na svet. V letu 1933 med
drugim nadaljuje tudi svojo novinarsko kariero kot urednik časopisa Češke slovo
(Češka beseda), hkrati pa piše tudi za druge publikacije. V letu 1934 postane predsednik
Društva čeških pisateljev. V tem času je v svojem poetičnem ustvarjanju predvsem
refleksiven, pesmim pa je lasten predvsem motiv časa ter njegovega pretekanja, kot
opozarja Bretislav Štorek, izda denimo zbirke poezije kot so Tvůj hlas (Tvoj glas) 1930,
Tonoucí stíny (Utapljajoče se sence) 1933 ter Dvě minuty ticha (Dve minuti tišine)
1934. V obdobju gospodarske krize se Hora zavzema predvsem za kritiko socialnih
razmer in tako tudi velja za enega največjih kritikov fašizma in nacizma. To se dobro
odraža tudi v njegovi poeziji, kjer izpostavlja razliko med ideali in resničnostjo ter krepi
zavest proti nevarnosti fašizma in nacizma, kar vidimo v zbirkah Tiché poselství (Tiho
sporočilo) 1936, Máchovská variace (Mahova variacija) 1936 ter Domov (Dom) 1938,
kjer opeva svojo domovino. Kot eden največjih nasprotnikov fašizma in nacizma
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organizira krog ustvarjalcev, ki so se zavedali grožnje take ideologije, tudi po okupaciji
Češkoslovaške pa znotraj poezije nadaljuje svoj boj. Ob tem napiše več pomembnih
manifestov, med njimi leta 1938 Věrni zůstaneme! (Zvesti ostanemo!), ob
Münchenskem sporazumu pa še Celému civilizovanému světu (Celemu civiliziranemu
svetu). V njih se bori za svoj, češki narod. Svoj navdih, predvsem v polju poezije, išče
predvsem v ljudskih, narodnih motivih in tradiciji, ob tem pa njegova dela igrajo
družbeno vlogo pri podpori češkega naroda. Tako v letu 1939 za uporniške časopise
piše pod psevdonimom Jan Vira. V letu 1941 se zaradi pritiskov nacistične cenzure,
delno pa zaradi bolezni, do svoje smrti umakne izpred oči javnosti, svojo poslednjo
pesniško zbirko z naslovom Zahrada Popelčina (Pepelkin vrt) izda v letu 1940. Kot
velik patriot je s svojim izrazitim delom in samohojo v literarnem življenju, ves čas
služil svojemu narodu, tudi med svojo dolgotrajno Parkinsonovo boleznijo, ki je trajala
vse do konca druge svetovne vojne. Kmalu po koncu druge svetovne vojne Hora tudi
umre, dan po smrti je razglašen kot narodni umetnik, množica pa ga pokoplje na
Vyšehradskem panteonu. Ob njegovi pesniški poti pa je potrebno kot zanimivost
izpostaviti, da je bil Hora med drugim dejaven tudi kot prevajalec, med drugim je veliko
potoval, na enem svojih potovanj pa pristal tudi v Ljubljani in tako je med drugim
prevedel tudi takrat sočasni izbor slovenske poezije, ki je izšel pod imenom Hvězdy nad
Triglavem (Zvezde pod Triglavom). (Štorek, 1975)
4.3.3.1 Proletarsko ustvarjanje Josefa Hore
Kot rečeno Josef Hora v svojem začetnem pesniškem ustvarjanju še pripada dediščini
simbolizma in s svojevrstnim vitalizmom sodi v preteklo obdobje poezije pred
začetkom pojava modernističnih – avantgardnih pristopov. Vstop v območje
proletarskega ustvarjanja tako Hora doživi v letu 1920, ko izda svojo tretjo pesniško
zbirko, v kateri prepoznamo temeljne značilnosti proletarske poezije z naslovom
Pracující den (Delavni dan, 1920). Tudi v tej zbirki je sicer značilna določena distanca
do propagandnih elementov, saj podobno kot v prejšnjih dveh zbirkah Hora raziskuje
notranjo introspekcijo in moralne probleme človeka, vendar hkrati izraža interes za
socialna vprašanja povezana z delavstvom in njegovim statusom v družbi. Interes za
sočloveka in delavsko prebivalstvo, ki si prizadeva za boljšo prihodnost sveta skozi
kolektivnost, lahko vidimo v pesmih kot je denimo Demonstrace (Demonstracije),
podobno pa avtor delavstvo za osnovni motiv uporabi tudi v pesmi Nezoufej! (Ne
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obupajte!), kjer delavski razred zagledamo z vsemi njegovimi problemi; obup, lakota,
brezposelnost. Hkrati pa avtor zopet prav preko kolektivnosti ob združitvi delavskega
razreda vidi upanje za bodočnost, kar lahko razberemo tudi iz verzov;
„Deset bolestí sečtených,
sto tisíc hladů spojených
milión rukou zhroucených
jsou síla a jsou kladivo.
slabí, slabí, slabí, spolu jste silní.
Ničeho pro sebe nečekej,
pro všecky všeho doufej!“77
V naslednjih pesmih se Hora proletarskim elementom približa še bolj, prav s tematiko
prikaza izkoriščanja malega človeka, ki pripada delavskemu razredu, kot žrtvi socialno
nepravičnega sveta. Opozarja na potrebo po revoluciji, kot vidimo v pesmih První máj
(Prvi maj) in Práce (Delo). Poudarek na potrebi proletarske revolucije postane še bolj
konkreten v pesmi Dělnická Madona (Delavska Marija), ki je ena najbolj izrazitih
avtorjevih proletarskih pesmi. V njej avtor opisuje umazano, nizkotno življenje
delavske družine, v katerem družina skupaj z otroki živi v neprimernem, kletnem
stanovanju. Ob nesrečnem življenju delavke, ki prevzame atribute „delavske Marije“
pa ob tem avtor izgradi lik čudežnega otroka, v katerega je vneseno upanje za svobodno
in pošteno družbo oz. njeno izgradnjo v prihodnosti. Rojstvo Mesije, ki bo vodja
delavske revolucije, spremlja atribut odrešenika. Tega ravno zaradi množice delavstva,
ki bo stala za njim, ne bodo mogli pribiti na križ, po čemer se loči od bibličnega motiva
Odrešenika, potemtakem pa bo delavstvo oziroma zatirane pripeljal do lepše
prihodnosti, kar razberemo v verzih:
„A Betlém
je pln chudých, odraných, neobutých,
- slepých, nemocných, pobloudilých ty tu dýcháš tak těžce, krása opadla z tebe,

Deset bolesti seštetih, / Sto tisoč lakot združenih / Milijon z roko propadlih /So moč in so kladivo. /
Šibki, šibki, šibki, skupaj ste močni. / Ničesar zase ne pričakuj, / za vse vse upaj.
77
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dítě-zázrak pije hořké mléko tvých žil,
ale věř:
Až doroste třiceti let,
vjede do města s evangeliem odboje na rtech,
ohlásí na náměstí příchod spravedlnosti,
- ozbrojí zástupy, sen i kov dá jim do ruky a nedá se ukřižovat.
Neboť jeho modlitbou bude čin.“78
Ob uporabi tematike proletarske revolucije pa moramo opozoriti na značilnost Horejeve
poetike, kjer za pojmom revolucije pravzaprav stoji moralna in duhovna revolucija, ki
jo Hora vidi v območju pravice, ne pa znotraj območja in uporabe sovraštva in politične
borbe. To je vidno tudi v uporabi besede „pravičnost“ v pesmi Zpěv svobody (Spev
svobodi), Hora namreč v revoluciji vidi možnost vzpostavitve novega odnosa do sveta,
ki pravzaprav poteka ob duhovni revoluciji oz. preporodu človeka. Potrebno je
zavedanje, da je situacija na tedanjem Češkoslovaškem vseeno drugačna kot ob
oktobrski revoluciji v Rusiji leta 1917, vendar pa se tudi na Češkoslovaškem
neenakopravnost med prebivalstvom vedno veča. Slednje pripelje tudi do velikih
delavskih demonstracij, ki jih oblast v začetku 20. let brutalno zaduši z oboroženimi
silami.
Ta situacija je prav tako vplivala na nadaljnji pesniški razvoj Hore, saj so njene
posledice zagledale luč v izidu njegove četrte pesniške zbirke Srdce a vřava světa (Srce
in nemiri světa, 1922), ki jo lahko dojemamo kot drugo Horejevo pesniško zbirko
proletarskega značaja. Za pesnika, ki je upal v nov, pravičen svet, je neuspeh delavskih
gibanj pomenil razočaranje in frustracijo, kar se izraža tudi v pesmih Noc velkoměsta
(Noč velemesta), Jsem víc, jsem míň (Jaz sem več, jaz sem manj), kjer avtor prikazuje
ponižane delavce in dosedanji neuspeh revolucije. V pesmi Proč?

(Zakaj?) sledi

avtorjeva obtožba krvavih konfliktov, ki so potekali v decembru leta 1920 na različnih
lokacijah v središču Prage in so rezultirali v že omenjeno brutalno zadušitev delavskih

In Betlehem / Je poln revnih, prestrašenih, bosih, / - slepih, bolnih, norih – / Ti tu dihaš tako težko,
tvoja lepota je zbledela, / Otrok-ćudež pije toplo mleko tvojih žil, / Toda verjemi: / Ko dopolni trideset
let / Vstopi v mesto z evangelijem upora na ustnicah / Razglasi na trgu prihod pravice, / - oboroži
množico, sanje in železo jim da v roke – / In ne pusti se križat. / Kajti njegova molitev bo delovala.
78
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protestov. Podobno kritiko avtor namenja tudi kapitalističnemu sistemu v takratni
Evropi, kar je vidno tako v pesmi Zpěv k zástupům (Petje množice) ter Západ a Východ
(Vzhod in Zahod). V prvi avtor apelira na delavski razred, naj se izvijejo iz
kapitalističnega primeža in pripravijo za gradnjo novega sveta. Še posebno zanimiva je
pesem Západ a Východ (Vzhod in Zahod), saj v njej avtor izmenično izpostavlja
vprašanja in odgovore, ki prikazujejo izbiro med kapitalistično Zahodno Evropo, ki
sicer navzven uživa bogastvo, a je skorumpirana ter izkoriščevalska do delavskega
razreda, in komunistično revolucijo oz. sistemom Vzhodne Evrope, ki vsem obljublja
enakost in pravičnost.

Prizadevanje za enotnost in harmonijo med objektivnim in subjektivnim svetom, med
javnim in zasebnim življenjem ter med individualnim in kolektivnim je eno glavnih
poetičnih načel zbirke Srdce a vřava světa (Srce in pretresi sveta), zatorej jo lahko za
razliko od Pracující den (Delavni dan), ki realnost prikazuje bolj objektivno, umestimo
bliže v območje njegovih prvih dveh zbirk. Kot poudarja tudi Pešat, Hora namreč
uporablja osnovne človeške vrednote kot so prijateljstvo, ljubezen, dom, narava, da
poglobi revolucionarne ideale. Zato pa se pesniška zbirka Srdce a vřava světa (Srce in
pretresi na svetu) ne konča na osnovni zahtevi uprizoriti revolucijo, pač pa poskuša
najti in omogočiti trajne vrednote sveta (Pešat, 1985: 195). V njej pesnik ves čas
premešča mostove med notranjim delovanjem srca ter med svetom vsakdanjega
življenja, ki je poln kaosa in zmede, ob tem pa si prizadeva za vzpostavitev enotnosti
in harmonijo teh nasprotij. To je tudi ena najbolj izrazitih značilnosti Horojeve poezije,
ki bazira na kombiniranju razuma in čustev, da bi se zlila v harmonično celoto, ki se
pred nami kaže v mnogih pesmih, hkrati pa na splošno v njegovem pesniškem
ustvarjanju.
Ta element Hora namreč nadaljuje tudi s pesniško zbirko Bouřlivé jaro (Nevihtna
pomlad, 1923), kjer večino pesmi na podoben način izgradi med razkolom med
objektivnim in subjektivnim, pri čemer se zavzema za harmonijo. Vendar pa v zbirki
najdemo tudi pesmi, ki so izgrajene na izredno preprostem jeziku, katerega namen je
predvsem agitacija političnih sporočil, pri čemer jim je pesniška vrednost pogosto
zmanjšana. Eden takšnih primerov pesmi propagandnega značaja je pesem Město
(Mesto), v kateri avtor apelira na delavce, žrtve nepravičnega iracionalnega sveta, naj
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ta svet preoblikujejo z revolucijo in vstopijo v nov, pravičnejši svet, kot vidimo
v verzih:
„A možno-li není,
chci revoluci,
Blázni, šílenci, staňte se
dynamitem, vy v továrnách udušení,
bůh nicoty nechať svět roznese
a začnem znova, znova.
Blahoslavené znova.“79
V zbirki Bouřlivé jaro (Nevihtna pomlad, 1923) tako nastopajo tudi pesmi, kjer avtor
zavestno uporablja propagandne elemente proletarske umetnosti, hkrati pa tudi pesmi,
ki vsebujejo mnoge motive ruske revolucije in enostransko prikazujejo golo realnost.
Jarmila Mourková opozarja, da lahko v ozadju za obstoj takih propagandnih motivov v
pesmi čutimo skrit občutek tesnobe in upanje na preživetje proletarske revolucije na
Češkem (Mourková, 1981: 95). Ob tem je potrebno povedati, da pri pesmih
propagandnega značaja v zbirki najdemo tudi nekaj pesmi, kot denimo Na jaře
(Spomladi) in Podzim (Pozimi), kjer avtor na primeru letnih časov v prenesem smislu
uporablja

motiv

revolucije,

kar

pesmim

daje

višjo

literarno

vrednost.

V kasnejšem ustvarjanju zbirki Bouřlivé jaro (Nevihtna pomlad) sledita zbirki Itálie
(Italija, 1925) in Struny ve větru (Godala v vetru, 1927), ki že nakazujeta avtorjevo
osredotočenje v človeško notranjost in eksistencialne probleme človeka, kjer avtor
socialnih in političnih vprašanj sicer ne zavrže, vendar so ta prikazana na veliko bolj
občutljiv, liričen način. Čisti prelom s proletarsko tematiko pri Hori namreč sledi v letu
1929, ko ta, ob nestrinjanju z novim vodstvom komunistične partije Češkoslovaške,
podpiše Manifest sedmih in je iz partije tudi izgnan. To posledično pomeni njegov
izstop iz polja proletarske literature, vendar pa je potrebno dodati tudi, kar opozarja
Šalda; ta trdi, da je Horova proletarska poezija intelektualna, saj razpravlja o osnovnih
socialno humanističnih vrednotah, kot so sočutje, vera v prihodnost, enakost in
pravičnost, ob tem pa vsebuje določen patos in liričnost (Šalda, 1961). Na ta način se

Ali ni mogoče / Da hočemo revolucijo / Norci, blazneži, postanite / Dinamit, vi v tovarnah zadušeni, /
Bog niča pusti svet raznesti / In začnemo znova, znova. / Blagoslovljeno znova.
79
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razlikuje od siceršnje produkcije proletarske literature. Ob tem sicer ne gre prezreti, da
avtor prav tako poudarja potrebo po revoluciji, ki bo omogočila vznik novega sveta,
vendar to v njegovem primeru ne poteka nujno iz objektivnega, materialnega sveta, pač
pa predvsem znotraj subjektivnosti, torej človeške etike in morale, ki naj bi izhajala iz
temeljnih človeških vrednot. To je vidno tudi v njegovem nadaljnjem ustvarjanju, saj
v zbirki Mít křídla (Imeti krila, 1928) v določenih elementih vidimo celo ponovno
obujanje proletarske poezije. Znotraj zbirke namreč najdemo pesmi Ivan a Lenin (Ivan
in Lenin) ter Sacco a Vanzettiki (Sacco in Vanzettiki), kjer avtor prikazuje zgodbo o
krivicah in mednarodnih problemih. Prav dvojnost pogleda je ena tistih značilnosti
s katero Hora presega območje proletarske literature, hkrati pa ga ta pogled in sočutje
za sočloveka in lastni narod spremlja tudi v njegovem celotnem pesniškem ustvarjanju.
4.3.3.2 Poetistično ustvarjanje Josefa Hore
Prehod iz proletarskega ustvarjanja, četudi proletarski tematiki še vedno ostane zvest,
se pri Hori zgodi v pesniški zbirki z naslovom Italie (Italija) iz leta 1925. Za to zbirko
bi lahko rekli, da se znotraj nje predvsem s tematiko potovanj in asociativnim načinom
pisanja Hora delno približa gibanju poetizma. Zbirko Italie (Italija), ki jo Hora posveti
svoji ženi, namreč tematsko naveže na navdihe s svojega potovanja po Italiji v letu
1924. V pesmih vidimo reminiscence na mesta njegovega potovanja, denimo Trst,
Benetke, Firence, spominjanje antičnih spomenikov Rima in kulturno zgodovinskih
oseb, denimo Michelangela, Boccaccia ter drugih, kar je opazno v pesmih Forum
Romanum, Koloseum ter Panteon. Ob tem se Hora sprosti bremena proletarske poetike,
kar je delno vidno že v njegovi zbirki Bouřlivé jaro (Nevihtna pomlad), saj odkriva
nove načine izražanja. Ob tem vidimo motive potovanja in odkrivanja eksotičnih dežel
kot enega osrednjih motivov poetizma prav v pesmi Janovan (Genevčan), kjer Hora ob
Marcu Polu pristavi tudi lik Kolumba kot strastnega morjeplovca. Ob tem Hora ob
reminiscenci na svoje potovanje po Italiji ob zgodovini in tradiciji, kot pojasnjuje
Červenka, uporablja sodobni motiv združevanja tako antičnega kot krščanskega mita,
s katerima opiše mentaliteto italijanskega človeka, podrejenega moči. Ob tem uporablja
tudi proletarsko tematiko, saj denimo v pesmi Roma in aeternum (Rim v večnosti) ob
opisih preteklosti z legendo o večnem mestu Rim Hora na eno stran postavi cesarsko
aristokracijo, na drugo stran pa antični in moderni podrejeni proletariat. Nasproti tej
podrejenosti povzdiguje proletariat v vzdrževalce sveta, denimo v pesmi Klasy a ryby
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(Klasje in ribe), in prikaže svojo družbeno- politično noto tudi v pesmi Straž (Straža),
v kateri se ostro postavi proti fašizmu. Na ta način ob bolj svobodnem – poetističnem
– izrazju Hora ostane tudi zvest svojemu proletarskemu značaju sočutja do sočloveka,
saj bi bil po poetističnem programu tudi ta deležen sreče, veselja in lepšega življenja.
Pomemben motiv v sami zbirki pa je predvsem narava, kjer Hora še posebno preko
različnih metafor izpostavlja morje, južni veter, odseve sonca itd., na ta način pa barvito
gradi vizije, da se podobe brišejo in valovijo. Prav tu vidimo prehod v poetizem, namreč
v uporabo intenzivnih in čutnih zaznav, hkrati pa tudi odhod iz tradicionalnih form.
Enostavno izražanje z uporabo asociativnosti podobja vidimo v pesmi Benátky
(Benetke);
„to město hudba je
a hraje utopeným, plujícím s úsměvem kanálem rozesněným,
lidé však nejsou to, ó, Venezia,
studené ryby jsou to v paprscích akvária.“80
Tipično radoživost poetizma denimo vidimo tudi v pesmi Koloseum;
„Chladí večerní procházka kamenným Koloseem.
Měsíček očichává ho stříbrným čumáčkem.“ 81
Na drugi strani pa Hora nadalje ustvari podobe, katerih prvotni dražljaji ne morejo
zamenjati, kar nas napeljuje na dinamično pojmovanje sveta in njegovo nenehno
izgubljanje v duhu časa, kar je eden izmed najbolj izrazitih motivov Horejeve poetike.
Minevanje časa in propad v ničnost vidimo v pesmi Forum Romanun:
„Proč tu zbyly ty sesuté chrámy,
bezruké sochy s očima vyhaslýma,
oblouky prasklé a zlomené sloupy a brány,
jimiž se z ničeho vchází v nic?“ 82
80

To mesto je glasba / In igra utopljenim, ki plujejo z nasmehom po kanalu razsanjanem, / Ljudje niso
to, o, Benetke, / Mrzle ribe so to v žarkih akvarija.
81
Hladen večerni sprehod po kamnitem Koloseju. / Mesec ga ovohava s srebrnim smrčkom.
82
Zakaj so tu pustili te zrušene katedrale, / Brezroke kipe z ugaslimi očmi, / Razpokane oboke in
zlomljene stebre in vrata, / Se samo iz ničesar vstopi v nič?
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Ob tem je v pesniški zbirki Italie (Italija), kot pojasnjuje Červenka, ob dinamični
konceptualizaciji sveta, ki je vidna tudi v njegovi kasnejši zbirki Struny ve větru
(Godala v vetru, 1927), pomembna predvsem antiteza subjekta in objekta, ter njun
razkol, kar je v zbirki vidno že na primeru južnega karakterja človeka s senzibilno
občutljivostjo in njegovim nasprotjem, severnim človekom vprašanj in razmišljanja o
smiselnosti pojavov. Samo nasprotje in analiziranje različnih kontekstov je denimo
vidno v pesmi Itálie (Italija), kjer poteka primerjava med Češko in Italijo:
„Na modrém nebi houf bárek dřímá,
svěšený vavřín věnčí dny.
Tam na severu
železný řetěz fabrik dýmá,
Itálie spí, sladce spí.“83
Hora predpostavlja delovanje objektivne resničnosti skozi subjektivnost, na drugi strani
pa zunanja objektivnost spreminja objekt, kar pripelje do njune značilne antiteze.
Zbirka na ta način presega zgolj poročilo oz. impresije Horejeve potovanja v Italijo,
ampak pomeni odgovor na družbeno-kulturno situacijo v drugi polovici 20. let, pa tudi
izrazit odklon od proletarske umetnosti. Četudi te čisto dokončno ne zapusti, se od nje
delno nagiba k poetizmu, kar vidimo v motivu potovanj, v večji meri pa predvsem k
svojim mlajšim senzualnim verzom in poetiki. Zato lahko za zbirko delno trdimo, da
pripada poetističnemu ustvarjanju, k temu jo vsekakor priključuje uporaba nekaterih
konstrukcijskih in poetičnih značilnosti poetizma, kot je denimo svobodna uporaba
forme, daljava tujine in potovanje, spontanost, odsotnost retorike, igrivost z besedami,
domišljija ter celo humor, ki ga Hora redko uporablja. Červenka ob tem piše, da pa
zbirko od poetizma ločijo Horejeva polemičnost z uhajanjem časa, ki je vidna
v njegovem nadaljnjem ustvarjanju, predvsem pa uporaba refleksije problema človeške
usode in duhovnega življenja ter uporaba tradicionalnih liričnih oblik. Červenka temu
pripisuje predvsem vpliv poezije Karla Tomana, enega najbolj znanih liričnih pesnikov
generacije tako imenovanih anarhističnih protestnikov – anarchistických buřičůlo, ki je

Na modrem nebu jata bark drema, / Viseči lovor sprehaja dni. / Tam na severu / Železna veriga tovarn
dima, / Italija spi, sladko spi.
83
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izhajal iz simbolizma in dekadence, svojo poetiko pa izgradil na podlagi neposredne
izkušnje individualne in kolektivne usode.
Podobno kot zbirka Italie (Italija) tudi zbirka Struny ve větru (Godala v vetru, 1927),
za svoj navdih jemlje eno izmed Horejevih potovanj. Zbirka, ki je izšla po njegovem
obisku v Rusiji leta 1925 pa že pomeni odklon od poetizma, saj obudi tipično
proletarsko motiviko. Med drugim denimo vsebuje motiv Lenina in ruske revolucije, ki
jo Hora v zbirki idealizira. Kot glavne motive v pesniški zbirki tako vidimo predvsem
monumentalne revolucionarne simbole, ki potekajo na ozadju tradicionalnih ruskih
ljudi in pokrajine, kjer Hora, kot pojasnjuje Červenka, priključuje reference na staro in
novo rusko poezijo (denimo v pesmih Rus (Rus), Pluh (Plug), V Moskve (V Moskvi),
Leningrad. Kot rečeno se zbirka v marsičem razlikuje od zbirke Italie (Italija), v kateri
je Hora svoj navdih črpal predvsem iz zgodovine. Ta se sedaj premakne v prihodnost,
pri čemer še bolj uporablja motiv dimenzije časa, ki ga Hora rabi tudi v svojem
nadaljnjem ustvarjanju. Ob revolucionarni motiviki, ki jo Hora poveličuje, kot je
denimo vidno v poveličevanju ruskega naroda v pesmi Rus je najbolj pomembno
predvsem vprašanje časa in človeške eksistence, na ta način Hora odkriva protislovja
v historičnem, objektivnem času in osebnem, individualnem času ter dojemanja
človeške eksistence, denimo v pesmi Čas, bratr mého srdce (Čas, brat mojega srca):
„Čas, bratr mého srdce, jež jde
a odměřuje mi hodiny bytí,
zaváhá, zhroutí se do tváře mé,
usne a zavoní jak kvítí.“84
Slikanje narave, družbe in ljudi z vprašanji glede smisla človeškega obstoja je vidno
tudi v pesmih oštevilčenih od I. – XII, kjer sicer Hora ob melanholiji vzpostavlja tudi
optimizem v boljše življenje. Na ta način Hora ostaja zvest svoji socialni tematiki, ter
se ob revolucionarnih idejah naveže v notranje in individualno, kar odmeva tudi
v njegovi nadaljnji poeziji.

Čas, brat mojega srca, pa samo teče / In mi odšteva ure obstoja, / Okleva, sesede se v moj obraz, /
Zaspi in zadiši kot rože.
84
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Njegova nadaljnja pot ob socialni tematiki – denimo v zbirki Mít křídla (Imeti krila,
1928), ki v določenih primerih vsebuje izrazito proletarsko poetiko – vedno bolj potuje
v območje osebne lirike ter vprašanja človeške eksistence in minevanja časa. To je
dobro vidno predvsem znotraj izbora Kniha času a ticha (Knjiga časa in tišine), ki
vsebuje Tvůj hlas (Tvoj glas, 1930), Tonoucí stíny (Utopitev senc, 1933), Dvě minuty
ticha (Dve minuti tišine, 1934) ter Tiché poselství (Tiho sporočilo, 1936), ki jih vse
druži motiv časa. Tej tematiki Hora priključi še poezijo, ki jo namenja svoji domovini
predvsem pa tudi poezijo, ki je namenjena obrambi le te in je naperjena proti fašizmu,
kot je denimo dobro vidno v zbirki Máchovské variace (Machova variacija), kjer Hora
ob vprašanjih življenja, smrti in časa kot odziv proti fašizmu za svoj simbol revolucije
in aktivne zoperstavite nacizmu izbere simbol pesnika Mache. Izdaje svoje zadnje
pesniške zbirke Zápisky z nemoci (Spomini bolezni) kjer prav tako ostane zvest svoji
tematiki časa in opisuje starost in bolezen, ne doživi, pač pa jo izdajo posthumno.
4.3.4 Konstantin Biebl
Konstantin Biebel (1898-1951) nam predstavlja enega najbolj izrazitih čeških
ustvarjalcev znotraj avantgardnega pesništva med 20. in 30. leti 20.stoletja. Rojen v
Slavětínu v bližini Louna, očetu zobozdravniku, ki je v prvi svetovni vojni storil
samomor na galicijski fronti, je bil prepuščen v oskrbo svoji materi. Ta je bila sestra
pesnika Arnošta Raža, ki pa je bil odločilnega vpliva na njegovo začetno literarno
ustvarjanje (Blahynka, 1985). Smrt očeta je poleg izkušnje vojne odločilno vplivala na
mladega Biebla, ki je že med svojim šolanjem, naprej v domačem mestu, nato pa v
Pragi, na svoji koži izkusil vojno vihro. Že v času študija je bil namreč poslan na vojno
fronto na ozemlju današnje Ukrajine, iz katere pa se je vrnil zaradi bolezni in uspel
dokončati svoje šolanje v Pragi. Po zaključku šolanja leta 1917 je bil poslan na
Balkansko fronto, kjer se je boril v Črni Gori, bil v vojni ranjen, ob tem pa so ga
sovražniki tudi ujeli in obsodili na smrt. Tej usodi je sicer pobegnil, se za krajši čas
zaradi tuberkuloze zdravil v Sarajevu, nato pa se vrnil v domovino. (Justl, 1988)
Izkušnja vojne je tako kot marsikomu iz tedanje mlajše generacije pustila mnogo sledi,
hkrati pa vplivala tudi na njegovo literarno ustvarjanje. Svoje prve pesmi, ki jih je pisal
pod vplivom svojega strica je objavil v študentskih almanahih, se kmalu zatem
priključil avantgardni literarni skupini Devětsil in Brnski literarni skupini, kasneje pa
še ostalim avantgardnim tokovom. Svoj študij je leta 1921 Biebl nadaljeval v Pragi,
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kjer je študiral medicino, vendar študija ni dokončal. V istem letu pa je bila odločilnega
pomena za njegovo kasnejše življenje in delo seznanitev z Jiříjem Wolkerom, enim
izmed najbolj pomembnih pesnikov proletarske poezije, ki je mladega avtorja tudi
navdušil za ideje proletariata. To srečanje je tako bilo odločilnega pomena za njegov
prestop v delovanje v polju literature, še bolj pa pomembno za njegovo mesto znotraj
proletarske poezije (Justl, 1988). Leta 1922 je z Wolkerom obiskal Kraljevino Srbov,
Hrvatov in Slovencev, kjer je prebival na otoku Krku ter se tam zdravil zoper
tuberkulozo, istega leta pa se je včlanil v komunistično partijo. Leta 1923 skupaj s
svojim stricem Arnoštom Ražem izda svojo prvo pesniško zbirko Cesta k lidem
(Potovanje k ljudem), v kateri že opažamo prehod v območje proletarske poezije, za
katero ga je navdušil predvsem Wolkar. Ko ta umre, mu Biebl posveti almanah, v
katerem dodobra opiše njun prijateljski odnos, hkrati pa so v njem svoja posvetila
dodali tudi ostali proletarski pesniki. Kasnejša leta Biebl povečini nameni svojim
potovanjem, naprej leta 1925 v Francijo, nato pa še na Šrilanko, Sumatro in Javo, ki jih
je raziskoval do leta 1927, ob tem pa pisal literarna poročila za mnoge literarne revije.
Potovanja so prav tako odločilno vplivala na njegovo življenje in delo, te vplive lahko
vidimo v njegovi proletarski poeziji, saj je bil med svojimi potovanji na daljnem
Vzhodu pogosto priča krutim kolonialnim praksam do domačinov, hkrati pa se je tudi
povezal z komunističnimi uporniki v tedanjih kolonialnih državah. (Vladimir Justl,
1988) Obenem pa je potrebno dodati, da je moč te vplive in vnos orientalske tematike
videti tudi v njegovem kasnejšem ustvarjanju, ki se giblje znotraj območja poetizma in
kasnejšega surrealizma. Po povratku leta 1927 se zaljubi v Marie Bulovovno, hčerko
bogate družine v Lounu, ki je bila prav tako pesnica in se leta 1931 z njo tudi poroči. V
vmesnem času leta 1929 izide njegova znamenita pesniška zbirka Nový Ikaros (Novi
Ikarus), ki že pomeni njegov prestop z območja proletarske poezije v poetizem. Vendar
pa se Biebl vsaj politično ne loči z območja komunizma, saj, ko se zgodi znameniti
“Manifest sedmih”, ki ga podpišejo proletarski pesniki Jaroslav Seifert, Josef Hora,
Stanislav Kostka Neumann in drugi, ki izstopijo iz komunistične partije, Biebl ostaja
na pro-moskovski skupini pesnikov skupaj z Vítězslavom Nezvalom, Františkom
Halasom in Karelom Teigom (Vladimir Justl, 1988). Tako politično Biebl ostaja zazrt
v ideje proletarske prenove, četudi se v svojem kasnejšem delu znotraj poetizma znebi
izključno proletarske tematike in nato postane aktiven v gibanju češkega surrealizma,
kjer podpiše večino dokumentov, ki jih je surrealistično gibanje objavilo v tedanji
Češkoslovaški. V tedanjem času dela kot zobni asistent, hkrati pa ne priznava svojega
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začetnega ustvarjanja, ob tem pa je potrebno dodati, da tudi v območju poezije bolj
malo ustvarja, z razliko dveh zbirk surrealistične poezije Nebe, peklo, ráj (Nebo, peklo,
raj) in Zrcadlo noci (Zrcalo noči), ki je izšla leta 1938 malo pred drugo svetovno vojno
in med drugim predstavlja njegov odziv na okupacijo Češkoslovaške. Med vojno dela
na filmskem področju, prav tako pa se po drugi svetovni vojni zaposli na filmskem
oddelku Ministrstva za informiranje. Povojni komunistični režim sprejme kot čas
prihoda socialne pravičnosti. Vnetje trebušne slinavke ga je leta 1949 prisililo v
zdravljenje v Karlovih Varyih, leta 1951 pa je izdal politično zbirko z naslovom Bez
obav (Brez strahu), ki se je prodala skorajda v deset tisoč izvodih. Istega leta je storil
samomor, ko je skočil iz drugega nadstropja, okoliščine in vzrok samomora pa nikoli
niso bile pojasnjene (Justl, 1988). Vendar, kot pojasnjuje Blahynka, lahko vzroke za
samomor iščemo predvsem v njegovem zdravstvenem stanju – pogostih napadih
depresije – po drugi strani pa predvsem v represiji državnega aparata, saj četudi Biebl
kot zapriseženi komunist, ki je poslednjo zbirko izgradil izjemno politično kot glas k
režimu, po vsej verjetnosti ni prenesel kritik ter represije svojega pisanja, hkrati pa je
bil kot član surrealističnega gibanja ves čas sumljiv za tedanje oblasti.
Glede njegovega literarnega ustvarjanja, ki se je začelo že v mlajših letih, je potrebno
povedati, da nam Biebl predstavlja enega izmed redkih čeških avantgardnih pesnikov,
ki je bil prisoten skorajda v vseh pomembnih avantgardnih gibanjih. Bil je tako član
Devĕtsila in Brnske literarne skupine, ob tem pomemben del proletarske struje, kot tudi
kasnejšega poetizma in surrealizma. Če je torej svojo prvo zbirko še zapisal vpet v
območje Wolkera in njegove fascinacije nad življenjem (zbirka Cesta k lidem, 1923),
je znotraj zbirk Věrný hlas (Zvesti glas, 1924) in Zlom (Zlom, 1925) ostajal znotraj
območja proletarske poezije, nato pa v zbirkah Zloděj z Bagdadu (Hudič z Bagdada,
1925), S lodí, jež dováží čaj a kávu (Z ladje, ki uvaža čaj in kavo, 1927), Zlatými řetězy
(1926) ter Nový Ikaros (Novi Ikaros, 1929) preselil fazo poetizma v surrealizem, kamor
sodita zbirki Nebe, peklo, ráj (Nebesa, peklo, raj, 1930) in Zrcadlo noci (Zrcalo noči,
1939). S poslednjo zbirko izdano leta 1951 pa je s samomorom in strahom pred
totalitarnim režimom končal svojo ustvarjalno pot.
4.3.4.1 Proletarsko ustvarjanje Konstantina Biebla
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Bieblovo ukvarjanje s proletarsko poezijo, s katerim se bomo ukvarjali v tem delu,
lahko razdelimo na dva dela. Prvi del njegovega ustvarjanja še pripada predhodnikom
proletarske poezije, k tako imenovani “poeziji srca”, kamor v večji meri sodi še njegova
prva pesniška zbirka Cesta k lidem (Potovanje k ljudem, 1923), ki jo spiše skupaj s
svojim stricem, pesnikom Arnoštem Ražem. V tej zbirki večji del tematike nosi
protivojno sporočilo, v njej pa odmevajo verzi, ki spominjajo na zgodnejše ustvarjanje
F. Wolkera. Biebl v svojih pesmih pogosto sporoča ljubezen do majhnega človeka in
željo zaščite sveta pred trpljenjem, bolečino in socialno nepravičnostjo, hkrati pa pesmi,
posebno v njegovem začetnem ustvarjanju, nosijo tudi pogoste izpovedi žalosti in
melanholije. Kot razlaga Burianek (1981), gre pri Bieblu za prepletanje socialne
tematike, podobne tematskim izhodiščem Wolkerjeve poezije, vendar pa je ob tem
Biebl pogosto bolj naiven, bolj občutljiv. Ob tem v svoji poeziji nosi tudi bogato
fantastiko, ki se, kot bomo videli, dodobra razvije v poetizmu, še toliko bolj pa v
surrealizmu (Burianek, 1962). Če je torej za njegovo prvo obdobje ustvarjanja še
značilna dediščina “poezije srca”, pa v njegovi drugih, samostojnih pesniških zbirkah
že zasledimo tipično proletarsko tematiko, ki jo najbolje vidimo v socialnih motivih in
temah, denimo v pesniških zbirkah Věrný hlas (Zvest glas, 1924) in Zlom (Zlom, 1925).
Ob njegovem vstopu v proletarsko poezijo si najprej ogledamo njegovo drugo pesniško
zbirko Věrný hlas (Zvest glas, 1924), v katerih še najdemo določene tone, ki nadaljujejo
tradicijo poezije srca, ki se ukvarja z motivi ljubezni in žrtvovanja, hkrati pa motive
jemlje iz vsakdanjega sveta, kot denimo lahko vidimo v pesmi Pozdrav:
„Byla to nádherná katastrofa,
když všechny domy se zřítily
v jejím úsměvu.
Hledám ještě ženu,
ač stojím už na prahu lesa
a jižní vítr vane
z otevřených polí.
Poutníče, který jdeš do dálky,
všude ji potkáš,
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kde kvetou petrklíče
a fialky.
Pozdravuj v nebi její oči modré
a klenuté.
Ó ženo v kvetoucí krajinu proměněná,
tvá ňadra jsou rozechvěná
a sněžná
jak vrchol Fudžijamy,
čekám,
až srdce ti vyšlehne plamenem
horkým a rudým.
V dýmu tvých vlasů
ztratil jsem i cestu
k útěku.”85
V pesmi, kjer slika lepoto ženske, uporablja paradokse, kot denimo “Byla to nádherná
katastrofa (“To je bila je to prelepa katastrofa”), hkrati pa žensko prikazuje v območju
narave, kjer se človeška civilizacija konča in začenja, denimo "na prahu lesa" (“na
pragu gozda”), pogoste so metafore in eksotični motivi, kot denimo “tvá ňadra jsou
rozechvěná / a sněžná / jak vrchol Fudžijamy,” (“Tvoje prsi so trepetajoče / In snežne /
Kot vrh Fudžijame”) kjer ženske dojke prikaže kot vrh Fudžijame. To pesem lahko zato
uvrščamo še v čisto lirično pesništvo, ki nima atributa socialne tematike in kot takšna
še ne pripada proletarskemu delu pesniške zbirke.
Tematika osebne ljubezni, značilna za Bieblovo poezijo, ki jo Pešat označuje s
paradigmo “zasanjani lirizem”, je pogosto žalostna, otožnost se najde tudi v pesmi Sen

To je bila čudovita katastrofa, / Ko so vse hiše zrušile / V njenem nasmehu. / Še vedno iščem žensko,
/ Čeprav stojim na robu gozda, / In južni veter veje / Z odprtih polj / Potnik, ki greš v daljavo, / Povsod
jo srečaš, / Kjer cvetijo trobentice / In vijolice. / Pozdravljaj v nebesih njene modre / In obokane oči. / O
ženska v cvetoči pokrajini spremenjena, / Tvoje prsi so trepetajoče / In snežne / Kot vrh Fudžijame /
Čakam, / Da ti srce vzplamti z / Vročim in rdečim plamenom. / V dimu tvojih las / Sem izgubil tudi pot
do / Pobega.
85
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(Sen). (Blažíček, 1995: 197) Vendar pa je tej zbirki že lasten tudi tipičen proletarski
duh, ki ga najdemo v mnogih pesmih denimo Tichounce (Tiho), Smrt (Smrt), Mrtvi
(Mrtvi), Divadlo na vsi (Gledališče na vasi), Indian (Indijanec), Blanka in druge. V
pesmi Tichounce (Tiho), Biebel denimo opiše absurdno stanje družbe, v kateri se junak
z zadnjimi silami trudi za minimalno preživetje, znotraj tega pa prikaže družbeno
neenakost in plačna nesorazmerja, ki se pojavljajo v družbeni realiteti, kar lahko
izberemo iz verza:
“za čtyri sta korun mesične
co sve tve prsty naboli
Z chudych roukou roste chleb pomaleji nežli na poli”86
Tipično proletarska tematika se pojavi tudi v pesmi Divadlo na vsi (Gledališče na vasi),
kjer Biebl spodbuja k uporu proti zatiranju in izkoriščanju s strani kapitalistov. Glasovi
v pesmi so izstradani posamezniki, ki govorijo proti zatiranju in izkoriščanju, hkrati pa
spodbujajo k boju do smrti za ceno dosega svojih ciljev.
„Jen ty, obávaný a ponížený, kterému našli v kapse nůž
a v žaludku hlad,
jen ty, bratře, ke zdi postavený,
umíš dobře umírat.“87
V pesmi Indián Biebl spregovori o žalostni usodi ameriških Indijancev, ki so jih
kapitalistični osvajalci oropali zemlje in domovine, ter jih odrinili na rob družbenega
sistema kot sužnje, v pesmi pa Biebl primerja usodo Indijancev z usodo praških
tovarniških delavcev, ki prav tako trpijo zaradi zatiranja s strani kapitalističnih
interesov. V pesmi Blanka, ki ima obliko balade, Biebl vključi tematiko neuslišane
ljubezni mladega kmečkega para v državi in doda politično sporočilo, ki izhaja iz
družbenega neenakega položaja. Tega pa Biebl pogosto prikaže s humorjem in satiro.
V zbirki Věrný hlas (Zvesti glas) med drugim najdemo tudi pesmi, ki črpajo iz vojne
izkušnje, ki jo je preživel avtor, slednji pa je v svojem ustvarjanju dodal izredno
Za štiristo kron mesečno / kaj vse tvoje prste teži / Z revnimi rokami raste kruh počasneje kot na polju.
Le ti, strašen in ponižan, ki so mu našli v žepu nož / In v želodcu lakoto, / Le ti, brat, ob zid postavljen,
/ Znaš dobro umirat.
86
87
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protivojno noto, takšni sta denimo pesmi Hlas (Glas) ter Smrt (Smrt). V teh pesmih
Biebl vojno tematiko pogosto poveže preko ljubezni – lirski subjekt trpi spričo greha,
ki izhaja iz izkušnje vojne, kar je ena izmed osnov Bieblove poezije.
Najpomembnejša Bieblova zbirka proletarske poezije pa je zbirka Zlom (Zlom), ki je
bila objavljena leta 1925 in je razdeljena na tri dele. Prvi del, ki se imenuje Stínohry
(Igra teme) vsebuje vrsto kratkih liričnih pesmi in se podobno kot prejšnji dve zbirki
gradi iz vsakdanjega življenja ter nosi motive ljubezni, vsakdanjega življenja in zavezo
po obnovitvi sveta po koncu vojne. Te tematike pogosto spremlja hiperbola in
primitivizem, ki sta tudi pogosta v rabi pri poeziji “poezija srca”, ki jo je zapisovala t.
i. “Wolkerovská generacija", med drugimi Wolker in Seifert, ki je uporabljali
sentimentalnost, mešanje žanrskih slik, hkrati pa tudi humor in satiro. (Blažíček, 1995:
197) Med lirske pesmi v prvem delu zbirke spadajo tudi tiste, ki delujejo skozi formo
poosebljanja, obenem pa tudi pesmi, skozi katere pesnik svojo okolico izgradi skozi
tako imenovano “lyrickou hříčku”, tako imenovano lirsko igralo (Červenka a kol.,
1990: 377), skozi katerega avtor preko stvari vnaša humor, kot je to denimo vidno v
pesmih V parku (V parku) in Chroust (Majski hrošč). Kot pove Pešata, gre za pesmi, ki
so “lirične besedne igre", saj ponavadi vsebujejo nepravilen ritem in naključno število
zlogov, kar še dodatno poudarja njihov pomen (Červenka a kol., 1990: 377). V
nekaterih pesmih, kot je denimo v pesmi Eger, se te prvine onomatopoetičnih besednih
iger že razraščajo in napovedujejo Bieblov prehod v poetizem. Drugi del zbirke Zlom
je lirsko epska pesnitev v obliki balade, ki že vsebuje proletarsko tematiko, kar je dobro
razvidno v pesmi z naslovom Tovarna. V tej se brezsrčna junakinja poroči z bogatim
lastnikom tovarne, ne glede na to, da ljubi revnega kmeta. V tem motivu prepoznamo
elemente poezije Wolkerja, ki mu Biebl s svojo pesnitvijo sledi, in izpolnjuje temeljne
proletarske zahteve: cilj proletarske pesmi naj bo epskost, pesem je posvečena svetu in
naj ne zajema iz območja zasebni čustev oziroma lirike. (Justl, 1985: 160) Ob tej pesmi
najdemo enega redkih epskih izrazov Biebla, ki je izrazito liričen avtor. Tretji del
pesniške zbirke Zlom (Zlom), ki je dal tudi ime celotni zbirki, je tako kot drugi del
zapisan v obliki dolge pesmi, ima epsko zgradbo, vendar pa je sestavljen iz posameznih,
samostojnih lirskih pesmi. Trinajst pesmi, vključno z začetno pesmijo Předzpěvu
(Predspev), nosi temo socialne revolucije in izraža podporo tej. Tretji del zbirke
predstavlja najbolj reprezentativen proletarski ustvarjalni duh avtorja prav v VI. spevu,
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kjer avtor izraža podporo vojnim sloganov, ki odmevajo ob groteskni retoriki rudarjev
in jeklarjev.
„Všechny myšlenky chřestí zbraněmi
a řetězy
kdybych teď ruku předpažil
v pušku by se proměnila
Pochodem vchod
prvá setnino
třetí čtvrtá pátá „88
Podobnega proletarskega značaja je tudi VIII. Spev, ki ga je Biebl napisal na
zgodovinskem ozadju protestov in stavk leta 1920 na severozahodu Češke, ki je znana
po industriji premoga in jekla. Podobni duh proletarske poezije najdemo tudi v spevu z
naslovom Rovněž X., ki ima obliko nacionalnih vojaških pesmi, katerih osnovna
značilnost je spodbujanje poguma pri revolucionarnem boju.
Njegova tretja zbirka, ki bi jo lahko samo pogojno dodali k proletarskemu značaju, pa
je Zloděj z Bagdadu (Hudič iz Bagdada). To v letu 1925 posveti spominu prijateljice,
ki je umrla zaradi tuberkuloze in sta jo z Wolkerom spoznala na njunem obisku
Kraljevine SHS. V tej v nekaterih pesmih še opazimo motive proletarske poezije,
vendar pa se s to zbirko Biebl konkretno že premika v območje poetizema.
Pri Bieblu torej lahko vidimo pesniški razvoj, ki poteka od njegovih zgodnjih pesmi,
polnih ljubezni do vsakdanjih stvari in s pogostimi motivi narave, ki se v drugem delu
razvije v proletarsko poezijo, v kateri pesnik začuti sočutje do ljudi v stiski, oznanja
besede revolucije ter željo po novi, pravični družbi. Glede avantgardnih tendenc se
Bieblovo pesništvo iz duha proletarske poezije, kasneje prevesi v duh poetizma in v
sredini 30. let v območje surrealizma, kar bomo obdelali v naslednjih poglavjih. Tudi
zaradi zastopanosti v vseh treh pomembnih avantgardnih gibanjih pa nam Biebl
predstavlja enega najpomembnejših pesnikov češke avantgarde.
Vse misli rožljajo z orožjem / In verigami / Če bi zdaj roko izprožil / V puško bi se spremenila / Naprej
marš / Prvi bataljon / Tretja četrta peta.
88
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4.3.4.2 Poetistično ustvarjanje Konstantina Biebla
Z območja proletarske poezije, kjer je Biebl z izrednim socialnim občutkom za
sočloveka in izkušnjo prve svetovne vojne in bolezni spisal več pesniških zbirk, se
njegovo ustvarjanje že v proletarskih pesniških zbirkah Věrný hlas (Zvesti glas, 1924)
in Zlom (Zlom, 1925) premakne na območje poetizma. Ta premik je še toliko bolj viden
v, deloma še proletarski, zbirki Zloděj z Bagdadu (Hudič iz Bagdada), kjer Biebl že
prikaže poetistično imaginacijo. Celotni prehod v območje poetizma pa nam predstavlja
poetistična zbirka iz leta 1926 z naslovom Zlatými řetězy (Zlate verige), kjer Biebl
eksperimentira predvsem na blagoglasni strukturi verza, kar je denimo dobro vidno v
pesmi Skála (Skala) ali pa Akord (Akord);
“Skála
Tyčinky v tichých i bílých liniích
ve světlezeleném světle zeleně
Lolo Lolo
tma padá na jantar jak zlatá harfa v barvách sálá
žluť smutku purpur strun
Jdou loukou tmou”89
Ob siceršnjih eksotičnih motivih, ki jih ob omenjenih dveh pesmih najdemo tudi v
pesmih, kot so Na cestu (Na potovanju), Zlatými řetězy (Zlate verige) ter Monte Carlo,
(Monte Carlo), ob tem pa tudi spomine na vojno, motive odtujenosti in tendence vnosa
vsakdanje tematike (pesmi Věnování (Posvetilo), Msta (Maščevanje), Sloky (Stihi)).
Njegovo ustvarjanje so navdihnila tudi potovanja v takrat eksotične dežele v 20. letih,
natančneje med leti 1926-27, ko je denimo obiskal Sumatro, Javo, Indonezijo, Alžir in
Tajsko. Iz njih črpa eksotično in popotno motiviko, tako značilno za poetistično
ustvarjanje. Ob svojih potovanjih je objavil tudi vrsto kratkih esejev in poročilo.
Eksotična motivika pa odzvanja tudi v njegovi drugi poetistični zbirki S lodí, jež dováží
čaj a kávu (Z ladje, ki uvaža čaj in kavo), kjer v pesmih Amín (Amin), Toké (Toke),
Palčke v tihih in belih linijah / V svetlozelenem svetli zeleni / Lolo Lolo / Tema pada na jantar kakor
zlata harfa v barvah izžareva / Rumena žalosti vijolična strun / Grem preko travnika po temi
89
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Soudní referát (Sodno poročilo) opeva ženske in eksotično naravo, ob poetični igri
glasov in črk pa to kombinira tudi z uvidom v socialne probleme ter reminiscenco vojne.
Zbirka, ki je razdeljena na tri dele: Začarovaná studánka (Začarana fontana), S lodí jež
dováží čaj a kávu (Z ladje, ki uvaža čaj in kavo) in Protinožci (Antipod), pa nam ob
vojni vseeno prinaša tipično poetistično fascinancijo nad eksotičnimi deželami in
potovanji. Če prvi del nosi predvsem slikanje pokrajine avtorjevega otroštva in
odraščanja, te vseeno prikazuje v poetistični maniri z nežnim humorjem in igrivo
ljubezensko tematiko. V prvem delu je tako mogoče zaslediti veliko motivov
spominjanja zgodnjega avtorjevega otroštva, spominov na izkušnjo vojne in socialnih
problemov, kot je opaziti že v zbirki Zloděj z Bagdadu (Hudič iz Bagdada). Predelava
posameznih motivov je pri Bieblu namreč izrazito večplastna, saj prehaja vse od žalosti
in hrepenenja do ironije in humorja, kar se najbolje kaže v pesmih z ljubezensko
tematiko pa tudi drugje. To je denimo dobro razvidno tudi v pesmi Pacienti (Bolniki),
kjer sprva šaljivo podobo bolnikov nadomesti spominjanje na tragično vojno in smrt
očeta – “Prišla vojna prišly poštou tatinku tvoje šaty/ nikdo z nas neumel rozvazat
provazek/ Ba ani z tveho kabatu sejmout bile vlakno vaty”90 – pa tudi v pesmi Cesta k
lesu (Potovanje k gozdu). V drugem delu nato Biebl v ospredje postavi predvsem svoja
potovanja in z njim eksotično tematiko daljnih dežel, v njem pa najdemo tudi največ
spominov na osebna potovanja, denimo v pesmih Na oceánu (Na oceanu), S očima k
nebu (Z očmi k nebu) in pa eksotično podobje pri opisu žensk, kot denimo v pesmi
Javanky (Javanki);
“Ráno jdou na passar prodávat ananasy
aby jim voněly ruce
až budou si na noc rozplétat
vlasy
A když je rozpletou osud všech Javanek
usednou tiše před chatou s očima k moři a
s hřebenem nazpátek”91
„Prišla je vojna prišla je pošta oče s tvojimi oblačili / noben od nas ni znal razvezati vrvice / Ali celo
s tvojega površnika odstraniti belo vlakno vate“
91
“Zjutraj gredo na bazaar prodajat ananase / Da bi jim dišale roke / Ko si bodo ponoči razpletale / Lase
/ In ko je razpletanje usoda vseh Javank / Se usedejo v tišino pred kolibo s pogledom na morje in / Z
glavnikom nazaj”
90
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Ob tem sicer Pešat opozarja, da se ekostični motiviki pridružujejo tudi bizarni
anekdotični momenti, denimo v pesmi V Africe (V Afriki), kjer se melanholični verz
meša z domotožjem in spominom na avtorjevo otroštvo. Ob eksotičnih motivih daljnih
dežel v zbirki ponovno odkriva tudi svojo domovino, kar je zlasti vidno v tretjem delu
pesniške zbirke Protinožci (Antipod), posvečenem Jaroslavu Seifertu, kjer Biebl v
eksotično motiviko meša skupaj z primitivizmom, ob tem pa ne pozabi tudi na
problematiko kolonialnih dežel s socialnimi in družbenimi težavami. Na ta način
melanholijo in elegičnost dobro kombinira s humorjem in anekdotami, pridružuje pa se
Bieblov humanizem, kot je to vidno tudi v pesmi Na Hore Morbabu (Na Gori
Morbabu). V tretjem delu pri “ponovnem” odkrivanju domovine Biebl uporablja tudi
množico paradoksov, ko Češko opeva kot lepo eksotično deželo. Slednje je vidno tudi
v pesmih Začarovaná studánka (Začarana fontana), Návštěva (Obiskati), ob tem pa je
značilna tudi ljubezenska in intimna lirika, ki je sicer prisotna v celotnem njegovem
pesniškem razvoju. Prav v pesmi Protinožci (Antipod) je paradoksalnost, kot pojasnuje
Pešat, najbolj vidna, saj se znotraj bizarne, eksotične motivike, ob avtorjevi želji, da bi
božič preživel doma, izrisuje podoba domovine. Na ta način Češko v svoji domišljiji
izgradi kot ekostično deželo, ki je predmet njegovega melanholičnega hrepenenja:
“Na druhe strane sveta jsou Čechy
krasna a exoticka zeme
plna hlobokych a zahadnych rek
jež sechou nohou prejdeš na Jmena Ježiš
U nas je jaro leto podzim zima
U nas nosime zimniky kravaty
a hole
Možna že pada snih
anebo kvetou už trešne
U nas restou jahody
U nas je studena pitna voda”92

“Na drugi strani sveta je Češka / Krasna in eksotična dežela / Polna globokih in skrivnostnih rek / Ki
jih s suho nogo prehodiš v Imenu Jezusa / Pri nas je pomlad poletje jesen zima / Pri nas nosimo plašče
kravate / In palice / Mogoče da pada sneg / Ali pa že cvetijo češnje / Pri nas rastejo jagode / Pri nas je
mrzla pitna voda”
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Tudi zaradi spominov s svoji potovanj in raziskovanja neznanega, ki je eden izmed
najbolj pomembnih motivov poetizma, pa tudi uporabe ekostične motivike skupaj z
naivno umetnostjo ter socialno tematiko pri kolonialnih ljudstvih, igro besed, humorja
in paradoksov je pesniška zbirka S lodí, jež dováží čaj a kávu (Z ladje, ki uvaža čaj in
kavo) ena izmed najbolj značilnih poetističnih pesniških zbirk. To je opazno tudi v
pesmi, ki je dala zbirki naslov, v njej namreč Biebl uporabi celo vrsto eksotične
motivike:
“S lodí, jež dováží čaj a kávu
S lodí jež dováží čaj a kávu
pojedu jednou na dalekou Jávu
Za měsíc loď když vypluje z Janova
stane u zeleného ostrova

Pojedem spolu já a ty
vezmeš s sebou jen kufřík a svoje rty

Pojedem okolo pyramid
loď počká až přejde Mojžíš a jeho lid
S vysokou holí zaprášenými opánky
jde první přes mořskou trávu a rozkvetlé sasanky
Hejno ryb na suchu zvedá svá křídla jako ptáci
letí za vodou a ve vlnách se ztrácí”93

“Z ladjo, ki dovaža čaj in kavo/ Z ladjo, ki dovaža čaj in kavo, / Pojdem nekoč na oddaljeno Javo / V
mesecu, ko ladja odpluje iz Genove / Pristane na zelenem otoku / Greva skupaj jaz in ti / S sabo vzameš
le kovček in svoje ustnice / Zaplujemo okrog piramid, / Ladja počaka da prečka Mojzes in njegovo
ljudstvo / Z visoko palico in zaprašenimi sandali / Gre prvi čez morsko travo in cvetočih vetrnic / Jata
rib na suhem razpra krila kakor ptiči / Nad vodo leti in v valovih se izgubi.”
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V kasnejšem ustvarjanju v letu 1928, ko ponovno izide njegova pesniška zbirka Zlom
(Zlom), ki je sicer proletarska pesniška zbirka, to preoblikuje v duhu poetizma, leto
kasneje pa spiše tudi štiridelno znamenito pesem Nový Ikaros (Novi Ikaros), ki je
značilno poetistična, vendar že spada v območje temnega poetizma. V njej Biebl
uporabi politematiko, hkrati pa uporablja asociativno metodo gradnje pesmi, viden pa
je tudi vpliv Apollinaira. Pesem je v določenih momentih še tipično poetistična, kar
zasledimo v eksotični motiviki, potovanjih in odkrivanju neznanega. Slednje lahko
prikažemo tudi v naslednjih verzih, kjer pesnik kot novi Ikaros v eksotičnih pokrajinah
potuje v prostoru in času:
„Básník nový Ikaros lehce se vznáší v prostoru i čase
od sádrové sochy až k založení Říma
od založení Říma až k dějinám první růže
od první růže k všem ženám na světě
do Číny Indie a na Jávu
a potom zpátky přes Egypt po modrém italském nebi
rovnou zas k vašemu rovnému nosu
jeho krása moje láska
moje láska jenom vzduch a moře“94
Avtor se v zbirki nasloni na grško mitologijo, postavi se namreč v vlogo mitološkega
Ikara, ki lebdi v času in prostoru, avtor pa centralni motiv preoblikuje v simbol
človeškega doseganja svobode. Vendar pa je glede na preteklo poetistično ustvarjanje
motivika pesmi veliko bolj temačna, saj je njegov pogled zazrt v temnino in praznino.
Pred bralcem se tako prikazuje nečimrnost niča in padec v večnost, veliko vlogo pa ima
v pesmi predvsem motiv spomina. Preko tega se avtor spominja svojega ranega
otroštva, mladosti in svojih potovanj, ki jih prikaže v 4 spevih. Ti rastejo iz slik otroštva
in ljubezenskih spominov vse do vojne groze, žalosti in teže življenja. Slednje je v
zbirki dobro vidno tudi ob spominjanju prve svetovne vojne, ki je močno vplivala na
avtorja, kar vidimo v vojaški motiviki in bližini smrti:

“Pesnik novi Ikarus se lažje dvigne v prostor in čas / Od mavčnatega kipa pa do ustanovitve Rima/ Od
ustanovitve Rima pa do zgodovine prve rože / Od prve rože do vseh žensk na svetu / Do Kitajske Indije
in na Javo / In potem nazaj čez Egipt po modrem italijanskem nebu / Naravnost k vašemu ravnemu nosu
/ Njegova lepota moja ljubezen / Moja ljubezen le zrak in morje.”
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„Voják troubí
ale nikdo z mrtvých neposlouchá
na jeho alarm ani jeden muž se nepohne a z řady nevykročí
aby si nasadil bodák k útoku“95
Prelet nad svojimi spomini, kjer se preteklost veže s spodobnostjo, občutja stiske in
smrti pa z ljubeznijo, vidimo tudi v pesmi Kanibalská hostina (Kanibalska gostija), kjer
avtor navaja idejo, da so vsi zaljubljenci ljudožerci. Prav preko vnosa smrti in njene
groze vidimo spreminjanje Bieblove poetike, ki se iz poetizma razrašča v temni
poetizem. Tipični poetistični motivi, kot so eksotična potovanja, torej v zbirki še
obstajajo, vendar je njihovo ozadje veliko bolj resno in temno, zaznamujeta ga smrt in
vojna, ki je prisotna v vseh poglavjih zbirke. Tudi tema transformacije, dobro vidna v
loku, ki se vleče od otroštva dalje, poteka v človeški notrajosti in označuje spreminjanje
živega v spomine, v nič, ob tem pa ponudi občutje groze in praznine. Transformacije
so dobro vidne tudi v spreminjanju kraja in časa, kjer se vizije in sanje mešajo z
resničnostjo, preteklost pa s sedanjostjo, kot v elemntu poetistične igre pa nosi temačen
ton obddobja, v katerem ni stabilnosti. V duhu spreminjanja in poetistične igre se
premikajo tudi občutja. Ta v začetku predstavljajo žalost, se stopnjujejo v tragedijo, iz
nje pa v veselje in spet nazaj v melanholijo. Ob antični motiviki je pogosta tudi
religiozna in biblična motivika, ki jo avtor pridaja motivom vojne in vojne borbe.
Motiviko religije vidimo predvsem v vprašanju vrednot, samomora in Boga. Avtor se
sprašuje o razlikovanju med smrtjo in samomorom, ob tem pa prikaže spremenljivost
časa in izginjanje v brezihodno temo;
„Hrobový klid hroznější ještě nežli když zuřila válka
to ticho v noci v listopadu bombardované jenom tlukotem tvého zoufalého srdce
Jsi bubeník který náhle zešílel a bubnuje do tmy a prázdna
chce si to vyřídit s bohem který z něj udělal toho blázna
bubnuje bubeník bubnuje k útoku do tmy a prázdna

“Vojak trobenta / Toda nihče od mrtvih ga ne posluša / Na njegov alarm se niti en mož ne zgane in ne
stopi iz vrste / Da bi pripravil bajonet za napad.”
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kam všichni mrtví se dívají kupředu do tmy a prázdna“96
Zbirka Nový Ikaros (Novi Ikaros) nam tako služi kot najboljši prikaz Bieblovega
odhoda iz območja poetizma, saj v njej v večji meri še najdemo tipično poetistično
matrico. Vendar ji Biebl dodaja temačni ton, značilen za temni poetizem, ob tem pa tudi
motiviko sanj in asociacij, ki kažejo na njegov prestop v območje surrealizma. Nekatere
poetistične elemente sicer najdemo tudi v Bibelovem kasnejšem ustvarjanju po koncu
gibanja poetizma, npr. v pesniških zbirkah, kot so Nebe, peklo, ráj (Nebesa, peklo in
raj) iz leta 1930, v pesmih zbirke Zrcadlo času (Zrcalo časa), pa tudi v Pod zlatými
stormy (Pod zlatimi drevesi), vendar se po podobno kot Nezval, Seifert in Teige po
zbirki Nový Ikaros (Novi Ikaros) Biebl že preseli v območje surrealizma.
4.3.4.3 Surrealistično ustvarjanje Konstantina Biebla
Prehod iz območja poetizma v surrealizem je pri ustvarjanju Konstantina Biebla viden
predvsem v zbirki Nebe, peklo, ráj (Nebesa, peklo in raj) iz leta 1930 in devet let
kasnejši pesniški zbirki Zrcadlo noci (Zrcalo noči) iz leta 1939. O njegovem ustvarjanju
znotraj gibanja surrealizma je potrebno povedati, da v njegovih pesmih ni vedno
zaslediti tipične značilnosti surrealistične poezije, saj je ne glede na to, da je bil
zagovornik gibanja, znotraj njegove poezije mogoče opaziti delikatno ravnotežje med
podobami in razumom, kar ni tipična lastnost surrealistične poezije, ki sicer odklanja
vlogo razuma. Ob tem je v 30. letih v času ustvarjanja znotraj surrealističnega gibanja
Biebl doživel večjo ustvarjalno krizo, kar je vidno tudi v njegovi tedanji poetiki. V obeh
zbirkah surrealističnega ustvarjanja Nebe, peklo, ráj (Nebesa, peklo in raj) ter Zrcadlo
noci (Zrcalo noči) Pešat ugotavlja, da pesmi prehajajo v skoraj prozno formo, ki jo ureja
prosti verz, na drugi strani pa jim je na različnih mestih v pesmi lasten riman verz, druži
pa jih konsistenca drobnih zgodb, ki ponekod zaidejo v bizarne motive in tematiko,
ponekod pa se skozi humor izgradijo k fantazijskim spremembam stvari in objektov, ki
jih najdemo znotraj pesmi. Eksperimente z rimo, značilne za to obdobje ustvarjanja,
najdemo tudi v pesniški zbirki Zrcadlo noci (Zrcalo noči), kjer pa ritem v verzu znotraj
pesmi postane reden, ob tem pa se sama tematika iz naravnih tonov prepleta z

“Grobna tišina je hujša od takrat ko je pustošila vojna / Ta mir ponoči v novembru borbardiran le z
utripanjem tvojega pobupanega srca / Si bobnar ki je hitro znorel in bobna do teme in praznote / To si
hoče urediti z bogom ki je iz nega naredil takega norca / Bobna bobnar bobna do pobega v temo in
praznoto / Kamor vsi mrtvi strmijo naprej v temo in praznoto.”
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ljubezensko izpovedjo in konstrukcijo sanjskih vizij. Ob tem Pešat opozarja tudi na
prisotnost duha časa v obeh zbirkah, saj v njih najdemo odmeve tragičnih dogodkov 30.
let, ki ga je zaznamovala tudi Bieblova ustvarjalna kriza.
Pesniška zbirka Nebe, peklo, ráj (Nebesa, peklo in raj) iz leta 1930 je v prvi izdaji
vsebovala 19 pesmi in je bila razdeljena na dva dela. Leto kasneje ji je sledila druga
izdaja, ki je vsebovala nekaj novih pesmi (skupaj 22) in je bila kompozicijsko rahlo
spremenjena. Zbirki sočasna kritika ni bila najboj naklonjena, v njej pa opazimo tako
odmeve poetizma kot tudi tipično motiviko surrealizma. Surrealistična tematika je
denimo dobro vidna v pesmi Děti (Otroci), saj vsebuje otroško zrenje sveta, v katerem
odkijemo enega večjih elementov surrealistične poezije. Otroško zrenje, ki v sebi še ne
nosi družbeno sprejetih konvencij in vrednot, namreč lahko razumemo kot območje
nezavednega. Ob tem pa se temu zrenju pridružujejo tipični motivi otroške igre, ko
podobe iz območja otroške igre poštevanke: “A jedno z nich počítá en ten tyny,” (“In
eden izmed njih izšteva vija vaja ven”) potujejo v sanjske elemente “Jedno z nich přijde
do pekla koza letí.” (“Eden izmed njih se gre do pekla koza leti”) Ob otroški igri se
pesnik nezavedno igra s peklensko močjo: “Nevěda že si zahrává s pekelnou mocí / Má
vždycky u sebe zázračné amulet," (“Ne da bi vedel da se igra s peklensko močjo / Ima
vedno pri sebi čudežne amulet”) kjer v verzih opazimo mistično tematiko, ob tem pa je
uporabljena tudi eksotična motivika, ki jo najdemo v zeleni džungli: “Za mořem letí
hluboko v džungli zelené,” (“Čez morje leti globoko v džunglo zeleno) v podobi pavov:
“Jedno z nich přijde do ráje páv letí,” (“Eden izmed njih se gre do raja pav leti”) in
drugje. Zanimiva je tudi uporaba jezika, saj v pesmi zasledimo vplive ruskih futuristov
in uporabo tako imenovanega zaumnega jezika “Burumum”, kjer še enkrat lahko
povlečemo vzporednico s tipičnim surrealističnim delom, saj je zaumni jezik izvzet z
območja razuma oz. uma, za ustvarjanje surrealističnega dela nezaželenega elementa,
ki svojo elementarnost gradi na področju nezavednega.
“Děti
Na návsi před farou hrajou si děti
A jedno z nich počítá en ten tyny
Jedno z nich přijde do pekla koza letí
Slyšte ty drahé dtské hatlaniny
152

Burumum byhájo am čahody gůna
Veháty lája ó koloriny
Z mraků se vyhoupla safírová luna
Svrhujíc anděly kočky ďábly a jiné černé stíny
Básník si mumlá vymyšlené věty
Nevěda že si zahrává s pekelnou mocí
Má vždycky u sebe zázračné amulety
Ty koráby po kterých pluje za bouřlivých nocí
Burumum byhájo am čahody gůna
Veháty lája ó koloriny
Z oblak se vyloupla oranžová luna
Shazujíc kokosy vějíře a jiné plaché stíny
Na návsi před farou hrajou si děti
A jedno z nich počítá ene bene domine
Jedno z nich přijde do ráje páv letí”
Za mořem letí hluboko v džungli zelené”97
Podobje, značilno za ustvarjalno fazo surrealizma in vplive poetističnega ustvarjanja,
najdemo tudi v mnogih drugih pesmih v sami zbirki, denimo v pesmi Džungle
(Džungla), kjer vidimo ekosotično motiviko. Tu je Biebl za inspiracijo vzel svoje
potovanje v Indonezijo, v sami pesmi pa je najbolj opazen preskok med evropsko
realnostjo in eksotičnimi vizijami. Podobno eksotično motiviko najdemo tudi v pesmi
Symfonie (Simfonija), kjer sicer uporablja aluzijo na vojno ob tem pa uporabi ekostične
motive iz Egipta, denimo glave egiptovske princese, jasmine, kraljevske mumije in

Na trgu pred župniščem se igrajo otroci / In eden izmed njih izšteva vija vaja ven / Eden izmed njih se
gre do pekla koza leti /Čujte te drage otroške nesmisle / “Burumum byhájo am čahody gůna / Veháty lája
ó koloriny” / Z oblakov se je zavihtela safirova luna / Padli angeli, mačke, hudiči in druge črne sence /
Pesnik si mrmra izmišljene stavke / Ne da bi vedel da se igra s peklensko močjo / Ima vedno pri sebi
čudežne amulete / Te ladje po katerih pluje pod nevihtnimi nočmi / “Burumum byhájo am čahody gůna
/ Veháty lája ó koloriny” / Z oblakov se je zavihtela oranžna luna / Počene kokosove pahljače in njihove
plašne sence / Na trgu pred župniščem se igrajo otroci / In eden izmed njih izšteva ene bene domine /
Eden izmed njih se gre do nebes pav leti / Čez morje leti globoko v džunglo zeleno
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egiptovski tobak, pa tudi v pesmi Sětkani (Srečanje), kjer za mesto srečanja uporablja
eksotične daljne dežele, denimo Saharo: “Daleko za morem / v tak opuštene krajine/
Jako je pisek na Sahare / Jako je snih okolo obou polu,”98 in ob podobi klobuka v pesmi
potuje v Mehiko in Singapur. V pesmi Model 1930 (Model 1930), Biebl denimo prav
tako uporabi motive iz tehnološkega sveta, npr. telefon, gramofon, kot glavni motiv
pesmi pa postavi avtomobil “Model 1930”. Tu vidimo personifikacijo objekta: “Ach
proč vás mám tak rád,” (“Ah zakaj vas imam tako rad”) in: “Vy byste mohla být
habešskou královnou čokolády / Anebo sednout si za volant těch nových závodních vozů
/ S vítěznou značkou vašeho monogramu,”99 ki mu kot ženski pesnik izpoveduje svoje
občudovanje, poleg tega pa tudi v zadnjih verzih, kjer uporabi Fordov način
kapitalistične proizvodnje avtomobilov in s tem izpove nehumanost kapitalističnega
sistema. Ob tem Biebl v pesmih ostane zvest svojemu laitmotivu, ki se vleče skozi
celotno njegovo ustvarjanje – vojni, smrti in erotični ljubezni – kar najdemo tudi v
omenjeni zbirki. Reminiscence na vojno so prisotne denimo že v omenjeni pesmi
Symfonie (Simfonija), motiv minevanja časa, vojne in smrti denimo v pesmi Zrcadlo
času (Zrcalo času) ter v pesmi Polarni zar (Polarna zarja), erotično ljubezen pa najbolje
opazimo v pesmi Dej mi svuj prstynek (Daj mi svoj prst). Tu uporablja daljši verz s
ponavljajočo se rimo in se prek tega razlikuje od drugih pesmi. Poetika spominja na
avtorje s preloma stoletji, Biebl pa ji prida tipično podobje lirične ljubezni.
V pesniški zbirki Zrcadlo noci (Zrcalo noči) Biebl nadaljuje svojo surrealistično
obdobje, kjer pa se skupaj s surrealističnim ustvarjanjem odzove tudi na zunanje
dogajanje, saj je v letu 1939, ko je zbirka izšla, Češkoslovaška že doživela nacistično
okupacijo. Zrcadlo noci (Zrcalo noči) je druga surrealistična zbirka, kjer Biebl med
drugim uporablja tudi tipično strofično delitev v tematske sklope znotraj pesmi, v
določenih pesmih pa se poslužuje tudi rednega ritma. Pesniško zbirko, ki je posvečena
Bohuslavu Brouku, eni najbolj znanih osebnosti, povezanih s češkim gibanjem
surrealizma, ki se je osredotočal na psihoanalizo, seksologijo, problematiko
samomorov in podobnim ter bil eden glavnih propagatorjev Sigmunda Freuda, iz
katerega so surrealisti, med drugim tudi Biebl, zajemali snov za svojo ustvarjanje. V
zbirki najdemo 22 pesmi, ki jim je skupna surrealistična značilnost poetike opuščanja
Daleč onkraj morja / v tako zapuščeni pokrajini / kot je pesek v Sahari / kot je sneg okoli obeh polov,
Vi bi morali biti abesinska kraljica čokolade / Ali pa bi sedli za volan the novih dirkalnih vozov / Z
zmagovalno znamko vašega monograma.
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ločil in asociacijskega toka. Začetna pesem Na Lovčenu (Na Lovčenu) je Bieblov
spomin na prvo svetovno vojno, na balkansko fronto v Črni Gori, kjer se je tudi sam
boril. V njej vidimo opuščanje ločil, ki je značilno za celotno zbirko. Biebl v zbirko
sicer vključi tudi pesmi, ki s surrealizmom nimajo dosti skupnega, kot denimo pesem
Jeden pohled pres rameno (En pogled čez ramo), kjer je glavna tematika pravzprav
ljubezen in lirični prikaz le-te skozi prag življenja, kjer je ujeta v kristal na potnem čelu,
skupaj z zazidanim oknom starega gotskega doma, v umazani, vlažni steni: “Jakeho je
schopna jenom laska na usvitu života/Zachycena v Kristal na zpocenem čele/Podel
zazdenych oken stareho gotickeho domu/Podel vlhkych a špinavych zdi…”100 Tu Bibel
lirično ljubeznen prikazuje preko asociacij. Z vidika asociacij in tudi elementa
potovanja v nezavedno, hkrati pa v bližino samomora in smrti je zanimiva tudi pesem
Marnotratne vodopadi (Marmornati slapovi), kjer vidimo ob grozečem pogledu
lirskega subjekta v brezno tudi motiv samomora, ki ga je kasneje njegov avtor tudi
uresničil. Motiv smrti in tesnobe je prav tako viden v mentalni pokrajini pesmi Maš či
nimaš (Imaš ali nimaš), kjer ob notranjem potovanju lirskega subjekta v osebni pekel,
tega vidimo prikazanega kot masko brez obraza, kar je tipično surrealistična podoba:
“Vešel jsi do toho zasveti v nemž odloženy svet/Tak jako maska bez tvare sve zdani/Už
ničim neživi,” 101 vidimo potop pokrajine v morje enakomernih valov: “do more
jdoucich vln,” (“do morja zaporednih valov”) in nadalje v območje nevidnih senc. Ena
bolj izrazitih pesmi v zbirki je Zrcadlo noci (Zrcalo noči) po kateri je zbirka tudi dobila
naslov. Ta je sestavljena še iz sedem krajših pesmi, v katerih odkrijemo tipično
Bieblovo poetiko, saj prikazujejo slike dinamike časa, v motiviki sence in valovanja pa
tega prikazuje kot pomenljiv trenutek, razped med večnostjo in ničnostjo. Ob
surrealistični poetiki se je Biebl s svojimi pesmimi skliceval tudi na predhodne
simbolistične pesnike, kar je denimo vidno tako v pesmi Pamatce Karla Hynka Machy
(Spomenik Karlu Hynku Machi) kot tudi v pesmi Když voni arnika (Ko diši arnika),
kjer opazimo machovski kontrast med lepoto narave in ničnostjo smrti, Biebl pa preko
podob ovrže trdnost obstoja ter vzpostavi misel o minevanju vsega. V zbirki je zanimiva
tudi pesem, posvečena Vítězslavu Nezvalu, enemu glavnih teoretikov češkega
surrealizma, Okridleny chrlič (Krilati gremlin), katerega primerja z gremlinom:

Tega je sposobna samo ljubezen ob zori življenja / Ujeta v Kristal na potnem čelu/ Vzdolž zazidanih
oken stare gotske hiše /Vzdolž velikih in umazanih sten …
101
Prispel si v zasvet v katerem je preložen svet/ Tako kot maska brez obraza svojega videza / Zdaj nič
ne živi,
100
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“Jsi okrideleny chrlič zapomenutych nanosu
Až ze dna sve bytosti vyplavenych meteor
Z nejruznejšich dob a z natemnejšich mist
Jsi okridleny chrlič nečekanych lasek
Jsi okridleny chrlič na chramu sveteho Vita
Jenž ze sna vola
Na gotickou ruži
Pres zasah rolety jdeš nespavost okapu
Jsou ženy spici ve strachu jsou ženy pozlacene bouri
Jdeš Prahou jako vinobranimi staleti
Jdeš lihni slov jež z ust tvych zasršela jako naklad
Vylodeny noci”102
Ob tem Biebl uporablja mnogo asociativnih momentov, kot npr.: “Jsi okrideleny chrlič
zapomenutych nanosu / Až ze dna sve bytosti vyplavenych meteor,” (“Si krilata gargojla
pozabljenih usedlin / Z dna svojega bitja naplavljenih meteorjev”) s katerimi Nezvala
označuje kot krilatega gremlina pozabljenih nanosov dna bitja poplavljenega meteorja,
konča pa z Nezvalovim poletom skozi Prago skozi stoletja kot valilnico besed iz ust, s
katero bo napolnil začetek noči. Ob tem je v zbirki poleg motivov senc, vojne, kot že
rečeno, mogoče opaziti tudi protivojno vzdušje kot odgovor na fašizem in nacizem, kot
denimo v pesmi Navšteva v muzeu (Obisk v muzeju), ki vsebuje povpraševanje
realnosti: “Kdyby skutečnost byla jina / Docela jina než vam prave jevi,”103 kjer ob
antični umetnosti, živih Venerah in motivih golih žensk obrača pogled v drugačno
realnost; od utrujenosti in pokopa denarja vse do praznine arkad, ki jih prikazuje kot
ostrige brez lupin. Ob tem je pomembno tudi protikapitalistično razpoloženje, ki ga

Si krilata gargojla pozabljenih usedlin / Z dna svojega bitja naplavljenih meteorjev / Iz najrazličnejših
obdobij in iz najtemnejših prostorov / Si krilata gargojla nepričakovanih ljubezni / Si krilata gargojla na
cerkvi svetega Vida / Ki iz sna kliče / Gotsko rožo / Skozi intervencijo žaluzij greš nespečno po žlebovih
/ So ženske speče v strahu so ženske pozlačene z nevihto / Greš po Pragi kakor trgatev stoletji / Greš v
valilnico besed ki je iz tvojih ust zasršala kakor tovor / Izkrcane noči
103
Če bi bila realnost drugačna / docela drugačna kot se vam pravilno zdi
102
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denimo dobro vidimo v pesmi Mezi Mraky (Med oblaki), kjer se Biebl sprašuje o
prihodnosti Evrope, denimo “Kdo uhodne tvar Evropy” (“Kdo ugane obraz Evrope”)
ter še toliko bolj v pesmi Mrakodrapy (Nebotičniki):
“Pohled na New York je stejne zdrcujici
Pohled na ta všechna orli hnizda
Ze skla a betonu

O mrakodrapy
Když šikmo se naklanite jak divadelni kulisy
V Noce plne ust a svetel na vode dohasinajicich hvezd
Socha Svobody vždycky stala k vam obrecena zady
K tobe mesto dolaru ktere se zvolna propadaš do more
Sem jednou odhodi svou horici pochoden aby dovršila
Zkazu započatou zimnici tera rychle strida vase pocity
V zemi prelude utkanych z modrych par neonu.”104

V tej pesmi vidimo kritiko kapitalizma v mestu dolarja, v pokrajini, zgrajeni iz
neonskih luči: “utkanych z modrych par neonu” (“stkani iz modrih parov neonk”), ki
bo mesto potegnilo v morje: „ktere se zvolna propadaš do more,” (“kateri počasi
propadaš v morje”). S to tematiko protivojnega sporočila in ob tem borbe proti nacizmu
in fašizmu Biebl zaključuje svojo surrealistično poezijo, med svojim nadaljnjim
poetičnim ustvarjanjem pa med drugo svetovno vojno ne ustvarja znotraj poezije. Svojo
pesniško pot v letu 1951 zaključuje z zbirko Bez obav (Brez skrbi), v kateri izbere
desetletno ustvarjanje med leti 1940 in 1950, katerih lastnost je tipično politična
poezija.
4.3.5 Jiří Karel Wolker
Jiří Karel Wolker (1900-1924) je eden izmed najpomembnejših in najbolj tipičnih
predstavnikov češke proletarske poezije. Rojen v Prostějově, v dobro situirani družini
Pogled na New York je prav tako uničujoč / Pogled na vsa ta orlova gnezda / Iz stekla in betona / O
nebotičniki / Ko se poševno nagibate kakor gledališke kulise / V Noči polni ust in luči na vodi umirjajočih
zvezd / Kip Svobode je vedno stal s hrbtom proti vam / K tebi mesto dolarjev ki počasi propadaš v morje
/ Sem enkrat vrgel svojo gorečo baklo da bi dokončal / Opustošenje s strani zmrzali ki hitro spreminja
vaše občutke / V deželi prevare stkane iz modrih parov neonk
104
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očeta Ferdinanda Wolkera, bančnega urednika in matere Zdeny, rojene Skládalova. Že
v mladosti se je Wolker zapisal umetnosti, med drugim je igral več inštrumentov, veliko
bral in pisal, v času šolanja je med drugim ustanovil tudi šolski časopis Naše kvarta
(Naš quart), svoje prve pesmi pa objavljal pod psevdonimom J. Ker. V svojem
domačem mestu je zaključil gimnazijo, nato pa na željo očeta nadaljeval s študijem
prava v Pragi, kjer je obiskoval tudi filozofski oddelek in literarna predavanja Františka
Xavera Šaldy in Zdeňka Nejedlého (Soldán, 1946). V času študija je pisal knjižne
recenzije in objavljal svojo poezijo v mnogih literarnih časopisih, kot denimo Kmen
(Pleme), Cesta (Potovanje), Orfeus (Orfej), Červen (Junij). V svojem literarnem
življenju je leta 1921 izdal svojo prvo pesniško zbirko Host do domu (Gost v domu), ki
je naletela na dobre kritiške odzive. Znotraj nje najdemo idilične prikaze življenja, kjer
pesnik trdo življenje „mehča“ z ljubeznijo, živo atmosfero in optimistično vero
v prihodnost. Vendar je pri tem potrebno dodati, da se je mladi Wolker zavedal sveta
okoli sebe in do njega znotraj svojega pisanja ohranil izredno human značaj. Že leta
1917 je namreč bil priča demonstracijam zaradi lakote, kar je imelo nanj izredno velik
vpliv, saj se je znotraj literarnega ustvarjanja in poezije ves čas boril proti socialnim
neenakostim. Njegova naslednja zbirka z naslovom Těžká hodina (Težka ura), tako že
pomeni bolj realistične opise življenja – zbirka je namreč že tematsko podprta
s programom in teorijo proletarske literature, saj v tem času že simpatizira
s komunistično partijo. Leta 1922 se Wolker priključi skupini Devětsil, kjer skupaj
z Teigom zapiše tudi manifest Proletářské umění (Proletarska umetnost), ki je podlaga
proletarskemu ustvarjanju znotraj literature. Zaradi sporov z udeleženci skupino
Wolker kmalu zapusti in za krajši čas deluje znotraj Brnske literarne skupine, kjer je
bil sourednik literarne revije Host (Gost). V letu 1922 potuje na otok Krk, v tedanjo
Kraljevino SHS, kjer se mu slabo zdravstveno stanje, ki ga spremlja vse od mladosti
resno poslabša. Naslednjega leta, 1923 Wolker resno zboli in mora bivati v sanatoriju,
vendar tudi od tam ohranja korespondenco s prijatelji in mnogimi literarnimi revijami.
A stanje se je naglo slabšalo vse do konca leta, ko je zbolel za meningitisom, po prihodu
zadnjega dne leta v domači kraj pa je nato tudi umrl (Soldán, 1946). V svojem kratkem
življenju je Wolker ne glede na čas ustvaril impresiven program proletarske literature,
po katerem so se zgledovale generacije pesnikov, v duhu transformacij časa pa je bil
ves čas tudi tarča polemik. V svojem smislu je ostal znotraj območja proletarske
poezije, zaradi česar so mu nekateri očitali literarno manjvrednost, vendar pa je
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potrebno zavedanje, da je umrl pri 24 letih, tako pa ne moremo vedeti, kako bi se kot
avtor razvil v kasnejših letih.
4.3.5.1 Proletarsko ustvarjanje Jiříja Karla Wolkera
V svoji prvi pesniški zbirki Host do domu (Gost v domu) (1921) je Wolker že izredno
vitalističen, z optimističnim pogledom na svet, polnim ljubezni in veselja do
prihodnosti, ki potekata pod nekakšnim geslom „ljubezen bo odrešila svet in ga naredila
harmoničnega.“ Zbirka je razdeljena na tri dele, v prvem, Chlapec (Fant) vidimo
predvsem ljubezen do matere, doma in motive ljubezni, hkrati pa tudi opise
vsakdanjika, ki izražajo optimistično vizijo življenja. V drugem delu se temu pridružijo
drugačni motivi, kjer je lirski subjekt osamljen in spričo smrti, groze, socialne
neenakosti in vojne zazrt v svoj svet. Tu izraža solidarnost in upor, denimo pesem
Dláždění (Pločnik), temu pa sledi tretji del zbirke, ki nas zopet popelje v območje
vitalizma, ljubezni in harmonije ter zagovarja stališče, da je konflikte potrebno reševati
preko ljubezni in solidarnosti. Če je prva zbirka torej še v območju lirizma, pa že
vsebuje določene elemente problematiziranja socialne neenakosti, kar vidimo tudi
v pesmi Svatý Kopeček (Sveti hrib), modernistične pesnitve, ki je navdihnjena po
zgledu Apollinaira. Slednja pomeni temeljni mejnik v ustvarjanju mladega avtorja, ob
tem pa označuje tudi prehod od poezije srca in preprostosti v proletarsko območje.
Wolker v njej na samem začetku opisuje svoje otroštvo, nato pa združitev celotnega
sveta v harmonično celoto, ki jo preprečujejo vojne, revolucija pa bo tista, ki bo ljudi
pripeljala v harmonično bivanje. V pesmi tako opazimo transformacijo lirskega jaza iz
jaz v mi, hkrati pa tudi odraščanje mladega pesnika na poti proletarske literature vse do
borca za revolucijo.
Ta se konkretizira v njegovi drugi pesniški zbirki z naslovom Těžká hodina (Težka ura)
iz leta 1922. V zbirki tako najdemo skupne teme proletarske literature, kot so vprašanje
socialne pravičnosti, vojne, revolucije, razredne zavesti, kolektivizma, solidarnosti in
podobno. Wolker tudi tu teži k harmoniji sveta, vendar za razliko od prve zbirke za
dosego te uporabi proletarsko revolucijo. Na ta način se pesnik sooči z realnostjo
tedanjega sveta, tudi samo okolje pesniške zbirke prenese v mesto z modernim
življenjem in svojimi problemi, kar ga pripelje v območje civilizma. Vendar pa je svet,
izražen v očeh pesnika, ki sanja o gradnji pravičnega sveta, poln revščine, bede,
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protislovij in iracionalnosti. Ta nasprotja so izražena v več pesmih, denimo v pesmi
Tvář za sklem (Obraz za steklom), kjer pesnik naslika nasprotje med toplo in udobno
notranjostjo kavarne ter mrzlim in turobnim svetom zunaj nje, meja med svetovoma pa
je steklena izložba. Nasprotja in slikanje kontrastov tako Wolker prestavi med družbene
razrede, kjer na eni strani naslika meščanski razred, na drugi strani pa nizek svet
proletarskega razreda. To je dobro vidno v pesmi Jaro (Pomlad), kjer pesnik obtoži
vidno razdelitev sveta in neenakost med socialnimi razredi, njegov cilj pa je prebuditev
razredne zavesti. Njegovo zavezanost k boljšemu svetu preko revolucije denimo
najdemo v pesmih Pohřeb (Pogreb) in Muž (Mož), ki jih posveti svojim starim staršem,
v njih pa se motiv smrti meša z tematiko boja do smrti, kot denimo v verzu: „voják s
bodlem a ručnicí, / do srdce raněný granátem,“105 kjer se pesnik prikaže kot borec za
lepši svet. Ob tem so v zbirko vključene tudi socialne balade, denimo Baladě o
nenarozeném dítěti (Balada o nerojenem otroku). Ta slika žalostno življenje mladih
zaljubljencev, ki morata zaradi socialne neenakosti oz. revščine svoj sad ljubezni,
nerojenega otroka, pognati v gotovo smrt. Wolker ob samem spočetju, ki ga opisuje
sveti zakrament, vzdušje nadomesti z mrzlo operacijsko dvorano, kjer opravijo splav,
ob tem pa groteskno situacijo kontrasta med ljubeznijo mladega para in na drugi strani
krutega sveta prikaže na ženski, ki ob izgubi otroka vpije „nisem ženska, sem grob“.
Zaradi socialne neenakosti, ki mlademu paru ob tem pa širše gledano delavskemu
razredu ne omogoča dostojnega življenja, Wolker izpostavlja potrebo po revoluciji, ki
bo odpravila paradokse, z izgradnjo novega sveta na ruševinah sedanjega sveta. To
zahtevo lahko dobro vidimo v drugi baladi z naslovom Baladě o snu (Balada o sanjah),
kjer avtor prikaže življenje v revnih delavskih naseljih na obrobju mesta skozi oči
mladega delavca, ki sanja o spremembah in boljšem svetu. Njegov prikaz kaže svet, ki
je razdeljen na bogate in revne, na sužnje in gospodarje, kar vidimo v verzih:
„Tady jsou paláce, - tady podkroví,
tady jsou sytí, - tady hladoví,
jedni jsou otroci, - druzí diktátoři
a všichni jsou choří.
Svět je jak srdce kulatý,

105

„vojak z rezilom in puško, / v srcu ranjen z granato“
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a je-li do půle rozťatý.“106
Junak je mladi delavec, ki sanja o svetu, v katerem bi ljudje z dna družbene lestvice
živeli boljše življenje. Da pa se te izpolnijo, mora paradoksalno ubiti sanje, ter preiti
k dejanjem, torej k revoluciji, ki je v rokah delavskega prebivalstva, kot vidimo
v naslednjih verzih:
„Z fabrik a podkroví dělníci jdou,
mezi nimi Jan a Marie,
svatí drží v rukou lilie,
muži kladiva a meče;
když velké sny se zabíjejí,
mnoho krve teče.

Musí se zabít,
musí se žít,
ruce jsou zbraně
srdce štít!“107
V tem prepoznamo agitačni ton, ki poziva k revoluciji in boju za enakopraven svet. Ta
se v drugi polovici pesniške zbirke spremeni v območje kolektivizma, ki poudarja
žrtvovanje in solidarnost, kar vidimo znotraj tretje in zadnje balade Baladě o očích
topičových (Balada o očeh kurjača), kjer se avtor identificira z delavcem. Glavni junak
– električar – po 25 letih svojega trdega dela s pečjo in premogom, postopoma izgubi
vid in na koncu umre:
„však nad černou slepotou veselá lampa visí,
to není veselá lampa, - to jsou oči čísi,
to oči jsou tvoje, jež celému světu se daly,
aby tak nejjasněji viděly a nikdy neumíraly,
Tam so palače – tukaj podstrešje, / Tam so siti – tukaj lačni, / Eni so šužnji – drugi diktatorji / In vsi
so bolni. / Svet je kakor srce okrogel /A do polovice stopljen.
107
Iz tovarn in podstrešij gredo delavci, / Med njimi Jan in Marija, / Svati držijo v rokah lilije, / Moški
kladiva in meče, / Ko se velike sanje ubijejo / Mnogo krvi steče. / Mora se ubiti, / Mora se živeti, / Roke
so orožje, / Srce ščit!
106
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to jsou ty, topiči, vyrostly nad těla zmučené střepy,
který se na sebe díváš, ač sám ležíš slepý.“108
Poanta pesmi, kjer krik umirjajočega v temi prikliče svetlobo v njegovih očeh, priča o
njegovem žrtvovanju, hkrati pa predvsem o tem, da je človek sicer smrten, a je njegovo
delo večno. Tematika žrtvovanja in požrtvovalnosti za višji cilj in skupnost je tista
kvaliteta kolektivizma, ki bo pripeljala v boljši svet. Ta motiv je dobro viden še
v nekaterih drugih pesmih v zbirki, denimo v pesmi Setkání, Slepí muzikanti, Báseň
milostná in Dům v noc (Srečanje, Slepi muzikanti, Milostna pesem in Dom v noči), kjer
avtor izreka zavest kolektivizmu. Kolektivističen duh, ki temelji na ideji, da ne živimo
sami, pač skupaj in za skupnost, je dobro viden tudi v zadnji pesmi zbirke z naslovom
Moře (Morje), kjer glavni junak pesmi tava na jugoslovanskem dalmatinskem morju,
iskaje obalo, ki je ne more najti. Pred njegovimi očmi se sedmi dan nato morje spremeni
v na tisoče mornarjev in ribičev, sam lirski junak pa se spremni v junaka množice, kar
zopet opazimo v transformaciji znotraj pesmi iz jaz (ja) v mi (my), ki se preoblikuje
v nadosebno morje. Preoblikovanje liričnega junaka, ki iz individualnosti vstopa v
kolektivizem opazimo v verzih: „Moře jsme my, dělníci zvlněných svalů, cizí i zdejší, /
my, skutečnost jediná, skutečnost nejskutečnější!“
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ki opevajo solidarnost in

kolektivnost delavskega razreda.
Po Wolkerjevi smrti, je v njegovi zapuščino ostalo neobjavljenih veliko pesmi, med
njimi številne balade, kar priča, da je bil temu žanru naklonjen, že za časa življenja pa
je načrtoval izdajo svojih balad. Med njimi lahko omenimo tri, kjer proletarske verze
združuje s kritiko kapitalizma, tem baladam pa se pridružujejo tematike skepse,
umiranja in bližine smrti, kar denimo opazimo znotraj balad Květiny (Cvetje), Umírající
(Umirjajoči), Horečka zelené oči má (Vročina zelene oči ima). Razloge za obuditev
baladne forme lahko iščemo predvsem v njenem epskem značaju, ki ustreza navodilom
pisanja proletarske poezije, hkrati pa tudi v dejstvu, da je zapomljiva in lahka za branje
med navadnim, delavskim prebivalstvom. Nekatere druge balade, denimo Balada o
ženě, Bohu a muž (balada o ženski, Bogu in možu), kjer spremljamo tragično ljubezen
Nad črno slepoto vesela luč vidi / To ni vesela luč – to so oči nečesa, / To so tvoje oči, ki so se celemu
svetu dale, / Da bi najjasneje videle in nikoli ne umrle, / To so tisti, kurjači, zrastli nad telesa izmučenih
črepinj / Ki sebe gledaš, čeprav sam ležiš slep.
109
Morje smo mi, delavci valovitih mišic, tuji in tukajšnji / mi, resničnost edina, resničnost
najresničnejša!
108
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med kovačem in žensko junakinjo, kateri se ljubezen do ljudstva in Kristusa izkaže kot
neuslišana, njen sloves pa pade na raven prostitutke. Podobna tragična usoda se skriva
v Baladě z nemocnice (Balada iz bolnišnice), kjer delavec v želji ustvariti boljši svet
zagreši umor in na koncu tudi sam umre, pa tudi socialna balada Balada o námořníku
(Balada o mornarju), kjer Wolker ohranja tradicionalno strukturo balade, ki temelji na
zločinu in kazni. Baladni obrazec ima tudi pesem U rentgenu (V rentgenu), ki velja za
enega najbolj izrazitih prikazov proletarske poezije v Wolkerjevem ustvarjanju,
nekateri teoretiki, denimo Soldan, pa pišejo celo da gre „nejsilnější básni z celé tvorby
Wolkrovy” (Soldan 1964: 114), torej za najmočnejšo pesem celotnega njegovega
ustvarjanja. Pesem avtor izgradi kot kratek pogovor med delavcem in zdravnikom med
pregledom z rentgenom, izumom 20. stoletja, ki raziskuje človeško telo. Na začetku
pesmi zdravnik postavi smrtno diagnozo delavskih pljuč.
„Co vidím, dělníku, to tvoje plíce jsou.
Fabrika ti je popsala dýmem a sazemi.
Slyším v nich svištění transmis a stroje, které řvou,
že chudý jen dřinu má na zemi.
Co vidím, dělníku, to tvoje plíce jsou,
prožrané hladem a tuberkulosou.
Umřeš.“110
Ob tem delavec zahteva, da zdravnik pogleda še globje vanj, na mesto njegovega srca,
kjer najdemo zapis diagnoze sovraštva „Nejhlouběj', chudý, vidím nenávist.“
(„Najglobje, siromak, vidim zavist“) V delavcu je torej vidno sovraštvo do tedanjega
neenakovrednega sveta, ki ga lahko odstrani zgolj revolucija, saj je prav ta pogoj za
pravičnejši svet bo zagotovila pravičnejši. Wolker je ob svoji zapuščini, ob prerani
smrti zapustil tudi nekaj pesmi, ki jih je zapisal v bližini svoje smrti, ena izmed najbolj
znanih je zagotovo njegov epitaf, ki si ga je napisal sam, že leto dni pred svojo smrtjo.
V njem izraža podporo boju in sanjam o gradnji pravičnejše družbe, ki se v času
njegovega življenja še ni mogla uresničiti.

Kar vidim, delavec, so tvoja pljuča. / Tovarna ti jih je popisala z dimom in sajami. / V njih slišim
žvižganje menjalnikov in strojev, ki rohnijo, / Da ubogi le delo ima na zemlji. / Kar vidim, delavec, so
tvoja pljuča, / Požrte od lakote in tuberkuloze. / Umreš.
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„Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž miloval svět
a pro spravedlnost jeho šel se bít.
Dřív než moh srdce k boji vytasit,
zemřel, mlád dvacet čtyři let.“111
V njem lahko torej ozremo avtorja, ki je verjel v nov pravičnejši svet, svojo poslanstvo
pa videl kot pesnik proletarske literature. Ob tem je potrebno dodati, kot piše tudi Šalda,
da je v njegovi poeziji poleg proletarske tematike mogoče najti tudi nove neideološke
in neproletarske pesmi, ki gradijo predvsem na medsebojnih odnosih in je glavna
intenca avtorja predvsem kolektivizem in čut za sočloveka. Šalda zato o zbirki bolj
govori kot o elementu socialne poezije, neke vrste novega religioznega kolektivizma,
kot pa o pretirani ideološki in politični poeziji (Šalda, 1970). Ob tem je potrebno še
enkrat poudariti Wolkerjevo zaslugo za vznik proletarske poezije, saj je vplival na celo
generacijo pesnikov, ves čas pa je bilo njegovo delo zaznamovano tudi s kritikami,
denimo že leta 1924 iz skupine Děvetsil preko eseja Dosti Wolkera! (Dovolj Wolkera!),
v katerem so očitali precenjevanje njegove poezije. S tem so se strinjali tudi nekateri
kritiki, ki ugotavljajo, da Wolker v češko poezijo, razen novega zagona baladne forme,
ni prinesel kaj dosti. Vendar pa je potrebno dodati, da ne glede na številčne ideološke
pesmi znotraj njegove poezije lahko vidimo in najdemo iskanje harmonije in
solidarnosti med razvojem posameznika v kolektivizem, kar njegovi poeziji dodaja
pečat humanizma in ji tako odvzame tudi možnosti gledanja le te skozi prizmo
ideološkosti. Zaradi rane smrti pa Wolker ostaja znotraj svoje poezije zgolj v gibanju
proletarske umetnosti, saj umre že pred začetkom gibanja poetizma. Tako tudi ne
moremo vedeti, kako bi se njegova pesniška pot nadaljevala bodisi transformirala
v bodoče.
4.3.6 Vítězslav Nezval
Vítězslav Nezval (1900 – 1958) se je rodil v Biskoupky v Moravskem Krumlovu, v
učiteljski družini, Oče je bil navdušen nad umetnostjo in glasbo, kar je prenesel tudi na
svojega sina, tako pa nam Nezval predstavlja enega glavnih pesnikov in oseb češke
literature v obdobju med obema vojnama. V starosti 11 let je bil poslan na šolanje na

Tu počiva Jiří Wolker, pesnik, ki je ljubil svet / In za njegovo pravičnost se je šel borit. / Preden bi
lahko srce v boj izročil, / Je umrl, mlad štiriindvajset let.
111
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gimnazijo v Třebíču, kjer je po maturi leta 1918 odšel na študij prava v Brno. V letu
1919 je bil vpoklican tudi v vojsko, vendar je bil iz nje odpuščen. Leta 1920 se je
prepisal na Karlovo univerzo v Pragi, kjer je študiral moderne jezike in poslušal
predavanja literature, vendar študija nikoli ni zaključil. Po praškem obdobju med leti
1922 in 1923 nekaj časa obiskuje svoje rodne kraje in ob tem svoje starše, od koder v
njegovem ustvarjanju vidimo predvsem vplive narave. V tem času na njegov duhovni
in umetniški razvoj vpliva predvsem srečanje z Jiřím Mahenem, vplivi na njegovo
ustvarjanje pa potekajo predvsem iz poetik Karela Hlaváčeka, Otokarja Březine, Jakuba
Demla, Jeana Arthura Rimbauda, Guillauma Apollinaira in preko Čapkovih prevodov
ostalih francoskih pesnikov. V svojem začetnem poetičnem ustvarjanju v območju bolj
tradicionalnih oblik je svoje prve pesmi objavljal že v dijaških letih v dijaškem časopisu
Svítání (Svitanje), v 20. letih pa izdajal v več časopisih med drugim v Host (Gost), Disk,
Pásmo (Območje), Nová scéna (Nova scena), Kmen (Pleme), Rozpravy Aventina
(Razprave Aventina), Odeon, Sršatec (Cinik), Trn, Proletkult, Tvorba (Ustvarjanje) ter
Rudé právo (Rdeča pravica). Leta 1922 se priključi avantgardni skupini Devětsil, ki v
reviji ReD istega leta objavi njegovo pesnitev Podivuhodny kouzelník. (Občudovani
čarodej) Med letoma 1924 in 1925 pomaga urejati Masarykuv slovník naucny
(Masarykovo enciklopedijo), med letoma 1927 in 1929 pa deluje kot literarni
svetovalec za Osvobozené divadlo (Osvobojeno gledališče). V tedanjem času,
predvsem v 30. letih, je veliko potoval v tujino, med drugim predvsem v Francijo,
Monako, Italijo ter Rusijo, in veliko izdajal tudi v časopisih Volné směry (Proste smeri),
Doba (Doba), Život (Življenje), Lidové noviny (Ljudske novice), Haló noviny (Halo
novice), Levá fronta (Leva fronta), bil urednik ter se do leta 1945 tudi drugače preživljal
izključno z literarnim ustvarjanjem, filmskimi scenariji, radijskimi igrami, dramatiko
in izdajanjem del, med drugim tudi literature za mladino pod psevdonimi, npr. František
Řepa. Nezval je tudi zaradi svojih stikov s tujino, od koder je prejel marsikateri vpliv,
pomemben predvsem za razvoj avantgardnih tokov, začetkov poetizma in češkega
surrealizma. V skupini Devětsil je deloval kot glavni predstavnik poetizma, obenem pa
se je z gibanjem povezoval še nazore komunizma, s katerimi je mlada generacija želela
razrešiti tesnobno vzdušje, ki ga je povračila vojna. Njegov politični nazor je levičarsko
orientiran, prav tako pa z ustvarjanjem začenja v območju proletarske umetnosti. Tako
se je leta 1924 že priključil Komunistični partiji, hkrati pa ob kasnejšem znamenitem
Manifestu sedmih ostal na uradni strani, saj se je postavil ob bok samemu režimu. S
poetizmom je Nezval želel ustvariti načrt, navodila za srečno življenje, tako da bi prek
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njegovega liricizma prišel bližje vsakodnevnemu življenju – želel je ustvariti umetnost
kot življenje. Njegovega pisanj v poetističnem obdobju ne urejajo logične konstrukcije,
temveč kombinatorika in prosta asociacija, iz tematskega sklopa pa zajema tako iz
cirkusa, jazza, nemih filmov in moderne civilizacije. Vir njegovih podob so v večini
izkušnje iz osebnega življenja in otroške fantazije, prav tako pa so zanj izrednega
pomena tudi erotične podobe. V takšnem duhu je Nezval napisal več zbirk poezije, med
njimi Mensí ruzová zahrada (Majhen vrt vrtnic, 1926) ter Dobrodruzství noci a vejíre
(Romantične noči in pahljače, 1927). Nezval je prav tako pomemben kot dramaturg v
gledališču, napisal pa je tudi par scenarijev za filme. V dvajsetih je Nezval živel
bohemsko življenje in bil vpleten v več škandalov, sam pa je zapisal, da je užival v
škandaliranju buržuazije in da je bilo to posebej srečno obdobje v njegovem življenju,
ko je živel brezskrbno, na poteh ljubezni. (Holy, 1999) Proti koncu dvajsetih se je
Nezvalovo delo, kot tudi poetizem, spremenilo. Značilne spremembe, ki zaznamujejo
njegovo poetiko najdemo v pesmi Edison, ki jo je objavil leta 1928. V njej prek
Edisonovega življenja izraža negotovosti in strahove, ki jih s seboj prinaša znanje, kot
tudi tveganja in pogum, ki ga potrebuje kreativno pisanje. Na začetku tridesetih se
zaradi zaostrenih socialnih pogojev zagon avantgarde in tudi poetizma zaustavi, veliko
ustvarjalcev se vrne k tradicionalnim oblikam, Nezval pa v želji, da bi v umetnosti
obdržal poetični potencial, v literaturo prek svojega popotniškega dnevnika Sbohem a
sátecek (Slovo in robci, 1934) vpelje eksotično tematiko. To pa vseeno ni dovolj, da bi
poetizem v svoji čisti obliki ohranil pri življenju, zato ga še istega leta, ko se med
drugim tudi udeleži kongresa sovjetskih pisateljev v Moskvi, skupaj s Teigom pretvori
v gibanje surrealizma. Naslednje leto potuje v Pariz, nazaj pa pripelje tudi Bretona in
Éluarda, ki v Pragi podrobneje spoznata češki surrealizem. Nezval se aktivno loti
prevajanja nadrealističnih del, kar mu omogoči, da se pobližje seznani s pariškim
gibanjem nadrealizma in njihovimi postopki. Slednje se v njegovih surrealističnih
zbirkah kasneje kaže prek prikazovanja seksualne represije in njenem osvobajanju v
svobodnem principu užitka. Glavne zbirke tega obdobja so Žena v mnozném císle
(Ženska v množini, 1936) ter Absolutní hrobar (Absolutni grobar, 1937), ki ju
zaznamujeta nenadni preobrati in temnejše vzdušje kot tisto, ki ga lahko najdemo v
poetističnem obdobju. Vzporedno z njegovo surrealistično fazo pa poteka tudi
produkcija antiliričnih militantnih pesmi, v katerih izkazuje svojo naklonjenost
komunizmu, kot recimo zbirka Skleneny havelok (Stekleno ogrinjalo, 1932) ali 52
horkych balad vecného studenta Roberta Davida (52 grenkih balad večnega študenta
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Roberta Davida, 1936), v katerih se pojavlja socialistična motivika, pesmi pa so
napisane v tradicionalnih oblikah balad in sonetov. (Holy, 1999) Med letoma 1936 in
1938 se je Nezval zaradi politične naravnanosti k stalinizmu oddaljil od surrealističnega
ustvarjanja, ki je sicer še naprej delovalo pod Teigom, namesto nadrealističnih
postopkov pa se je vrnil k tradicionalni verzifikaciji, ustaljenim načini govora in
patetičnim sentimentom. Tukaj je njegovo delo tudi utrpelo padec v kvaliteti, po
katerem si ni več opomoglo. Med nemško okupacijo Nezval ni objavljal, po vojni pa se
je z velikim zagonom začel vpletati v javno življenje. Od leta 1945 do 1950 je postal
politični aktivist in glavni član filmskega oddelka Ministrstva za informiranje. Tudi po
vojni je Nezval popolnoma podpiral komunistično partijo, še ko so leta 1948 prevzeli
popolno oblast in vpeljali totalitarni režim. Čeprav je za seboj pustil ogromen
ustvarjalni opus, pa kvaliteta del po njegovem surrealističnem obdobju, nekaterih pa že
celo med njim, izredno upade. Njegova pesniška produkcija je v tem času najbolj
upadla, tematsko pa so predstavljala zgolj njegova politična prepričanja, kot lahko
vidimo v zbirkah Stalin (1949) ter Zpev míru (Spev miru, 1950). Sredi leta 1950 se je
Nezval sicer poskušal vrniti k avantgardnemu ustvarjanju z zbirko Chrpy a mesta
(Plavica in mesta, 1955) in mladostniškim memoarjem o avantgardnem ustvarjanju ter
bolj razpuščenih letih svojega življenja Z mého zivota (Iz mojega življenja, 1957-1958),
ki pa sta oba izšla posthumno, saj ga je prehitela srčna kap in je umrl konec leta 1950.
4.3.6.1 Poetistično ustvarjanje Vítězslava Nezvala
Po začetnem ustvarjanju znotraj liričnega ustvarjanja in kasnejšega kratkega obdobja
proletarskega značaja v pesniški zbirki Most (Most) se Nezval v največji meri v svoji
nadaljnji poeziji pred vstopom v surrealizem nasloni na poetistično ustvarjanje, saj med
vsemi avtorji napiše tudi največ poetističnih zbirk. Njegov vstop v polje poetizma nam
najbolje kaže pesniška zbirka Pantomima (Pantomima) iz leta 1924, ki je sama po sebi
tudi eden izmed manifestov gibanja. Zbirka je delo Nezvala in drugih avtorjev, ki so
vanjo prispevali glasbene predloge (Jiří Svoboda), vizualni material (Jindřich Štyrský),
tipografijo (Karel Teige) ter Jindřich Honzl, ki je napisal spremno besedo. Zbirka
zajema množico žanrov, v njej pa je moč najti kopico citatov Apollinaira, Mallarmeja,
Tristana Tzare, Charlesa Baudelaira in drugih. Največji del zajema politematska epska
pesnitev Podivuhodný kouzelník (Občudovani čarodejnik). V njej je avtor s svojo
izredno domišljijo in prek asociativne metode izgradil portret oz. prikaz človeka
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prihodnosti. Z množico asociacij na dogodke, ki so vplivali na čarodejnikovo življenje,
vse od rojstva, ljubezni, potovanja po svetu in srečanjem s smrtjo, Nezval ob prikazu
človeka prihodnosti reflektira tudi tedanjo dobo. Pesem, ki je izredno razvejana z
inkoherentno naracijo pa je pod izrazitim vplivom Apollinaira. Pesniška zbirka
Pantomima vsebuje tudi znamenito pesnitev Abeceda (Abeceda), ki zbirko pričenja. To
Nezval napiše pod vplivom Rimbauda, pesem predstavljajo posamezni zlogi, glavno
načelo pa je metoda asociativnosti. Območje ustvarjanja pesmi prek posameznih
grafičnih oblik črke ali njene zvočne realizacije, iz katerih avtor izgradi konkretno
pesem podobno kot na primeru Abecede najdemo tudi v pesmi Týden v barvách (Teden
v barvah), avantgardni drami Depeše na kolečkách (Sporočilo na koleščkih) in v
programskem eseju Papoušek na motocyklu (Papiga na motorju), ki je tudi teoretični
esej poetizma. Glavne značilnosti poetistične poezije, kjer se pesem rodi s pomočjo
asociativnega toka in elementarne tvorbe lahko dobro vidimo predvsem na primeru
Abecede, kjer črke abecede gradijo asociacije s stvarmi iz vsakdanjega življenja,
Nezvalova originalnost pa se kaže prav v tem, da grafično podobo znaka popelje vse
do vpeljave subjekta, ki v pesmi stoji sam zase, kar lahko vidimo že v verzih naslednje
pesmi A:
“A nazváno buď prostou chatrčí
Ó palmy přeneste svůj rovník nad Vltavu
Šnek má svůj prostý dům z nějž růžky vystrčí
A člověk neví kam by složil hlavu.”112
Pod prvo črko abecede a si lahko predstavljamo veliko stvari, že sama likovna podoba
črke nam prikazuje obliko strehe oz. hiše, v podobnem načinu pa jo uporabi tudi Nezval,
ki črko a prikaže kot “chatrčí”, kar bi lahko prevedli kot preprosto barako. Asociacija
barake prikazuje val domišljije avtorja, ki bi nad območje reke Vltave rad prenesel
eksotično podnebje ekvatorja, saj je eksotika ena izmed tematskih značilnosti
poetistične poezije. Ob tem pa uporabi tudi rimo, ki je glavni gradnik konstrukcije
poetistične pesmi, to vidimo prav ob rimi chatrčí – vystrčí (“barake – palice”), kjer
avtor izgradi podobo polža, ki svojo hišo z vogali nosi na sebi ter ob zadnji rimi Vltavu

A bo imenovana preprosto hišica / O palme prinesite svoj ekvator nad Vltavo /Polž ima svojo
preprosto hišo iz katere stiže z rožički /In človek ne ve, kam bi položil glavo.
112
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– hlavu (“Vltavo – glavo”), kjer avtor ob podobi polža izgradi tudi podobo človeka, ki
za razliko od polža nima hiše oz. mesta, kamor bi lahko odložil svojo glavo. V
Pantomimi Nezval motiviko črpa predvsem z območja ljubezni, kar dobro vidimo v
liričnih pesmih, kot denimo Srdce hracích hodin (Srčne igralne ure), Koktaily
(Koktejli), Múza (Muza) in iz motivov, ki človeku prikličejo radost, denimo
komedijanti in potovanja. Ob tem pa so dodani tudi eksotični motivi iz daljnih dežel, ki
jih vidimo v pesmih Na cestu (Na potovanju), Exotická láska (Eksotična ljubezen),
Mireio 1923 (Mireio 1923) ter Panoptikum (Panoptikon), ki delujejo tudi kot opisi
moderne dobe in vseh civilizacijskih dosežkov. Zbirka prav tako vsebuje nekatere
likovne pesmi, pesem Adé ter besedne igre v pesmi Pierot cyklista (Papiga kolesar) in
celo filmski scenarij Raketa (Raketa). Tem se v nekaterih pesmih v manjši meri
priključuje politična poezija v pesmi Památce Mikuláše Lenina (Spomenik Mikulašu
Leninu), pa tudi motiv senčne strani življenja in smrti. V pesniško zbirko Pantomima
Nezval poleg poezije torej vključi celo vrsto žanrov umetnosti, od fotografije in
tipografije, vse do vplivov iz filmske industrije, cirkusa, kjer se poezija meša z
slikarstvom, gledališčem, plesom, vendar nikoli iz območja visoke umetnosti, pač pa
gre bolj v popularno kulturo. Ta združevanja nam prikazujejo glavno značilnost
poetističnega ustvarjanja, ki pesem prikazuje kot krono življenja, življenje pa na ta
način postane pesem sama.
V nadaljnjem ustvarjanju Nezval leta 1925 izda zbirko Falešný mariáš (Lažne poroke),
kamor uvrsti pesmi v prozi (Čistá práce/Celotno delo), esejistiko (Báseň/Pesem) in
aforizme (Dítě a poezie/Otrok in poezija). V naslednjem letu izda več zbirk, ki so
raznolike po vsebini in žanru, kar je značilno tudi za drugo večjo pesniško zbirko, ki je
nastala pod vplivom poetizma Básně na pohlednice (Pesmi na razglednicah) iz leta
1926. Vsaka pesem znotraj zbirke je sestavljena iz krajših verzov, kar denimo vidimo
znotraj

igre

s

kvartinami

(Střevíčky/Čevlji,

Mýdlo/Milo,

Vajíčko/Jajce,

Píšťalka/Piščalka, Bubliny/Mehurčki) in bi zaradi svojega krajšega obsega lahko bila
del razglednice, znotraj pesmi pa avtor uporablja predmete in stvari iz vsakdanjega
življenja, ki jih prikazuje v drugačni, nenavadni luči. Nezval se v zbirki poslužuje
prostega toka asociacij, kjer ob vsakdanjem predmetu v pesmi zapiše prve misli, ki ga
navdajajo ob njem, s tem pa predmet prikaže izvzet iz vsakdanjega sveta. Ta postopek
uporabi tudi v pesnitvi Nápisy na hroby (Napisi na grobovih), kjer se znotraj pesmi
posveča kratki prozni formi, kot v Vila (Vila), Západ slunce (Sončni zahod), Mezi
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dveřmi (Med vrati), Drama (Drama) ter krajši formi pesmi v Slunce (Sonce), Čechy
(Čehi), Morava (Morava), Škola (Šola) in drugih.
Naslednje tri Nezvalove pesniške zbirke v območju poetizma so Dobrodružství noci a
vějíře (Avanture noči in ventilatorja), Blíženci (Dvojčki) tin pesnitev Akrobat (Akrobat)
iz leta 1927, ki pa je tudi del kasnejše zbirke Básně noci (Pesmi noči). V Blíženci
(Dvojčki) znova zasledimo zbirko igrivih verzov, npr. v pesmih Krajina (Krajina),
Kornout (Kornet), Telefony (Telefoni), Skvrny (Madeži) in pa znotraj pesmi v prozi. V
pesnitvi Akrobat, kjer se kažejo izraziti vplivi Apollinaira, zasledimo uporabo prostega
verza, pesnik pa obrača ideje, polne paradoksov in ob slavljenju poezije in otroškega
pogleda na svet ter iskanju smisla ob vladanju “burzovního lidstva” (“izmenjujočega se
ljudstva”) tako dokazuje, da znotraj poezije ne obstajajo meje. V pesmi Akrobat se vidi
že druga faza poetističnega ustvarjanja, ki zaide v temnejše tone, paralela akrobata pa
prikazuje tudi krizo v Nezvalovem ustvarjanju. Slednje vidimo v avtorjevem
poslavljanju z območja poetizma, v tretjem verzu “na shledanou město akrobatů“
(“nasvidenje mesto akrobata”), kjer pa na obzorju ni videti novega mesta. Prvi in tretji
verz sta monotematska, potekata v pretekliku in nosita okvir same pesnitve. Ta časovno
sicer poteka od jutra do večera in krajevno od centra mesta na obrobje samega mesta.
Drugi spev pa je sestavljen na drugačen način, na način pesemske širine, kjer lirski
subjekt v sedanjem času spremljajo podobe iz njegovega življenja, ki so asociativno
postavljene skupaj. Tretji verz nam prikazuje sintezo pesnika in akrobata, kjer tudi
vidimo že omenjeni odhod iz območja pozitivnega pogleda poetizma v območje skepse,
ki kaže na elemente temnega poetizma oz. kasnejšega surrealizma. Na to tematiko in
žanr je Nezval navezal tudi znamenito pesem Edison (Edison) iz leta 1928, kjer avtor
prikazuje moderni svet znotraj predstavitve silovitega izumitelja in izraža fascinacijo
nad znanostjo in napredkom, ki pa ga prikaže tudi s temne, grozljive strani. To je vidno
predvsem v naslednjih verzih, kjer je prikazan kontrast pozitivnih atributov in
negativnih aspektov, ki jih Nezval veže na hazarderske igralce sveta:
„Bylo v tom však něco krásného co drtí
odvaha i radost z života a smrti“
a zároveň:
„Bylo tu však něco těžkého co drtí
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smutek stesk a úzkost z života a smrti.“113
V letu 1928 Nezval izda tudi pesniško zbirko Hra v kostky (Igra v kosteh), ki vključuje
mnoge pesmi z igrivim verzom, kot denimo Ranní modlitba (Zgodnja molitev), Ze
skříňky voňavek (Iz skrinje vonjev) in Deštivé obrazy (Deževne slike). Tem pa se
pridružuje bolj resne, melanholične pesmi kot so Pastely (Pasteli), Tesknice
(Domotožje) in pesmi, ki so nastale pod vplivom slik Jindřicha Štyrskéha in Toyen.
Svoje poetistično obdobje Nezval ob siceršnji pesniški zbirki Snídaně v trávě (Zajtrk v
travi) in tvorbo Jan ve smutku (Jan v žalosti) zaključi z eno najbolj pomembnih
poetističnih zbirk 1930 z naslovom Básně noci (Pesmi noči). V tej zbirki, ki je
posvečena smrti Otokarja Březine, Nezval zbere dosedanje izdane pesmi, kot so denimo
Podivuhodný kouzelník (Občudovani čarodejnik), Akrobat (Akrobat), Edison (Edison),
Smuteční hrana za Otokara Březinu (Žalostni rob za Otokarja Brezino), Silvestrovská
noc (Silvestrska noč), tem pa doda pesmi Noci (Noči), Neznámá ze Seiny (Neznano iz
Sene) in v kasnejših izdajah Signál času (Signal času), ki je reakcija na smrt Edisona.
V teh pesmih Nezval ignorira načelo interpunkcije in uporablja metodo igre ter
asociacije kot glavno načelo kreativnega procesa. V pesmih zasledimo tudi mnogo
nenavadnega onomatopoeizma, forma same pesmi je izgrajena na način, da ta postane
glavno sredstvo izraza. Pesniška zbirka Básně noci nam zelo dobro prikazujejo tudi
odklon od poetističnega ustvarjanja, saj se v zbirko prikradejo temnejši toni, značilni
za kasnejši t. i. temni poetizem. V njej tako najdemo tematiko neizpolnjene in
frustracijske eksistence, nemožnost spremembe, predvsem pa bližino sence, noči in
smrti. Nezval na ta način prikaže tudi temne plati življenja, predvsem pa njegovo
nestabilnost in transformacijo, prav tematika transformacije in tema noči sta glavni temi
zbirke, s katero Nezval življenjsko problematiko posameznika in posameznika prikaže
znotraj širše družbe. Zbirka, ki nosi moto Otokaru Březini, deluje v ciklični strukturi, v
kateri se kompozicijsko krožno vrti življenje med rojstvom in smrtjo ob siceršnji
motiviki smrti, značilni za temni poetizem pa so kot opozicija poetizmu značilni tudi
motivi iz pretekle simbolistične lirike, kar nam sporoča ravno posvetilo Březini, enemu
najbolj izrazitih predstavnikov češkega simbolizma. Ob vplivih iz preteklosti Nezval

Bilo je v tem nekaj lepega kar se drobi / Pogum in radost do življenja in smrti / In obenem: / Bilo je
tu nekaj težkega kar drobi / Žalost stiska in bojazen pred življenjem in smrtjo.
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ostaja zvest tudi vplivu Apollinaira, kar je dobro razvidno predvsem v pesnitvi Akrobat,
kjer je značilen prosti verz, brisanje daljav in povezovanje kontrastov. Kontrast je viden
predvsem na temi noči, kot vodilni temi, ki je tudi del naslova same zbirke. Ta je močno
prisotna v celotni zbirki vendar se njen značaj spreminja od noči do zore, kot denimo v
pesmi Akrobat, ki se vzpenja v novo obzorje, ali denimo v pesmi Edison, kjer žarnica
pomeni vir luči. Prav tako pa je izjemno pomemben motiv tudi spreminjanje oziroma
transformacija, čas in njegov prehod ter tematizacija poezije kot denimo v pesmi
Akrobat, kjer se avtor sprašuje o ideji in poslanstvu poezije z realnimi možnostmi.
Pomembna poetistična pesem, s katero je Nezval prikazal poetistično delovanje je tudi
Podivuhodný kouzelník (Občudovani čarodejnik). Lirski subjekt je tu čarovnik, ki v
sedmih letih prehodi svet in doživi sedem sprememb, v tem času pa Nezval prikaže
množico tematike, značilne za poetizem (vse od revolucije, do čudeža poezije, lepote
sodobne civilizacije, življenja, eksotike, potovanja), na drugi strani pa tudi že tematiko
drugega dela poetizma, t. i. temnega poetizma z motivom noči in smrti, ki se znotraj
Nezvalove poezije povezujejo in ves čas gibljejo. Na ta način nam pesem pomeni
metaforo za sodobno poezijo, ki se na eni strani sooča z realnostjo, na drugi strani pa z
idealom, ob tem pa nam avtor prikaže transformacije iz bolečine in žalosti v harmonijo
in življenje kot neskončno spremenljivost:
„O nové kultuře sníš a já nově ti
v proměnách zpívám“
„Chceš-li být živ proměň se za živa!
Tělo se rozpadne život však musí zbýt
Chceš-li ho poznati musíš se proměnit
musíš se proměnit před svýma očima
Hle život v sedmi proměnách začíná.“114

Polimorfna struktura pesmi, kjer se preteklost in sedanjost, ob tem pa tudi prostor,
zlivajo v eno, sporoča idejo spremembe, revolucije, ki bo omogočila transformacijo in
osvoboditev človeka v boljši in lepši svet. Tridelna dramaturška struktura polifonične
pesmi, kjer prvi in tretji verz gradita konstrukcijski okvir pesmi na začetku prikazuje
O novi kulturi sanjaš in jaz novo ti / V spremembah pojem / Če hočeš biti živ spremeni se za časa
življenja! / Telo razpade življenje mora ostati / Če hočeš ga spoznati se moraš spremeniti / Moraš se
spremeniti pred svojimi očmi / Glej življenje se v sedmih spremembah začenja
114
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akrobata, ki je tipični lik poetistične poezije. Ta na vrvi potuje skozi Evropo, njegov
cilj pa je rešitev človeštva bolezni in žalosti, vendar v duhu poznega poetizma, v svojem
hotenju iz vrvi pade in ne uresniči svojega cilja. Prav tu lahko potegnemo tudi
vzporednice z resničnim svetom ter ločitvijo Nezvala od poetizma. Slednji v pesmi
nastopa kot akrobat, ki je pogost motiv in ga lahko uporabimo kot simbol za ravnotežje
sveta. Vendar tu vsebuje tudi atribut kot pesem, ki naj bi rešila svet in se kot iluzija
razblini ob goli realnosti, tako kot poetizem s svojim utopičnim programom ni zmogel
odgovoriti na težave sveta in ljudi. Prav padec akrobata pa nam označuje skepso v
avtorjevo in širše umetnostno ustvarjanje, v padcu pa prepoznamo tudi motiv temnega
poetizma, torej smrt oz. bližino te.
V zbirki nadalje prepoznamo tudi avtobiografske avtorjeve elemente v pesmih, ki večji
del obstajajo ob spominih na zgodnje otroštvo, prve ljubezni itd., tudi tem je lastna
predvsem motivika transformacije. Izrednega pomena v pesniški zbirki je tudi pesem
Edison, ki smo jo že omenili. Glavno vlogo v njej igra človek in njegov razkorak med
sodobnimi vrednotami in moralo, na drugi strani pa sodobni svet s svojimi problemi,
tudi tu pa vidimo človeško transformacijo, njegovo delo in veselje do kreacije. V pesmi
je pravzaprav pomemben prav razkorak znotraj kreacije oz. sodobne tehnike, saj je ta
na eni strani slavljena, na drugi strani pa prikazana v temačnejših tonih. Pesem je
posvečena ameriškemu izumitelju žarnice, vendar pa sam Edison nastopa v ozadju
pesmi. V ospredju pesmi je pravzaprav moderni svet s svojo lepoto in težavami na drugi
strani. Pesem, ki ima tipično strukturo sonate in tipično ponavljanje kitic, gre v globino
umetniškega ustvarjanja, kjer na eni strani vidimo pesniško spontanost, na drugi pa
samodisciplino izumitelja. V duhu poznega poetizma pesem odpira pot strahovom,
utrujenosti in tesnobi, kjer je prikazana predvsem prek dualnost med nočjo in svetlobo,
kar vidimo tudi v verzu:
„Bylo tu však něco těžkého co drtí
smutek stesk a úzkost z života i smrti“115
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Predstava pesmi je človeško večno iskanje, kjer človek sicer s civilizacijo s svojo močjo
premaga naravo, vendar ne zmore premagati skepse in žalosti v svojem življenju in
sodobnem svetu, ki je ambivalenten in kot tak ponuja zgolj večno iskanje smisla.
Prehod iz igrivosti in optimističnih vizij poetizma je še bolj viden v naslednjih pesmih,
denimo Silvestrovská noc (Silverstrska noč), kjer prav tako nastopa dualnost sveta – na
eni strani v vsakdanjem praznovanju konca leta, na drugi strani pa znotraj pesnikovega
sveta, ki poteka tako znotraj njegovega ustvarjanja kot globljega zavedanja o bistvu
življenja, njegovem minevanju, strahu in smrti, ko človek pade v neskončno temo.
Motiv teme je viden tudi v pesmi Noci (Noč), ki v sebi skriva tematiko celotne pesniške
zbirke, odpira pa jo nočna atmosfera na pragu vojne. V njej je zbrana tragedija in
minevanje, ki ne vsebuje pretirano veliko začetnih poetističnih elementov. Pogrebni
sprevod iz začetka zbirke se zaključuje z enakim motivom s konca zbirke in elegično
pesmijo Neznámá ze Seiny (Neznanka iz Sene), kjer je glavni lik utopljenka v Seni,
motiv smrti pa avtor kombinira tako z rečnim tokom kot tokom pogrebne procesije in
je smrt kot element temnega poetizma v zbirki najbolj vidna:
„Kdo zhasil světla v zahradách a záři
nad městy
kdo rozžal rubínový knot nad ložem nevěsty
kdo způsobil že vyje pes na drnu křižovatek
kdo způsobil ten nevěrný a hrůzyplný zmatek
kdo navrstvil snop po snopu kdo snil tak
tragicky.”116
Tudi v kasnejšem delovanju po letu 1930 znotraj Nezvalove poezije sicer še opazimo
motiviko poetizma, kot denimo v pesniških zbirkah Skleněnu havelok (Steklen plašč)
(1932) in Zpáteční lístek (Povratna vozovnica) (1933), vendar pa je po letu 1930 Nezval
že v območju surrealizma.

Kdo je ugasnil luči v vrtovih in zarjo / Nad mestom / Kdo je prižgal rubinast stenj nad posteljo neveste
/ Kdo je naredil da tuli pes na tratah križišč/ Kdo je naredil ta neverni in groze poln kaos / Kdo je uredil
snop za snopom kdo je sanjal tako / tragično
116
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4.3.6.2 Surrealistično ustvarjanje Vítězslava Nezvala
Kot razlaga Milada Souckova v članku The Critical Years in Czech Literature (Kritična
leta v češki literaturi), je Nezval kmalu po objavi inovativne pesnitve Edison po
Teigovih sugestijah zajadral v vode nadrealizma, ki mu je omogočil pobeg v
adolescenco, kjer so se predmeti in prostori sami urejali v pesniška občutja. Njegovo
surrealistično

ustvarjanje

pa,

tako

predvideva

Souckova,

zaradi

prevelike

izpostavljenosti in pomanjkanja samokritičnosti ni več na ravni kakovosti njegovega
ustvarjanja v poetistični fazi.
Kot rečeno, se ustvarjanje Vítězslava Nezvala ob krizi poetizma izrazito spremeni. V
njegovo poezijo vstopijo temnejši toni, hkrati pa v naslednjih zbirkah, izdanih po letu
1930, že opazimo približevanje surrealističnemu gibanju. V letu 1934, ko skupaj s
Teigom spozna glavne teoretične tokove francoskega surrealizma, Nezval postane eden
izmed očetov češkega surrealizma, v svojem delovanju in ustvarjanju pa vztraja vse do
leta 1938, ko gibanje prepove tedanja oblast. Poleg teoretičnega ustvarjanja, ki češkemu
surrealističnemu gibanju ponudi njegova temeljna ustvarjalna izhodišča Nezval izda
tudi tri pesniške zbirke, ki sodijo v območje surrealizma in nam prikazujejo temeljno
surrealistično poetiko: Žena v množném čísle (Ženska v množini) leto 1935, Praha s
prsty deště (Praga s prsti dežja) leto 1936, Absolutní hrobař (Absolutni grobar) leto
1937.
Prva surrealistična Nezvalova zbirka Žena v množném čísle (Ženska v množini) nastane
v letu 1935 in nosi posvetilo enemu glavnih francoskih teoretikov surrealizma
“Památce Paula Elluarda” (Spomenik Paulu Ellaurdu), ki je tako prijateljsko kot
teoretično vplival na celotno surrealistično ustvarjanje Nezvala, kar je razvidno tudi v
tej zbirki. Glavni motiv same zbirke so, kot že izda naslov, ženske in Nezval odnos do
njih, sam motiv ženske pa v vsaki pesmi preoblikuje v različna stanja in oblike, vse od
morbidnih opisov žensk, žensk kot zveri, pa do blaženih bitji, katerim namenja svoje
čaščenje. Zbirka, ki je v osnovi erotična, izhaja iz tipičnega surrealističnega ozadja, ki
je po Freudu povzdigovalo človeška čustva, njegovo notranjost, raziskovanje
seksualnosti in skritih želja v podzavesti. Slednje je vidno tudi v Nezvalovih pesmih
znotraj zbirke, kjer avtor precizno v smeri čustvovanja do žensk ob njihovemu prikazu
raziskuje svojo notranjo pokrajino in skrito podzavest. Žensko na ta način uporabi kot
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erotični motiv, ob tem pa ob raziskovanju skrite podzavesti raziskavo nameni tudi
vsakdanjemu sodobnemu življenju ter znanosti. Podobe, ki jih Nezval ob motivu ženske
uporablja, so izjemno večplastne, veliko je metaforike, simbolov in asociacij, ki so
netradicionalne ter bivajo nad resničnostjo, zato moramo pri njih uporabiti veliko
domišljije, ob tem pa se nam za podobami skrivajo mesta skritih pomenov. Takšen
primer je tudi pesem Píseň písní (Pesem pesmi), kjer Nezval za svoj vir uporabi Staro
zavezo oz. Visoko pesem in s pomočjo asociacij iz različne metaforike izgradi telo
ženske. Anaforični verz, ki se na začetku kitic ponavlja, pa ob na mestih litanični
strukturi daje naboj izredne imaginacije:
“Tvé oči dva výstřely naslepo
Dva výstřely naslepo které se neminuly cíle
Dva výstřely naslepo za rohem ulice kudy jsem šel Jak vězeň hledající konec dvora
Tvé oči dvě pouťové frkačky
Dva kolotoče v dáli
Dva zvony
Dvě pečetě
Tvé oči dva náprstky bolehlavu
Tvé oči dva roubíky aby věčně mlčelo
Dva proutěné koše
Dvě zkumavky
Dvě kolečka mosazných hodin
Tvé oči dva blatouchy
Tvé oči dva štěpné rýmy
Tvé oči dva polní bubínky
Dva smutné pohřby dva skoky s okna
Tvé oči dvě noci beze sna Jak lékárnické vážky
Jak dvojitá ručnice
Jak dvojí sbohem.”117
Tvoje oči dva strela na slepo / Dva strela na slepo ki nista zgrešila cilja / Dva strela na slepo za
vogalom ulice koder sem šel / Kakor zapornik ki išče konec sodišča / Tvoje oči dve sejemski fanfari /
Dve križišči v daljavi / Dva zvonova / Dva pečata / Tvoje oči dva naprstnika trobelike / Tvoje oči dva
čepka da bi večno molčalo / Dva pletena koša / Dve epruveti / Dva mehanizma medeninastih ur / Tvoje
oči dve zlatici / Tvoje oči dve razcepljeni rimi / Tvoje oči dva polna bobna / Dva žalostna pogreba dva
skoka skozi okno / Tvoje oči dve noči brez sna / Kakor lekarnarska kačja pastirja / Kakor dvojna puška
/ Kakor dvakrat zbogom
117
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Izgraditev skrivnostnega mnogovrstnega bitja – ženske je tako glavni motiv zbirke, v
katerem nam Nezval tako ponuja večplastne čustvene impulze, kjer se optika pogleda
oz. raba metafore izmenjujejo in hkrati združujejo v celoto. To izmenjevanje oz.
transformacija ene podobe v drugo, ki je od prve na logičnem nivoju distancirana, se
dobro vidi v pesmi Košile (Srajce), kjer pesnik s prazno glavo, ko se nečesa ne more
spomniti hodi po Luksemburških vrtovih in se njegova lirična notranjost s praznimi
mesti, ki pa jih polnijo različne asociacije podob in vizij, meša s konkretnim prostorskočasovnim kontekstom. Med sprehodom namreč pred pesnikom kar naenkrat vzniknejo
drevesa, polna belih ovojev, ki jih v semantiki erotike avtor veže na mesta Prage,
Moskve in Pariza ter v zadnjem verzu pesem zaključi z opevanjem ženskih dojk:
“Jak je krásný zvyk zahradníků chránit ovoce na stromech v malých sáčcích
Jako vy přikrýváte nahá ňadra košilí.”118
Združevanje različnih podob in predmetov vidimo tudi v pesmi Pamet (Spomin), kjer
avtor med seboj združuje različne predmete, ki so neimenovani ženski povzročili
trpljenje. Slednje v zadnjem verzu uniči s smehom ob obisku dimnikarja s. V mnogih
pesmih naletimo na različne opise ženske, tako denimo v pesmi Fantomy (Fantom),
žensko opiše kot prazno lupino, kot nič in vse hkrati, ob tem pa ji doda atribut fantoma,
torej nečesa nedosegljivega in ezoteričnega. Opisi so vidni tudi v pesmi Přijďte konečně
(Pridite končno), kjer avtor opisuje žensko, kateri piše pesmi, v pesmi Male dice (Malo
dekle) posvečeni mlademu dekletu, pa tudi v Litanie (Litanija), kjer opisuje mimoidočo
žensko, ki ga očara. Motiv ženske nastopa tudi v drugemu delu zbirke, ki nosi naslov
Most kolotoče (Most krožišč), vendar se ob tem tudi umakne pesnikovim čustvom in
reakcijam na dogodke okoli njega. Tako denimo v pesmi Most kolotoče (Most vrtiljak)
slepec hodi od mesta do mesta s čudežnim vrtiljakom, ki bo ljudi ozdravil zla in starim
ljudem dal nov elan za življenje. Zanimiva je tudi pesem Merlin (Merlin), kjer avtor
opisuje legendarnega čarovnika, ki si je sam zagotovil nesmrtnost, v svojem bistvu pa
je šibek in nemočen, a svojega življenja ne konča, saj rad gleda minevanje časa in lepoto

Kako lepa je navada vrtnarjev, da ščitijo sadje na drevesih v majhnih vrečkah / Kakor ve zajemate
gole prsi v bluzi.
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žensk tega sveta. Pesniška zbirka se zaključi s pesmijo Duch zkazy (Duh skazi), kjer
Nezval prikaže svoj odpor do političnega sistema in običajev, ki vladajo svetu:
“Hnusí se mi ten svět ve kterém vládne člověk nad člověkem
A ještě víc se mi hnusí lidstvo které s ním nechce zúčtovat
Ale ze všeho nejvíc se mi hnusí hlupák který se směje této mé zoufalé básni
Kterou bych měl končit všecky své knihy.”119
Za zbirko lahko trdimo, da gre za tipično surrealistično delo, saj je v pesmih odsotna
interpunkcija, verzi se ne rimajo, hkrati pa pesmi avtor gradi iz svoje notranjosti, iz
podob, ki se razumsko ne povezujejo pa izgradi celoto. Besede Nezval uporablja na
nenavaden način, pogosta je onomatopoetičnost ter velika uporaba metafor in podob.
Za Nezvalovo poezijo tipičnih anafor tako izgradi izrazito raznoliko delo, ki poteka vse
od glavnega motiva ženske, ljubezni, notranjega sveta, odnosa do zunanjosti, pa vse od
minevanja časa in bližine smrti.
Nadaljevanje surrealistične poetike pri Nezvalu vidimo tudi v njegovi drugi pesniški
zbirki z naslovom Praha s prsty deště (Praga s prsti dežja, 1936), ki jo sestavlja 35
pesmi, v kateri izrazito jazovski lirski subjekt ponovno obuja in raziskuje mesto.
Glavno gonilno silo tvori ravno subjektivni zagon osebne avtorjeve izkušnje, vseeno pa
pesmi delujejo kot izredno prepričljive, kot razlaga Taylor, provocira bralčevo
subjektiviteto, tako da ga potisne skupaj s subjektom globoko v upodobljeni prostor.
Čeprav se je Nezval na začetku ustvarjanja veliko bolj orientiral po Apollinairovem
pesništvu in njegovemu prevodu Zone, pa so v tej zbirki jasno navzoča načela
ustvarjanja francoskega nadrealizma, predvsem Bretonovega pojmovanja psihičnega
avtomatizma, ki naj bi izražal resnične premike misli. Tako je tudi Nezvalova Praga
stkana iz asociativnih podob, ki se gibajo od iluzornih vizij ter sanj, vse do konkretnih
podrobnosti mesta. Kot razlaga Banerjee pa Nezval kljub zavezanosti k nadrealističnim
načelom ni pretrgal tradicije poetizma, saj je ugotavljal, da so se principi proste
asociacije podob in organske narave ritma že pred francoskim nadrealizmom pokazale
prav v poetizmu. Priznal pa je, da so te ideje v Bretonovih manifestih izražene bolj
Gnusi se mi ta svet v katerem vlada človek nad človekom / In še bolj se mi gnusi človeštvo ki z njim
noče poravnati / Ampak od vsega se mi najbolj gnusi bedak ki se smeje tej moji obupani pesmi / S katero
bi moral končati vse svoje knjige.
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znanstveno, obenem pa je francoski nadrealizem njegovo pesništvo napojil še s
pomembnimi miti – mitom o ženski, mitom o otroštvu in mitom o revoluciji.
V zbirki Praha s prsty deště Nezval ustvari politematsko podobo mesta, ki pod plastmi
literarnih konvencij skriva mistično in kompleksno poezijo. (Banerjee) V zbirko
vstopamo s pesmijo Město věži (Mesto stolpov), ki Prago pred bralca priklicuje s
patetično in banalno asociacijo na Stověžata Praho (Prago s sto stolpi), takrat vzeto s
slogana na razglednici, vsako novo podobo pa Nezval v pesem vpelje s ponovitvijo S
prsty ... (S prsti ...). Tako ustvarja ritmično anaforično ponavljanje, ki tradicionalno
mesto pozornosti z rimanega konca verza prestavi na njegov začetek. Pesem obenem
dobi občutek čarobnega rituala. V kolikor s prsti deluje ritmično, pa služi tudi kot
opomenjanje erotičnosti mesta, saj ob vizualne predstave neprestano vnaša še občutek
tipa. Skozi celotno zbirko se Praga razkazuje kot ženska krčevite lepote, tako se
neprestano izmenjuje metonimična metaforika ženskega telesa in mestnih prostorov, ki
se iz nadrealističnega objekta lepote obenem spreminja tudi v subjekt, saj pesnik ne
govori zgolj o mestu, temveč ga na trenutke celo nagovarja. V drugi pesmi, Pražský
chodec (Praški hodec) začne razvijati persono pesnika-čarovnika, ki nam v toku podob
podaja skrivno življenje mesta. Njegova hoja se meša s sanjami, čarovnijo in
prerokovanjem. Slednjemu je v pesmi Trojský most (Trojanski most) podeljena enaka
moč kot poeziji, gre za razkrivanje resničnosti prek nezavednih podob. Skozi celotno
zbirko, najbolj pa v pesmih Balkony (Balkoni), Procházy (Sprehodi) ter Tržnice
(Tržnica) se proslavlja seksualnost pesnika in žensko telo, ki v poosebljenih delih Prage
odkriva skrivnostno žensko: ''ulice jejímž průhledem vidiš znenadáni Hradčany / Cítíš
j jejích rozevlátých účesech tutéž volnost.''120 (Sprehodi) Posebno mesto si zasluži tudi
pesem Noc akátů (Noč akacij), ki s svojimi invokacijami Prago spreminja v kraj
neskončnih možnosti: ''červnová noc kdy kvetou a umírají akáty [...] Ulice jsou náhle
široké a třpytí se jak parfumerie.''121 V zadnji pesmi, ki nosi tudi naslov zbirke, se v
največji meri udejanji epifanija popotnika-pesnika, na katero nakazuje že prek ostalih
pesmi. To je definicijska pesem, obenem pa tudi pesem, ki deluje kot oda nadrealizmu.
(Banerjee, 1979) Proslavlja objekt, mesto Prago, subjekt, pesnika kot ljubimec, pa tudi
same pesniške tehnike zbirke.
ulice s pogledom vidiš iznenada Hradčane / Čutiš njihovo padanje las enako svobodi
junijska noč ko se razcvetijo in umrejo akacije [...] Ulice so nenadoma široke in se lesketajo kot
parfumerije
120
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»Není to v ničem co lze zbourat není to v ničem
co lze znovu postavit.
Nelze tě popsat nelze tě nakreslit nelze ti
nastavit zrcadlo.
Neni to v ničem
v ničem co lze vyložiti
z krásy nebo ze slohu.«122
S kopičenjem samih negacij pesnik odstrani vse, kar je prej bilo in začenja ab nihilo,
tako da pred bralca postavlja zaporedje asociativno povezanih podob mesta, ki
združujejo tako vizualne, kot tudi ostale čute. S takšno združitvijo čutov Nezval ustvari
čutno prevleko mesta, ki nas vodi v njegovo skrivnost, njegov misteriozni red, pesem
pa s ponavljanjem in variiranjem podaja leitmotive celotne zbirke. (Banerjee)
Najpomembnejši dodatek v primerjavi z ostalimi pesmimi je zagotovo modificirana
formula iz naslova, s prsty ... (s prsti), ki ji tokrat doda deště, dež, saj prek tega motiva
pesnikovo funkcijo še dodatno razširi. Ta ni več popisovalec mesta, temveč postane
njegov glasnik, njegov jezik – jsem jazyk tvých zvonů ale také tvého deště123.
Svojo surrealistično ustvarjanje Nezval v večji meri zaključuje s svojo tretjo
surrealistično zbirko v letu 1937 z naslovom Absolutní hrobař (Absolutni grobar), saj
po izidu tudi zapusti surrealistično gibanje . Zbirka Absolutní hrobař (Absolutni grobar)
nam tako predstavlja drugo fazo Nezvalovega surrealističnega ustvarjanja saj se od
prvih dveh surrealističnih zbirk Praha s prsty deště (Praga s prsti dežja) in Žena v
množném čísle (Ženska v množini) razlikuje. Razlikovanje od preteklega
surrealističnega ustvarjanja vidimo prav na primeru verza. Potek tega iz območja
asociacij do litanij Nezval parodira in zasmehuje, ob tem pa v zbirki želi doseči
surrealistični program po Bretonu in sicer sopostavitve poezije in likovne umetnosti,
kjer opazimo vpliv slikarskega dela Salvadorja Dalija. V pesniški zbirki si tako Nezval

To ni nič kar se da porušiti to ni nič / Kar se da na novo postaviti / Ne da se te popisat ne da se te
narisat na da se ti / Nastavit zrcala. / To ni nič / Nič kar se da razložiti / Z lepoto ali s s slogom.
123
jaz sem jezik tvojih zvonov a tudi tvojega dežja
122
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prizadeva za spontano in sistematično objektivizacijo in konkretizacijo iracionalne
subjektivitete preko asociativne in avtomatične metode izgradnje podob. V posameznih
pesmih zbirke tako vidimo spontano aktivnost samostojnih stvari, kjer se Nezval
poslužuje asociacije raznolikih metafor in preko personifikacije ter sinekdohe vpliva na
prosti tok domišljije in misli. Osnovni pesniški izraz v zbirki je opisni. Ta objektivno
prikaže bizarni svet, ki se zdi kot del sestavljanke in se preko sanjskih vizij združuje v
celoto, ki pred bralcem ostane kot privid, vsakdanje stvari pa se mešajo s simboli, v
katerih iščemo globino bistva. Pesniško zbirko odpira avtobiografski portret oz. pesem
Muž (Moški), ki svojo podobo izgradi preko predmetov in se z načinom izgradnje
portreta razlikuje od preteklih podobnih pesmih denimo Podivuhodného kouzelníka
(Občudovani čarodejnik) ali Akrobata, saj ne prikazuje melanholije in pomenljivosti
sveta pač pa predvsem variabilnost stvari. Slednje vidimo tudi v delu zbirke Větrný
mlýn (Vetrni mlini), kjer Nezval uporablja slikarsko tehniko risanja različnih tipov
notranjosti in zunanjosti. V drugem delu pesniške zbirke, ki nosi naslov Absolutní
hrobař (Absolutni grobar) je pet fantazijskih sanjskih portretov. Začetna pesem, ki prav
tako nosi naslov Absolutní hrobař (Absolutni grobar), daje poudarek predvsem na
družbeni razpad, gnilost človeštva in ironično gleda na prihodnost sveta. Kot kontrast
temu stojijo portreti vsakdanjih ljudi običajnih poklicev, denimo – Kovář (Kovač),
Oráč (Oralec), njihovo vsakdanje delo pa nosi simbolne motive, kovač denimo upor,
oralec pa rodnost. V delu zbirke z naslovom Stínohry (Igra senc) Nezval nadalje
prikazuje vsakdanje predmete, v pesmih uporablja opisnost, malo podob in metafor,
jasen jezik in urejen ritem pesmi, ki je brez ločitvenih znamenj. Nezval vsakdanje stvari
tu personalizira, kar lahko vidimo tudi v pesmi Civka (Cev):
“Cívka na šicím stroji
Znepokojuje kout
S pavoukem jenž se bojí
Že by ho mohla rozšlápnout
Noha na šlapátku
Pohánějící vertikální kolečko
Jež posouvá látku
Zatím co městečko
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V okně potaženém
Vyrudlým sametem
Nad kolenem
S hravým kotětem

Rozplétá cívku
Přilepenou na kůl zahrádky
A oslepuje dívku
Jež hledí na bílé obrátky
Tak že zívá
Protahujíc skrčený klín
A naplňuje ústa v nichž se stmívá
Stínem pavučin
Ta chůze na jednom místě
Strašně ji utlouká
Zívne-li znovu jistě
Polkne pavouka.”124
V pesmi so uporabljene vsakdanje stvari; pajek, noga, dekle. Resnično spontano deluje
zgolj dekle, delno tudi pajek, ki ga je dekleta strah oz. se boji, da ga bo ta pohodila.
Optika pesmi se ves čas spreminja, edini subjekt, ki se razvija do konca pesmi pa je
dekle. A situacija se razvija dvoumno, tako da je bralec ves čas vse do konca pesmi v
dvomih, kdo pravzaprav je subjekt. Nezval dvoumnost oz. skrite elemente pesmi
nadaljuje tudi v zadnjem delu pesniške zbirke z naslovom Bizarní městečk (Bizarno
mesto), ki je izgrajena iz številnih delov brez naslova, ki pa nosijo števila od 1 do 42.
Nezval spet opravi opise, vendar so te opisi stvari in odnosi med njimi še bolj zapleteni
in pesmi delujejo kot uganke. Ob teh ugankah bralec nujno potrebuje veliko spretnost,

Vratence na šivalnem stroju / skrbi v kotu / pajka, ki se boji / da bi ga mogla zdrobiti / Noga na padalu
/ Vožnja vartikalnega koleščka / Ki dviguje poteze / Medtem ko mestece / V podloženem oknu / močno
rdečega žameta / nad kolenom / z igrivim muckom / Vratence se odvija / Prilepljeno na klin majhnega
vrta / In slepi dekle / ki gleda na beli preobrat / Da zazeha / vleče počepljenih kolen / In napolni usta v
njih se temnijo sence pajčevine / Ta sprehod na enem mestu / strašno jo biča / Če zazeha spet zagotovo /
pogoltne pajka
124
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da jih dešifrira, saj uporablja različne komponente za povezavo med stvarmi, kot recimo
v naslednjih verzih, kjer v enotno metaforo povezuje dve realnosti in v podobi viteza v
azbestnem oklepu ter elementu dima in ognja bralec ugane, da je lirski subjekt v tem
primeru gasilec:
“Rytíř
V asbestovém brnění
Skloněn
Nad nízký dubový špalek
Štípá dříví
A hází je
Do studny
Ze které stoupá
Čpavý
Krátkými plamínky zbarvený
Namodralý dým.”125
Ob pesmih ugankah obstajajo tudi pesmi sestavljanke, ki izgradijo poetično sliko. Ta
šele na koncu razkrije kontekst in pomen celotne pesmi in preteklih povezav med
različnimi podobami in predmeti. Takšne pesmi lahko bralca privedejo do drugačnih
rezultatov od pričakovanih, so subjektivni in zato lahko tudi različni, ob čimer pa jih
druži temelj surrealizma z zahtevo po svobodi. Ob zadnjem delu je potrebno omeniti
tudi velik delež pesmi, ki sledijo elementom združevanja umetnosti in poezije, v tem
primeru slikarstva in poezije, kar je bila že značilnost poetizma in pa tudi surrealizma.
To je moč videti v marsikaterih pesmih, tako različnih portretih poklicev ljudi, kot tudi
v številnih pesmih iz zadnjega dela pesniške zbirke, denimo v pesmi 13, kjer
prepoznamo ustvarjanje čeških umetnikov Štyrskýa in Toyen. Gre namreč za direktni
prenos njunih del v pesniško formo, kjer Nezval uporabi enake podobe za izgradnjo
pesmi:
“Z vikýřů

Vitez / V azbestnem oklepu/ Sklonjen /Nad nizki hrastov hlod / Seka drva / In jih meče / V vodnjak /
Iz katerega se dviga / Oster / S kratkimi plameni obarvan / Omodreli dim.
125
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Trčí
Šikmo vzhůru
Směrem k západu
Dlouhé a krásné ruce
V bílých rukavicích
Jsou na nich
Diamantové šperky
Na které
Prší.”126
Pesniška zbirka med drugim vsebuje tudi esej Dekalkomanie, v katerem Nezval pojasni
genezo celotne zbirke in estetiko celotnega surrealističnega programa. Zbirko
zaključuje poslednja politematska pesem Pyrenejská moucha (Pirenejska muha), kjer
vidimo apokaliptične vizije ob grožnji fašizma, pesem pa pomeni avtorjev odgovor na
Špansko državljansko vojno. Pred očmi vstaja mračna metaforika, ki ponekod prežema
tudi druge pesmi zbirke:
“Absolutní hrobař
Lusknutím rozdrtí v prstech mozek vlaštovky
Jež opustila jeho gigantický nos
Podobný ploutvi
Oceánských smrští
A znovu se zašklebí jediným svým vykotlaným zubem na konci topůrka
Nad podlahou této odpolední krčmy posypané pískem.....”127
Nezvalovo nadaljnje ustvarjanje vedno bolj zapušča surrealistično območje in svojo
zbirko 52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida (52 grenkih balad večnega
študenta Roberta Davida) iz leta 1936 tako nasloni na francoskega renesančnega
pesnika Villona, zbirko pa je Nezval izdal kot serijo socialnih balad z vero v svetovno
revolucijo, saj mu območje surrealizma ni nudilo odgovorov na družbene in politične
S strešnega okna / Se vlečejo / Po strani navzgor / V smeri zahoda / Dolge in krasne roke / V belih
rokavicah / Na njih je / Diamantini nakit / Na katerega / dežuje
127
Absolutni grobar / S tleskom zdrobi v prstih možgane lastovke / Ker je zapustila njegov gigantski nos
/ Podoben veslu / Oceanskih viharjev / In znova se skremži s svojim edinim votlim zobom na koncu
ročaja / Nad tlemi opoldanske krčme posute s peskom
126
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probleme tedanjega časa. Leta 1937 tako dokončno zapusti območje surrealizma z
zbirko iz leta 1938 Matka Naděje (Mati upanja), v kateri izraža zaskrbljenost nad usodo
bolne mame oz. zaskrbljenost nad usodo svojega naroda, ki ga ogroža fašizem. Tipično
profašistična zbirka je tudi Pět minut za městem (Pet minut izven mesta) iz leta 1939,
kjer je opaziti predvsem liriko z območja narave, ob tem pa predvsem domoljubno ter
protifašistično tematiko. Ti zbirki pomenita njegov odziv na zasedbo Češkoslovaške, v
svojih nadaljnjih zbirkah pa Nezval zaide v tipični socialni realizem, kjer do svoje smrti
v seriji zbirk izdaja predvsem pesmi lirsko epskega značaja.
4.3.7 Jaroslav Seifert
Jaroslav Seifert (1901-1986), se je rodil v delavski družini očeta socialistu in matere, ki
je bila katoličanka, v času svojega otroštva pa je izredno navezanost razvil do svojih
starih staršev. Družinska dvojnost se opazi tudi v njegovi poeziji, hkrati pa nanjo vpliva
tudi odraščanje v revni delavski četrti v Pragi. Slednje je eden izmed razlogov, da je na
svet lahko gledal iz perspektive navadnih ljudi, iz tega okolja pa črpal svoj ustvarjalni
zanos. Svoje šolanje je neuspešno opravljal v več različnih gimnazijah, ki jih ni
dokončal zaradi neopravičenih odsotnosti. Po nedokončanem študiju se je Seifert
zaposlil kot novinar in literat, v 20. letih pa je igral vlogo enega izmed vodilnih
predstavnikov češke avantgarde. Je eden glavnih ustanoviteljev avantgardne skupine
Devětsil, kjer je skupaj s Teigom urejal zbornik Revoluční sborník Devětsilu
(Revolucionaren zbornik Devětsil) ter mednarodno revijo Disk. Pomemben je tudi kot
prevajalec, potoval je denimo v Rusijo in Pariz, ob tem pa poskrbel za prevode
Apollinaira, ki je v marsičem vplival na češko avantgardo. Njegova prva pesniška
zbirka Město v slzách (Mesto v solzah) je izšla leta 1921, naslednja zbirka Samá láska
(Sama ljubezen) pa je izšla leta 1923. Obe sta bili napisani pod vplivom proletarske
poezije. Četudi je bil Seifert na začetku svoje ustvarjalne poti zagovornik revolucije in
je simpatiziral s komunizmom, je prav tako eden izmed podpisnikov Manifesta sedmih,
ki se je boril proti bolševizaciji novega vodstva Komunistične partije. To mu je prineslo
izgon iz partije, kasneje pa se je razočaran nad komunističnim režimom pridružil
Socialdemokratski delavski stranki Češkoslovaške. V kasnejših letih je objavil mnogo
pesniških zbirk pod vplivom poetizma, saj je že v sredini 20. let prišel pod vpliv
francoskega dadaizma, poetistično delovanje pa lahko vidimo v njegovih pesniških
zbirkah Na vlnách T.S.F. (Na valovih T.S.F) iz leta 1925 in Slavík zpívá špatně (Slavček
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poje slabe) iz leta 1926, ki se kažeta kot reprezentativni zbirki poetizma. V svojem
nadaljnjem ustvarjanju v poeziji, ko v 30. letih zavrne poetizem, se vrne v svoj utečeni
lirski glas, ki uporablja veliko elementov pogovornega značaja. To se izraža predvsem
v njegovih zbirkah Jablko z klína (Jabolko z naročja, 1933), Ruce Venušiny (Venerine
roke) in Zhasněte světla (Ugasnite luči, 1938), kjer je začel vnašati konverzacijski
idiom. V 30. in 40. letih je Seifert veliko vlogo odigral tudi kot novinar mnogih
časopisov in bil urednik več revij, med njimi denimo Rudé právo (Rdeča pravica) ,
Rovnost (Enakopravnost), Sršatec (Cinik), Reflektor. Med dobo okupacije je kot
izjemno angažiran avtor zavzel protivojna in protinacistična stališča. To je dobro vidno
v zbirki Přilba hlíny (Čelada gline, 1945), v kateri je samega sebe identificiral z usodo
Češkega naroda, ob izdaji in okupaciji pa postal tipični primer „nacionalnega pesnika“,
ki v svoji poeziji zoperstavlja vojni ter nacistični okupaciji Češkoslovaške Republike.
Po koncu druge svetovne vojne je nekaj časa vodil literarni časopis Kytice (Šopek) in
povečini urejal pesmi v revijah Právu lidu (Pravica ljudstva), Kmeni (Pleme) in Červnu
(Junij), vse do leta 1949, ko je zapustil svoj novinarski poklic in se v celoti posvetil
literaturi. V povojnem obdobju Seifertova poezija še vedno ostaja v območju
„nacionalnega“, saj opeva in reflektira zgodovino in kulturo Češkoslovaške republike,
kar lahko opazimo v pesniških zbirkah Píseň o Viktorce (Pesem o Viktorce, 1950) in
denimo Morový sloup (Kužno znamenje, 1977), ki opevata češki narod. Za njegovo
pozno ustvarjanje je značilen temačen ton, opustitev rime, predvsem pa nostalgija,
spominjanje na tragične dogodke, tematika časa, prehoda in smrti. Za svojo poezijo je
prejel vrsto državnih nagrad, v letu 1967 pa bil razglašen za narodnega umetnika. Med
leti 1968-70 je bil predsednik Češkega društva pisateljev, prav tako pa je imel kot
narodni umetnik velik ugled in vpliv v češki javnosti. Kot tak je svoj ugled velikokrat
izkoristil za zavzemanje za svobodno Češkoslovaško, med drugim pa večkrat prišel
navzkriž s komunističnim režimom, ki mu je v mladosti sledil, kasneje pa postal njegov
nasprotnik, saj je pisal proti doktrini socialnega realizma. Tako je med drugim po
samozažigu Jana Palacha javnost pozval naj ne sledi njegovemu dejanju, v letu 1976
pa je bil med prvopodpisanimi listine Charty 77, ki je kritizirala tedanji komunistični
teror in se zavzemala za svobodo umetniške besede. Zaradi svojega aktivizma se je bil
v tako imenovani normalizaciji Češkoslovaške prisiljen upokojiti, prav tako pa je bil
zaradi dvoje aktivistične vloge prisiljen svoje ustvarjanje izdajati skorajda izključno
v samozaložništvu. Je dobitnik Nobelove nagrade za književnost, ki jo je prejel leta
1984, kar je bil za Češkoslovaško velik dogodek, vendar je režim njegovo pomembnost
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pomanjšal. Umrl je leta 1986 zaradi srčnega kapi, njegov pogreb, kjer so ljudje želeli
vzpostaviti protikomunistične demonstracije pa je ves čas nadzirala komunistična
policija.
4.3.7.1 Proletarsko ustvarjanje Jaroslava Seiferta
Seifert, ki je med svojim začetnim ustvarjanjem verjel v ideje revolucije in preko nje v
prehod v boljši svet, je bil na začetku svojega ustvarjanja idejam proletarske literature
močno predan. To je vidno tako v njegovi prvi pesniški zbirki iz leta 1921 z naslovom
Město v slzách (Mesto v solzah) kot tudi v drugi z naslovom Samá láska (Sama
ljubezen) iz leta 1923. V obeh je moč najti mnoge ideje in tematike, ki so lastne
proletarski literaturi. Prvo zbirko Město v slzách (Mesto v solzah) lahko gledamo kot
eno izmed reprezentativnih del češke proletarske poezije, pesniška zbirka nam namreč
prikazuje neposreden prikaz človeških čustev, hkrati pa slikanje mestnega okolja Prage.
To je vidno v mnogih pesmih, denimo v Dobra zvest (Dobra vest), hkrati pa že v prvi
pesmi v zbirki, ki nosi naslov Báseň úvodní (Uvodna pesem), kjer Seifert mesto prikaže
kot skupek podob trpljenja, ki ga zalivajo solze delavskega razreda. Edino upanje
proletarskega razreda, ki živi v revnih praških četrtih, tam dela v tovarnah in se gnete
v majhnih stanovanjih, je začetek revolucije in izgradnja nove, pravične družbe.
Podobni občutki so izraženi tudi v naslovni pesmi zbirke Město v slzách (Mesto
v solzah):
„Kdyby na světě zázraky byly
a slzy, které z očí chudých kanou
se v jednu řeku slily,
těmito slanými slzami od pláče
zatopily by se ulice, náměstí, továrny, banky a paláce.“128
Pesnika, ki sanja o revoluciji, v kateri se bodo solze revnih ljudi združile v ogromen
val, ki bo porušil staro mesto, spremlja možnost pozabe, hkrati pa možnost za lepši in
pravičnejši svet. Kot dodaja Pešat, je tipična preprostost Seifertovih pesmi, v katerih
izraža sočutje z življenjem navadnih ljudi, ki živijo v revščini in žalosti in upajo na

Če bi na svetu bili čudeži / In solze, ki padajo iz oči revnih / Bi se zlile v eno reko /V teh slanih solzah
od joka / Utopile bi se ulice, trgi, tovarne, banke in palače.
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boljšo prihodnost, dopolnjena z zaščitnim znakom Seifertove poezije – hiperbolo. To
lahko najdemo v podobju pesmi Řeč davu (Govor množice), še posebno očitno pa
v verzu „Kdybychom chtěli a plivli na slunce, / zhasne“ 129 , ki kombinira naivnost,
humor in skorajda samoparodijo. Hiperbolo najdemo tudi v zadnji pesmi pesniške
zbirke naslovljeni Báseň nejpokornější (Pesem najponižnejših):
„jsem ten, jenž v revoluci střelí první,
jsem ale také ten, jenž první padne
a který první přiklekne, by zavázal raněným rány,
zázračný jako bůh a mocný jako bůh,
jsem víc,
jsem ještě mnohem víc,
a přece nejsem nic
než milosti zástupů pokorně odevzdaný
básník
Jaroslav Seifert.“130
Pešat poudarja, da prav hiperbola deluje kot osnovno načelo konstrukcije zbirke, blaži
vpliv naivnih idej, močne vzgibe in klišeje, tako ustvarja edinstvene pesniške elemente
in kot taka dodaja Seifertovi proletarski poeziji enotnost (Pešat et al, 2000). V prvi
pesniški zbirki včasih neposredno, včasih pa prav skozi uporabo hiperbole iz
vsakdanjega življenja Seifert nagovarja čustva bralcev. Četudi gre za reprezentativno
zbirko proletarske poezije, pa je potrebno dodati, da glede na ostale avtorje proletarske
poezije v sami zbirki ni opaziti močnih idej propagande, pač pa avtor bolj zaide na pot
zavestnega prikazovanja portretov življenja z etičnimi notami humanizma in je zato
tudi izredno priljubljen med tedanjim bralstvom.

To prikazovanje je lastno celotni njegovi ustvarjalni poti, hkrati pa se vidi tudi v njegovi
drugi pesniški zbirki iz leta 1923 z naslovom Samá láska (Same ljubezni). Ta še vedno
pripada proletarski poeziji, a hkrati vsebuje pesmi, ki so veliko bolj poglobljene. V njih

Če bi želeli pluniti na sonce / ugasne
Sem ta, ki v revolucijo ustreli prvi / In sem tudi ta, ki prvi pade /In ki prvi poklekne, da bi ranjenim
obvezal rane, / Čudežen kot bog in močan kot bog, / Sem več, / Sem še mnogo več, / A še vedno nisem
nič /Kot milostni gostitelj ponižno predani / Pesnik /Jaroslav Seifert
129
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še vedno najdemo nekatere ponavljajoče motive in tematiko, ki smo jo zaznali v prvi
pesniški zbirki, vendar nam hkrati pomeni tudi korak naprej. Eden izmed motivov oz.
tematik je tudi revolucija, ki se pojavlja kot osrednja tematika že v prvi pesniški zbirki,
vendar pa je v drugi pesniški zbirki ta izrisana veliko bolj konkretno, Seifert pa ji poda
realistični okvir. Kot sicer pove že ime zbirke Samá láska, motive revolucije povezuje
z ljubezensko tematiko, kar je denimo vidno v pesmi Slavný den (Slavnostni dan):
„Jak se sluší pravému proletářskému pěvci,
byl jsem na Prvního května na Václavském náměstí,
stoje v řadách mezi truhláři, kovodělníky, nádeníky a ševci,
[...]
pod rudými prapory, které vášnivě vlály,
k modrému nebi jsme hlučně provolávali
řeči plné pýchy, nadávek, vzdoru a síly,
[...]
Pryč s buržoazií, modla kapitálu ať se svalí,
ať žije Rusko, Třetí internacionála buď zdráva!
[...]
my také chceme mít k obědu vepřovou se zelím,
k večeři telecí s nádivkou anebo na paprice;“131

Sanje lirskega subjekta o novem svetu, ki se bo izgradil po revoluciji v pesmi
potemtakem niso nič več nekaj abstraktnega, pač pa so specifično in konkretno
prikazane kot svet navadnih ljudi, ki sanjajo o boljši prihodnosti. Če potegnemo
vzporednice s pesmijo iz prve pesniške zbirke Modlitbě na chodníku (Molitev na
pločniku), v kateri pesnik moli, da bi za revolucijo umrl na „barikadah revolucije“, pa
se v pesmi Sloky milostné (Kitice ljubezni) iz druge pesniške zbirke položaj pesnika in
njegove molitve spremeni. Tudi v drugi pesmi namreč pesnik hrepeni po revoluciji,
vendar hkrati hrepeni tudi po ljubezni, saj si ju ne predstavlja ločeni, kar lahko vidimo
znotraj verzov:
Kakor se pritiče pravemu proletarkemu pevcu / Sem bil prvega maja na Vaclavovem trgu / Stoje
v vrstah med tesarji, kovinarji, čevljarji in delavci, / [...] / Pod rdečimi zastavami, ki so strastno plapolale
/ K modremu nebu smo glasno klicali / Besede polne ponosa, žalitve, kljubovanja in moči, / [...] / Dol
z buržoazijo, idoli kapitala naj se sesujejo / Naj živi Rusija, Tretja internacionala bodi zdrava! / [...] / tudi
mi hočemo za kosilo svinjino z zeljem / za večerjo teletino z nadevom ali papriko;
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„nebojte se, mí dobří přátelé, že v tomto lásky zaplání
zapomenu na to, co je nám nejdražší,
že zapomenu na žal a bídu chudých a že mi láska zabrání,
abych nevznesl do výšky korouhev nadějí,
to ne: láska k velikým věcem mé srdce unáší,
a kdyby má milá sebepevněji
kolem svého hrdla spoutala moje ruce
a sebevíc mě láska k jejímu klínu táhla dolů,
na ty barikády, na ty barikády, až bude revoluce,
s mou milou půjdeme spolu.“132
Če je torej prva pesniška zbirka odražala politično revolucijo, katere namen je bil
emancipacija proletariata, je druga pesniška zbirka bolj osredotočena na povezovanje
revolucije z ljubeznijo, kar lahko dojemamo kot novo umetniško formo znotraj
Seifertovega pisanja. Za prvo pesniško zbirko je značilen tudi negativen pogled na
sodobni svet mesta in industrije, tega pa v drugi pesniški zbirki zamenja bolj
pozitivističen pogled, ki na nekaterih mesti deluje skorajda kot slepo občudovanje.
Tipični primer lahko najdemo v pesmih Elektrická lyra (Električna lira) in Všecky krásy
světa (Vse lepote sveta), kjer že lahko vidimo elemente kasnejšega poetizma. Podobno
kot poetisti, si Seifert v drugi pesniški zbirki prizadeva za vključitev sodobnih dosežkov
civilizacije v polje poezije, hkrati pa svojo poezijo obogati tudi z eksotičnimi motivi.
Ti so vidni že v pesmih Paříž (Pariz), Námořník (Mornar), Černoch (Črnuh), ob enem
pa v pesmi prihaja tudi Seifertov humor, ki je viden tudi v pesmi Jarní (Pomlad):
„A jestliže mne věříte a mohu vám dát
radu přátelskou a pravou,
nebojte se, slečno, nikdy milovat;
a políbí-li vás někdo ve tvář pravou,

Ne bojte se, moji dobri prijatelji, da v tej ljubezni zaidem / Pozabim na to, kar nam je najljubše, / Da
pozabim na žalost in bedo revnih in da mi ljubezen prepreči, / Da bi ponesel na višave prapor upanja /
Ne: ljubezen do velikih stvari mi srce odnaša / A ko bi moja ljuba nedostopna / Okoli svojega vratu moje
roke vrgla / In kolikor me ljubezen k njenemu klinu vleče doli / Na te barikade, na te barikade, da bo
revolucija, / Z mojo drago greva skupaj.
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nastavte levou.“133
Humor, optimistični slog ter navdušenje za tehniko je še bolj viden v naslednjih
avtorjevih zbirkah, s katerimi zapušča območje proletarske poezije in se nagiba
k čistemu poetizmu. To je vidno v zbirkah, objavljenih po letu 1925, kjer so pesmi
igrive, vesele in optimistične, ob tem pa je potrebno povedati, da Seifert ves čas ohranja
določene elemente, ki jih je uporabljal že v območju proletarske poezije, kot so
zajemanje iz vsakdanjega sveta in izreden čut za sočloveka in človeštvo.
4.3.7.2 Poetistično ustvarjanje Jaroslava Seiferta
Seifert se iz začetnega območja proletarskega ustvarjanja prav preko elementov
humorja, optimizma in radosti v svojem nadaljnjem delu obrne na območje poetizma.
Njegovo poetistično ustvarjanje je sicer vidno že znotraj nekaterih pesmi, denimo
v pesmi Všecky krásy světa (Vse lepote sveta), v zbirki proletarske poezije Samá láska
(Samo ljubezen), najbolj vidno pa postane v drugi polovici 20. let oz. leta 1925, ko izide
njegova pesniška zbirka z naslovom Na vlnách TSF (Na valovih TSF). Ta zbirka
označuje prvo Seifertovo poetistično delo. Kratica TSF v njej stoji za „telegrafie sans
fil“ oz. brezžično telegrafijo, vidimo pa tipično poetistično opevanje tehnike. Samemu
podnaslovu „poezija Jaroslava Seiferta“ se pridruži še moto oz. posvetilo Teigu,
Nezvalu in Honzlu: „Na tváři lehký žal hluboký v srdci smích,“ kar bi lahko prevedli
kot „površna žalost na obrazu, globoka v srcu smeha.“ Zbirka je bila izdana večkrat,
število pesmi in njihova reprezentiranost v zbirki sta se nekajkrat zamenjala, največja
sprememba pa se je zgodila tudi naslovu. Tega zamenja v Svatební cesta (Medeni
tedni), ki pa se kasneje zopet umakne začetnemu, originalnemu naslovu Na vlnách TSF
(Na valovih TSF), vendar je v kasnejših izdajah izpuščen prav grafični aspekt pesmi in
nekaj pesmi, denimo Rébus (Rebus) ter Objevy (Odkritja), kjer že zaradi grafičnega
izpusta izgubi tudi sam kontekst pesmi. Na vlnách TSF (Na valovih TSF) je tipično
poetistična zbirka, saj Seifert v njej slavi velemestno življenje, dosežke civilizacije in
njen fantastični razvoj v tehniki. Ob njej se pojavijo elementi brezžičnega telegrafa, ki
daje zbirki tudi naslov in pa eksotični motivi z imaginarnih potovanj, kar je prav tako
ena izmed značilnosti poetistične poetike. V pesmih avtor izraža ljubezen do sveta

In če mi verjamete in vam lahko dam / Nasvet prijateljski in iskren / Ne bojite se, gospodična, nikoli
ljubiti; / In če vas poljubi nekdo na desno lice, / Nastavite levo.
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tehnike, do neonskih luči, električne energije, prometa na ulicah, številnih obrazov in
nenehne spremenljivosti. V pesniški zbirki najdemo pogoste eksotične motive, denimo
v pesmih Apollinaire (Apollinaire), Marseille (Marseille), Odjezd lodi (Izpljujte ladje),
Mramorové město (Mramorovo mesto), Žhavé ovoce (Vroče sadje), ob tem pa eksotične
implikacije prepoznamo tudi v pesmi Svatební cesta (Medeni tedni), ki je dala ime tudi
kasnejši izdaji pesniške zbirke. Pogosti so motivi z avtorjevih potovanj po Franciji,
Švici in Italiji, saj je pesniško zbirko zaznamovala prav pot v Pariz, kjer je avtor prejel
mnogo inspiracije. Prav Pariz je Seifertu namreč pomenil rojstvo modernih
umetnostnih smeri in idealno okolje za navdih, vendar je tega izpolnil v območje
čistega češkega poetizma, ki se v zbirki kaže v sanjskih verzih, grajenih na asociativni
igri in domišljiji. To je vidno v pesmi Večer v kavarne (Večer v kavarni), kjer subjekt
večer preživi z eksotično lepotico v eni od številnih kavarn, ob tem pa v svojem govoru
uporablja posebne idiome in izrazje s katerimi izgradi atmosfero pesmi, kot denimo
„chocholy chryzantém jak lehká pštrosí pera“ („vršaci krizantem kot lahko nojevo
pero“):
“VEČER V KAVÁRNĚ
Princezno Salome procházíš se mým snem
vidím tvůj účes mezi číšemi a hrozny vína
ó jaké štěstí býti básníkem
básníkem s očima podivína
Číšník svou hlavu nese na stříbrné míse.”134
Pogoste pa so tudi pesmi, grajene na motivih igre (Zloděj a hodiny/Zlodej in ure), lirične
anekdote, denimo pesmi Žárovka (Žarilna nitka), Útěcha (Uteha), Napoleon
(Napoleon) in vizualne pesmih kot so Počitadlo (Računalo), Cirkus (Cirkus), Rébus
(Rebus) ter Objevy (Odkritje), ki korespondirajo z originalno grafiko Karla Teiga,
vendar so v kasnejših izdajah izpuščene.

Večer v kavarni / Princesa Salome sprehajaš se v mojih sanjah / vidim tvoje lase med čašami in grozdi
/ o kakšna sreča je biti pesnik / pesnik z očmi čudaka / natakar nese svojo glavo na srebrnem pladju.
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Slika 1:Jaroslav Seifert, Počitadlo (Na vlnách TSF)

Slika 2:Jaroslav Seifert, Objevy (Na vlnách TSF)
Naslednja poetistična zbirka Jaroslava Seiferta nastane v letu 1926 in nosi naslov Slavík
zpívá špatně (Slavček poje slabo), kjer je naslov zbirke citat Jeana Cocteaua. Prvi del
zbirke še ohranja glavne poetistične elemente, kot denimo asociativne besedne igre in
tematiko sodobnega sveta kot izvira vtisov in užitkov, vendar pa ton pesmi že potemni
in iz igrivega značaja nastopi v bolj resno tematiko. To je v zbirki najbolj opazno
v motivih žalosti, smrti in vojne. Ta sprememba v temačnejši tok poetističnega
ustvarjanja je dobro vidna v pesmi Písni o smrti (Pesem o smrti), kjer je iz motiva smrti
sestavljena celotna pesem. Vendar pa je potrebno povedati, da tudi so tudi pri motivu
smrti opazni mnogi poetistični elementi, ki ta motiv preoblikujejo v besedilno igro, saj
za motivom smrti stoji zgolj stopnjevanje samega življenja.
“A tak umřem chudi
umřeme prosti
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se zlatými zuby
v bílé dásni”135
Za drugi del pesniške zbirke je značilen spomin na vojno, kot denimo v pesmi Staré
bojiště (Staro bojišče) ter Balada že Champagne (Balada iz Šampanije), kjer je pesmim
dodan tragičen karakter in žanrski prehod k baladi kot tudi v pesmi Balada (Balada).
V tretjem delu pesniške zbirke prav tako prevladuje tematika vojne in revolucije, ob
tem pa rojstvo nove sovjetske Rusije, kar dobro vidimo predvsem v pesmih Moskva
(Moskva), Píseň o Moskvě (Pesem o Moskvi), Lenin (Lenin) ter Město Leninovo
(Leninovo mesto), kjer portretira tudi svoj obisk Sovjetske zveze. Hkrati tem pesmim
dodaja tudi težo domovine oz. svojega doma, kot denimo v pesmih Jabloň se strunami
pavučin (Jablana z nizi pajčevine) ter Chléb a růžez (Kruh in vrtnice), z zadnjo pesmijo
pa avtor zaključi krožni tok samega naslova in mota zbirke v verzih:
„Pro smutek světa,
můj drahý básníku,
slavíci zpívají špatně …136
V naslednjih pesniških zbirkah Seifert sicer še uporablja poetistično matrico, vendar se
od samega izhodišča poetizma že oddalji. Če je v drugi pesniški zbirki poetističnim
elementom priključil tudi smrt, vojno in melanholijo, v svoji tretji pesniški zbirki iz leta
1929 z naslovom Poštovní holub (Poštni golob) svoje glavne motive usmeri predvsem
v dom in čas oz. minevanje tega. Zbirka kot rečeno še uporablja določeno poetistično
matrico, kot je denimo poetistično živahnost in bizarnost v pesmih Tanec dívčích košil
(Ples dekliških srajc), Měsíc nad plynárnou (Mesec nad plinarno), Mezi řádky (Med
vrsticami), vendar se po motivih od poetizma tudi že oddalji. Seifert namreč odide na
svojo prepoznavno pesniško pot melanholije, občutljivosti, zazrtosti v notranjost in
melodijo, kot je vidno denimo v pesmih Mokrý obraz (Mokra slika) ter Jablko a šavle
(Jabolko in sablja). To je razvidno tudi v naslednji pesmi, kjer sicer avtor uporablja
tipično poetistično rimo denimo loučí – končí – končí (poslovi (se) – (nekaj se) konča
– (nekaj se) konča) in očima – počíná – počíná (oči – začenja (se) – (začenja (se)),
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Umrem reven / umrem svoboden / z zlatimi zobmi / v beli dlesni
O žalost sveta, / moj dragi pesnik, / slavci pojejo slabo.
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vendar je tematika večnega vračanja domov in kroženja časa med začetkom in koncem
že odmik od karnevalskega območja začetnega poetizma.
„Bílým šátkem mává,
kdo se loučí,
každého dne se něco končí,
něco překrásného se končí.
Poštovní holub křídly o vzduch bije,
vraceje se domů,
s nadějí i bez naděje
věčně se vracíme domů.
Setři si slzy
a usměj se uplakanýma očima,
každého dne se něco počíná,
něco překrásného se počíná“137
4.3.7.3 Surrealistično ustvarjanje Jaroslava Seiferta
V kolikor pri Seifertu ob njegovem proletarskem in poetističnem ustvarjanju še vedno
govorimo o mladostniških poskusih iskanja izraza, pa lahko njegovo surrealistično fazo
upoštevamo kot prvo obdobje, v katerem se njegov izraz razmahne do vrhunca. Harkins
razlaga, da je v dveh zbirkah iz tega obdobja, Jablko s klína (Jabolko z naročja, 1933)
in Ruce Venušiny (Venerine roke, 1935), dosega trdno ravnovesje med formo in
vsebino, nasploh pa v teh zbirkah izraža optimizem, netipičen za predvojni čas. Prav
tako v večini pesmi najdemo konkretizacijo ljubezenske tematike in dialog v
pogovornem jeziku. Na večer podpisa Münchenskega sporazuma je leta 1938 izdal
zbirko Zhasněte světla (Ugasnite luči, 1938), nato pa leta 1940 Světlem eděná (Odeta v
svetlobo), v kateri proslavlja lepote Prage, v pesmih pa zajema zapleteno in čudovito
preteklost, tako da postaja predmet pesnikove čutne ljubezni. Tako kot v prejšnjih
poetikah tudi v surrealističnem ustvarjanju najdemo tematiko lepote Prage, lepih
Bel šal imava / kdo se loči / vsak dan se nekaj konča / nekaj prekrasnega se konča. / Golob pismonoša
s krili tolče po zraku / vrača se domov / z upanjem in brez upanja / večno se vračamo domov. / Otri si
solze / in nasmej se z objokanimi očmi / vsak dan se nekaj začne / nekaj prekrasnega se začne.
137

195

mladih deklet, njegovih prijateljstev in matere, s katero poveže tudi podrobne spomine
na odraščanje v območju Žižkov. (Iggers, 1986) Zanimivo je, da se je surrealizem sploh
uveljavil pri Seifertu, saj se je leta 1929 oddaljil od skupine Devětsil. Njegova prva
surrealistična zbirka, Jablko s klína (Jabolko z naročja) je še toliko bolj posebna, saj se
postavi v kontrast splošnemu vzdušju smrti, nočnih mor in grdote, ki je takrat prevevalo
družbo in umetniško ustvarjanje. Morda prav zaradi neobremenjenega vzdušja – v
zbirki namreč najdemo pretežno baladne pesmi, ki tematizirajo ljubezen – Seifert tudi
uspel zamenjati Nezvala kot enega najbolj priljubljenih pesnikov svojega časa. (Iggers,
1986)
V svojem nadaljnjem ustvarjanju se iz območja poetizma in delnega surrealizma, ki ga
je opaziti v zbirki Jablko z klína (Jabolko z naročja), katere lastnost so lirične pesmi,
polne ironije, nostalgije in zaznavne lepote in osebna intimnost občutkov pridobiva na
splošni veljavnosti, vrne na območje političnih vprašanj in skrbi za domovino. Že v
predvojnem obdobju je to vidno v zbirki Ruce Venušiny (Venerine roke), še toliko bolj
pa v zbirki Jaro, sbohem (Spomlad, zbogom) iz leta 1937, ki je odgovor na porajajoči
se fašizem. V njej znotraj pesmi kot so Píseň (Pesem), Jaro (Pomlad), Rok (Leto) in
mnoge druge predvsem opeva ljubezen do domovine, ki jo pogosto simbolizira dekle.
Ljubezen do domovine je še toliko bolj vidna v njegovem ustvarjanju v medvojnem
obdobju, v dobi mobilizacije in okupacije Češkoslovaške, ko z domoljubno tematiko,
motivi iz ljudskih pesmi in protinacističnimi pozivi napiše pesniške zbirke Zhasněte
světla (Ugasnite luči) 1938, Vějíř Boženy Němcové (Pahljača Božene Nemcove) 1940,
Světlem oděná (Platirane luči) 1940 ter Kamenný most (Kamneni most) 1944, romance
in legende pa posveti mestu Pragi. Med povojnim delovanjem je bil Seifert s svojo
priljubljenostjo tako vpliven med bralci, da je oblast nehala izdajati njegova dela, zato
večino zbirk izide v samozaložbi. Tako se takoj po koncu vojne denimo v pesniški
zbirki Přilba hlíny (Čelada gline) iz leta 1945 zahvaljuje osvoboditeljem, ob
obžalovanju za žrtve pa radosti konca vojne. Ta tematika, predvsem pa vpliv iz
domovine in njene kulture, je vidna tudi v zbirkah Památce Vladislava Vančury
(Spomenik Vladislavu Vančuri) 1945, Ruka a plamen (Roka in plemen) 1948, Šel malíř
chudě do světa (Šel slikar slabote po svetu) 1949 ter Píseň o Viktorce (Pesem o
Viktorce) 1949, ki pa vedno boj zahaja v Seifertovo značilno melanholijo, opevanje
narave in nostalgijo za otroštvom in ranimi spomini. Ti so najbolje vidni denimo v
zbirkah kot so Maminka (Mamica) 1954, Chlapec a hvězdy (Fant in zvezde) 1956,
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Koncert na ostrově (Koncert na otoku) 1965 in druge, napisane pred 70. leti. V letih do
svojega ustvarjalnega konca Seifert svojo poezijo izdaja predvsem v samozaložbi,
celotno poezijo pa prežema spomin, verzi, namenjeni prijateljem in ljubeznim ter
pogled na celotno dotedanje avtorjevo življenje, pa tudi motivi bližnje smrti in teme.
To je vidno v zbirki Morový sloup (Kužno znamenje) 1973, ki ob ljubezni in lepotah
žensk vsebuje motive smrti, minljivosti in razočaranja nad politično situacijo. Glavni
motiv in tematika spomina je prisotna tudi v zbirkah Deštník z Piccadilly (Dežnik z
Piccadillija) ter Všecky krásy světa (Vse lepote sveta) iz leta 1979, Seifert pa svojo
pesniško pot zaključi s pesniško zbirko Býti básníkem (Biti pesnik) iz leta 1983, v kateri
vidimo rekapitulacijo in premišljevanje o avtorjevem življenju in pesniški poti.
4.3.8 František Halas
František Halas (1901-1949) je najpogosteje povezan z iskanjem tragičnih in absurdnih
položajev posameznika v modernem svetu, politično pa je tudi večkrat izrazil svoje
pristaštvo demokraciji in humanističnim principom, ki jih je zagovarjal v imenu
celotnega češkega ljudstva. Rodil se je v Brnu, po materini smrti leta 1909 pa sta se z
očetom preselila v Svitavko. Halasa pa ni zaznamovala zgolj materina smrt, temveč
tudi smrt treh bratov in sester, zaradi česar se večina njegovega dela pretežno ubada s
prikazovanjem smrti. Ob smrti pa se v njegovem pisanju vidi tudi pozitivna podoba
otroštva, ko je odraščal s celotno družino, z njo pa se povezuje tudi idealizirano
podeželje. Med prvo svetovno vojno je životaril skupaj z babico, nakar se je 1920
ponovno zaposlil v knjigarni, leta 1923 pa je objavil prve pesmi v komunistični reviji
Srsatec. Med leti 1926 in 1925 je urejal avantgardno revijo Pásmo (Območje), kjer se
je seznanil tudi z ustvarjanjem skupine Devětsil, ki je sicer bolj aktivno delovala v
Pragi. Po vojaški službi leta 1925 se je za pol leta preselil v Pariz, kjer je spoznal
Jindricha Styrskega in Toyen, po vrnitvi na Češko pa je po priporočilu Jiríja Mahena
dobil delovno mesto v založništvu Orbis v Pragi, kjer je ostal vse do leta 1945.
(Svoboda) Njegova prva pesniška zbirka Sépie (Sepija, 1927) vsebuje močne
eksistencialistične tendence, tematizira pa pomen človeškega obstoja. Neprestano se
giba med življenjem in smrtjo, obenem pa se sprašuje tudi o kreativnosti in njenih
načelih. V tem času se je Halas že vživel v praško življenje in se spoprijateljil z Saldo,
enim najpomembnejših kritikov tistega časa. Veliko se je družil tudi s katoliškim
pesnikom Janom Zahradníckom in štiri leta mlajšim Vladimírjem Holanom. Čeprav je
njegovo ustvarjanje predstavljalo opozicijo takratnemu ustvarjanju skupine Devětsil,
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predvsem Seifertu in Nezvalu, pa se v začetni poeziji še močno čuti prav vplive
proletarske in poetistične misli. V drugi zbirki Kohout plasí smrt (Petelin zbudi smrt,
1930) še vedno tematizira smrt in življenje, izrazito pa se začnejo kazati tudi druge,
idejne značilnosti njegovega pisanja – igrivost, spontanost in akutna senzitivnost,
združena z družbenim zavedanjem (Svoboda, 1999). V njegovi poeziji se začne
vzpostavljati oksimoron, paradoksalno stanje podob, ki jih podaja s prosto asociacijo
na eni in introspekcijo ter na drugi strani z iskanjem temeljnih vrednot, prek katerih
prikazuje tragični položaj življenja. Halas izda 1935 eno svojih najbolj poznanih in
kontroverznih zbirk, Staré zeny (Stara ženska), ki poveličuje starajoče se dele ženskega
telesa. Kritiki so jo kasneje blatili kot pošastno, brezoblično in globoko pesimistično
pesem, polno grdote starajoče ženske, Halasa pa označili kot morbidnega in
perverznega pesnika. (Svoboda, 1999) Na udaru je ostal vse do 1956, ko ga je njegov
komentator Ludvík Kundera, skupaj z nekaterimi znanimi pesniki in kritiki – Janom
Grossmanom, Františkom Hrubínom, Zdenekom Pešatom in Janom Trefulko – želel
oprati obtožb in poudariti njegov pomen v razvoju češke poezije. Po vojni izda še zbirko
V rade (V liniji, 1948), v kateri pesmi predelujejo nacistične grozote, zaznamuje pa jih
močno moralno zavedanje. S tem se začne zadnja faza Halasovega ustvarjanja, v kateri
meša različne sloge jezika – med redko rabljene ali nove besede vpleta vulgarizme,
meša tradicionalne pesniške oblike, konkretne podobe pa sopostavlja z abstrakcijami.
Po vojni je postal vodja Oddelka za publikacije na Ministrstvu za informacije, nekaj
časa pa je tudi deloval kot predsednik PEN-a. Leta 1949 je zaradi kroničnih težav s
srcem umrl v Pragi.
4.3.8.1 Poetistično ustvarjanje Františka Halasa in njegovo ustvarjanje znotraj
temnega poetizma
František Halas je, kot že rečeno, s svojo poetiko, ki so ji mnogi očitali neprivlačnost
in odsotnost melodike, ustvarjal predvsem na območju jezikovnega eksperimentiranja
in izrazne metaforike. Po eni strani njegova poezija služi družbi, kar je razvidno v
njegovem pisanju, ki se reflektira socialne problem, na drugi strani pa njegova poezija
ostaja v območju človeške notranjosti in občutji, ki se jim pridružuje erotika, ob tem pa
tudi melanholija, zavedanje o ničnosti življenja in bližina smrti.
Kot član komunistične stranke je bil na literarnem področju urednik nekaj časopisov,
med njimi tudi avantgardno pomembnega časopisa Pasmo (Območje). Svoje poetično
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ustvarjanje je začel v območju poetizma med leti 1924 – 1926, kar je razvidno tudi v
zbirki Sépie (Sepija) iz leta 1927, ki ima še znake poetizma, vendar tipičnim
poetističnim igram asociacij, poetistični imaginaciji in radosti riše kontraste žalosti,
melanholije in obupa. Zbirka iz leta 1927 se namreč že rodi v območju krize poetizma,
ko tega preplavijo temnejši toni, katerih pripadnik je tudi Halas. Njegova najbolj znana
in najpomembnejša zbirka, ki nakazuje prehod v temni poetizem je Kohout plaší smrt
(Petelin ustraši smrti) iz leta 1930, v kateri prepoznamo motiviko poetizma, vendar
prevladujejo motivi smrti in grenkobe. Ob tem pa je pomemben tudi motiv spominjanja
na vojno, kar zbirko karakterno približa tako Bieblovemu Nový Ikaros (Novi Ikarus)
ter Nezvalovim Básne noci (Pesmi noči).
Večji del v zbirki poleg motiva spominjanja vojne, eksistencialnih motivov žalosti in
obupa prevzema območje smrti. Smrt prevzema celotno zbirko, prisotna je večji del v
vsaki pesmi, tako v podobju narave dopolnjuje življenje, ki mu pomeni antipol, obenem
pa se zliva tudi v življenje samo. V zbirki ob motivih smrti avtor pusti nekaj upanja, ki
je prisotno zgolj ob otroštvu, torej času, v katerega pa se smrt že počasi zapisuje. Halas
smrt zapisuje pod površino stvari, v njihovo bistvo, kjer je zapisana minljivost, ob tem
pa bolečina in tesnoba ljudi. Smrt je vseprisotna in na njeni poti ji nič ne uide, ne otroci,
ne narava, celo mesto in podeželje ne, kar Halas s pomočjo teme in svetlobe prikaže v
naslednji pesmi:
„Noc stoupá do hlavy a vrávorám
smysly neznámými zvídám chtivě
bojácný dech vzpurně polykám“
„Van smrti se lísá kolem čela
kohout hvězdy zobe zpívá
smrt se vyplašila.“138

Motiv petelina, ki se pojavi v imenu zbirke najdemo tudi v nekaterih drugih pesmih,
razložimo pa ga lahko na več načinov. Če Halas smrti pripiše atribut teme, je ravno
petelin tisti, ki zjutraj prikliče svetlobo v temo noči in tako premaga območje smrti.
138

Noč stopa v glavo in se opoteka / pohlepno iščem s svojimi neznanimi čuti / plašen dih kljubovalno

pritajim / Veter smrti se smuče okrog čela / Petelin kljuva zvezde poje / smrt se je ustrašila.
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Smrt je tu prikazana kot nekaj naravnega, hkrati pa je življenje junakov v pesmi
zaznamovano prav z njo, saj je pogled na preživetje prikazan brez iluzij, z strahom pred
praznino, ki postaja človeški vsakdan. Na ta način Halas kruto in brez iluzije življenje
in smrt prikaže kot povezana, z vsemi atributi strahu pred praznino in ničem, njegovi
lirski junaki pa brez iluzije zrejo v temo. V takšni poeziji vidimo bližino
eksistencializma oz. njegove problematike, saj so prvotni elementi poezije skepticizem
čutov, izguba zaupanja, razočaranje nad svetom, smrt pa potegne življenje in vse
njegove lepote v dokončen razpad in temo. Za zbirko je značilen prav kontrast in
paradoks, saj v bližino postavlja kontradiktornost elementov, ki stojijo na nasprotnih
bregovih. Hkrati je za zbirko značilna pesniška spontanost, ki pogosto rezultira v
dramatičnost. To je vidno predvsem na že omenjeni izgradnji motivov, ki potekajo
preko kontrasta in neskladnosti, kar lahko vidimo tudi v naslednjih verzih:
Přilba hlíny „Noci rozsviť se lítostí
pro zrno hořčičné jež klíčí
ať vzejde ve vší skromnosti
Noci rozsviť se radostí
pro růži která voní
ať zvadne ve vší tichosti.“139

V svojih kontrastih Halas uporablja mnogo metaforike, ki pa za razliko od poetistov ne
sledi asociativni metodi in metodi igranja z besedami, pač pa izraznosti daje večjo
intenziteto, hkrati pa je njegov verz pogosto nepravilen in raztrgan, njegov jezik pa je
pogovoren s pogostimi asonancami in kakofonijami.
Kot rečeno, je Halas v svojem ustvarjanju na območju avantgardne poezije predvsem
na svojem začetku, denimo v zbirki Sépie (Sepija) ter Kohout plaší smrt (Petelin ustraši
smrti), ki jo lahko uvrstimo v območje temnega poetizma, saj se Halas nahaja predvsem
v območju smrti in teme. Kmalu se z območja avantgarde preseli v zanj značilno
pesimistično poetiko, ki jo najdemo v zbirki Tvář (Obraz) 1930, Hořec (Encijan) 1934
– v kateri najdemo baročno strukturo verzov – ter Staré ženy (Stare ženske) 1935, ki z

Čelada gline “Noč razsvetli se obžalovanja / za gorčično zrno da zaklije / da zraste v vsej skromnosti
/ noč razsvetli se z radostjo / Za cvetico ki diši / Da ovene v vsej tišini.
139
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litanično formo prikazujejo propadanje. Tej tematiki se pridruži protivojna tematika in
protifašistična stališča Halasa ob obdobju grozeče nevarnosti nacizma, denimo v zbirki
Dokořán (Široko odprto) iz leta 1936 in v zbirki Torzo naděje (Torzo upanja) iz leta
1938. Ta predstavlja čustveno reakcijo nad Münchenskim sporazumom, Veliko
Britanijo in Francijo označi kot izdajalki, češkemu bralcu pa želi zdramiti vero,
kljubovanje in upor proti nacizmu ter fašizmu. Ta tematika je vidna tudi v pesniški
zbirki Naše paní Božena Němcová (Naša gospa Božena Nemcova) v kateri tragično
življenjsko zgodbo češke književnice primerja z usodo češkega naroda. V zbirki Ladění
(Oglasiti) iz leta 1942 izbere ustvarjanje od leta 1938 do leta 1941, leta 1947 pa pod
naslovom Já se tam vrátím (Jaz se tja vrnem) izda lirično prozo, kjer se osredotoča na
svojo mladost. V svoji poslednji pesniški zbirki z naslovom A co? (In kaj?) iz leta 1957,
predstavi spremembo v svoji poetiki, saj so pesmi v zbirki izrazito surove, izgrajene
čimbolj učinkovito, kompaktne. Avtobiografski motivi, povpraševanja o naravi in
smislu poezije spremlja tudi povpraševanje povojne ureditve Češkoslovaške države, pa
tudi širše celotne človeške civilizacije. Halasa pa je, preden je dokončal zbirki Potopa
(Potop) in Hlad (Mraz), ki ju je načrtoval, žal že prehitela smrt.
4.3.9 Vladimír Holan
Vladimír Holan (1905-1980) je v češki književnosti znan tudi pod vzdevkom črni angel,
saj se je v ustvarjanju posvečal predvsem temnim in tragičnim vidikom življenja. Rodil
se je leta 1905 v Pragi, poezijo pa je začel pisati že v srednji šoli, ki pa jo je predčasno
zapustil in se zaposlil kot uradnik na Uradu za pokojnine. Vendar mu birokratski sistem
ni odgovarjal in leta 1935 se je dokončno prepustil življenju svobodnega pisatelja. Na
začetku tridesetih je na Holanovo ustvarjanje močno vplivalo prijateljstvo z Vilémom
Závado in Janom Zahradnícko, skupaj so predstavljali t. i. generacijske pesnike.
Oddaljili so se od poetističnega ustvarjanja, ki je črpalo iz modernega življenja in
tehnologije ter se bolj posvetili eksistencialističnim problemom temačne strani
življenja. Predvsem Holanova poetika, ki je od vseh treh pesnikov v svoji temačnosti
šla najdlje, je predstavljala močno antitezo Seifertu, še bolj pa Nezvalu, ki mu je Holan
leta 1930 namenil zbirko Triumf smrti. Pesmi v tej zbirki so polne premorov in ostrih
prelomov, tako da delujejo kot fragmenti, ki zgolj namigujejo na izgubljene podobe.
Pojavljajo se neologizmi, nenavadna jukstapozicija besed – kot da so izrazi živi sami
po sebi in ne potrebujejo substance v resničnosti. (Holy, 1999) V njegovi peti zbirki,
Kameni, pricházís ... (Kamen, prihajaš ..., 1973), se že jasno vidi Holanova tipična
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konstrukcija sveta, ki je nasičen z metaforami, tako abstraktnimi kot konkretnimi.
Pesmi zaznamuje občutje nesoglasja subjekta z okolico, povsod pa sta kot izmenjava
notranjega dialoga prisotna dva tiha glasova, polna vprašanj in neizrečenih besed, ki
jih Holan zaznamuje s tropičjem. Ne glede na njegovo odmaknjenost v liriko pa se je
tudi med okupacijo glasno izražal z zbirkama Zárí 1938 (September 1938) ter Odpoved'
Francii (Odgovor Franciji), v katerih je ponudil glas celotnemu narodu, njegovi želji
po obrambi domovine in obup ob kapitulaciji nacistom, ki so jo doživeli 1939. Tudi po
vojni je Holan nadaljeval s pisanjem poezije, ki se je ukvarjala s socialno in politično
problematiko, kar se dobro vidi v zbirki Rudoarmejci (Vojaki rdeče vojske, 1946), ki
jo je napisal po tem, ko je spoznal ruske vojake, ki so služili na fronti. V primerjavi z
bolj eksperimentalnimi začetki se je Holan po letu 1940 vrnil k bolj tradicionalnim
oblikam izražanja, še vedno pa je ohranil značilno melanholično vzdušje, ki ga je
zaznamovalo že od začetka. V času totalitaristične komunistične oblasti je Holan padel
v kategorijo avtorjev, ki jih niso izdajali. Med tem obdobjem pa se je intenzivno
ukvarjal s prevajanjem španske, avstrijske in nemške lirike, težila pa ga je tudi
neozdravljiva bolezen njegove hčerke. V tem obdobju je napisal nekaj svojih najboljših
del, ki pa so bila objavljena šele v šestdesetih, recimo Bolest (Bolečina) ter Noc s
Hamletem (Noč s Hamletom). Tudi konec šestdesetih zanj ni predstavljal pretirano
plodovitega obdobja, napisal je zgolj pesnitev Toskána (Toskana), ki jo tako kot ostalo
poezijo, po ukinitvi cenzure, zaznamuje odsotnost metafor, izraz je izredno verističen,
obenem pa se poveča občutenje nesmiselnosti in strahu pred neuspehom. Holanova
hčerka Katerina je umrla leta 1977, on sam, ki pa je izgubil voljo do življenja pa ji je
sledil 3 leta kasneje.
4.3.9.1 Poetistično ustvarjanje Vladimírja Holana in njegovo ustvarjanje znotraj
temnega poetizma
Vladimir Holan je eden izmed redkih avtorjev, pri katerih razen v redkih primerih ni
opaziti sledi ideologije in politike, za njegovo poezijo ni značilno popisovanje
stvarnosti, pač pa iskanje bistva v notranjosti človeka ter vprašanje obstoja, ljubezni,
časa in smrti. Velik motiv poleg smrti je tudi skrivnostnost, kjer v poeziji ne nastopa
objektivna resničnost, ampak pesnikova notranja krajina. Obenem za njegovo poezijo
velja, da je izrazito zapletena, saj abstrakcijam sledijo abstrakcije, pod površinskostjo
pesmi pa se paradoksalno skriva življenjsko bistvo.
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Svoje pesniško ustvarjanje je Holan pričel v območju poetizma s pesniško zbirko
Blouznivý vějíř (Domišljijska pahljača) iz leta 1926, v kateri najdemo ljubezenske,
eksotične in igrive pesmi s sanjskimi prividi, kjer pa je na eni strani zapaziti poetistično
igrivost, na drugi strani pa že območje melanholije in žalosti. Pesniško zbirko Blouznivý
vějíř (Domišljijska pahljača) lahko razumemo kot poetistično delo, ki ga je Holan
kasneje označil kot napako v svojem pesniškem opusu. V pesmih zbirke je torej še
opaziti eksotične motive in poetistično igrivost, ki jo denimo lahko vidimo že v začetni
pesmi zbirke Zasneženy dum (Zasneženi dom). V njej npr. vidimo tipično poetistične
motive potovanja, kjer lirski subjekt v očeh Marije, s katero igra šah, odpotuje do
Jeruzalema, ob tem pa je sama atmosfera pesmi ljubezenska in igriva:
“Cigareta lasky
Hedvabne more lasky
Zatiši na oknech
Princezny s hvezdami na oblacich polštaru
O Panno Maria hraji s Vami šach
A ve Vašich očich odpluju až do Jeruzalema.”140
Podobno poetistično motiviko najdemo tudi v mnogih drugih pesmih, kot denimo tudi
v pesmi Josef z Arimatie (Jožef iz Arimatije), kjer se ob eksotičnem motive črne kave,
tobaka, oliv in nežnih sanj konec pesmi zaključi z motivom Kristusovega groba:
“Monseigneur
Pri černe kave myslite na nežny snih
Ktery se svažuje do krivych oliv
A z modravych kruhu velebnych
Sve cigarety
Spletate nadšeny venec

Cigareta ljubezni / Svileno morje ljubezni / Tihožitje na oknih / Princese z zvezdami na oblakih blazin
/ O Devica Marija igram z vami šah / In v Vaših očem odplujem do Jeruzalema
140
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Na hrob Kristuv.”141
Tudi v pesmi Modre zatiši (Modro zatišje) v verzih prav tako najdemo tipično eksotično
motiviko, vendar se atmosfera pesmi že premika v območje žalosti, ki je še toliko bolj
značilno za kasnejše Holanovo ustvarjanje:
“Nebeska čiško čaje s Buddhou v pozadi
Zmaten jsem plakal krokum naslouchal
Slavnosti činske v stinech poudlouchych
Jsem ješte včera miloval.”142
Območje žalosti, melanholije in smrti se tako še bolj razširi v njegovih kasnejših
izdajah, ena izmed najbolj znanih Holanovih pesniških zbirk znotraj tega območja pa
je Triumf smrti (Triumf smrti) iz leta 1930, ki temelji na drugačni filozofiji življenja in
estetike, kot je lastna poetističnemu ustvarjanju. Triumf smrti je ena izmed odločilnih
zbirk v Holanovem opusu, saj jo je avtor po izdanju v letu 1930 večkrat spremenil,
znotraj preuredil in izključil nekatere pesmi. Skozi leta preurejanja izpadejo daljše
epske pesmi na račun lirike, ki v sebi pogosto nosi skrite kontekste. V svojih pesmih se
Hora obrača stran od opisnosti in presega poetistično ustvarjanje, saj so njegove pesmi
predvsem lirske. Med motivi prevladuje melanholija, podobe so na trenutke
impresionistične, vezane na otroštvo in ljubezen, hkrati pa njim ob bok postavlja smrt.
Prva izdaja Triumf smrti iz leta 1930, ki na začetku vsebuje moto Françoise René de
Chateaubrianda: “Scházelo mi něco, čím bych vyplnil propast svého bytí,” (“Daj mi
nekaj, s čimer bom napolnil svojo bit.”) je obsegala tri med seboj ločena poglavja
(Zmizelá katedrála (Izgubljena katedrala), Granátové jablko (Granatno jabolko),
Triumf smrti (Triumf smrti), ki jih odpirajo daljši citati. Vidi se, da je Halas vpliv jemal
predvsem z območja francoske literature ob tem pa seveda prepoznamo tudi močne
vplive Karla Mache. Glavna motivika je predvsem narava, ljubezen in smrt, narava in
mesta pa se med seboj dopolnjujejo, tako da jih na trenutke težko ločimo drug od
drugega, podobno pa je tudi z ljubeznijo in smrtjo. Lirski subjekt je pogosto vezan na

Monseigneur / Pri črni kavi mislite na nežen sneg / Ki se spušča na krive oljke / In z modrikastih
krogov častitljivih / Svoje cigarete / Spletate sijajen venec / Za Kristusov grob
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Nebeški goblet čaja z Budo v ozadju / Zmeden sem jokal korake poslušal / Kitajske svečanosti v
sencah dolgih / Sem še včeraj ljubil.
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ozadje narave, predvsem minevanje letnih časov, s katerimi avtor uprizarja tudi različne
faze življenja. Smrt se v zbirki naprej zapisuje posredno, preko ozadja zgodbe in se
prikazuje v motivih žalosti, melanholije, pa tudi joka in teme. Pogost atribut smrti je
senca. Iz območja teme se slika otroštvo in adolescence, katere poglavitni motiv je
motiv ljubezni in erotike. Slednje vidimo tudi v podobi katedrale, ki jo avtor s pomočjo
domišljije spreobrača iz resnične katedrale vse do abstraktne izgubljene katedrale
ljubezni, kot je vidno v naslednjih verzih:
„Hleďte,ʻ řekla jste hlasem
setkaným v křehkost skla –
,jak ocúnovým časem
zlomena
je naše katedrála
v tón neživý,
tam pomalu stín svála
jsem já i vy.“143
Spominjanje na otroštvo in adolescenco gre po kronološki liniji, otroštvo pa je opisano
veliko bolj idilično, kot krhko, a tudi igrivo, pogosto na meji s sanjami in resničnostjo.
Na drugi strani pa je čas adolescence medtem opisan v veliko bolj temačnih tonih. V
teh vidimo prve zavrnitve, mnogo motivov ljubezni, ki presegajo čas v sedanjost, hkrati
pa v prvem delu, kjer je motivika smrti manj izrazita, ta vseeno počasi prihaja v čas
odraščanja s svojo temačnostjo in strahom. Toliko bolj vstopi v drugi del zbirke, ki sicer
nadaljuje motiviko in melanholijo prvega dela, a vsebuje motiv izginotja človeškega
bitja in življenja v smrti, ki se prvič pojavi v pesmi Tanec ve vyhnanství (Ples v
izgnanstvu). V drugem delu prav tako vidimo motive ljubezni, vendar so ti šibkejši,
toliko bolj pa je prikazan motiv pretakanja časa in podobe noči, polnoči, lune, temnega
neba, teme, kjer se lirski subjekt zave nepreklicnega minevanja časa:
„Co povědět? Je půlnoc
bez hvězdy skloněná,

Poglejte, ste rekli z glasom / srečanju v krhkosti stekla – / kakor v času žafrana / zlomljena / je naša
katedrala / v ton neživi / tam počasi senca vetriča / sem jaz in vi.
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ponurý blankyt lijáků,
hlubina zamčená.”144
Tematizacija časa je povezana z motivom smrti, ki se mu pridružuje strah, zmedenost
in odsotnost ljubezni, saj ta s svojo močjo ne premaga strahu pred končnim in med
prepadom dveh ljubimcev. Smrt glavno vlogo prevzame v tretjem delu zbirke, kjer so
človeški čuti oslabljeni, smrt pa se pomakne v ozadje. Ob tem Holan uporabi svojo
značilnost znotraj poezije, saj v večini pesmi uporablja mnogo kontrastov. To je še
posebej vidno v kontrastu sveta otroštva, ki je pogosto vir sanj in na drugi strani
odraslost, kjer je realnost obarvana tragično. Ta postopek je eden bolj izrazitih v njegovi
siceršnji poetiki, za katero je značilno tudi mešanje različnih ravni jezika in rušenje
jezikovnih struktur, pogosto podkrepljeno s paradoksi in razkoli, kar njegovi poeziji
daje značaj hermetičnosti, vendar se bistvo skriva prav pod navidezno površinskostjo
pesmi.
Na ta način lahko torej vidimo, da je Holan svoje začetno ustvarjanje znotraj poezije
sicer res začel v območju poetizma, ki se je nato ob krizi tega gibanja premaknilo k tako
imenovanemu temnemu poetizmu oz. koncu karnevala, od tega pa se dokaj hitro tudi
oddalji. Od začetne zbirke Blouznivý vějíř (Domišljijska pahljača), kjer se je ukvarjal z
novo poetiko, se v nadaljnjem ustvarjanju premakne predvsem v območje
eksistencializma, kjer je tematika podobna ekspresionizmu po značilnih motivih smrti,
groze in minevanja sveta. Slednje je vidno v zbirkah Vanutí (Lebdeti) – 1932, Oblouk
(Pločevina) – 1934 ter Kameni, přicházíš… (Kameni, prihajaš) – 1937, pa tudi v njegovi
najbolj znani pesniški zbirki Triumf smrti (Triumf smrti), ki jo po nekaterih značilnostih
lahko približamo gibanju temnega poetizma. Ob koncu 30. let v Holanovi poeziji
opazimo reakcijo na družbeno-politično situacijo tedanje dobe, kjer se postavi na stran
upora proti nacizmu, po drugi svetovni vojni pa je napisal nekaj pesniških zbirk, ki
slavijo Sovjetsko zvezo, osvoboditev Češkoslovaške in herojstvo navadnega
prebivalstva. V tem obdobju je najbolj znana pesniška zbirka Panychida (Spominska
maša), ki slavi padle in mučene v vojni. Holan ima v tem času velike probleme z
izdajanjem svojih del, saj je, kot rečeno, njegova poezija pogosto težje razumljiva in
dvoumna. Tako večina njegovih del izide šele v 60. in 70. letih, v njih pa je tipična
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Kaj povedati? Je polnoč / brez zvezde sklonjena, / mračen sinji naliv, / globočina zaklenjena.
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motivika in tematika posvečena predvsem človeški nepopolnosti, tipičnim
eksistencialnim vprašanjem – npr. vprašanju smrti in tragičnosti – ki ga spremljajo do
konca njegove pesniške poti.
4.3.10 Vilém Závada
Rodil se je leta 1905 v Hrabovi, kjer je tudi opravljal osnovno šolo, med letoma 1917
in 1923 pa je obiskoval klasično gimnazijo v Ostravi. Po letu 1923 se je vpisal na
Filozofsko fakulteto v Pragi, kjer je študiral slovansko književnost, češčino in
francoščino, študij pa je leta 1929 tudi uspešno zaključil. Podobeno kot pri Halasu
njegovo delo zaznamuje pesimistično občutje, polno prizorov tragičnega življenja, tako
da njegova dela včasih označujejo tudi za nihilistična. V prvi zbirki Panychida
(Spominska maša, 1927) se še močno čuti vplive prve svetovne vojne, ki jih posreduje
prek spominov na otroštvo in očeta, ki mu ga je vojna vzela. Čeprav se poslužuje
poetističnih prvin in metod, kot je recimo asociativno nizanje podob, pa se njegove
pesmi nagibajo bolj v eksistencialno tematiko. Med letoma 1930 in 1932 je deloval kot
redaktor časopisa Rozpravy Aventina, med 1932 in 1937 pa revije Listy. Tudi v drugi
pesniški zbirki Siréna (Sirena, 1932) ohrani pesimistično naravnanost, temačno vzdušje
iz prejšnje zbirke pa je celo preraslo v gnus nad življenjem in apokaliptično vizijo
uničenja sveta. (Putna) V naslednji zbirki Cesta pěšky (Sprehod, 1937) se v njegovem
pisanju zgodi preobrat, namesto eksistencialnega prevpraševanja o smislu obstoja pa se
poda na hojo za vrednotami, ki presegajo samovšečnost življenja. Najde jih v
vsakdanjih opravilih ljudi in njihovi solidarnosti, tako da mu ljudje iz okolice Ostrave
postanejo nov vir za socialistično obarvano poetiko. Med vojno izda zbirko Hradní věž
(Grajski stolp, 1940), kjer se vrne k tragičnemu občutju, v izrazu pa se mu uveljavi bolj
abstraktna poezija, ki je bližja simbolizmu. Po letu 1945 se je pridružil komunistični
partiji, kar je opazno tudi v njegovem ustvarjanju, saj se je slednje po vojni ponovno
obrnilo v smer prikazovanja vsakodnevnega življenja in širšega družbenega konteksta.
Leta 1948 je bil postavljen na funkcijo ravnatelja narodne in univerzitetne knjižnice,
vendar je od funkcije že naslednje leto odstopil in od leta 1953 naprej deloval samo še
kot urednik in pisatelj. Pred smrtjo se je ponovno vrnil k svojim eksistencialističnim
začetkom, tako v zbirki Jeden žívot (Eno življenje, 1962) kot Na prahu (Na pragu,
1970) se namreč ponovno začne spraševati o življenjskem obstoju, ki pa ga v Jeden
žívot (Eno življenje) ne popelje v temačni pesimizem, pač pa ga najde v metaforičnem
bogastvu narave. Tako v teh zbirkah najdemo tudi veliko pesmi, ki jih je napolnila
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domača pokrajina v okolišu Ostrave. Pri zbirki Na prahu (Na pragu) se pesnik že boji
prihajajoče smrti, subjekt obvladuje depresija, strah in brezup, ki pa ga razreši z
nakazovanjem optimizma in sprijaznjenostjo s preteklim življenjem v zadnji zbirki
Živote, díky (Življenje, hvala, 1977). Umrl je leta 1982 v Pragi.

4.3.10.1 Poetistično ustvarjanje Viléma Závade in njegovo ustvarjanje znotraj
temnega poetizma
Pesniško ustvarjanje Vielema Zavade je izrazito pesimistično, polno življenjske
tragedije, kar ga približuje tudi Halasu. Razlog za tako pesimistično, nihilistično
poezijo lahko vidimo v njegovih osebnih izkušnjah ob smrti očeta, izkušnje s prvo
svetovno vojno, hkrati pa zaradi okolja v katerem je živel, saj je Ostrava eno izmed
največjih središč težke industrije v tedanji Češkoslovaški.
Svojo pesniško pot Zavada začenja v gibanju Devětsil, ko v letu 1927, ko gibanje
poetizma počasi že zamira, izda svojo pesniško zbirko Panychida (Spominska maša),
ki je delno še pod vplivom poetizma, vendar njegove značilnosti Zavada preoblikuje in
pripelje v območje pesimizma. Zbirko je moč razumeti kot praznovanje mrtvih, hkrati
pa kot spominjanje prve svetovne vojne, življenje znotraj nje je napolnjeno z žalostjo
in bolečino. Ob tem sicer vidimo poetistične elemente, vendar njihova vera v lepoto
življenja in vseh stvari tukaj že zbledi v tragiko.
Pesniška zbirka je razdeljena na dve poglavji, med katerimi v prvem delu prevladujejo
krajše pesmi, drugi, večji del pa zajema pesnitev Panychida (Spominska maša). Uvodna
pesem Procitnutí Ahasverovo (Ahasverovo prebujenje), kjer je lirski subjekt večno
nezadovoljen posameznik, ki brez doma tava naokoli, avtor pa prikazuje družbene
prevrate. Pesnitev Panychida (Spominska maša) je pravzaprav maša za mrtve oz. žrtve
prve svetovne vojne, kar je pogost motiv v zbirki. Temu se pridružuje tudi motiv mesta,
kjer je narava skoraj odstotna, v kolikor pa je v manjši meri prisotna, je negostoljubna
in sovražna, kot je vidno tudi v pesmi Báseň melancholie (Pesem melanholije), ki je,
kot pove že naslov, tipično melanholična pesem. V sami zbirki je v največji meri
prisoten motiv vojne, ki prevzame tudi motive ljubezni in družbe, kar se kaže v
odtujenosti človeka in njegovi izločenosti iz družbe. Ob tem pa Zavada ob prikazu
ljubezni do rodne zemlje ves čas prikazuje kontraste med svetlobo in temo, ljubeznijo
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in kruto usodo ter prepadom med sanjami in resničnostjo, ki pa jo Zavada pogosto
nadomesti z že omenjenim motivom rodne zemlje, s katero je človek nepreklicno
povezan. Edine svetlejše motive v zbirki nosita otroštvo in ljubezen, ki pa sta že
povezana z uničujočo preteklostjo in pogosto vodita v razočaranje, v drugem primeru
pa odraslost oz. kruto spoznanje realnosti sveta. To vodi v občutja samote, hrepenenja
in melanholije, vendar ob njih najdemo tudi elemente sočutja in človeške topline, kjer
je človeški subjekt zapisan razkolu med sanjami in hrepenenjem in na drugi strani kruto
realnostjo. Ob tem išče svojo rodno zemljo, kjer bi našel toplino, vendar kot večni tujec
in brezdomec te ne najde, ob tem pa obstaja izločen iz družbe in ni sposoben odgovora
na temeljna življenjska vprašanja. Svet je krut in na ta način prikazan kot zapor človeka,
edino rešitev oziroma osvoboditev pa ponudi prav smrt, ki jo Zavada prikaže izven
običajne kategorije groze in strahu v podobi ženske, stare prijateljice, ki bo rešila
človeka. Lirski junak je v pesmih pasiven, vendar izločen od sveta vseeno ohranja
upanje, da bi na svetu našel prostor, namenjen sebi, vendar je v svojem iskanju
neuspešen, saj je med njim in svetom nepremostljiv prepad. Pogosta je transformacija
iz sveta spominov, kjer je teža bolečine največja ob motivu vojne in novega sveta,
vendar je tudi v transformaciji prisotno protislovje, ki se prikaže kot človeška
nezmožnost preobrazbe:
„Ale všechno se mění, ty sám se měníš též jak počasí
a naříkáš, že se ti už nelze změniti.“145
Zbirka potemtakem vsekakor sodi v območje temnega poetizma, saj za razliko od
poetizma ne slavi življenja, pač pa se utaplja v pesimističnih tonih, poetistični motivi
pa se redko kažejo v podobi mesta in civilizacijskih dosežkih, kot so raketa in žarnica,
in eksotiki kot na primeru uporabe plantaže tobaka, vendar so ti uporabljeni na drugačen
način in vsebujejo melanholično atmosfero. Iskanje bistva, ki je značilno za to zbirko,
sovpada s tedanjo dobo, v kateri poetistično območje doživlja krizo v iskanju izraza.
Odklon od poetizma pa ni viden samo v pesimističnem vzdušju, pač pa tudi v
nemelodiki verza, ki je trd in nestabilen, uporaba kompleksne sintakse, arhaizmov ter
intelektualnega izrazja pa Zavadov slog ločuje od mnogih drugih pesnikov tedanjega
časa. Nadaljnje poetično ustvarjanje Zavade je od njegove prve pesniške zbirke
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Toda vse se spreminja, tudi ti se spreminjaš kakor vreme / In tarnaš, da se ti še ne da spremeniti.
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Panychida (Spominska maša), ki je delno še pod vplivom poetizma torej vedno bolj
obrnjeno k pesimizmu in nihilizmu. Vizije propadanja sveta in temnine življenja so
vidne že v njegovi drugi pesniški zbirki Siréna (Sirena), temu tragičnemu občutju pa se
leta 1937 priključi tudi pesniška zbirka Cesta pěšky (Sprehod), kjer pa se tragika delno
umakne socialnim in nacionalnim vprašanjem ter upanju v solidarnost in del navadnih
ljudi, kot Zavadov odgovor na ogroženost Češkoslovaške s strani nacizma in fašizma.
Nacionalni simboli in prevprašavanje nacionalne usode se vidijo tudi v pesniški zbirki
Hradní věž (Grajski stolp) iz leta 1940. Na ta način se približa tudi socialistični tematiki,
denimo v zbirki Město světla (Mesto svetil) leta 1950, vse nadaljnje zbirke pa nato
prevprašujejo človeško usodo in njegove temelje obstoja, ki jih Na prahu (Na pragu) iz
leta ob smrti spremljata strah in brezup. Zavada pa svojo pesniško zanimivo konča z
zmerno optimistično pesniško zbirko z naslovom Živote, díky (Življenje, hvala) leta
1977, ko se nekaj let pred svojo smrtjo sprijazni z dosedanjim življenjem.

4.4 Ostalo češko pesniško ustvarjanje in gibanja v medvojnem času
Ob avantgardnem ustvarjanju pa je v poeziji potekalo tudi bolj konzervativno,
religiozno pesništvo. Predstavniki te katoliške smeri poezije, ki je v večji meri črpala
iz literarnih obdobjih pred vznikom avantgarde so Jakub Deml, František Křelina – v
njunih delih prevladuje predvsem ruralnost – in Jaroslav Durych, v čigar delu se poleg
katolicizma prikazuje tudi bogato obdobje češke preteklosti, posebno baroka katerega
preoblikuje v naturalizem. Ob njih v tej smeri prepoznamo tudi Františka Hrubína, na
katerega je izredno vplival takratni spiritualizem, in pa Bohuslava Reyneka, ki v poeziji
pogosto prikazuje živalske motive iz stare in nove zaveze, prek katerih prikazuje
človeško preprostost. Izdal je tri zbirke, Rybí šupiny (Ribje luske), Rty a zuby (Ustnice
in zobje) in Had na sněhu (Had na snegu). Kot zadnjega in obenem najbolj
uveljavljenega avtorja katoliške poezije moramo omeniti še Jana Zahradníčka, pesnika,
ki je v sredino svojega humanističnega ustvarjanja postavljal samo eno gotovost –
Boga. Veliko literarnih vplivov je prevzel tudi od svojih prijateljev Seiferta, Halasa ter
Hore. Zaradi svojega dela je bil pridržan v zaporu, tako da so njegove pesmi nekaj let
lahko izhajale samo v tujini. Med njegova najbolj znana dela spadajo Pokušení smrti
(Mamljivost smrti) in Jeřaby (Žerjavi). V slednji se kaže njegova prelomna točka, ko
tematiko smrti in bolečine iz prejšnje zbirke zamenjajo motivi nežnosti in lepote sveta.
Ob tem je potrebno omeniti tudi poezijo »času a ticha«, torej časa in tišine, katere
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glavna predstavnika sta bila Jaroslav Seifert in Josef Hora, poleg tega pa se element
časa in njegovega minevanja pojavlja tudi marsikje drugje. Pomembna pesniška smer,
ki smo jo že omenili ob t. i. temnem oz. resnem poetizmu je tudi poezija »samoty a
vykořeněnosti« oz. samote in skrušenosti, za katero je značilna tragična in neizbežna
človeška usoda. Glavni predstavniki te smeri so predvsem Vladimír Holan, František
Halas ter Vilém Závada, ki smo jih omenili ob temnem poetizmu, saj so v svojem
začetnem ustvarjanju delno izhajali iz njega, kasneje pa se v celoti obrnili v tematiko
smrti, teme in tragike. Med vojnim časom je bila opazna tudi poezija »národního
ohrožení« oz. narodne ogroženosti, ki se je razvila na odziv podpisa Münchenskega
sporazuma leta 1938. To je poezija, ki je želela razorožiti Hitlerjevo vojsko, tako da bi
jih sama moč verzov postavila pred lastno podobo in bi zaprepadli ob grozotah in
napakah, ki so jih naredili. Te pesmi lahko razdelimo na dve podsmeri, patriotske
pesmi, ki so izkazovale ljubezen državi tako, da so opisovale njene lepote, in politične
pesmi, ki so problematizirale takratno družbeno stanje. Glavna predstavnika sta bila
Jaroslav Seifert z zbirko Zhasněte světla (Ugasnite luči), v kateri opisuje
determiniranost Čehov, da kljubujejo Hitlerju, in zbirko Vějíř Boženy Němcové
(Pahljača Božene Němcové); ter ob njem še Halas z zbirko Torzo naděje (Trup upa),
kjer izraža občutek izdanosti s strani Britanije in Francije. Ob tem obstaja tudi tako
imenovana »Historická literatura« oz. historična literatura, ki se pojavi predvsem med
vojnim obdobjem, glavna tematika pa je zgodovina, vojna in narod, saj je usmerjena
predvsem v zgodovino in povzdigovanje češkega naroda, ob pridobitvi in kasnejši
izgubi svoje lastne države. V 30. letih, ko Češkoslovaško okupirajo nacisti, se tematika
vojne še stopnjuje, ob tem pa znotraj literature avtorji iščejo svoj izvir predvsem v
bogati in cvetoči zgodovini češkega naroda, predvsem znotraj časa narodnega
preporoda, hkrati pa je pomembna tema tudi obdobje teme oz. okupacije, ki se je začela
z fašizmom in nacizmom. Ta literatura je sicer bolj vezana na območje proze, dva izmed
vidnejših predstavnikov sta predvsem Karel Schulz ter Václav Kaplický, vendar to
tematiko češke zgodovine najdemo tudi v območju poezije. Motivika vojne je izrazita
tudi v tako imenovani »Legionářski literaturi«, ki se prav tako večji del pojavlja znotraj
romanov, a jo najdemo tudi v poeziji. Slednja je v svoji formi in izrazju tipično
tradicionalna, njena glavna tematika pa so spomini čeških legionarjev na vzhodno
fronto. Ta literatura je bila izredno priljubljena med prvo republiko, med okupacijo in
po letu 1948 pa je bila prepovedana s strani režima, podobno kot se je zgodilo tudi
avantgardnim tvorbam.
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5 SLOVENSKI DEL ANALIZE AVANTGARDNE POEZIJE
5.1 Uvod
Ob zaključku analize češkega avantgardnega ustvarjanja znotraj poezije, si bomo v
nadaljevanju ogledali slovenski literarni del avantgarde. Ta se je podobno kot češka
postopoma razvila iz prehodnih smeri tradicionalne literature in modernizma, kjer je v
slovenskem prostoru opazno predvsem ustvarjanje poezije znotraj ekspresionizma, ki
pa ne ustreza avantgardnim načelom v celoti. Vendar je ob tem potrebno dodati, da
avantgardno polje samo po sebi ni homogeno, pač pa v njem najdemo mnogo različnih
smeri in vplivov, saj se konec koncev vzpostavi prav prek oz. proti predhodnim
literarnim pojavom. Slovenska literatura med obema vojnama med leti 1918 in 1941 je
tako svoje vplive vzemala predvsem iz območja tradicije oz. t. i. moderne, prek del
Ivana Cankarja, Dragotina Ketteja, Josipa Murna in Otona Župančiča ob tem pa bila
seveda dovzetna tudi za vplive iz tedanjih evropskih tokov. To je predvsem vidno pri
gibanju ekspresionizma, ki je bil odločilnega vpliva na slovensko literaturo v prvi
polovici 20. stoletja. Gibanje ekspresionizma je nastalo po izkušnji prve svetovne
vojne, ob razpadu občih evropskih vrednot pa je bilo pomembno predvsem v literaturi,
kjer so ob razkroju humanističnih idealov prisotne tematike tesnobnega občutja in
zahteva po duhovnem preporodu človeka. V slovenski literaturi je ekspresionizem, ki
se je pojavil sočasno z evropskim ekspresionizmom prevladoval predvsem v liriki, prav
tako pa v prozi in dramatiki. Skupaj s slovensko zgodovinsko avantgardo
ekspresionizem kroji slovensko literaturo do 30. let 20. stoletja, ko njun primat
prevzame gibanje socialnega realizma, ki se v svoji osnovi vrača k vsakdanji stvarnosti
in k malemu človeku ter je kritičen do meščanske družbe. To gibanje v slovenski
literaturi vztraja do leta 1941.
Kar se tiče slovenske zgodovinske avantgarde, je ta torej živela v času od leta 1918 do
leta 1930 hkrati z gibanjem ekspresionizma. O samih specifikah slovenske zgodovinske
avantgarde smo že govorili v teoretičnemu delu, iz katerega izhaja, da znotraj poezije
Slovenci za razliko od Čehov nismo imeli trdno organizirane avantgardne skupine na
področju literature, pač pa slovensko avantgardo na področju poezije predstavljata dva
najbolj izrazita avantgardna pesnika na slovenskih tleh; to sta Anton Podbevšek in
Srečko Kosovel. Ob novomeški pomladi kot avantgardni skupni ali kasnejšem
konstruktivističnem ambientu namreč ne gre zgolj za ustvarjanje v poeziji, pač pa gre
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za likovne, gledališke in ostale intermedialne poteze avantgarde, iz katere kot pesnika
avantgarde izstopata prav omenjena Podbevšek in Kosovel. Ob njunem delu bomo
analizirali njuno produkcijo, hkrati pa se dotaknili tudi problematike avantgardnega
ustvarjanja pri obeh. Oba avtorja sta namreč problematična, Podbevšek z izrednim
avantgardnim zanosom, ki pa zelo kmalu ugasne, Kosovel pa s tem, da so njegove
avantgardistične tekste objavili šele posthumno. Problematiko bomo v analizi poskušali
razrešiti oz. bolje osvetliti, ob tem pa pokazati, da se slovenska zgodovinska
avantgarda, ki se začenja s Podbevškovim nastopom v območju futurizma in končuje v
območju konstruktivizma, ki je odmeval na umetnostnem, gledališkem, predvsem pa
pesniškem področju s Kosovelovimi inovacijami konsi, lahko primerja s tedanjo
sočasno avantgardno produkcijo Evrope. Oba avtorja bomo primerjali na kronološki
način od njunih začetkov in iskali različne vplive na njun razvoj, te pa podkrepili tudi
z elementi iz njunih življenjepisov. Ob tem bomo ob koncu slovenske zgodovinske
avantgarde znotraj literature, ki pa je odločilno vplivala na nadaljnje smeri, še posebno
na kasnejši neoavantgardizem, na kratko pregledali še ostalo neavantgardno pesništvo
tedanjega časa.

5.2 Slovenski pesniki znotraj območja avantgarde (po letnici rojstva)
5.2.1 Anton Podbevšek
Anton Podbevšek (1898–1981) velja za prvega slovenskega avantgardističnega
ustvarjalca. Rodil se je leta 1898 v Novem mestu kot prvi izmed otrok v številčno
družino očetu čevljarju Mihaelu Podbevšku in materi Julijani Rogljič, ki sta se iz
okolice Kamnika preselila v grad Grb pri Novem mestu, prej v lasti meščanske družine
Smola češkega rodu, kjer je njegov oče prejel službo hišnika. V letu 1912 je njegov oče
ob gradu kupil bližnjo hišo, kamor je preselil družino, v hiši pa se ukvarjal tudi s
čevljarjenjem. Tam od leta 1912 do leta 1920 Podbevšek z manjšimi prekinitvami
preživi svoje otroštvo, ki ga sam kasneje opiše kot srečnega, ob tem pa že začenja s
svojo najzgodnejšo ustvarjalno fazo znotraj poezije (Dović, 2007). Kot pojasnjuje
Dović, naj bi mladi Podbevšek osnovno šolo verjetno obiskoval v bližini Šmihela,
gimnazijo pa je med leti 1909 in 1917 obiskoval v Novem mestu, skupaj z Miranom
Jarcem, in že takrat kazal svojo željo po nastopanju ter zanj značilen patos,
egocentrizem in ekscentričnost. Njegovo pesniško ustvarjanje se začne že zelo zgodaj,
ko prelomi z dotedanjo književno tradicijo in postopoma že prehaja klasično obliko
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verza. S svojimi nastopi začne že v mladosti, v gimnazijskih letih je namreč, kot
pojasnjuje Vrečko: “[...] v šoli in novomeški okolici prirejal recitacije in se navduševal
za vse moderno in prevratno. Vsako jutro je pred začetkom pouka, stoječ na gimnazijski
klopi sredi razreda v zanj kasneje nadvse značilnem slogu govoril sošolcem o veliki
evropski umetnosti in o tem, da je tudi Novo mesto lahko enakopraven del tega velikega
svetovnega dogajanja.” (Vrečko, 1999: 50). Ob tem je, kot pojasnjuje tudi Dović med
gimnazijskimi kolegi užival ugled, leta 1915 pa je urejal ilegalni, šolski časopis Album,
ki pa se žal ni ohranil. Že tedaj pa se s svojo formo in besedili izrazito loči od
ustvarjalnega okolja in tudi kasneje, kot pojasnjuje Dović, v svojih spominskih zapisih
za tedanji čas močno poudarja samotarski element navdiha. Slednjega išče v “doživetju
fantastičnih oblik v naravi”, kjer pa ga izkustvo narave ne vodi “k (novo)romantični
kontemplativnosti temveč v “samoto moči”, v katere se vari nov tip umetnika –
kozmično anarhistični “božanski stvarnik.” (Dović, 2007)
Za prvo ohranjeno Podbevškovo pesem štejemo Hipoteza bolnega kraljeviča iz leta
1912, sicer pa nam njegovo zgodnje pesniško ustvarjanje danes ni dostopno, saj naj bi
po lastnih izjavah Podbevšek do leta 1922 (ko mu je bilo štirinajst let) “napisal in uničil
več pesniških zbirk, v katerih je ‘izčrpal znane forme.’” (Vrečko 2000: 12) Gre za dela
od začetkov do Žoltih pisem, svoje dejanje pa je pojasnil z zapisom v rokopisu Ob
prihodu Halleyeve zvezde repatice (pojav iz otroštva, ki ga jemlje kot znamenje rojstva
svoje poezije): “Zdaj čutim odpor do vseh pesmi, ki sem jih rimal. Rimanje opuščam
in začenjam graditi verz z eno samo besedo v verzu. Skoraj vselej postajajo pesmi
figuralne in me prav zato zadovoljujejo ." (Podbevšek, 2010) Po postopnem opuščanju
tradicionalnih oblik in rimanja je ostal nekje pri baročni likovni pesmi oz. v smeri
vizualne poezije, ki je vplivala tudi na njegovo nadaljnjo ustvarjalno pot. V pesniško
dogajanje Podbevšek aktivno vstopi kot šestnajstletni provokator v začetku leta 1915,
ko v reviji Ljubljanski zvon pri uredniku Janku Šlebingerju želi objaviti svoj pesemski
cikel Žolta pisma. Ta poskus objave cikla futurističnih pesmi danes velja za začetek
slovenskih zgodovinskih avantgard, ki pa ga urednik Ljubljanskega zvona zavrne, češ
da gre za “nesramno bagatelizacijo jezika” ter “zbirko rebusov”.(v Dović, 2007) Kot
pojasnjuje tudi Dović, ciklus ni zavrnjen zavoljo svojih futurističnih tendenc, saj
urednik “ni bil vnaprej nenaklonjen tovrstnim trendom,” hkrati pa se v tedanjem
slovenskem literarnem prostoru že govori o samem gibanju futurizma. Zavrnjen je bil
namreč predvsem kot “abnormalno” delo, saj po urednikovih besedah kaj takega ni najti
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niti pri najbolj radikalnem futuristu. (Dović 2009) Podbevšek je namreč s svojim
delovanjem in radikalnostjo v ustvarjanju znotraj slovenskega področja prinesel nekaj
radikalno novega oz. bil je, kot pravi Dović: “[...] egocentrični lirski subjekt, ki je bil
za dotedanjo poezijo skoraj popolnoma nepredstavljiv: s seboj je prinašal poteze
anarhičnega

in

kozmičnega,

vsekakor

pa

nadnacionalnega

in

celo

nad-

humanističnega.” (Dović 2007: 173)
Četudi je kasneje Podbevšek od Žoltih pisem odstopil in jih označil kot poskuse, gre,
kot pojasnjuje tudi Dović, za radikalno besedilo in inovacijo v tedanji slovenski poeziji
in ga je moč razumeti tako kot “(proto)manifest”, kot tudi kot prvi vznik avantgardnih
tendenc v slovenskem prostoru. Slednje razumemo že na nivoju komunikacije med
Podbevškom in urednikom Ljubljanskega zvona, ki jo je razumeti kot avantgardno
gesto, vendar pa samega cikla ni moč jemati kot avantgardni manifest predvsem zaradi
dejstva, da neobjavljen in skrit ni mogel učinkovati na razvoj tedanje literature. (Dović,
2009) Po neuspešnem poskusu objave svojega prvega dela nato leta 1917 ob vzniku
prve svetovne vojne Podbevška vpokličejo v avstrijsko vojsko, kjer se bori na
italijansko-avstrijski meji. Doživetje vojne na lastni koži pa na njem pusti sledi, na
fronti se namreč okuži tudi z garjami in tuberkulozo, ki jo po končani vojni zdravi v
novomeški vojaški bolnišnici. Po prihodu domov je Podbevšek dodobra preoblikovan,
saj ga izkušnja fronte globoko prizadene. Slednje je dobro vidno tudi v njegovem
nadaljnjem pesniškem ustvarjanju, kjer se trpljenju in nesmislu vojne, kot pojasnjuje
Dović, upira z “ničejanskim vitalizmom”, ki poglobi njegov “značilni “titanski”
psihični profil, [...] nabit z apokaliptičnimi vtisi, s prevratniško energijo in nadčloveško
samozavestjo,” ki se pogosto stopnjuje že v aroganco. Maturo opravi med vojaškim
dopustom, svoje nadaljnje šolanje pa med leti 1919 in 1920 najprej opravlja na
zagrebški fakulteti, kjer študira slavistiko in ekonomijo, nato pa med leti 1921 in 1923
na Ljubljanski univerzi, kjer študira slavistiko, vendar študija ne dokonča. (Dović
2007.) V tedanjem času, okoli leta 1919, kot pojasnjuje Dović, neposredno po vojni
zapiše svoje najbolj radikalne pesmi, poleg tega pa je že od mladosti znan predvsem po
svojih nastopih, za katere je značilna “avantgardistična radikalizacija pesniške
eksistence, ki se je manifestirala v škandaloznih soarejah, načrtovani šokantnosti in
ekstravagantnem vedenju.” (Dović, 2007: 173) Ta se kot rečeno začne že v njegovi
mladosti, v domačem Novem mestu, kjer od kmalu po izbruhu prve svetovne vojne
začel prirejati literarne večere oz. recitacijske nastope, ob katerih ga občasno na klavirju
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spremlja tudi prijatelj Marij Kogoj. Po prihodu iz vojne se leta 1919 Podbevšek kot
vodilni člen poveže z nekaterimi novomeškimi intelektualci in skupaj z Božidarjem
Jakcem oblikuje tako imenovano novomeško skupino. V tedanjem času želi Podbevšek
pesniško prodreti tudi v Zagrebu, kot rečeno predvsem med svojim študijem, med
katerim se seznani tudi z nekaterimi vidnejšimi hrvaškimi ustvarjalci in revijo Zenit.
Četudi se je Podbevšek že v mladosti seznanjal s sočasnimi modernimi tokovi evropske
literature in evropskih avantgard, predvsem futurizma, je v Zagrebu med njegovim
študijem v letih 1919–1921, zanj pomembna seznanitev z zenitizmom in revijo Zenit,
ki je vplival tako na združenje novomeške pomadi kot tudi na samega Podbevška. Janez
Vrečko opozarja na pomembne indice, ki dokazujejo, da je moral Podbevšek zenitiste
poznati od prvega dne svoje selitve v Zagreb. Že na dopisnici, poslani 5. 4. 1921, ki jo
Podbevšek piše Jarcu, namreč omeni informacije o najnovejši, tretji številki Zenita.
Prav tako je pomemben podatek, da je januarja leta 1921 v Ljubljani izšla revija
Svetokret urednika Branka Ve Poljanskega, brata Ljubomira Micića, preko katerega se
še nadalje širijo zenitistične ideje. Delovanje Branka Ve Poljanskega v Ljubljani je bilo
najprej povezano s sodelovanjem v Narodnem gledališču v sezoni 1920/1921, januarja
pa z izidom Svetokreta. Kot razlaga Dović, ne smemo spregledati, da Podbevšek ni bil
edini protagonist literarnega avantgardizma v začetku 20. let 20. stoletja. Konec leta
1921 je namreč natis prve in edine številke revije Svetokreta, »lista za ekspediciju na
sverni pol človekovog duha«, pomenil prvo izdajo avantgardnega glasila na slovenskih
in širše jugoslovanskih tleh. Revijo, ki jo je urejal Branko Ve Poljanski, lahko
razumemo kot »nekakšno ljubljansko ekspozituro zagrebške revije Zenit oziroma kot
njegovo predhodnico,« saj je nekaj mesecev kasneje v Zagrebu Micić začel z
izdajanjem enega najbolj uspešnih in prodornih jugoslovanskih avantgardnih
proizvodov – časopisom Zenit. (Dović, 2007) Kot razlaga Dović je Poljanski za razliko
od svojega brata v Sloveniji manj uspešen, saj so njegovi zenitistični večeri v Ljubljani
relativno neopaženi, prav tako pa je sama revija Svetokret, ki je v celoti delo
Poljanskega, izšla z manifesti in pesmimi, ki jih poimenuje »projekcije«, samo v eni in
edini izdaji v srbohrvaškem jeziku. Vendar pa je zanimiva predvsem, ker v njej najdemo
»prvi poskus znotraj avantgardnega obračuna.« (Dović, 2007: 51) V njem namreč
Poljanski piše o novomeški pomladi in njeni dejavnosti v Ljubljani v letu 1920, v kateri
pohvali krog mladih umetnikov, vendar napade Podbevška, ki ga označi za plagiatorja.
Kot razlago delovanja Poljanskega v Ljubljani pa Janez Vrečko (2000) navaja tudi
Podbevška kot iniciatorja njegovega prihoda. Podbevšek je namreč ob koncu letnega
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semestra v Zagrebu odšel nazaj v Slovenijo in nadaljeval z novomeško pomladjo oz.
avantgardistično dejavnostjo, a mu je manjkalo avantgardističnega kadra, ki bi ga lahko
zapolnil prav Poljanski. Kot izvemo, je Podbevšek v tem času moral sodelovati z
zenitisti, saj obstajajo indici, da je “portret jednog Slovenca” v junijski, peti številki
revije Zenit iz leta 1921, prav portret Podbevška. Tako obstajajo možnosti, da je prav
Poljanski želel pomagati Podbevšku pri organizaciji slovenskega avantgardističnega
gibanja, ki v tem primeru ne bi bilo izključno slovensko, pač pa jugoslovansko. Vendar
pa je sodelovanje Podbevška in Poljanskega in samo sodelovanje z zenitističnim
krogom vseeno delno obrodilo sadove, saj je očitno, kot pravi Dović (2009), Podbevšek
prepoznan kot avantgardni protagonist slovenske literarne scene, vendar do nadaljnjega
sodelovanja, četudi bi se Podbevšek tega verjetno želel, ni prišlo. Dović kot možnosti
navaja predvsem, da je možno, da Micić Podbevška vseeno ni dovolj cenil. Mogoče pa
je tudi, da se je v svoji ambicioznosti po prvenstvu ustrašil konkurence, hkrati pa je tudi
sam Podbevšek v tistem času dovolj samozavesten, da skuša vzpostaviti lastno gibanje,
v katerem bi imel sam prvenstveno vlogo. Glede novomeške pomladi, ki jo razumemo
kot eno izmed središč slovenske zgodovinske avantgarde, gre predvsem za krog
novomeških intelektualcev. Mednje v prvi fazi lahko naštejemo Ivana Čarko, Zdenka
Skalickya, Edvina Šerka, Marjana Mušiča in Mirana Jarca, z njimi pa Podbevšek v
domačem mestu uprizori “tako imenovane satanade, v katerih naj bi združili vse veje
umetnosti v celotno umetnino.” (Komelj 1982: 615) Pri tem gre skupini, kot pojasnjuje
tudi Dović, za nekakšen Gesamtkunstwerk. Danes novomeško intelektualno vrenje, ki
se stopnjuje v letu 1920 z literarnimi večeri, razpravami in recitali poimenujemo
“novomeška pomlad”. Za razliko od predvojnih večerov, kot poroča Dović, gre pri
drugem, povojnem nizu nastopov že za prikaz kasnejše tipične avantgardistične ostrine.
V tedanjem času se ima Podbevšek za nekakšnega futurista, pri tem pa Dović opozarja,
da sam futurizem uporablja veliko širše, saj mu ta predstavlja sinonim za moderno
umetnost. V takšnem duhu se torej vzpostavi novomeška pomlad, za katero pa Dović
opozarja, da gre v skupnem seštevku za niz prireditev, ki so obsegale lokalno odprtje
skupinske razstave, koncert mladega slovenskega umetnika ter literarni večer lokalnih
avtorjev. Četudi je bila sama razstava dobro sprejeta, Dović opozarja, da samo
dogajanje ne presega dosedanje kulturne ponudbe, ki je bila na voljo prebivalcem
Novega mesta, na dogodke pa tudi osrednje časopisje ne reagira. Prav tako Dović
opozarja, da za razliko od Podbevškovega in Kogojevega nastopa, ostali dogodki ne
vsebujejo prave oznake avantgarde in njene ostrine, saj je bližje tradiciji, kot pa sočasni
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evropski zgodovinski avantgardi. Da je tak dogodek kasneje prejel prelomno vlogo pa
Dović prepisuje predvsem individualni nadaljnji poti njenih članov, pa tudi prek
spopada na političnem področju med katoliško desnico, ki se spogleduje z nastajajočo
avantgardo, in liberalnim taborom, ki napada vrenje, na ta način pa je samo dogajanje
postavljeno v središče pozornosti. (Dović, 2007) Pri tem novomeška skupina, v katero
Podbevšek priključi vidnejše kulturne delavce, denimo Kogoja, Jakca, Riharda
Jakopiča ter predvsem znanstvenika in kritika Josipa Vidmarja, preko Vidmarja in
Kogoja izpelje niz odmevnih dogodkov ter ustanovi Klub mladih. V pomladnih
manifestacijah novomeške skupine iz leta 1920 so tako vključeni tudi ugledni gostje iz
Ljubljane, med katere Dović prišteje Jakopiča, Franca Tratnika, Franceta Zupana ter
Kogoja in Vidmarja, ki oblikujejo program, ki ga iz provincialnega mesta kot
avantgardni naskok prestavijo tudi v Ljubljano v letu 1920. Kot pojasnjuje Dović, je ta
obsegal odprtje razstave v Jakopičevem paviljonu, Kogojev koncert v koncertni dvorani
Hotela Union in Podbevškov nastop v Drami, ki ga lahko zaradi izzivalnosti razumemo
kot primer avantgardnega nastopa in je zbudil veliko pozornosti in polemik. Ob tem je
zanimivo, da je ob avantgardnem nastopu ob tej priložnosti dal natisniti tudi plakate, ki
so promovirali njegov nastop, kar lahko razumemo kot prvi primer oglaševanja
pesniškega recitala na slovenskih tleh, ob tem pa je po poročanju tedanjih časopisov
Podbevšek uprizoril branje v slogu sočasnih evropskih avantgardistov ter prebral tako
rekoč dokončano zbirko Človek z bombami, kar ga je izstrelilo v literarno zvezdo.
Njegov odmevni nastop, pojasnjuje Dović, je prepričal Otona Zupančiča, a hkrati zbudil
tudi ogorčenje, ki je potekalo vse od znamenitega pamfleta Alfreda Šerka, ki Podbevška
naslavlja kot “abnormalno eksistenco”, do bolj pozitivnih poročil, kot denimo Alojzija
Remca v Slovencu, ki sicer ob pretiranem egocentrizmu in slovničnih napakah najde
tudi “množico lepot, tako novih, kot nam jih doslej še nihče ni podal,” in kritike Steleta
v Dom in svetu, ki pozitivno ocenjuje notranjo moč Podbevškove poezije. Četudi ob
tem avtorja opozarja, da forma ne sme prevladati nad vsebino, zavrne, da bi bil
Podbevšek nerazgledan pesniški samouk. (Dović,2007) Samo polemiko okoli nastopa
novomeške skupine pa Dović razlaga tudi preko političnih polov in problematike; med
tem ko je katoliški pol podpiral avantgardno invazijo na prestolnico, jo je liberalni pol
zavračal, kar je možno videti v mnogih polemikah v tedanjem tisku, denimo prek
duhovite parodije Električne Žoge Ivana Tavčarja, pri kateri se nasloni na Podbevškova
besedila. Parodijo objavi v Slovenskem narodu, v tekstu pa želi prikazati nesmiselnost
njegove poetike. Kot prikaže Dović, so slovenski liberalci Novo mesto in novomeško
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skupino videli kot center (levičarskega) uporništva, saj je Novo mesto že v preteklosti
imelo organizacije, v katerih so prevladovali levičarski nazori, ob tedanji skupini pa so
liberalci Novo mesto “razumeli kot leglo bolševističnega semena, zato so se nastopu
“pomladnikov” postavili nasproti odločno iz zagrizeno.” (Dović, 2007: 45) Vendar ob
tem Dović opozarja, da je bil takšen strah odveč, kajti, kot pojasnjuje tudi Kreft
“oblikujoča se avantgarda namreč ni bila ostro levo profilirana, in tudi če bi bila, v
tistem času pri nas še ne bi mogla najti omembe vrednega političnega zaveznika, kajti
ljudska stranka je nekatere socialistične zamisli in tolerance do ruske revolucije in
umetniške avantgarde sprejela le deloma in začasno.” (Kreft, 1958 v Dović, 2007)
Slednje pa je glede na politiziranje novomeške pomladi pripeljalo vsaj do tega, da je bil
nastop odmeven, njegovi ustvarjalci pa prepoznani. Po samem dogajanju v Ljubljani,
se v pozni jeseni leta 1920 Podbevšek preselil v prestolnico k družini Kogoj, v dvajsetih
letih pa vstopa na časopisno sceno, najprej v uredništvu Napreja, potem Jutra in
nekaterih drugih časopisov, denimo Slovenskega naroda, Jutranjih novostih in drugih.
Ob tem je bil nekaj časa tudi tajnik socialdemokratske stranke in kasneje Društva
slovenskih leposlovcev, v času med leti 1921 in 1923, kot smo že zapisali, pa naj bi v
Ljubljani tudi študiral, vendar študija ni dokončal. (Dović, 2009) Po poroki s Štefanijo
Ravnikar v letu 1923 v tem obdobju, kot zapiše tudi Komelj, Podbevšek v Ljubljani
igra “najbolj sporno osebnost”, ki močno razburja slovensko javnost, ob tem pa ima,
sicer za kratek, a prelomen čas izjemen vpliv tudi na svoje sodobnike kot kritiška
avtoriteta. (Komelj, 1982) Med njimi v začetni fazi najdemo tudi Srečka Kosovela. Ob
prihodu v Ljubljano je tako Podbevšek imel velik vpliv kot vodja umetniškega prevrata
in vodja generacije serije pesnikov, ki so se identificirali z njegovimi idejami o
titanstvu, vendar pa je imel ob podpornikih tudi mnogo nasprotnikov. Te najdemo tako
med starejšo generacijo umetnikov kot tudi med ljubljansko mladino. Na ta način se je
Podbevšek “izgradil” kot “živa umetnina”, kar Janez Vrečko povezuje z radikalno fazo
avantgarde, kjer se “volja absolutnega ustvarjalnega subjekta prenese na samo
pesnikovo eksistenco, na njegove ude in telo. Pesnik postane živa umetnina, ki se
navzven potrjuje s svojim ekstravagantnim oblačenjem, s posebno frizuro, z
nenavadnimi gestami in načinom hoje, z burnim javnim nastopanjem in izzivanjem
publike,” kar vsekakor so lastnosti, ki jih lahko opazimo v Podbevškovem primeru.
(Vrečko, 1999: 51) Vendar pa, kot pojasnjuje Dović, moramo ob Vrečkovem močnem
poudarjanju radikalizma pri Podbevšku in njegovem delovanju znotraj znamenitih
recitalov, vseeno razumeti, da teh večerov prvič ni bilo veliko, saj je sicer res nastopal
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po večjih slovenskih mestih, vendar so se okoliščine nastopov spreminjale. Dović med
drugim namreč opozarja, da moramo razlikovati tudi med njegovimi “literarnimi
nastopi” in “pilotskimi nastopi”, ob tem pa tudi sam obisk, ki Vrečko omenja kot
“velikanske množice”, Dović vsaj po pregledu časopisnega gradiva označuje za
premočnega. Prav tako Dović opozarja, da moramo biti previdni s poudarjanjem
nekonvencionalnosti nastopov, saj so sicer za slovenske razmere “nekoliko šokantni, a
so hkrati obstajali daleč od ekscesnih skrajnosti,” značilnih za sočasne evropske
avantgardne tokove, kot denimo pretresanje občinstva znotraj dadaističnih in
futurističnih praks po ostalih evropskih prestolnicah. (Dović, 2007) V letu 1921 se
Podbevšek ob nadaljevanju odmevnih nastopov pripravlja na izdajo svoje edine izdane
pesniške zbirke Človek z bombami, ki jo želi objaviti pri katoliški Jugoslovanski
knjigarni, kar pa mu ne uspe. Kar se tiče njegovih tedanjih nastopov, skupaj s Kogojem
nastopa denimo v mariborskem gledališču in v Ljubljani, kjer predstavi “neke vrste
generacijski program” Nihanje čudodelne ure. Ta je sicer ohranjen le preko poročil tin
se, kot pojasnjuje Dović očitno spogleduje z avantgardističnim manifestom. Na
predavanju, pojasnjuje Dović, ki naj bi bilo odlično obiskano, je Podbevšek citiral iz
“novejših pesnikov” in govoril o sodobnih literarnih smereh, ob tem pa zelo radikalno
zaostroval svoje nazore v političnem in estetskem smislu. Kot pojasnjuje Dović, sta bolj
problematični stališči zagotovo odpoved kulturnemu nacionalizmu in odločilna
naperjenost proti katolicizmu, kjer je slutiti, da je tudi simbioze med njim in katoliškim
tiskom, ki mu je poprej omogočal njegove objave konec. (Dović, 2007) Zanimivo na
nastopu je predvsem umanjkanje njegove poezije, saj se iz pesnika Podbevšek razvije
v voditelja generacije, ki mu je sledila, vendar pa je, kot razlaga Dović, ta skupina
kmalu predvsem zaradi Podbevškovega avtokratskega vodenja, despotskega obnašanja
in vedno več obtožb o plagiatorstvu ter pomanjkljivostih v teoriji kmalu začela
razpadati. Svojo edino izdano pesniško zbirko Mož z bombami, ki jo načrtuje že vse od
leta 1920, nato v samozaložbi izda njegova žena, pesniška zbirka, ki izide v leta 1925
pa sodi že v obdobje njegovega ustvarjalnega molka, saj se pri Podbevšku, kot
pojasnjuje Dović, “pesniška ustvarjalna faza in čas socializacije poezije ne pokrivata,”
prav tako pa vse kaže, da od trenutka, “ko mu uspe objaviti prve pesmi, praktično ne
napiše ničesar več.” (Dović, 2008: 19) Njegovo dotedanje pesniško ustvarjanje je
revijalno omejeno s prvimi izdajami v zagrebškem obdobju, ko prvič objavi v zagrebški
progresivni reviji Plamen, ki sta jo urejala Avgust Cesarec in Miroslav Krleža, leta
1919, pesem Nočna tragedija na Kaptolski ulici. Vendar pa se Podbevšku sam prodor
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in želja, da bi se na Hrvaškem uveljavil kot predstavnik mlade slovenske literature,
posreči le deloma. Večina njegovih najpomembnejših pesmi pa je, kot že rečeno
nastajala prav v tedanjem času, najpozneje do leta 1920, revijalne objave v slovenski
revijah pa so zamejene z letnicama 1919 in 1922, ko je pesmi objavljal v reviji Dom in
svet, ki ga je tedaj urejal Josip Debevec. Odločitev za objavljanje v tedanjem desnem
katoliškem političnem polu, je delno pojasniti, kot razlaga Dović, tudi prek slabe
izkušnje s poskusom objave Žoltih pisem v Ljubljanskem zvonu, osrednji reviji
slovenskih liberalcev, katerih odklon je Podbevšku vzel začetni elan. Ob tem je
potrebno povedati, kot pojasnjuje tudi Dović, da je v samem začetku Podbevšek
uredniku pošiljal večinoma preprostejše pesmi, med njimi tudi starejše, vendar pa je
hkrati uredniku že poslal Himno o carju mavričnih kač. Predvsem intelektualno
zavezništvo Franceta Steleta, ki je omogočil prodor v revijo Dom in svet, pa je važno,
da je Podbevšek zaslovel kot pesnik. Kot pojasnjuje Dović, je tako Podbevšek, ki so ga
drugi uredniki poprej zavrnili, s prvim nizom objav v večji meri postal avtor znotraj
kroga revije Dom in svet, z novim urednikom Steletom pa je od leta 1920 dobil še
dodatno naklonjenost za objavo doslej zavrnjenih besedil kot novo strujo slovenske
poezije. Ob ustvarjanju znotraj poezije pa Dović pojasnjuje, da se je Podbevšek želel
uveljaviti tudi kot esejist, prozaist in kritik, kar pa mu kljub večkratnim poskusom ni
uspelo. Razlog za to Dović najde predvsem v dejstvu, da so bili ti teksti “za razliko od
pesmi – enostavno vprašljive kakovosti, in sicer tako z vidika estetske kot diskurzivne
prepričljivosti.” (Dović, 2008: 33) Prav tako so problematična njegova polemična
besedila, ki jih, kot pojasnjuje Dović, Podbevšek naslavlja izrazito bojevito, pogosto pa
tudi nabuhlo in brez pravih analitičnih in sintetičnih osnov, predvsem pa zelo
selektivno, na liberalni pol in časopise ter protagoniste, ki so ga v preteklosti zavrnili,
takšen način komunikacije pa je po Dovićevo nedvomno avantgardističen. Zavrnjena
polemična besedila torej ne sodijo v vrh kritične misli, vendar po Dovićevo kažejo na
svoje ozadje, kjer je zaslediti “sklenjen pogled na umetnika in umetnost.” (Dović, 2008:
37) Ta namreč igra večjo vlogo v Podbevškovi želji oz. hotenju, da se uveljavi kot
“osebno nastopajoča figura.” Ob tem pa goji, kot pojasnjuje Dović, (novoromantični)
“kult absolutne pesniške originalnosti”, katerega se oklene po vrnitvi iz vojne in je v
njem videti zahtevo po avtorski izvirnosti in unikatnosti, ob tem pa obsedeno zavračanje
kakršnih koli vplivov. V začetku tako Podbevšek “zaseda strogo larpurlartistične
položaje in obsoja vsakršno tendenčnost v umetnosti,” kot pojasnjuje Dović, kar je
vidno tudi v njegovih dopisovanjih z Božidarjem Jakcom, v katerem piše: “Jaz sem
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preveč poeta, da bi se obenem navduševal še za politiko. K vragu z njo in vsi socialisti.
Umetniki so bili vedno aristokratje, čeprav plebejci …” Vendar te poglede kasneje
radikalno spremeni, saj v njegovo delovanje zaidejo tipično revolucionarni toni. Večino
svojih pesmi je tako, kot že rečeno, Podbevšek v večjem delu ustvaril do leta 1920, v
njih pa avantgardno moč jemal predvsem preko vplivov poezije Walta Whitmana, za
katerega je znano, da ga je Podbevšek bral, hkrati pa je izrednega pomena tudi vpliv
Nietzscheja, čigar delo Zaratustra naj bi Podbevšek bral med vojaškim služenjem in
predstavlja enega izmed odločilnih vplivov na Podbevškovo izoblikovanje, kot
pojasnjuje Dović, v “trdnega, nesentimentalnega (nad)človeka – titana.” (Dović, 2008:
20) Ob tem Dović med vplive na Podbevškovo ustvarjanje našteva tudi Lombrosovo
delo Genie und Irrsinn in Graphologie, Le Bonovo razpravo Lois psychologiues de
l’evolution des peuples, ki ga utrdi v prepričanju po potrebi prevrata v formi, pa tudi
verjetne vplive Rousseauja, Poejeve kratke zgodbe, Dostojevskega, Gogolja,
Chestertona (ki ga Dović dodatno omenja kot možnost, da bi preko “bombaštva” vplival
glede poimenovanja zbirke Človek z bombami), Wilda in francoske nove lirike, denimo
Baudelaira, Rimbauda in Mallarmeja, obenem pa tudi morebitno seznanjanje z ostalo
literature preko slovenskih in nekaterih nemških literarnih revij, denimo Dom in svet,
Ljubljanski zvon, Slovan idr. Ob tem pa poleg Nietzscheja in Whitmana kot ključna
referenca obstaja še nekaj pomembnejšega, in sicer futurizem. Odnos do slednjega
seveda ni enoznačen in ga moramo razumeti širše, konec koncev se je na stara leta v
pesniškem molku Podbevšek temu gibanju sam izrecno odrekel. Za gibanje je
Podbevšek verjetno izvedel iz slovenske kulturne periodike, ki je pred prvo svetovno
vojno nova umetnostna in literarna gibanja predstavila nenavadno hitro, vendar pa je
ob tej predstavitvi pogosto dodana tudi distanca, celo ironija ali cinizem. (Dović, 2008)
Kot pojasnjuje Dović, je Podbevšek na ta način neobremenjen sprejemnik novih idej,
saj med pesniškimi izdelki in poročili prihaja do neposrednih povezav. To Dović
pojasnjuje tudi prek dejstva, da sam ni mogel neposredno dostopati do virov, bodisi
zato, ker do Novega mesta niso prišli, bodisi zaradi tega, ker razen nemščine in
hrvaščine drugih jezikov ni poznal. Med drugim Dović poroča, da je dokaj verjetno, če
ne gotovo, med revijalnimi razpravami o novih smereh Podbevšek poznal Svetkovo,
Juvančičevo in Debeljakovo, gotovo pa Grudnovo razpravo L’ Italia futurista. V tej
omenja tudi razviti Marinettijev manifest futurizma, ob njej pa je tudi Podbevšek
izjavil, da je na futurizem postal pozoren in je ta vplival na njegovo pisanje. Ob tem
tudi Troha navaja dodatne futuristične stike v Sloveniji, denimo futuristične
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publikacije, ki so prihajale v uredništva časopisov, denimo reviji Poesia in Lacerba, pa
tudi osebne stiki nekaterih Slovencev z italijanskimi futuristi, hkrati pa še snovanje
podobne struje pri bratih France in Vladimir Fabjančić (Troha, 1993). Odmeve
futurizma tako najdemo v mnogih Podbevškovih pesmih, denimo v Čarovniku iz pekla,
Električni žogi, Plesalcu v ječi in himnah, denimo v Himni o carju mavričnih kač. Še
bolj očitno je na Podbevška, kot pojasnjuje Dović, vplival tehnični manifest futurizma,
na njem so osnovana njegova Žolta pisma, ob tem pa je Podbevškov izhodiščni, če ne
celo edini vir, ravno Grudnov članek, saj ta povzema Manifesto tecnico della letteratura
futurista iz leta 1912, s tipičnimi značilnimi točkami, ki jih najdemo tudi v Podbevškovi
poeziji, denimo: rušitev sintakse, oslabljeni pridevniki in prislovi, odstranitev ločil,
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presenetljivimi in širokopoteznimi podobami. Ob tem je pomembno, da je Gruden v
članku navedel tudi številne pesmi oz. odlomke pesmi iz del italijanskih futuristov, ki
bi lahko vplivale na Podbevška, ob tem pa poroča tudi o likovnih in tipografskih
oblikovnih elementih futurizma, ki prav tako morda vplivajo na Podbevškovo
oblikovanje znotraj njegovega ustvarjanja. (Dović, 2009) Prav tako je znano, da se je
Podbevšek za razliko od Grudna, ki je do futurističnih novosti gojil distance in ironijo,
zagrel za ideale futurizma in informacije jemal izredno resno, saj je pri njem zaslediti
tako uporabo pasatizma oz. paseizm, kot psevdonima za gnilo tradicijo, kot tudi
agresiven značaj in začetno militantno retoriko, od katere pa se po izkušnji vojne fronte
kasneje ogradi. Prav tako Dović razloži, da se Podbevškovo začetno navdušenje nad
futurizmom kasneje ne stopnjuje, brez dvoma pa ga v veliki meri zaznamuje futuristični
“kult modernosti”. V “svojih poznejših nastopih in člankih postane futurizem le še ena
od novih smeri, znanilk velikih sprememb v umetnosti in celotni družbi, nikakor pa ne
smerna etiketa,” na katero bi Podbevšek prisegal. (Dović, 2008: 24) Prav tako je
zanimivo tudi poznavanje oz. spoznavanje Podbevška z delom ruskih futuristov, o
katerem poroča Janez Vrečko. Kot ugotavlja tudi Dović, je namreč Ivan Prijatelj v
goriški Vedi že zgodaj poročal o ruskih futuristih, med katere prišteva Severjanina,
Brjusova, Kručoniha, Hlebnika in Majakovskega, vendar Dović hkrati opozarja, da
dostop Podbevška do te revije ni izpričan: “[...] nič ne kaže, da bi se z ruskim
futurizmom seznanil dosti pred pomladjo 1919, ko v esejistični – dnevniški beležki Iz
solnčne pesmi dveh ali treh zločincev v gostilni pri…” meri na ruskega futurista Vasilija
Kamenskega.” (Dović, 2008: 25). Pri tem se poslužuje njegovega mnenja, da morajo
poeti svoje pesmi plakatirati, pri čemer Dović opozarja na povezavo med
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Podbevškovimi soarejami in moskovsko Kavarno futuristov ter njihovimi
“poezokoncerti” in kasnejšo uporabo plakatiranja, ki se ga Podbevšek posluži ob
svojem nastopu leta 1920 v ljubljanski Drami. Vedenje o ruskih futuristih naj bi
Podbevšek prejel predvsem iz druge številka Ljubljanskega zvona leta 1919, v članku
Pavla Golie, ki je Podbevška oskrbel tudi z informacijami o socializaciji avantgardizma
in o metodah, s katerimi avantgardist prodira v javnost. Tako pa se je prek tega “šele
zdaj pred Podbevškom znašla informacija o kolektivistični, socialni dimenziji
avantgardizma – o prevratu, ki revolucionira ne le tekstualno produkcijo, ampak tudi
odnose v kulturnem in literarnem polju,” kar je dodobra vplivalo na Podbevškovo
nadalje postopanje. (Dović, 2008) Slednje se še toliko bolj kaže v kasnejših letih, ko
Podbevšek skupaj s Kogojem, Birmarjem in brati Kralj založi literarni časopis
slovenskih mladincev z imenom Tri labodje, prvo številko pa v javnost spravijo v
začetku 1922. Vendar sama radikalnost ter socialistične tendence nastopijo šele
kasneje, saj revija Tri labodje, kot pojasnjuje Dović, z izjemo naslovnice, ki jo je
oblikoval Kralj, ne deluje pretirano radikalno, pač pa ostaja v območju klasične
literarne revije. V njej tako ne najdemo “tipografskih in oblikovnih inovacij, pa tudi
manifestov in žolčnih obračunavanj s pasatizmom Micićevega tipa ne.” (Dović, 2007:
55) Tudi sam Listek, rubrika s katero je Podbevšek dobil možnosti za objavljanje
pamfletov, tako v večjem delu ostaja bolj v območju tradicionalnega, večina informacij
iz sočasnih krogov avantgarde pa prehaja predvsem preko vezi z Zenitom. (Dović, 55)
Kako bi se revija nadalje razvijala ne moremo vedeti, saj je že po prvi številki zaradi
uredniških izhajanj in dejstva, da želi Podbevšek kot urednik uveljaviti izključno svojo
voljo, poskus avantgardnega tiska razpadel. Podbevšek je namreč uredniško mesto že
kmalu po izidu prve številke revije zapustil, tako pa je v naslednji drugi in hkrati tudi
zadnji številki revije po odhodu Podbevška sam revijalni izbor obsegal zgolj
“tradicionalni izbor”. Botrovanje njegovemu odhodu iz uredništva Dović razlaga iz več
poročil, ki med drugim govorijo o nestrinjanju znotraj uredniške skupine, v kateri naj
bi Podbevšek zahteval zavzemanje za socialistične smernice, objavljanje nove, mlade
ustvarjalne energije in glavno uredniško mesto. To rezultira v njegovem odstopu in
prehodu v socialistično strujo, ki jo udejanji znotraj revije Rdeči pilot. V njej je videl
znanilko poraza obstoječega družbenega reda, saj se ob ponujeni službi v socialističnem
časopisu Naprej Podbevšek ogreje za socializem. Prav pilotovstvo “pomeni temeljni
prelom z dotedanjim Podbevškovim udejstvovanjem, pa tudi z njegovimi stališči do
umetnosti in politike.” (Dović, 2008: 58) K reviji, ki je orientirana izrazito levičarsko
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oz. k socializmu, so sodili tudi obiski mnogih slovenskih krajev, kjer naj bi aktivirali
oz. nagovarjali proletariat in je “pesniško molčeči Podbevšek vnovič nastopil v vlogi
teoretika-ideologa in predaval o “današnjem mednarodnem stanju duha in o duhovni
revoluciji.” (Dović, 2008: 58) Na ta način se umetniška faza, četudi še obstaja, umika
socialno-politični, saj kot pojasnjuje Dović, vizija duhovne revolucije Podbevška ne
izgublja zgolj nacionalnih, ampak tudi umetniške razsežnosti. Preobrazbo
Podbevškovega mišljenja je najbolje vidna v treh esejih, ki so izšli v reviji Rdeči pilot.
V Odlomku o umetnosti z ozirom na sodruga Ivana Cankarja Podbevšek sprejema idejo
o pisatelju-umetniku, ki je individualističen, preroški genij veliko pred časom in ga
okolica ne sprejema, kot tak pa ni zgolj glasnik naroda, temveč človeštva. (Dović, 2008:
58) Zaupanje v tak umetniški model Podbevšek združi “z nekakšnim fanatičnim
utopizmom, zaupanjem v neizbežni napredek človeštva – gre torej za tipični
avantgardistični progresizem, kot pojasnjuje Kos, v katerem vodilno vlogo igrata
duhovnost in umetnost.” (Dović, 2008: 58). Prav tako je pomemben esej Razmerje
umetnika do države, kjer Podbevšek pojasnjuje svojo vizijo totalne revolucije ljudstva
v popolnost, nasproti pa mu stoji predvsem država in prevlada materije nad
duhovnostjo. Kot zapiše v eseju, bo “’Rdeči pilot’ bičal anahronizme in sploh
korupcijo, ki vlada na vseh poljih. Čistil bo na ta način človeško družbo, katere
izobrazbo bo dvigal in jo pripravljal za čim uspešnejše ‘letenje proti centralnemu
solncu’ oz. jo pripravljal za socialistično bodočnost, v kateri ne bomo poznali nobenih
mej, potem ko bomo peli mrtvaške pesmi kapitalističnemu režimu in bo povsod
kraljevala edino zveličava proletarska internacionala.” (Zadravec, 1968: 63) Ideje kot
bombe bodo potemtakem propagirale duhovno življenje, umetnost pa bo sredstvo za
“prebujanje etične zavesti,” ki bo omogočila nov svet in s tem tudi novo umetnost, za
kar v tretjem eseju Politična umetnost želi navdušiti tudi svoje umetniške sodobnike.
(Zadravec, 1968) V eseju Podbevšek prav tako kritizira skorajda vso svojo sopotno
generacijo, ki po njegovem mnenju že sodi na smetišče zgodovine. Vendar pa, kot
pojasnjuje Dović, Podbevšek v svojih formulacijah utopističnega progresizma
prepogosto deluje naivno, kritika je nezadostno omejena, hkrati pa priznava, da je sam
obračun in narava esejev, ki želijo očistiti preteklo umetnost in s tem izgraditi novo,
radikalna. (Dović) Vendar je podobno kot poskus z Tremi labodi tudi Rdeči pilot po
dveh izdajah propadel, za kar je možen razlog finančne narave, saj samo finančno
ozadje ni jasno. Še bolj verjetno pa je razlog sama radikalnost, saj je njegov poskus, kot
pravi Kreft, “tudi za komunistično krilo socialne demokracije leta 1921 preradikalen,
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in je tako skupina pilotovcev v svojem sicer kratkem življenju tudi edini slovesnki
zastopnik rdečega gardizma, tako kot je edini pravi zastopnik proletkultovstva.” (Kreft,
2000: 32 v Dović, 2007) Avantgarda, kot prav tako pojasnjuje Kreft, v svojem
avantgardnem

kozmičnem

anarhizmu,

četudi

privržena

sledenju

revoluciji,

komunistični strani ne more služiti, to pa ne zato, ker je “v njem bilo zastopano
kozmično, torej več kot le internacionalno pojmovanje revolucije, ki se ima zgoditi, in
anarhistčno, torej vsakršni utrditvi kakršne koli oblasti nenaklonjeno pojmovanje
poteka revolucij.” (Kreft, 2000: 34 v Dović, 2007) Anarhizem pri Podbevšku je tako
anarhizem Kropotkinovega tipa, ki ga Podbevšek tudi citira v Politični umetnosti, ta pa
je po Kreftu edini pravi politični zaveznik evropskih radikalnih umetniških praks. Kot
pojasnjuje Dović (2007), je torej sam obrat k proletkultovstvu in razredni umetnosti
naletel na upor pri sodobnikih, saj tudi sama zamisel o razredni umetnosti ni bila
splošno sprejeta. Vendar ob tem Kos razloge za neuspeh išče tudi v pomanjkljivosti
Podbevškovih programskih besedil, njegovem radikalizmu in aroganci, kar je sicer
usklajeno s sočasno govorico avantgarde, vendar pogosto nesistematično in
pomanjkljivo, tam pa morda Podbevšek svoji nalogi ni bil kos. (Kos, 1986) To fazo
tudi Dović pojasnjuje kot protislovno, saj se je Podbevškov avantgardistični zagon
“znašel ujet med določnicami slovenskega kulturnega prostora z njegovimi
konvencionalnimi izraznimi zmogljivostmi, med lastno umetniško impotenco
(pesniškim molkom) in radikalnimi umetniškimi vizijami, ki so jih vse bolj izpodrivale
politične.” (Dović, 2007: 60) Ob tem pa Dović prav tako navaja možnost zatona
Podbevška kot avantgardnega voditelja tudi zaradi njegove vklopitve v konvencionalno
polje literarnega in medijskega sveta, ki se je počasi začelo dogajati po letu 1922. To je
imelo posledico tudi pri Podbevškovih prijateljih in zaveznikih, ki so bili zaradi
pilotovskega poskusa skrčeni na izredno ozek, radikalno levičarski krog, kar pa je še
nadalje pomenilo odhod njegovih zaveznikov, kot tudi sicer zapustitev njegovih
dotedanjih občudovalcev ob njegovem samovšečnem razglašanju za vodjo, kot se mu
je kot generacijskemu voditelju med drugimi odrekel tudi Srečko Kosovel. Kot razlaga
Komelj, so po njegovem izidu pesniške zbirke Človek z bombami v letu 1925, kolegi
na Podbevška gledali že retrospektivno, prav tako pa se je, kot že rečeno, po propadu
revije Rdeči pilot Podbevšek začasno umaknil v konvencionalno častnikarsko življenje.
Vendar je izid pesniške zbirke v letu 1925 vseeno vzbudil veliko pozornosti. Izšla je v
samozaložbi, tako pa je imel, kot razlaga Dović, Podbevšek pri njenem oblikovanju
proste roke. Bralci zbirke so imeli možnost prebirati skoraj identična besedila kot
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poslušalci njegovih pesniških večerov, saj Podbevšek zanimivo v petih letih ni
spremenil ne izbora, ne vrstnega reda pesmi, je pa drzno inovativno izgradil oblikovanje
pesniške zbirke v skladu z vzori tedanjih avantgardnih tekstov in posebno pozornost
namenil vizualnosti. Ob tem je zanimiva tudi vključitev dokumentacije o izdajanju
pesniške zbirke, ki jo je Podbevšek objavil na platnicah Človeka z bombami. Z njo je
poskrbel za rekonstrukcijo celotnega procesa izdajanja zbirke, prav tako pa tudi s pismi
in zavrnitvami, s čimer je kontekstualiziral lasten izdelek. Pri tem Dović pojasnjuje, da
gre za tipično avantgardno gesto, “v kateri se recepcijska in produkcijska mašinerija
prelevita v element umetniškega dela.” (Dović, 2007: 61) To je vidno tudi s tretjeosebno
reklamno napovedjo lastne zbirke, s parafraziranjem člankov o sebi in argumenti, ki jih
sam zapiše za lastno kanonizacijo, v katerem se v majhnem slovenskem narodu sam
zapiše kot prvi literarni ustvarjalec, ki je naredil korak naprej od Otona Župančiča.
(Dović, 2009) Temu sledi krajši esej Italjanski Tutankamen, ki naj bi uvajal tudi novo
Podbevškovo delo o Giordanu Brunu kot duhovnem revolucionarju, pri tem pa naj bi
esej ponujal ogrodje, ki bi služilo sintezi slovenske prihodnosti in kulture, k kateri je
Podbevšek strmel že vse od nastopa v ljubljanski Drami leta 1921. Kot pojasnjuje
Dović, se Podbevšek na ta način ni odrekel svoji zamisli o teoretski vlogi snovanja nove
slovenske prihodnosti in kulture, temveč še dodatno uvaja zamisel o svoji pionirski
vlogi. V svojem zavestnem toku in z opiranjem na Gustava Le Bona zopet obračunava
z nazadnjaškim slovenskimi umetniki, vendar pa ob sicer totalnem uničenju
obstoječega in izgradnji novega, Podbevškova vizija, kot pojasnjuje Dović, tudi tokrat
ni povsem koherentna. (Dović, 2007) Četudi njegova programska smer in nova
duhovna revolucija ni nastopila, saj niti ni vzbudila posebnega zanimanja, pa tega ne
moremo reči za pesniško zbirko. O tem so, kot pojasnjuje Dović, poročali številni
časniki in mnoge razprave, kar ne glede na določen molk denimo Ljubljanskega zvona
in na Finžgarjevo oceno, pravzaprav vodi k ugotovitvi, da je bil odziv dober,
Podbevškova poezija pa obravnavana pretežno naklonjeno. (Dović, 2007) Če je bila
njegova pesniška zbirka načeloma deležna odobravanja, pa tega ne moremo reči o
njegovi osebnosti. V naslednjih letih Podbevšek še naprej izgublja krog simpatizerjev
in podpornikov ter kot že rečeno vstopa v vedno bolj konvencionalne literarne kroge.
Decembra 1925 tako po Župančičevem predsedovanju prevzame tajništvo Društva
slovenskih književnikov ob tem pa tudi uredništvo Jutra, hkrati pa se dodatno zaplete
v konflikte s sodobnimi literarnimi ustvarjalci ob dejstvu, da je sam že globoko v
pesniškem molku, saj že nekaj let ni napisal nič novega. Na ta način, kot razlaga Dović,
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Podbevšek iz avantgardne pozicije prestopa “na breg institucionalne kulturne politike”
oz. v kulturni “mainstream.” (Dović, 2008: 64). Ob tem se vedno bolj pojavljajo očitki
glede Podbevškove literarne impotence in njegove nemogoče osebnosti ter očitki
plagiatorstva. Bolj problematična pa je predvsem njegova nenačelnost in boj za osebno
korist, saj, kot pojasnjuje Dović, tako vedno bolj izgublja kakršnokoli oporo pri
sodobnikih. To je razvidno tudi iz njegove zadnje avantgardne faze v letu 1927, ko po
dveh letih premora nastopi v Mestnem domu, kjer nadaljuje s svojo etično spornostjo
in aroganco, kar rezultira v tem, da po tem dogodku izgubi skoraj vse zaveznike in
četudi se je “po pilotskem izletu v proletkultovstvo očitno vrnil na okope larpurlartizma,
je na frontni liniji ostal tako rekoč sam, brez vsakršne opore.” (Dović, 2008: 66) Na ta
način, kot pojasnjuje Dović, Podbevšku po začetnem preboju ne uspe ustvariti
avantgardne generacije, saj se od njega odvrnejo njegovi podporniki in posnemovalci,
ob tem pa se Podbevšku tudi ne uspe učinkovito povezati s sosednjimi avantgardami.
Ob tem, kot poroča Dović, Podbevška v svojem kontekstu izpusti tudi drugi val
slovenskih zgodovinskih avantgard, ki je zbran okoli revije Tank. Slednji ne priznava
njegove vloge na področju avantgarde in to kljub temu, da Tank v svojem bistvu za
razliko od Podbevška ni pustil tako opaznih sledi – prav Podbevškove provokacije je
namreč možno razumeti kot središče začetka slovenske zgodovinske avantgarde.
(Dović, 2008) Podbevšek tako v letu 1927 iz javne faze vedno bolj izginja in se umakne
v zasebnost svoje družine. Kot pojasnjuje tudi Dović, ga v tridesetih letih tako na
časnikarskem prizorišču skorajda ne zasledimo več, saj svojo pozornost preusmeri v
izdajanje monografij o slikarjih, urejanje zbornikov in založništvo, ob tem pa je
odbornik Vodnikove družbe in soustanovitelj ter tajnik društva Krka, ki skrbi za
turistično in kulturno promocijo. (Dović, 2008) Ob tem sicer Dović opozarja, da četudi
se Podbevšek v letu 1927 iz avantgardizma umakne, ne miruje povsem, še naprej
namreč deluje kot urednik in založnik ter se ukvarja z oglaševanjem. Prav tako si pred
svojim časom založništvi “zamisli kot posel, ki bi združil tradicionalno kulturniško
delovanje in oglaševalska sredstva hitro rastoče industrije in trgovine.” (Dović, 2008:
69) Prav tako ustanovi svojo lastno založbo Ivan Grohar, pri kateri izda monografijo o
Groharju, skupaj z Jakopičem pa snuje založbo Sejalec, kjer izide monografija o
Jakopiču in antologija Slovenska lirika. Slednji pa prav tako sprožata polemike, da
Podbevšek svojega dela ne opravlja kvalitetno. Pri sami antologiji Slovenska lirika:
najlepše pesmi od Prešerna do najnovejšega časa ne najdemo niti sledu o njegovi
avantgardistični preteklosti, kar opozarja tudi Matevž Kos, ki njegov uvodni esej označi
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kot tradicionalno konzervativen glede izbora. (Kos, 2001) Prav tako nadaljnje polemike
pričajo o tem, da Podbevšku, vsaj kar se tiče esejistike in novinarstva, ni uspelo napisati
kaj izjemnega. Kot pojasnjuje Dović, slednje zaznamuje “nekoherentna zgradba,
prekomerna raba dolgih citatov, odsotnost jasnih sklepov, naslanjanje na en vir,
nekritično navdušenje nad izbranimi kulturnimi ali političnimi zamislimi ter dobra mera
politične in življenjske naivnosti” – kar so mu očitali tudi njegovi sodobniki. (Dović,
2008: 71) Med drugo svetovno vojno je Podbevšek redko viden v javnem življenju in
je predvsem previden ter zadržan. Kot poroča Dović, se je na kratko zaposlil v
Časopisni agenciji in Jugoreklamu, delal v Ministrstvu za prosveto ter Ministrstvu za
znanost in kulturo, nato v upravi Slovenskega narodnega gledališča, leta 1952 pa je po
Vidmarjevem posredovanju do svoje upokojitve leta 1973 postal upravitelj hiš na
Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Kot ustvarjalec je večinoma premolknil,
deloma se je, kot pravi Dović, k poeziji vrnil v petdesetih letih. Pesmi so bile objavljene
na radiju, verjetno pa v ta čas sodijo tudi nekatere pesmi, ki so ostale v pesnikovi
zapuščini. V tem času pa je Podbevšek tudi želel na novo preoblikovati in popraviti
svojo edino izdano pesniško zbirko, obstajajo pa tudi indici, da je pripravljal nov izbor
svojih pesmi oz. dopolnjeno izdajo Človeka z bombami. Vendar je bil, kot opozarja
Dović, glede nove izdaje v zadregi, saj v pesmi dvomil, svojemu mladostnemu delu pa
se je odrekel, kot “poskusom” in “besednim igrajčkanjem”, ob tem pa tudi ni imel
nikakršnega stika s tedanjimi sodobniki oz. “avantgardisti”, ki jih je označil za “votle
in prazne.” (Dović, 2007: 72) Prav tako so njegove kasnejše pesmi izrazito drugačne
od avantgardnega mladostnega vrenja in z njim ne nadaljuje, saj mu je njegova pretekla
poezija postala tuja. Dović ob tem pojasnjuje, da v raziskavah Podbevškovih popravkov
pesmi ne gre zgolj za manjše pravopisne in slogovne popravke, pač pa tudi nekakšno
“normalizacijo” ter “depoetizacijo”, pa tudi poseganje v položaj lirskega subjekta in
odnos do upesnjenega sveta. (Dović, 2007) Popravki se prej kot avantgardizmu
približujejo povojnemu intimizmu in so kot taki neradikalni ter izrazito neambiciozni.
To ugotavlja poleg Dovića tudi Antončičeva, ki pravi, da so od mladostnega
avantgardizma kasneje pesmi postale moralistične kot “le nekaj tradicionalnih
refleksivnih pesmi ostarelega človeka.” (Antončič, 1998: 17) Na ta način je njegov
vrelec mladostne energije ugasnil, Podbevšek pa se je osebnostno tudi spremenil,
povsem pa ga je uničila tudi smrt njegove žene, od katere je bil večino življenja odvisen
in ji je kmalu zatem v smrt sledil tudi sam. Njegov duh in večne polemike okoli njegove
osebnosti pa so se nadaljevale tudi po njegovi smrti, bodisi z očitki o plagiatu, bodisi z
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oznakami za pesnika z razmeroma skromnim miselnim obzorjem, vendar pa je ta titan
za časa svojega življenja za kratek čas uspel šokirati slovensko literaturo in vplivati na
mnoge sodobnike. Zapisa pozabi so ga nato rešili mnogi literarni zgodovinarji, ki so
preučevali neoavantgarde, ki so si na njegovem domu podajali kljuko vrat. V raziskavah
pa Podbevšek še vedno ostaja uganka, saj je znotraj avantgarde sam povedal, da ni
pripadal nobenemu avantgardnemu gibanju ali -izmu, pač pa se razume kvečjemu v
širokem okviru ekspresionizma. Tako je neodvisen od sočasnih evropskih literarnih
tokov, od katerih priznava le vpliv vizualnih in tipografskih elementov. Kot pojasnjuje
Dović pa je Podbevšek glede vplivov velikokrat tudi zavajal, saj je v svoji hoteni
originalnosti trdil, da prav tako ni bil pod vplivom futurizma, četudi za njegova zgodnja
dela Žolta pisma velja, da so nastala pod vplivom tega gibanja. Ob mnogih hipotezah
literarnih zgodovinarjev, ki ga zapisujejo tako v območje ekspresionizma, dadaizma,
futurizma ter na primeru njegovih himn celo na področje nadrealizma – uporabljal je
namreč avtomatični način pisanja – pa so si mnenja pogosto tudi nasprotna in
protislovna. Vsekakor gre za prvi primer pesnika avantgardista na slovenskih tleh, ki je
v svojem kratek ustvarjanju z veliko silo vzletel, nato pa kmalu obmolknil, kot bomo
videli v nadaljevanju analize na posameznih pesmih.
5.2.1.1 Podbevškovo mladostno ustvarjanje, Žolta pisma in pot do Človeka z
bombami
Mladostno ustvarjanje znotraj območja poezije pri Podbevšku je danes polno ugank,
saj je, kot rečeno, Podbevšek sam večino svojih začetnih del uničil, tako nam za analizo
tega obdobja ostajajo predvsem njegovi rokopisi, ki so ostali v predalih urednikov,
revijalne objave, mladostni poskus objave Žoltih pisem, v katerih tako prepoznamo
območje ekspresionizma, predvsem pri opisovanju vojne, pa tudi vplive futurizma,
kakor bomo videli v nadaljevanju.
Kot razlaga Emica Antončič, je najstarejša danes ohranjena in znana Podbevškova
pesem Hipoteza bolnega kraljeviča iz leta 1912, ki je primerek njegovega mladostnega
ljubezenskega pesništva. Začetna faza njegovega pesništva je najbolj konvencionalna –
romantična, v območju erotike in narave. Kar nekaj začetnih pesmi ostaja v območju
konvencionalnega romantičnega pesništva, prav tako omenjena pesem Hipoteza
bolnega kraljevič., Opazimo tudi naivne ljubezenske pesmi, ki posnemajo ljudsko
pesem, denimo Veneči rožmarini, bolj zrela erotika z dialogom moškega lirskega
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subjekta z dekletom je opazna v Na širokem morju mornarjeva dumka, pogosto dodano
pa jim je dodano konvencionalno podobje iz narave, kot denimo Na sprehodu. Kot
pojasnjuje Irena Novak Popov, erotično razmerje pogosto poteka ob navezavi na
folklorno, romantično in novoromantično izrazje, ki pa ga Podbevšek ni nekritično
posnemal, ampak preizkušal, kar je dobro vidno v Titanovi serenadi. Kot pojasnjuje
Antončič, tam že najdemo nastavek tipičnega prvoosebnega avtorskega lirskega
subjekta, ki pa je na začetku še šibak in se že v naslednji ohranjeni pesmi iz leta 1914,
Titanovi serenade, začenja umikati “subjektu – pesniku”. Takrat se Podbevšek začne
odmikati od svojega mladostniškega ljubezenskega pesništva in se prične ukvarjati s
svojo življenjsko vlogo pesnika. Obe pesmi, kot pojasnjuje Antončič, vsebujeta
elemente ljudskega pesništva in vplive lirske impresije slovenske moderne, kasneje pa
jih Podbevšek prevrednoti. (Antončič, 2000) V njegovem nadaljnjem razvoju je
pomembna predvsem njegova seznanitev z liriko francoske nove romantike. Vplive iz
simbolistične poetike Irena Novak Popov najde predvsem v simbolu lilije, ki je
pesnikom nakazoval duševno popolnost. To pri Podbevšku najdemo v revijalnih
objavah v naslovih pesmi Rdeče lilije ter Žolte lilije iz cikla Lilije. Tema pesmi je
duševno trpljenje in zlom hrepenenja, obe pa povzemata metaforo ptic, značilno za
romantiko. Lirski pesnik je tudi v pesmi Rdeča kletka prikazan kot ujet v zemeljsko
kletko, vendar kot opozarja Irena Novak Popov se od znanih obdelav motiva ujete ptice
oddalji s premikom perspektive, v rešetke butajoči sokol je namreč govorčeva last, ob
ujeti ptici pa sam brezbrižno igra na kitaro, ter pozablja “solzne te zemlje bleščeče
gorje.” (Novak Popov, 2000) Pač pa pesnikova samopredstavitev kot metafora ptice
sledi romantični in simbolistični tradiciji v prej omenjenih pesmih Rdeče lilije ter Žolte
lilije, kjer slika psihološki notranji prostor in privzdignjeni položaj subjekta nad zemljo,
vendar ob vedno višjem vzponu tudi toliko bolj boleč padec v deziluzijo, ki se stopnjuje
do bolečine samozavesti. Ta izhaja iz spoznanja, da je človek zgolj nebogljeno bitje,
obsojeno na konec, vendar pa spoznanje, kot opozarja Novak Popov, ne vodi v
dokončno resignacijo, o čemer priča krščanska ikonografija, ob tem pa uporablja
Podbevšek tudi elemente ljudske pesmi, antične in že omenjene romantične in
simbolistične simbole. Z njimi oblikuje predstavo upornega subjekta, ki v nasprotju
jaza in stvarnosti nosijo dramatične spopade znotraj notranjega psihološkega prostora.
(Novak Popov, 2000) Eksistencialna tematika je pri Podbevšku povezana tudi z otroško
poezijo, kjer eksistencialni negotovosti Podbevšek odvzema resnobo, to je denimo
opazno v pesmi Strmenje in Ali vem?, kjer je opazno poseganje po otroški perspektivi,
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ki ponuja odprte možnosti. (Novak Popov, 2000) Ta negotovost in skepticizem je dobro
opazen tudi v mladostnem ciklu Žolta pisma, ki jih bomo pogledali v nadaljevanju. Ob
že omenjenih vplivih na Podbevškovo poezijo je potrebno omeniti enega glavnih
vplivov in sicer italijanski futurizem, ki je najbolj viden v ciklu Žoltih pisem. Estetsko
prevrednotenje preteklega, tradicionalnega pesništva in prehod v avantgardno formo je
morda najbolje viden v pesmi Jesenska impresija iz leta 1914:
“Iz umirajočega drevja, – ubili
so ga jesenski mrazovi, se vsipavajo od solnca ožgani listi (hej bela žena, kje si)?!
Kakor bik sem in čakam, da Ti razparam trebuh in se me ovijejo Tvoji vzdihi,
kakor se ovije kača drevesa) in v zraku šum, ki ga dela orel s svojimi ostrimi krili. –
»O Bog, daj da pozabim črn stolp, – segal je do oblakov, (čolne podmorske,
katerih žeblju podobna torpeda merijo na nadčloveško pojoč valj) ko sem se ozrl
na svojo senco in vesele boli težkih dni. –
V ribniku plavajo divje race, (drevje se sklanja k tlom in razmeta poljube
zate) meni se zdi, da ima vsak odpal list v sebi kapljivo kri ...”
Že sam naslov namreč asociira na impresionistično pesem, ki je značilna za slovensko
moderno. Prvi dve vrstici pesmi vsebujeta temeljno impresijo z opisi narave,
“umirajočega drevja” in “od solnca ožgani[mi] listi”, ki jih znotraj doživlja avtorski
lirski subjekt. Vendar sam opis umirjajoče narave ni tipičen za impresionizem, pač pa
gre v umiranju za tipično ekspresionistične prvine. Odklon od impresionistične pesmi
je toliko bolj viden v sami strukturi pesmi, kjer opisu narave sledi radikalna asociativna
prekinitev “(hej bela žena, kje si)?!”, kjer avtorski subjekt provokativno nagovarja
smrt. Ob boju med pesnikom in belo ženo se pred nami kažejo motivi kače, bika in oral,
ki so povezani z avtorskimi otroškimi vizijami in tu povezani v asociativno podobo
lirske realnosti. Na meji sanj in resničnosti je tako prekinjena podoba impresije narave,
saj poteka tehnika prelivajočih se podob in svobodnih asociacij iz avtorjeve podzavesti.
Temu sledi še prekinitev z avtorsko – subjektovo željo “O Bog, daj da pozabim črn
stolp,” ki pa je glede na prvo, ki jo še lahko beremo kot celoto, polna futuristične
metaforike (čolne podmorske, katerih žeblju podobna torpedu” in ni logično povezana.
Na ta način Podbevšek znotraj pesmi negira tradicionalno pesem, oz. sebi predhodno
impresionistično pesem z njeno logičnostjo, razumljivostjo in harmonijo ter opravi
tipično avantgardistični postopek. (Antončič, 2000)
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To prevrednotenje tradicionalnega pesništva, značilno za avantgardo, je še toliko bolj
vidno pri ciklu Žoltih pisem, ki predstavlja pismo vojaka s fronte in je sestavljen iz
kratkih dvodelnih pesmi. Gre za najbolj svobodno organizirano in najmanj koherentno
besedilo iz Podbevškovega mladostnega obdobja. Pesmi so zgrajene tako, da v prvem
delu pesnik postavi tezo, ki jo nato v drugem preuči in zanika s skepticizmom, kot je
denimo vidno v pesmi XVIII:
“Mazilim si glavo in umivam obraz in ne ve levica
kaj dela desnica.

Prsi se mi dvigajo ...
Stene kihajo ...”
Cikel, v katerem so pesmi označene z rimskim oštevilčenjem od ena do triindvajset, se
tudi zaključuje s popolnim skepticizmom v zadnji, dodani pesmi ***, ki jo imamo lahko
kot ključ za branje celotnega cikla:
“ Beseda njegovih svetlih in žoltih pisem
ki me je vsega pretresla pa je bila: skep... ti... ci... zem...”.
Skepticizem ob premaganju tradicionalizma se kaže v praznini in, kot razlaga tudi
Antončič, gre za prevrednotenje tradicionalizma, kar vidimo tudi v prvem delu pesmi
XIII “Zakaj molčim?/Kretnje iztegnjene roke in trudnega telesa pomenijo se vsemu
pasatizmu smejim,” temu pa sledi splošna kriza sodobne poezije in njen konec, pri tem
pa iskanje nove poti v pesniško zavest, ki jo obarva skepticizem v pesmi IX:
“Težko verujem vstajenje mrtvega in živega jaza.
Jaz poet?
Čuvstvo še mi je fraza.”
Stilno so pesmi pod močnim vplivom futurizma, saj se Podbevšek izogiba pretirani
uporabi pridevnikov in izpušča celo predloge, verz pa je ne glede na to, da so pesmi
rimane, svoboden. To je denimo dobro vidno v pesmi X:
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“Skrajnosti me je prevzel nervozen: i ... a ... i ... a ...
Vendar sem dovršil: a ... a ... i ... i ...
Toda dražil me je skoro vedno histerični: hi ... hi ... hi ... hi ...
Kultura in civilizacija je mrzlo povdarjala: kra ... kra ... kra ... kra ...”
Rima je prekrita, pesmi pa so namenoma nelogične, kar vidimo tudi v izmišljanju novih
besed, ki so nesmiselne, uporabi pa jih da bi zadostil izsiljeni rimi. To je v samem ciklu
vidno na več primerih posameznih pesmi, denimo v pesmi XI z rimo “hori – mori” ali
drugje “ bičev – kričev”. Ob tem je motivno izpostavljena tudi vojna, kot denimo v
pesmi VI “Ravnokar izgovorjena beseda je bila karikatura. / Site / zadovoljnosti mozga
/ pohujšanega človeka in vsakdanjega mesarskega klanja / sem se potrkal pepelnato
čelo: res ... vi ... tae ...” ali v pesmi XXIII:
“Moja moč in volja
te pozdravlja in pošiljam ti zadnji pozdrav bojnega polja …”
Za pesmi je, kot pojasnjuje Novak Popov, značilen destabiliziran subjekt, človek dobiva
atribute predmetov in snovi, s čimer Podbevšek človeka degradira. Pomemben element
je vojna, ubijalska orožja so prikazana skozi njihovo uporabno dejavnost ali kot nekaj
vsakdanjega, človeški prostor in pokrajine so deestitizirane, destabilizirane in
zaznamovane z boleznijo, pogosto pa z bolečino. Erotika, človeški odnosi tem, pa tudi
vera v Boga in sočloveka so odmaknjeni in človeška čustva so zamenjala bolezenska
stanja, zato se je subjekt prisiljen preoblikovati v Nietzschejevega nadčloveka. (Novak
Popov, 2000) To je dobro vidno pri gradnji lirskega subjekta, oz. kot razlaga Matevž
Kos: pesniški jaz v njegovih pesmih je sebe polni jaz, njegov glas pa je usklajen z
govorico samozadostnosti. (Kos, 2001) To najdemo predvsem v sintagmi “moja moč
in volja,” pa tudi na drugih mestih, denimo znotraj pesmi XIV: “bil sem nadčlovek.”
Opazen je tudi izstop iz tedanjih vladajočih struktur, kjer se subjekt dviga nad okolico,
ustvarjajoči in samotni jaz je tako vzvišen nad množico “garjastih človeških bitji”, pa
tudi nad tradicionalizmom preteklega pesništva. Pomemben motiv po preskoku iz krize
je tudi že omenjena vojna, ki jo opazimo v njegovem mladostnem ustvarjanju denimo,
v pesmih Rdeča cesta:
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“Bolne roke, mrzlično streljanje.
Razmesarjeni udi, v potokih valeča se kri.
Od smodnikovega dima obžgane hrbtenice.
V krvi svetlikajoči se bajoneti, mesarsko klanje.
Blazni pogledi, ranjena prsa, krvavo lice.
Trudni koraki, odbite noge, izza uniforme štrleče kosti ...”
in V vlaku: “Temni oblaki, krvave rože, črni tiči. / Mrtveci v piramidah, grobovi, pesmi
bojne. / Aeroplani, žične ograje, puške strojnice. Tu je glava tematika prav vojna in
človeško trpljenje, kot razlaga Antončič, pa so pesmi za razliko od futurizma, ki vojno
slavi, postavljanje bolj v sorodstvo z nemškim ekspresionizmom. Prav tako ga ta
tematika odvrne od ukvarjanja z odnosom do tradicije in gradnjo pesniškega jaza k
upesnjevanju lirske realnosti. (Antončič, 2000), Gre namreč za dve bolj konvencionalni
pesmi, ki ju je Podbevšek želel spraviti v objavo pri Ljubljanskem zvonu. Vojna je v
središču njegove poezije tudi po njegovem prihodu iz vojne fronte, predvsem je ta
tematika vidna v pesmi Traverze, kjer je, kot pojasnjuje Novak Popov, opaziti
izključujočo kontrastnost, oz. prepad med notranjim in zunanjim svetom, s tem pa tudi
med sanjami in resničnostjo ter smrtjo in življenjem. (Novak Popov, 2000)
"V vinograd mojih zlatih sanj sem se vrnil, –
O že davno sem imel za sabo peščeni Tagliamento, –
Hotel bi, da bi se vedno vzpenjal nad prepadom, –
Kako nično mi je postalo domotožje, o jaz sem povsod doma, –
In bila je noč, tresla se je zemlja od topovih strelov kakor v omedlevici, –
Utrinjali so se plameni in rakete, o Conegliano, cvetoče vile! –
In padale v pšenična polja in razrušeno mesto. –
Stal sem na platformi tovornega vlaka in lokomotiva me je vlekla
v gorečo daljo. –
O jaz sem povsod doma, kaj mi mar zemlja, ki me je rodila, in vsi moji
najdražji – in nikjer jaz bog! –
In vozil sem se proti Piavi, mimo eskorte v blatu in dežju, –
laški ujetniki, sajaste čelade, pred njimi
žena z belo haljo, –
In nad mojo glavo motorno drdranje aeroplanov in iz bližnjega
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stolpa regljanje strojnih pušk.”
Tu se prvotni prvoosebni subjekt združuje z tematiko vojne, vendar je za razliko od
pesmi Rdeča cesta ali V vlaku vojna postavljena kot tema ustvarjanja. Vojna in tehnika,
kot ugotavlja Antončičeva, namreč “s svojim dinamizmom postaneta vzpodbuda za
titansko občutje lirskega subjekta,” in se tako ločita od ekspresionizma, ki moderno
tehniko in vojno vzporeja s človeškim trpljenjem. (Antončič, 2000) Ob pesmi Traverze,
ki jo je želel objaviti v Književnem jugu, je uredniku Antonu Novačanu poslal tudi svojo
pesem Magdalena, ki v njegovem opusu pomeni unikum, saj gre za prozno besedilo, ki
vsebuje alegorične in pravljične elemente, slog in podobje pa sta za razliko od mnogih
drugih pesmih konvencionalna.
Z literarnega vidika sta z območja avantgardističnega ustvarjanja iz mladostnega
obdobja zanimivi tudi pesmi Chef – d'oevre in Oh moja misel, kakor čoln brez vesel si
.... Pri tem velja opozoriti, da je v Podbevškovi zapuščini moč najti dve pesmi z
naslovom Chef – d'oevre, ki pa se po vsebini razlikujeta. V tem primeru obravnavamo
tisto, ki vsebuje Jakčevo ilustracijo, saj gre za preplet poezije in likovnosti, kar vidimo
tudi na primeru pesmi Oh moja misel, kakor čoln brez vesel si ...., v prvem primeru gre
za vpis pesmi na pastelno sliko, kjer naj bi barve zrcalile vsebino. V njej zopet
zasledimo futuristični slog, denimo “Pa sem sam, toda silen kakor elektrika” in mnogo
fantastičnih elementov, kjer zasledimo nietzschejanstvo: “Ecce homo, ecce homo!
Kralja vseh kraljev hočemo zreti!” in titanski lirski subjekt, denimo:
“Vrani naj mi izsrkajo kri in snejo meso (kopal se bom v kričih brezštevila prebodenih
src
in krasil se bom z rožami, ki bodo vzrastle iz srčne krvi) umirajoč se bom naslonil
na njeno telo (hej, ne bodo v meni ugasnili ognji!) in ne bom umrl!”

Medtem gre v drugi pesmi za bel pravokotnik, kjer je zapisana pesem, okvirja ga
ilustracija, sama pesem pa se v svojih začetnih podobah narave: “Bledi mesec se koplje
v morju... / žari v njem, cvetlični grmi si šepetajo o mraku. / Blizu obale že, čolnovo
veslo počiva v rokah mojih / matadorju,” prevesi v lirski subjekt: “Ona se tudi koplje v
moji mladeniški krvi, vidim v daljo, / toda v oči še ne vidim sebi, – mračnih samot
junaku,” vendar sama pesem obstaja v bolj konvencionalnem območju. Kar je
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zanimivo pri samih pesmih, je predvsem poskus likovne sinestezije in poezije, kar je
značilno za mnoge avantgardistične dejavnosti. Izmed rokopisnih besedil sta zanimivi
tudi pesmi Kmečka hima in Futuristična himna, ki sta zapisani na razglednici in poslani
kot korespondenca Jarcu. Podbevšek je pri prvi pesmi šaljiv, pri drugi pa uporablja
mnogo poetičnih načel futurizma:
“Avdijenca... br... br... br.. br... r...
Prišla dva nova pritepenca... enca... enca
...encaca...
Eks katedra pogled...
(sam pri sebi »o ti prokleti svet...«)
_______________
Kmalu ponižno odideta, čudne novice
trosit v svet ...”
Ob tem je Podbevšek pesmi objavljal tudi revialno, predvsem med leti 1919 in 1922,
večinoma v Domu in svetu, Treh labodih, Kresu in zagrebški reviji Plamen. Zanimiva
je predvsem pesem, objavljena v zagrebški reviji Plamen z naslovom Nočna tragedija
s Kaptolske ulice, za katero Antončič ugotavlja, da gre za zadnjo pesem njegovega
mladinskega ustvarjanja. Ta ne govori več niti o ljubezni, vojni ali ustvarjanju, pač pa
gre, kot pojasnjuje Antončič, za opis titanskega nadčloveka: “avtorski lirski subjekt
začuti ob pogledu na katedralo svojo lastno nadčloveško notranjo moč:
“O, moje oči so se svetile kakor dvoje avtomobilskih
luči.
Šel sem na holmu mimo knezoškofijske cerkve z dvema stolpoma
in tedaj sem spoznal, da sem človek, ki sili na dan
iz zemlje.
Moje koščene roke so se vzpenjale proti nebu kakor
ona dva stolpa.
O, in nebesa so tako svinčenojasno gledala kakor da
pričakujejo, da prevalim zemljo iz
njenih tečajev!
O!”
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Ob futuristični motiviki, ki jo vidimo v uporabi tehnike “moje oči so se svetile kakor
dvoje avtomobilskih / luči” se samoopeva nadčloveški titan: “tedaj sem spoznal, da sem
človek, ki sili na dan / iz zemlje” “roke so se vzpenjale proti nebu kakor / ona dva
stolpa” ter “da prevalim zemljo iz/njenih tečajev!” Ob tem je revijalno objavljenih kar
nekaj pesmi, ki podobno kot Žolta pisma črpajo iz futurizma. V njih zasledimo elemente
vojne, tehnike, dosežkov civilizacije, dinamiko, hitrost ter topos letenja, to je denimo
vidno ob tehničnem izdelku, raketi, v pesmi Raketa o polnoči in denimo ob podobju
urbanega industrijskega okolja in civilizacijskih dosežkov, denimo ob lirskem subjektu
in njegovi vožnji z brzovlakom v pesmi Na vožnji, kjer je hitrost vlaka lastna poti
lirskega subjekta: “Vsa lokomotiva je v iskrah in dimu in kadar vriskne / so žvižgi
podobni izproženemu torpedu / [...] tudi jaz drvim začrtano svojo pot in vriskam z
vlakom!” Futuristični element je tudi elektrika in fascinacija nad mestom in lepoto
njene moči, ki jo subjekt prevzema v pesmi Večer v velikem mestu: “O, in zazdim se,
da sem jaz ta električna, ki gre / kakor klin in pred katero se vse umika!” Ob tem pa
denimo v pesmi S puško v roki hitim vidimo tudi fascinacijo z vojno, kjer je pomembna
predvsem dinamika gibanja in hitrosti:
“... In se bliskovito mečem na dan skozi srčni svoj vrelec
... in kjer priletim ob tla (najprvo z dušo in potem s
telesom),
se postavim zopet na noge, jaz – ostri strelec.”

Veliko izmed že omenjenih pesmi iz mladostnega ustvarjanja je kasneje izšlo v njegovi
edini izdani zbirki, ki si jo bomo ogledali v nadaljevanju.
5.2.1.2 Podbevšek in pesniška zbirka Človek z bombami
Pesniška zbirka Človek z bombami, ki jo je Podbevšek neuspešno želel spraviti do
objave je na koncu luč izida ogledala v samozaložbi leta 1925. V njej je Podbevšek
objavil uredil svoje dosedanje ustvarjanje, mnoge izmed pesmi pa so bile predhodno
objavljene že v revialnem tisku. Izbor vsebuje oblikovno in vsebinsko gledano precej
neenotne pesmi, ki pa jih po Dovićevo druži skupni imenovalec »fetišizacije
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izpovedujočega se lirskega subjekta, začudenje in strmljenje nad razsežnostmi lastne
ustvarjalne svobode in kreativne potence.« (Dović, 2008: 174).
Samozaverovani subjekt je tako viden že v začetni pesmi V pravljičnem gorovju, kjer
je postavljen v položaj jasnovidca, in tako novoromantično predstavo “božanskega
stvarnika” kombinira z novejšimi momenti. Kot pojasnjuje Irena Novak Popov,
“brezumno” petje samemu sebi znotraj pesmi priča o razpadu tradicionalnega
individualizma, ob tem pa ob ruševinah tega poteka izgradnja subjekta. Primerjava z
ledenikom v Atlantskem oceanu, kjer skupaj s hudičem opazuje gomazenje človeških
bitji, poteka hkrati z najavo kolektivne avantgardistične akcije, ki prihaja z vseh strani
Evrope:
“Kakor
poješ
ti
v
sredini
zemeljske
oble,
poje
po
eden
na
skrajnem
severu,
jugu,
vzhodu
in
zahodu!”
Tudi v pesmi Titanova serenada je opaziti lirski subjekt titana, ki odriva v noč "Mlinska
kolesa so škropila in se vrtela enakomerno, valovi so hiteli v daljavo in jaz sem / vriskal
v noč,” na kar med drugim opozarja že sam naslov pesmi. Drugače je v pesmi Ob dnevu
vpoklica na kolodvoru, kjer se lirski subjekt ne ukvarja sam s sabo, pač pa je prisoten,
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kot pojasni Dović (2008), za Podbevška blag, neznačilno patetičen in moralističen ton
pesmi, primeren priložnosti odhoda: “in očete so spremljale solzne oči / otrok. / O
Bog!”.
V pesmi Na deželi ustvarjajoči subjekt prehaja mejo med demonično ustvarjalnostjo na
eni in blaznostjo drugi strani, lirski subjekt pa se ukvarja predvsem s samim sabo in s
svojimi primerjavami. Ob tem pesem Na deželi v oklepaju nosi pripis Ob mojem 19.
letu, kar je zaslediti tudi v začetni pesmi V pravljičnem gorovju …, kjer v oklepaju
vidimo pripis Ob mojem 17. letu, obe pesmi pa, kot razlaga Novak Popov, zaznamuje
raba hiperbolizacije in odsotnost tradicionalnega verznega sistema. V primeru pesmi V
pravljičnem gorovju … gre za razpad tradicionalnega individualizma, saj subjekt o sebi
poje brezumno, obenem pa s preigravanjem in novim združevanjem že ustaljenih podob
Podbevšek dosega distanco do lirične izpovednosti. Najbolje se to vidi v prikazu zla,
satana, ki je neronsko, satansko in hijensko režeč. Da se subjekt obvaruje pred
izničenjem duhovnega trpljenja pa mora biti hladnokrven, kot ledenik, z obraz[om]
kakor sfinga. Tako se lahko iz padca v zlo in blaznost obrne naokoli in svojo moč
uporabi za lastno ponovno vstajenje. Obenem se lahko zaradi podobe meseca, ki ga je
po Novak Popov možno razumeti kot eksistencialno slutnjo ogroženosti celotnega
planeta, preobrnitev in razrešitev posplošimo tudi na globalno raven, kot pojav novega,
blaznega človeka.
V pesmi Na deželi sicer blaznost ni tako izrazita, četudi gre za tanko mejo med
ustvarjalnostjo in blaznostjo, saj je ta prej zamenjana z ekstazo, vseeno pa ponuja še
dodatno alternativo trpljenju in izničenju, ki jo najdemo v erotiki. Prav tako hudič ni
več dojet kot absolutno zlo, temveč v smislu veseljaškega izzivanja. Tudi ta subjekt se
sreča s svojim uničenjem, pri katerem izgubi svojo vrednost, to breme pa premaguje
prek gostilniškega veseljačenja in erotike: “Ves iz sebe ji kradem solnčne poljube – vse
moje številne ljubice so mi samo točajke,” tako da se širi in pomika navzgor v ptičjo
perspektivo, kjer ne pada, ampak se dviguje. Pri obeh pesmih lahko namreč zasledimo
tudi netradicionalno koncepcijo prostora, s padanjem z dvigalom v V pravljičnem
gorovju… in dviganjem v pozicijo zmaja v Na deželi. Pri te se tudi ruši postavitev
evklidskega prostora, subjekt se premika po vertikalni osi v kozmos, bodisi neposredno,
ko se subjekt dviga v višave, bodisi posredno, ko subjekt prek moči zla obrne svoj padec
v dvig.
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Pesem Izumitelj na zemlji in cikel O prerijskem volu, ki pa je dokaj tradicionalen, se ne
ukvarjata s samim ustvarjalcem, kot pojasnjuje Dović. Prva pesem nakazuje
ustvarjalca, ki je ujet v vsakdanjost zemlje in svojega telesa, v ospredje distanciranega
poročila pa prihaja trpeče telo: “Bednega človeka moje trnjevo življenje se je vleklo iz
oaze v samum kakor karavana zlih / duhov, v ječi so se stiskala k mojemu telesu ostudna,
v največji nagoti po delu smrdeča telesa /– mršavi obrazi.” To telo oz. prikazani človek
odločitev ne nosi v svoji rokah, pač pa ga neusmiljeno premika usoda: “kolo življenja
me je vrglo” ali “železna kača me je vozila,” ob lirskem subjektu pa so ljudje, ki jim je
človeškost odvzeta, prikazani kot živali “živinskim ljudem”. Kot pojasnjuje Novak
Popov, tu Podbevšek “metaforične nosilce in primerjalne člene razvije v celovite, z
inverzijami razgibane podobe in jih skladenjsko oddaljuje od vsebin, ki jih
klasificirajo”. S postopki, kot sta kombinacija in premikanje, je dosežena večja moč
predstave, besedilno stopnjevanje med kontrasti, denimo znotraj resničnosti in svobode,
pa “olajšuje interpretacijo smisla izvirne enočlenske nakazovalne metafore, ki je ločena
od ostalega besedila, osamosvojena in zapisana v oklepaju “(Kako bi mogli zrakoplovi
iz svojih lop)”, pri čemer gre za transformacijo iz simbolistične v futuristično
metaforo.” (Irena Novak Popov, 2000).
Najbolj vizionarska besedila znotraj pesniške zbirke Človek z bombami, kjer se ob
tradicionalni metaforiki pojavljajo za tedanjo slovensko sodobno poezijo šokantni in
radikalni pesniški postopki, so predvsem himne, kot denimo Himna o carju mavričnih
kač. Godba v valovih Himna o carju mavričnih kač je sama vizija ustvarjanja, subjekt
z njo opeva samega sebe, kako drvi na motornem kolesu, nato pa leti v zraku v želji,
“da bi se že skoro dvigal med peklom in nebesom.” Med tem pogleduje navzdol na
industrijsko civilizacijo, kjer vidimo futuristične vplive “velikanske zakurjene peči”,
“železniške viadukte”, “kolodvore”,“smodnišnice”, ko se pojavijo mavrične kače, s
katerimi se spopada, sam pa je prikazan kot svetloba v temi: “temo pred seboj sem videl
razsvetljeno, kakor bi imel na / prsih pritrjeno električno luč” in dvignjen nad zemljo.
Fantastični elementi plesa s kačami se stopnjujejo z dviganjem v višave, ob njegovem
žvižganju v srebrno piščal pa ga ovijajo kače: “ovijale / so se me, stegovale napihnjene
vratove, ki so brodili malo preje po moji krvi, in sikale s / svojimi dolgimi, razcepljenimi
jeziki.” Ob nadaljnjem stopnjevanju po njem hlastajo krokodili, a on se dviga vedno
višje, ko se iz njegove glave vsujejo roji ptičev – “To so moje misli!” – ki zakrijejo
nebo. V verzih: “Kmalu sem se zdel skozi in skozi prestreljen, toda jaz sem še vedno /
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in še hitreje letel in žvižgal na srebrno piščalko,” subjekt v roke dobi vladarsko žezlo,
ob neprekinjenem bliskanju pa ob vedno večjih višavah trpeči pevec preneha z
žvižganjem in začne s petjem: “pel kakor še nikoli,” ki ga spremlja zavedanje: “sem
spoznal, da ne / bom s svojim nebeškim petjem nikdar prenehal.” Kot pojasni Dović,
slednje še bolj priča o sporočilu pesmi o problem umetnikovega ustvarjanja. V Himni
o carju mavričnih kač lahko ob umetniški transcendenci najdemo še subjektivizacijo in
podrejanje predmetov, Novak Popov pa razlaga, da so moderni dosežki pomanjšani v
igrače, posamezna orodja in stroji pa postavljeni v arhaično in prvinsko dobo. S takšnim
potujevanjem Podbevšek doseže dehumanizacijo, saj se videnje posameznika umika
industrijskemu videnju kolektiva. Človek pa car mavričnih kač ni že sam po sebi, to
postane šele, ko premaga gravitacijsko moč podzemlja, torej se nasilno iztrga smrti in
izničenju. Do tega pa mu lahko pomagajo misli, ki se v pesmi manifestirajo v ptičih
različne velikosti, hitrosti, višini letenja in petja, vendar so ti ptiči zgolj začasni, dokler
se prava moč ne manifestira v subjektu, ki preletava površje zemlje in poje.

Subjekt se skozi spreminja in prestaja metamorfoze, dokler se na koncu ne preobrazi
kar v zbor in orkester, tako pa se njegovo spreminjanje tudi zaključi. Iz posameznika
nastane kolektiv, Novak Popov pa pri tem opozarja, da tudi delo kot tako, ki je bilo prej
praksa, ločena od narave, v orkestraciji glasov postane delo narave same.
Ustvarjalec je viden tudi v Električni žogi, kjer je šokanten že sam uvod v pesem, podan
v oklepaju:
“(V mesečni noči v družbi čudežnih rajskih ptic, ki so me obkrožale sedečega v nočni
srajci z dolgimi in širokimi rokavi v mojega očeta /
hiši in pele o meni, ob skalnati obali stoječem, neprekosljivem morskem svetilniku)”
Kot pojasni Dović, se lirski subjekt primerja z “neprekosljivim svetilnikom” na morju,
nato pa se subjekt – ustvarjalec – primerja z Bogom: “O, kdaj ti bom enak, nebeški
slikar?” Subjekt se zatem poda v vizionarsko pokrajino in se odbijajoč se od slavoloka
modrijanov dviga visoko v zrak:
“Odbil sem se od prvega modrijana na levi strani slavoloka,
kakor bi bil električna žoga,
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in
priletel v modrijana na desni strani.
Od tega sem se zopet odbil
in
odletel v modrijana na levi strani
in
odbijal sem se navzgor
vedno v kotu 45°.”
Od tam zagleda nedavne prizore vojne, ki jih spremlja z mešanico fascinacije in
odpora: “njihovo orjaško bojno petje. / Spremljale so jih številne vojaške godbe in
kadar je prenehala ena, je pričela druga. / (Vseh godb pa je bilo več tisoč.)” Ko na
nebu pride do poslednjega od modrijanov, se lirski subjekt počuti popolnoma
svobodnega, ne odbija se več kot električna žoga, pač pa s svojo krvjo splete čudežno
lestev: “in / začel plezati po njej, / ki je postala trdna, kakor bi bila iz najboljšega
pletiva. / (Pod menoj neskončno brezdno in nad menoj brezmejno nebo.)”.Ob svojem
povpraševanju zagleda delavce v daljavi in ob prizoru iz svojega otroštva poteka
samopovpraševanje: “Ali sem dovolj močan, / da se mi ne bo zvrtelo v glavi, če se ozrem
v mračne dežele, ki so že za mano?”
Novak Popov razlaga, da zadnja tekstno ustvarjalna faza Podbevška uvaja tudi novo
vlogo gibanja v prostoru, saj ni več pogojeno z realno izkušnjo, temveč dobiva tudi
fantastične razsežnosti. S tem namiguje tudi na preoblikovanje prostora, v katerem se
dogaja, denimo v že omenjenih pesmih Električna žoga in Himna o carju mavričnih
kač. Še vedno pa resničnost ni popolnoma zapuščena, med realnim in fantastičnim
svetom je namreč most, ki ga tvorijo primerjalni členi – kakor električna žoga in kakor
po tipkah klavirja. Prav tako se v teh pesmih spremeni legimitizacija subjekta, ki se ne
more več upravičevati v estetizaciji erosa ali tantosa, temveč je potrebna, kot piše
Novak Popov, “umetniška transcendenca, ki omogoča vstop v kozmično totaliteto,
neodvisen in nepredvidljiv nebeški slikar v procesu nenehne destrukcije in kreacije.”
(Novak Popov, 2000: 57) Takšno transcendenco pa omogoča ravno nova uvedba
premikanja v prostoru, torej navzgor, proti nebu, ki pri Podbevšku še ostaja v službi
mistike in religije, v Električni žogi pa se zgodi po lestvi, ki jo subjekt splete iz lastne
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krvi. Tukaj lahko obenem tudi vidimo potrebo po (samo)destrukciji, značilni za
avantgardna gibanja, ki je nujna za doseganje nove faze ustvarjanja.
Fantastičnost lahko zasledimo tudi v predzadnji pesmi zbirke Čarovnik iz pekla, in sicer
v izsekih, ki popisujejo vojno dogajanje “(Sedem dni pred razsulom bivše avstroogrske
armade,

ob

Felli

za

špansko

boleznijo

umrlemu

tovarišu,

enoletnemu

prostovoljcu/poddesetniku Stanku Starcu.)” Celoten tekst je sicer grajen kot žanrski
kolaž, v katerem se prepleta opisovanje lirskega subjekta, ki kleše spomenik padlemu
tovarišu: “In ti postavljam pričujoči spomenik, izsekan iz žive skale in obdelan surovo”,
in spominov nanj, podanih v notranjem monologu, ki si ga subjekt predstavlja kot
pogovor s padlim tovarišem:
“Ko sva gledala s svojimi steklenimi očmi, premišljujoč o
minljivosti vsega mogočega, še one z ogromnimi lobanjami,
sivimi lasmi in velikimi srebrnimi bradami, ki so se istovetili
z zemeljsko oblo, in že zopet one strašnejše duševne velikane,
ki so govorili o sebi kakor o vsegamogočnem stvarniku nedoglednih nebes, vseh neizmernih delov sveta in vseh brez-brežnih morij, sva pozabila, kako je nama ime.”
Ves govor pesniškega subjekta in njegovo obnašanje prestrašijo sogovornika. Po
Nietzschejevih besedah: „Nisem človek, sem dinamit.“ Pred kapitulacijo subjekt
obvarujejo podobe in spomini iz otroštva in mladosti, tako da skozi celotno pesnitev
ustvarja opozicije med sabo in tovarišem, ki se iztečejo v razliko med življenjem in
smrtjo. Takšen subjekt je lahko tako optimističen, ker se mu odpira nebo, tokrat ne več
v mističnem smislu, ampak nebo postane prostor, ki ga je subjekt že presegel, saj je
človek vesoljnega, tako pa tudi absolutno optimističen in prepričan v svoj prav. Novak
Popov opozarja, da gre tu za ekspresionistični subjekt, ki se za razliko od tradicionalnih
humanističnih načel vzpostavlja v užitku do trpljenja in mučenja ter poveličevanju zla,
pesem pa ima vzporednice tudi s postavitvijo Himne o carju mavričnih kač, saj se pri
obeh pojavljajo tudi elementi moderne tehnologije, industrijsko civilizacijo in mit pa
zamenjajo religiozni in glasbeni pojmi, pri čemer tudi religiozne navezave učinkujejo
izrazito ekspresionistično.
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Čeprav je iz rabe pojmov razvidno, da se Podbevšek razlike med predmeti in stvarjo ne
zaveda, oz. je vsaj ne uporablja zavestno, pa ravno v tej pesmi predmeti postanejo stvari
v Podbevškovi filmski tehniki, ki opredeljuje razmerje med zunanjim svetom in
zavestjo, saj se ob pogovoru subjekta in njegovega umrlega tovariša predmeti
razpredmetijo in po-u-stvarijo, ponovno postanejo stvari, kar je možno ravno zaradi
pesnikovega ubesedovanja. Tako kot subjekt poustvarja prijatelja: “in bom mislil nate,
ki ti ni bilo usojeno, da vidiš / vstajenje svoje domovine in ne vzklikaš več kakor jaz s
svojo lucifersko glavo: “O telo, ječa moje duše!” in mu s tem daje rešitev iz izbrisanega
obstoja, (nezavedno) pa pesnik tudi rešuje opisani svet in predmete v njem, tako da jim
dopusti, da zaživijo sami v sebi in jih ponovno u-stvari.
Že omenjen Podbevškov subjekt – ustvarjalec – je po Dovićevo najbolj radikalno
izpostavljen v zadnji pesmi zbirke Plesalec v ječi, kjer se njegove pesmi oz.
kompozicije berejo s prižnice namesto evangelijev, položaj ustvarjalca pa je na ta način
prikazan kot stvarnik, brez omejitev, ki bi omejevale svobodno subjektiviteto. Ob tem
se srečuje z mejnimi srečanji norosti in odklonom od normalnega, kakor pojasnjuje
Dović in se navezuje na Kosa, ki pravi, da le-to subjekt zopet približuje Nietzscheju,
njegovo ustvarjalnost namreč povzema sintagma “dinamitne misli”, kot tudi
pojmovanje ustvarjalca kot genija – jasnovidca, kar je poznoromantična značilnost:
“Jaz, ki sem že kost in koža, ne bom umrl! Kdo
je občutljivejši od mene in kdo je večji daljnovidec? Presilno je v meni brezmejno
sovraštvo do vsega obstoječega
in prevelika neskončna blaznost ustvarjati, o, ustvarjati iz niča!”
Preobilje ustvarjalne moči pa je na ta način odklonilno do stvarnosti, Dović ob tem
citira Kosa, ki pravi, da je celo sovražno do obstoječega in lirski subjekt približuje
ustvarjalni blaznosti. Podbevškove pesmi se gibajo, krožijo, govorica je dinamična in
obrnjena v akcijo. V svojih pesmih hoče predvsem preseči najvišjo vseh vrednot, Boga
– pesniški subjekt hoče postati absoluten. S tem je tesno povezana tudi hoja po robu v
že omenjeni pesmi Električni žogi: “Ali sem dovolj močan, da se mi ne bo zvrtelo v
glavi?”
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Pesem Plesalec v ječi, kot razlaga Novak Popov, idejno in motivno ne prinaša nobenih
inovacij, kot posebni se kažejo samo opisi že omenjenega pesniškega subjekta,
ponujajočega se v percepciji naravnih pojavov, ki jih posredovalec podob prestavlja v
fantastične in sanjske prizore. Gre torej za “domišljijsko preoblikovanje narave,
izkušnjo moderne civilizacije, hitrost in višino gibanja za upodobitev “strašljivo
tveganega bivanja”, kar lahko zasledimo tudi v drugih pesmih, ponovno se pojavlja
biblična tematika, cerkev, evangelij, kar nam kaže na ekspresionistično poetiko, ki pa
se prav v fantastičnosti in paradoksalnosti presega.
Prav tako ne moremo govoriti o povsem ekspresionističnih pesmih, ker ni prikazan
dokončni zaton, ne ponovno rojstvo človeka, prikazan je namreč človek, ki je (še) v
zatonu in se iz njega rešuje, podobno kot pri prejšnjih pesmih pa mu to lahko uspeva
ravno v pesniškem preseganju resničnosti, v fantastičnih elementih, ki predrugačijo
resničnost okoli njega in tako tudi ustvarijo nov svet “nediplomirani inženir po svoji
zvezdarni, / ki sem jo zidal v obliki ogromnega daljnogleda, ob gradnji katerega sem
bil trdno prepričan, da sem nehal živeti, / ker sem se mudil v pokrajinah, ki jih še ni
videlo nobeno človeško oko.”.
Podbevšek v svojem izrazitem pesniškem zanosu, ki traja zgolj kratko obdobje, nato pa
nastopi molk, vsekakor dodobra pretrese slovenski kulturni prostor. Podobno kot
Kosovel in njegova posthumna avantgardna poezija, kar si bomo ogledali v
nadaljevanju, pa tudi Podbevšek nosi marsikateri problem ter protislovja za določanje
avantgardnega značaja njegove osebnosti in dela. Njegova pot namreč od
karizmatičnega voditelja, “človeka z bombami”, titana z močnimi vplivi Nietzscheja,
preko katerega utrjuje svojo psihično moč in se vzgaja v nesentimentalnega “akrobata
duha”, v kasnejših letih vodi v molk, osamo ter skorajšnjo pozabo. (Dović, 2008: 81)
Prav tako se spremeni tudi njegovo delo, saj svoje začetno, radikalno avantgardno delo,
ki poteka pod že omenjenimi vplivi Nietzscheja, Whitmana in futuristov, na stara leta
spreminja v tradicionalno, konzervativno pesništvo, ob tem pa popravlja tudi svojo
edino izdano pesniško zbirko, ki jo popravki izredno osiromašijo. Ob tem Dović
pojasnjuje, da je njegovo sicer navdušeno prevzemanje informacij iz sočasnih literarnih
tokov, ki jih je dobil z literarno periodiko, izkazuje površno in posredno razgledanost,
vendar pa je bil Podbevšek hkrati izredno dojemljiv, tudi ob naslanjanju na druge vire
njegova poezija namreč ne izgublja na moči in radikalnosti. (Dović, 2007) To je
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značilno predvsem za njegov mladostni cikel Žolta pisma in njegove prozne “himne” v
valovih, ki vsekakor širijo meje jezikovnega izraza in kreativnosti, ob tem pa, kot
pojasnjuje Dović, pogosto prehajajo nadzoru razuma, ter so tako nekako na isti liniji z
Marinettijem, preko avtomatičnega pisanja pa z nadrealisti in ruskim zaumnisti. Na ta
način je Podbevšek vsekakor bil v toku s sodobnimi pesniškimi postopki in smermi,
hkrati pa tem dodal svoj pesniški izraz, vendar je ob tem potrebno opozoriti, da ta
časovno gledano ni trajal dolgo, na kar opominja tudi Dović. Njegov molk, ki ga
teoretiki razlagajo različno, od neustreznih domačih razmer in Podbevšku
nenaklonjenega okolja do trdovratnega rimbaudovskega molka, kot to pojasnjuje
Vrečko (2011), Dović pa ob tem pravi, da gre preprosto za ustvarjalno nemoč. Do tega
je namreč prišlo na višku njegovega vzpona, po letu 1920 pa pravzaprav njegova
radikalna faza hitro mine, kar potrjuje tudi njegova rokopisna zapuščina, ki odkriva, da
Podbevšek ni prenehal s pisanjem, pač pa se je iz radikalno avantgardnih ustvarjanj
premaknil v neambiciozne tradicionalne poskuse. Podbevšek, ki je tudi na stara leta
osredotočen na samega sebe in poudarja lastno izvirnost, pa ni več Podbevšek
prevratnik. Ob tem pa je potrebno omeniti tudi marsikatere obtožbe o plagiatih,
nepismenosti Podbevška in odhodu njegovih simpatizerjev v njegovih starejših letih.
Poleg tega Dović izpostavlja še eno pomembno lastnost Podbevškovega protislovja, saj
se na koncu izkaže, da sam titanizem in samozavest ob nenehnem spreminjanju
Podbevškovih stališč od avantgarde do tradicionalizma, od menjanja političnih stališč
anarhizma do delovanja znotraj institucionarne politike, ne vzdrži, pač pa kaže konflikt
med šibko notranjostjo in zunanjim videzom titanstva. (Dović, 2007) Ob tem je
Podbevšku vseeno potrebno priznati prvenstveno vlogo v slovenski zgodovinski
avantgardi, saj se glede na kriterije avantgard, ki jih postavljajo teoretiki od Poggiolija,
Burgerja ter novejših teorij, na tem področju odreže relativno dobro. Njegovo
avantgardno delo se namreč vsaj večinsko sklada z notranjimi in zunanjih parametri,
značilnimi za avantgarde. (Dović, 2007) Dović ob tem navaja Vrečka, ki Podbevška
dosledno omenja kot vzorčen primer evropske avantgarde, njegovo delovanje pa vidi
znotraj radikalnega dela avantgarde, kot gre zanj tudi pri primeru Človeka z bombami
za šolski primer prehoda iz radikalne do tavtološke avantgarde. Vendar, kot opozori
Dović, take argumentacije dokumenti ne podpirajo, Podbevškovo delovanje je
vsekakor manj premišljeno in konsistentno, kot bi to želel prikazati Vrečko. (Dović,
2007) Ob tem Dović omenja Janka Kosa, ki pristaja na to, da Podbevšek pomeni prvi
model avantgarde pri nas, a se mu zdi ta avantgarda samo delna, oz. zavrta. Vendar ob
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tem Dović vseeno našteje vrsto razlogov, zakaj Podbevška lahko štejemo kot
avantgardista. Na socializacijski ravni mu sicer ni uspelo ustvariti skupine, ki bi trajala
dlje časa, vendar pa so združenja prek novomeške pomladi, labodovcev in pilotovcev
vsaj delno ustrezale zahtevi po skupini, prav tako temu ustrezajo intermedialnost ter
načrti o sinesteziji umetnosti, ki pa so na koncu večinoma spodleteli. Tudi
provokativnost, ki sicer ni na ravni futuristov ali dadaistov, je Podbevšku na domačem
prostoru uspela, ob tem pa Dović vsemu temu dodaja tudi niz psevdo-manifestov od
Žoltih pisem do različnih člankov, ki bi jih delno lahko uvrstili v območje avantgardnih
manifestov. Tudi njegovi teksti ustrezajo avantgardistični radikalnosti, vendar pa Dović
tu opozarja, da obstajajo zadržki na ravni pesniškega subjekta. Kot pravi tudi Kos, se
Podbevšek ne odreka dediščini neoromantičnega subjektivizma in vitalizma, prav tako
pa ne gre prezreti Podbevškove odpovedi mladostnemu ustvarjanju v starejših letih. Ob
vsem tem pa je važen predvsem Podbevškov literarni vpliv, ki ostaja zgolj v domačem,
lokalnem okolju in ne zadosti kriterijem mednarodne vpetosti – na ta način se
Podbevšek povezuje tudi s Kosovelom, kot bomo videli v nadaljevanju. Če Kosovelu
lahko očitamo odsotnost zunanjih lastnosti, ki jih razumemo kot avantgarda izhodišča,
ta v celoti lahko priznavamo Podbevšku, nihče od njiju pa ne ustreza točki mednarodne
vpetosti, kot pojasnjuje Dović. Vsekakor ne glede na povedano Podbevška razumemo
kot začetek slovenske zgodovinske avantgarde, saj ima vse zunanje lastnosti: od
šokantnih nastopov do tekstualnih, inovativnih in radikalnih tekstov, ki so prelomili z
dotedanjimi vzorci. Ob tem je slovenski literarni prostor dodobra razburkala tudi
njegova osebnost, ki so ji strani namenjali skorajda vsi tedanji literarni častniki, hkrati
pa so njegove ideje tako od umetnosti do politike pomenile razdiranje in zasmehovanje
tedaj obstoječega. Na ta način lahko Podbevška za razliko od drugih članov t. i.
zgodovinske avantgarde, ki ne ustrezajo vsem avantgardnim izhodiščem, dojemamo
kot edini možen primer avantgardnega ustvarjalca, vzporednega tedanjim sočasnim
evropskim avantgardam. (Dović, 2007)
5.2.2 Srečko Kosovel
Srečko Kosovel se je rodil 18. marca 1904 v Sežani očetu Antonu Kosovelu in materi
Katarini Stres kot peti in zadnji med štirimi sestrami in enim bratom. Kot petorojeni bi
na župnikov predlog skoraj dobil ime Kvintilijan, vendar je prevladal botrov predlog in
poimenovan je bil Felix Joseph. Kot pa opozarja Vrečko v Srečko Kosovel, je pozneje
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kot pesnik uporabljal vse različice imena: Kvintilijan, Srečko ter Felice. V mladosti sta
Kosovela najbolj izrazito izoblikovala Kras, njegova rojstna pokrajina, ki ga je
navdajala z občudovanjem surove moči narave in vanj vtisnila podobe kamnitih hiš,
rdeče zemlje, črnih borovcev; in Trst, kozmopolitsko mesto, v katerem je z družino
pogosto obiskoval opero, gledališče in kavarne, vendar se je od mesta po prvi svetovni
vojni distanciral, saj je iz vrelišča raznih kultur in jezikov, postalo mesto nezaupanja in
spletk.
Pomembna sprememba v Kosovelovem življenju se je zgodila, ko je odšel na realko v
Ljubljano, jeseni leta 1916, kamor so ga starši poslali, da bi ga obvarovali pred
grozotami Soške fronte. (Vrečko, 2011) Na realki je začel sodelovati pri izdajanju
dijaškega glasila Kres, kjer je leta 1920 tudi objavil prvi knjižni kritiki. Po urednikovi
smrti leta 1921 je leto kasneje ustanovil svoj krožek, ki je prav tako izdajal glasilo, Lepa
Vida. Kot razlaga Vrečko je bil Kosovelov namen pri ustvarjanju te revije ponuditi neko
alternativo, boljšo verzijo »hrupno pojavljajočima se futurizmu in dadaizmu.« (Vrečko,
15) Kosovela vizija revije pa je bila tako ambiciozna, da ga je pahnila v veliko finančno
stisko, saj si je moral že samo za tisk izposojati denar pri upnikih, kasneje pa še dodatno,
da bi lahko sploh poplačal že nastale dolgove, tako da je že celo pred diplomo
razmišljal, da bi se zaposlil. Zaradi teh težav je tudi celotno ekipo, ki je pri reviji
sodelovala, obtežil z bremenom, ki je nemara onemogočalo ostale, bolj plodovite
umetniške projekte, ki bi jih že tisti čas bolj uveljavili kot dijaško glasilo. Vrečko
razlaga, da je ravno zaradi finančnih dolgov tega edinega realiziranega projekta, Lepe
Vide, Kosovel sam sebi onemogočil izvedbo ostalih projektov, kot so bili Konstrukter,
KONS, Volja ...
Drugo prelomno točko v Kosovelovem življenju predstavlja vpis na Filozofsko
fakulteto, kjer se je udeleževal predavanj romanskih književnosti, slavistike, filozofije
in zgodovine umetnosti. Tako se je tudi uprl želji očeta, ki je načrtoval, da bo po
tehnični realki odšel na študij gozdarstva. Njegove težave pa se tu niso končale, še
vedno ga je bremenil dolg, zaradi političnega aktivizma pa tudi stanovanja ni dobil,
zato se je leta 1925 nastanil v stanovanju mačehe prijatelja Debevca, kjer je ostal do
smrti. Tudi s študijem Kosovel ni bil zadovoljen, kazal je težnje po odhodu v tujino, se
pa je vseeno zaposlil kot knjižničar v romansko-germanskem seminarju, s čimer je dobil
dostop do ogromno literature.
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V tem času je objavil tudi prvo pesem z naslovom Proletarcem v dijaški reviji Jadran,
ki je izhajala na drugi državni gimnaziji v Ljubljani. (Vrečko, 2011) V obdobju
objavljanja zgodnjih pesmi, ki sledijo vzoru Proletarcem in so razpršene po dijaških
časopisih, pa se ni podpisoval s pravim imenom, temveč je uporabljal več psevdonimov,
med njimi S. Sinočka, Vid, Svetovid in tudi Vidoslav, s katerim se je podpisal pod prvo
pesem. (Vrečko) V študentski reviji Novi rod je prav tako objavljal otroške pesmi,
najbolj povezanega pa se je čutil, kot izpostavlja Vrečko po Pahorju, z revijo Novi svet
pod vodstvom Pavle Hočevar.
S Kosovelovim posthumno izdanim prvencem Zlati čoln je povezano veliko zapletov,
saj bi oktobra 1925 že skoraj izšel skupaj s provokativnim in subverzivnim uvodnikom,
ki ga je napisal avtor sam, s tem pa bi se lahko tudi izvlekel iz finančnih dolgov, ki so
ga tako težili. Vrečko razkriva, da nasprotno s trditvijo Kosovelovega brata Stanota, ki
se je poleg novinarstva ukvarjal tudi s pesništvom, da zbirka ni mogla iziti, »ker ni našla
založnika,« (Stano Kosovel, 1970: 243 v Vrečko, 2011)
Slednja dejansko ni izšla, ker se je starejši brat sramoval Srečkovih pesniških začetkov.
Zdelo se mu je, da je preveč samozavesten in trdoglav in v izdajo zbirke hiti, saj mu ni
bilo znano, da je Srečko tako zelo zadolžen. Da je šlo pri izdaji zbirke dejansko za
reševanje finančnih problemov, opozarja Vrečko še, ko izpostavlja, da Kosovel v svojih
pismih piše, da pesmi ne bo izdal, temveč prodal. Pomenljiv je predvsem Predgovor, v
katerem Kosovel upraviči svojo »baržunasto« liriko, in jo obenem postavi kot
nagrobnik stari poeziji.
Opisuje novo poezijo, ki bi se skladala z moderno tehniko in bi kot takšna morala biti
glasna kot krik, kot eksplozija, s čimer se iz svojega začetnega impresionističnega
ustvarjanja že začne spogledovati z ekspresionizmom (uporablja zelo podobne izraze,
kot so jih tudi nemški ekspresionisti, ki so ustvarjali prav po principu »Fall und Schrei«,
torej »padec in krik«, da bi upodobili novo pozicijo človeka v moderniziranem
tehnološkem svetu). Še istega leta, ko je pripravil zbirko Zlati čoln, pa je nastopil tudi
s pesmijo Ekstaza smrti, ki že jasno kaže značilnosti ekspresionistične poetike, obenem
pa je imel v tem času nastavljenih že večino tekstov, ki so posthumno izhajali še
desetletja. Zato Kosovelovega ustvarjanja tudi ne smemo dojemati kot strogo
250

napredovanje impresionizma v ekspresionizem in nato v avantgardo, saj predstavljajo
te tri točke zgolj ekstreme, med katerimi se je gibal in ustvarjal ves čas. Po literarnem
nastopu v Zagorju leta 1926 je Kosovel zaradi zamujenega vlaka čakal v zimskem
mrazu, zato je zbolel in kmalu nato tudi umrl za posledicami vnetja možganskega opna
in pljučnice. Tako v času Kosovelovega življenja ni izšla nobena zbirka z njegovimi
pesmimi. Posthumno je njegove prve pesmi izdal prijatelj Gspar leta 1927, štiri leta
kasneje pa prvič še Anton Ocvirk. Ta je kasneje izdal tudi Zbrana dela, prvi zvezek leta
1946, drugi leta 1964, tretjega pa leta 1977. Leto prej pa je bila prav tako pod
uredništvom Ocvirka javnosti prvič predstavljena tudi Kosovelova konstruktivistična
faza v zbirki Integrali '26. Vrečko pa ob tem opozarja, da je kljub veliko delom, v
katerih se pojavljajo še nepoznane Kosovelove pesmi, del njegove zapuščine žal za
vedno izgubljen.
Pri pregledu različnih faz Kosovelovega ustvarjanja in vplivov, ki so nanj učinkovali,
si bomo zaradi večje preglednosti in sistematičnosti za zgled vzeli Vrečkovo razdelitev,
ki Kosovelov opus razdeli po časovnem zaporedju različnih literarnih in avantgardnih
gibanj, ob tem pa ponuja tudi uvid v Kosovelovo interpretacijo posameznih vplivov.
Kot enega prvih vplivov lahko postavimo Podbevška in njegovo šolo futurizma, ki jo
je Kosovel prvič srečal pri 16 letih, obenem pa mu je Podbevšek tudi omogočil večjo
razpoznavnost v širši slovenski literarni sferi. Po njegovi zaslugi je namreč izšel v drugi
številki revije Trije labodi, kjer je uredništvo zamenjalo usmeritev iz avantgardistično
naravnane prve številke nazaj k bolj tradicionalni estetiki. Tako je tudi Kosovel objavil
tri bolj tradicionalne tekste namesto Pesem o sanji, za katero Vrečko predvideva, da je
bila urejena prav za to revijo in naj bi po Ocvirku predstavljala najbolj opazno zbližanje
s Podbevškovo futuristično estetiko, obenem pa Flaker opozarja, da gre že za oddaljitev
od futurizma, saj s tem, da vlak postavi v opozicijo poetskemu načelu, pod vprašaj
postavlja navdušenje nad tehnologijo.
Med leti 1922 in 1924 se je Kosovel pripravljal na nekakšen preporod, saj se je po letu
1921, ko se je odvrnil od Podbevška in z njim povezane futuristične šole, zavil v tišino
in se za par let umaknil iz javnega prostora. Kot pa razlaga Vrečko, je, kot lahko vidimo
v njegovih pismih prijateljem in domačim, še vedno koval novo pot, ki bi peljala stran
od tradicionalnih vrednot in postopkov ustvarjanja. Zavedal se je, da se mora nujno
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zgoditi preobrat, obenem pa se je zavedal tudi tega, da so Podbevšek in njegovi
privrženci nastopili prehitro in preveč radikalno, da bi bili v širši javnosti sprejeti. So
pa vseeno služili temu, da so mlade, med drugimi tudi Kosovela, pripravili do
razmišljanja o prenavljanju kulturnega prostora. Tako se je v Kosovelu vedno bolj jasno
kazala težnja po novem, radikalnejšem ustvarjanju, ki bi ga iz impresionizma in
ekspresionizma poneslo vse do konstruktivizma.
5.2.2.1 Impresionistično ustvarjanje
Kosovel se po odtujitvi od Podbevška vrne k impresionističnim začetkom, česar pa ne
stori

proti

futurističnim

nastavkom,

pač

pa

kot

njihovo

nadaljevanje.

Impresionističnega imaginarija narave ne vzame kot retrogradnje v razvoju, pač pa za
nov nastavek, temelj, vzor moderne lirike, ki ga je legitimiral predvsem v Murnu in
njegovi hkratni rabi naravne motivike ter problematiziranja družbenih dogajanj, iz česar
bo kasneje vzklilo tudi avantgardistično ustvarjanje. Tako Kosovel v svojem jedru vse
do konca ustvarjanja v sebi obdrži kraško pokrajino, skozi katero se kasneje izražata
tako ekspresionizem kot konstruktivizem. Kras za Kosovela postane prostor impresij,
prostor gole narave, v katerem, kot razlaga Vrečko, lirski subjekt najde »vse tisto, kar
je izgubil v mestni alienirani družbi,« to je moč, nova možnost življenja, dobeseden
preporod. (Vrečko, 2001: 48) Obenem pa se Kosovel zaveda tudi tega, da predmoderno
združevanje človeka in narave ni več mogoče, saj je tehnologija in modernizirana
družba človeka že preveč ločila od narave, da bi bilo poistenje še mogoče. (Vrečko,
2011)
Kot smo omenili že prej, pa Kosovelove impresionistične pesmi ne ostajajo nujno v
prikazovanju pokrajine, pač pa se lotijo tudi problematiziranja družbene situacije,
predvsem položaja Slovencev, ki so jih okupirali Italijani. V teh trenutkih pa, kot
razlaga Vrečko, kraška pokrajina preraste v pokazatelja notranjega občutja lirskega
subjekta, njegove utesnjenosti, žalosti in gneva. Obenem pa te pesmi že nosijo agitacijo,
pozivanje k uporu, s čimer se dobro vidi tudi kompleksnost Kosovelovega ustvarjanja,
saj po eni strani še vedno uporablja impresionistično podobje, ki pa mu na trenutke
pridaja katastrofično občutenje sveta, značilno za prvo fazo ekspresionizma, pa tudi
pozive k boju in upor vzroku za katastrofični položaj sveta – fašizmu – ki je značilen
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za drugo fazo ekspresionizma – »'Bratje bori, ostanite / rastite z uporom!'… [poudaril
A.K.]« (Temni bori, v Kosovel, 1946: 64)
5.2.2.2 Ekspresionistično ustvarjanje
Tudi z ekspresionističnim ustvarjanjem je Kosovel začel zgodaj. Kralj trdi, da naj bi se
pri Kosovelu ekspresionistična sintagma »velika pot«, ki je bila povezana s principom
Aufbau-a, oblikovala iz splošnega stanja duha tistega časa. Nasprotno Vrečko opozarja,
da pri tem ni ustvarjal ločeno od nemških nastavkov, temveč je takratno evropsko
literaturo zvesto spremljal. Obenem pa moramo biti pozorni na to, da pri Kosovelu
kmalu pride tudi do obrata, do izgube vere v revolucionarno moč ekspresionizma.
Vrečko (2011) piše, da je ekspresionizem za Kosovela ostajal na jezikovni ravni, sicer
je pozival k revoluciji in prenovitvi človeka, vendar ne celotnega človeštva, ampak
zgolj ene generacije. Ob tem je videl tudi, da se ob pozivih k uporu moderniziranemu
svetu ekspresionizem iz njega paradoksalno umika, zateka k barbarizmu in se izloča
izven stvarnega sveta v kozmos. Sicer ekspresionizmu ne odvzame legitimnosti, vendar
odpiše vero vanj, na njegovo mesto pa postavi konstruktivizem. Avantgardno gibanje
namreč namesto praznih pozivov umetnost postavi v prostor in jo ideološko opredeli.
Tako pa jo tudi uporabi kot sredstvo upora in ni presenetljivo, da v konstruktivizmu
najde novo upanje v celostno prenovo družbe. (Vrečko, 2011) Eno od glavnih gesel
ekspresionistične poetike je »padec in krik«, umetnost to idejo realizira. Lahko pa se
zgodi tudi pozitivna razrešitev. Prva faza ekspresionizma prikazuje padanje in
dogajanje katastrofe, druga, pozivna faza, ki ljudi nagovarja z »brati« in »sestrami«, pa
poziva k uporu in prenovi človeka. Prav zaradi nedialektičnega razvoja Kosovelovega
pesništva pa lahko zato o ekspresionizmu, česar se v svoji analizi drži tudi Vrečko
(2011), o ekspresionizmu v strogem smislu govorimo le pri prvi razvojni fazi, ko
prikazuje padanje in apokaliptičnost sveta. Pri drugi, pozitivni fazi, ko poziva k
ponovnemu vstajenju novega, etičnega (rdečega) človeka, pa se ne giba več k
ekspresionistični poetiki, temveč ji prav zaradi ugotovitve, da ekspresionizem ne
presega ambicije po rešitvi zgolj ene generacije, ne pa človeštva samega, nasproti kot
boljšo drugo opcijo postavlja konstruktivizem. V njem se po Kosovelu ne išče samo
hipne rešitve, temveč se stremi k predrugačenju celotnega človeštva in njegovega
načina življenja, s tem pa tudi umetnosti, tako da je potrebna tudi popolnoma nova,
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življenjska oblika umetnosti, ki se pri Kosovelu nato realizira v konstruktivnih konsih,
preraščanju iz dvodimenzionalnega v tridimenzionalni prostor.
Z besedo ekspresionizem se, piše Vrečko (2011), prvič srečamo leta 1921 v pismu
prijatelju Gspanu, uporabil pa jo je kot oznako za postopek značilen, za futuristično,
obenem pa tudi ekspresionistično poetiko, ki se nanaša na brezpredmetnost. Čeprav je
imel o ekspresionizmu na začetku še pozitivno mišljenje, ga je začel kaj kmalu
doživljati kot prehodno fazo, saj mu ni omogočil preseganja niti osebne niti narodne
stiske. Prav tako je v ekspresionizmu, ki je v svoje središče postavljalo duševnost, videl
preveliko abstrakcijo in predvsem preveliko odtegnitev mimetičnega načela. Takšen
abstraktni svet je, kot razlaga Vrečko, dojemal kot enoličen in preveč subjektivno
popačen svet.

Pomenljivo za razumevanje Kosovelove interpretacije ekspresionizma je tu predvsem
predavanje Kriza, ki ga je tako kot Ekstazo smrti bral na nastopih med 1925 in 1926. V
njem začetke ekspresionizma poveže s predvojno Evropo, prek te analogije pa pokaže
tudi na ključne značilnosti gibanja: napad civilizacije, odtujenost in disociacija
subjekta. V Krizi pa Kosovel obenem že govori o konstruktivizmu, vendar ne na način,
kjer bi lahko z ekspresionizmom sobivala, kot to interpretira Kralj, temveč narobe,
ekspresionizem v prvem delu teksta izpostavi za hipno rešitev, ki ni trajna, v opozicijo
pa ji postavi pozitivno označeni konstruktivizem. (Vrečko, 2011)
V svojih ekspresionističnih pesmih se Kosovel oddaljuje od enotenja človeškega
lirskega subjekta z naravo in ju nepreklicno razkolje. Še vedno uporablja naravno
motiviko, vendar tokrat za prikazovanje človekove samote ter kontrastiranje narave in
človeka kot dve nezdružljivi entiteti. Tako razklana narava ja v veliki meri še vedno
vezana na Kras, obenem pa kaže tudi na pesnikovo osebno bolečino. Tako pa je tudi
metaforika ostra, silovita in iznakažena, Kosovel je namreč samo z neujemanjem,
predrugačenjem in distorzijo lahko »izkričal« grozo o stanju sveta, njegovem koncu,
obenem pa tudi pozival k preporodu, revolucionarnosti in obnovi naroda. Kot pravi
Zadravec, se ekspresionizem še vedno giba v območju simbola, zato pa tudi
posameznih podob ali motivov ne smemo razumeti kot fakt, navezavo na kakšen
resničen dogodek, temveč kot reprezentacijo za bolj abstraktno, duhovno predstavo
sveta. Tako se predvsem pogosto pojavlja ustaljen ekspresionistični motiv drevesa, s
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katerim se izraža pesnikova osamljenost in odtujenost od družbe – drevo namreč
redkokdaj živi in je bujno raslo, velikokrat je posušeno, gori … Pri Kosovelu pa
pridemo še do večje negacije pesniškega jaza, ko se v pesmi Daj mi bolest primerja celo
s pogoriščem, torej absolutnim uničenjem in negacijo snovi. Zadravec obenem opozarja
tudi na zamenjavo drevesa s subjektom, tako da ga že neposredno označi kot metaforo
za človeka, ki potrebuje prenovo, ali pa kar za pesnika samega, npr. v pesmi Drevesa v
dolini recimo v vprašanju »kako, kako ti je, malo drevo?« Ob naravni motiviki se
pojavlja tudi vlak, ki ga Vrečko interpretira kot željo po dinamičnosti in eskapistične
želje. Prav tako je za to obdobje pri Kosovelu izrazita tematika smrti, ki jo analogno
vzporeja s podobami narave. Ne ostaja pa pri poveličevanju smrti in samote, kot to
počnejo ostali ekspresionistični pesniki v tem obdobju, temveč se, kot razlaga Vrečko,
odloči za aktivni ekspresionizem. V njem dodaja željo po uporu, tako pa iz prve faze
prestopa v drugo fazo ekspresionizma in se obenem vse bolj približuje konstruktivizmu.
Prav tako tudi Zadravec opozarja, da pri Kosovelu smrt nikoli ne prevlada, ni glavno
vodilo in končna odrešitev človeštva, temveč se smrt vedno veže tudi na vero v
pozitivno prihodnost, ki bo popolnemu uničenju sledila. Ob tem omenja še eno izrazito
značilnost Kosovelovega ekspresionizma, to je množinski subjekt mi, ki pa velikokrat
ostane vezan na samotnega glasnika, ki svoje predstave in vrednote predstavlja kot
predstave in vrednote človeštva na način, da poziva in kriči. Takšen subjekt je vedno
napet, krčevit in hiperboličen, nikoli ne more biti umirjen. Ne more več izpovedovati,
lahko samo še izkriči. Vrečko navaja, da med ekspresionistične pesnitve sodijo
predvsem cikel Jetniki I–IV, Prestreljeno srce, Na veter pomladni, Klic, Mrtvi človek,
Skrivnostni tečaji, Ostri ritmi, Sodobna mrtvila, Glas iz ječ, Modri konji idr. Zanimivo
je torej videti, da s tem izborom stopa v opozicijo prejšnjim razlagam in analizam, ki
so med ekspresionistične pesmi prištevali tudi (in predvsem) Tragedijo na oceanu.
Sicer tudi Vrečko priznava ekspresionistične elemente v pesmi, vendar pa jo poimenuje
kot filozofsko pesnitev, napolnjeno s konstruktivističnimi idejami.

Kot enega najbolj jasnih primerov Kosovelovega ekspresionizma lahko izpostavimo
pesem Ekstaza smrti, kjer pesnik ob pozivanju novega človeka velikokrat rabi tudi
Evropo kot ekspresionistično podobo apokaliptičnega sveta. Civilizacijski dosežki
tonejo v morju krvi, vode ni in edina rešitev, ki jo Kosovel v pesmi predlaga, je popolno
uničenje in prihod novega človeka. Pesem leta 1926 v Zagorju še dodatno obremeni s
predavanjem Umetnost in proletarec, kjer poudari njeno političnost in ideološkost ter
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agitacijo k uporu. Vrečko pa ob že uveljavljeni interpretaciji, ki posplošuje situacijo na
stanje sveta, podaja bolj avtorsko interpretacijo, po kateri Kosovel opisuje travmatični
dogodek požiga Narodnega doma 13. julija 1920, ko je celotni Kras razžarel ogenj. Kot
piše Pahor, je bilo morje v Tržaškem zalivu in nebo rdeče kot kri, pa tudi vode dejansko
ni bilo, saj fašisti gašenja niso dopustili. Ta dogodek pa Kosovel označi dvojno, po eni
strani kot grozno izgubo, po drugi strani pa tudi povod za upor, iz katerega sta se kasneje
razvili uporniški gibanji TIGER in TIGR. (Vrečko, 2011)
5.2.2.3 Na poti h konstruktivizmu
Velik vpliv na Kosovelovo razumevanje in seznanjenje s konstruktivizmom je imela
jugoslovanska avantgardistična revija Zenit. Vrečko (2011) se zoperstavi Kraljevi tezi,
da je prek Zenita Kosovel dobival zgolj fragmentarne odmeve Erenburgerjevih razprav
o konstruktivizmu, saj je bila zenitistična odlika prav ta, da je med izhajanjem revije
gibanje delovalo predvsem kot posrednik med raznimi avantgardnimi gibanji. Skupaj z
ruskimi umetniki so celo pripravili posebno dvojno številko, ki je bila v celoti
posvečena njihovemu ustvarjanju, prevode ruskih člankov pa so prav tako redno
objavljali. Sicer jim Kosovel ni sledil poetološko, saj je v njih prepoznal zgolj blede
posnemovalce že uveljavljenih imen, mu je pa revija Zenit, ki jo je aktivno spremljal
vse od leta 1924 nudila veliko materiala, prek katerega se je lahko dokopal tudi do bolj
temeljnih teoretskih razprav, morda celo Erenburgerjeve knjige In vendar se vrti.

V konstruktivizmu, ki sta ga prav Erenburger in El Lissicki prek Weimarske republike
iz Rusije pripeljala v preostalo Evropo, se je podobno kot v ostalih avantgardnih
gibanjih pojavljala težnja k prestavitvi umetnosti iz sfere proizvodnje v sfero življenja.
Za svoj osrednji material konstruktivizem jemlje stvar in ravno iz razločitve med stvarjo
(v ruščini vešč) in predmetom, ki se ju Kosovel izredno dobro zaveda, Vrečko tudi
izpeljuje pesnikovo dobro seznanjenost z rusko avantgardo. Tako od njihovih poetskih
postopkov Kosovel recimo prevzame semantično rabo ločil, različnega tiska, rabo števil
in še druge elemente. Na konstruktivizem, tako ruski kot Tatlinovo predelavo, se
Kosovel podrobneje odzove v manifestu Mehanikom. Preden pa Kosovel besedo
uporabi kot stvar in izstopi iz dvodimenzionalnega nosilca papirja v tridimenzionalni
prostor, pa moramo prehoditi še par miselnih procesov.

256

Vrečko prek Kosovelovih dnevniških zapisov ugotavlja, da se je prav prek Zenita in
seznanitve s konstruktivizmom, Kosovel oddaljil od svoje impresionistične podlage.
Poudarjati začne nujnost »zavedne usmeritve energij« (Kosovel, 1977: 606), besede
želi postaviti v prostor, pomemben pa se mu zdi tudi ponovno oživljeni koncept
pesnika-genija »barbarsko primitiven umetnik« (Kosovel, 1977: 608), ki ga prevzame
od Micićevega barbarogenija. Vse to kaže na začetke prehoda, ki ga Vrečko poimenuje
»zenitistični poetološki prelom v konstruktivizem.« (Vrečko 2011: 92) Prav tako
Vrečko opozori, da je potrebno paziti pri Ocvirkovem enačenju prve omembe besede
kompleks pri Kosovelu kot nespremenljivo načelo, iz katerega je izvajal svoje
konstruktivistično ustvarjanje, saj ga leta 1924 uporabi slabšalno – za označitev
zenitističnih posnetkov ruskega konstruktivizma. Tudi v njegovem ustvarjalnem
procesu takšni kompleksi kažejo na zgodnje poskuse, tako kot zenitistom, pa jim ostaja
skupno to, da ne presežejo stopnje mehanične konstrukcije in sovzpostavitve raznih
delov ter ne delujejo organično. Vseeno pa Kosovel prevzame določene elemente
zenitistov, najbolj očitno težnjo k paradoksalnosti, ki jo kot enega svojih pesniških
postopkov povzdigne v manifestu Mehanikom. Kot razlaga tudi Vrečko, lahko tako
rečemo, da ob vnašanjih različnih vplivov Kosovel celo presega konstruktivizem,
predvsem

v

konstruktivnih

(ne

konstruktivističnih!)

konsih

ter

socialno-

revolucionarnim obdobjem, ki ga je sam poimenoval konstruktivna doba.
Prav tako Vrečko opozarja na pomembnost zenitistične sintagme besede v prostoru, ki
jo je Micić uporabil že leta 1922, vendar pa moramo biti obenem pozorni, saj se koncept
pojavlja tudi v drugih avantgardah, predvsem ruskem konstruktivizmu in italijanskem
futurizmu. Prav tako so teoretiki že zgodaj po izidu raznih Micićevih manifestov
ugotavljali podobnosti z zahodnoevropskimi avantgardami – Vrečko izpostavlja
Göttza, ki je ob futurizmu ugotavljal še podobnosti z nemškim ekspresionizmom.
Razlaga tudi, da je kmalu po seznanitvi z zenitistično sintagmo besede v prostoru, ki jo
je še na začetku povezoval s paradoksalno poetiko gibanja, razumevanje v roku pol leta
preraslo v konstruktivistično dejansko (iz)postavitev besede v prostor. Zato Vrečko tudi
opozarja, da se raba besednih abstrakcij kot so I, A v Kons 5 ni vršila v prostoru
paradoksalnosti, temveč je bila bolj vezana na konstruktivistično reformo besede, ki jo
je iz metaforične redukcije iz pomenske enote v čisto predmetnost vračala nazaj k
pomenu.
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Glavni Kosovelov pomislek pri zenitističnem ustvarjanju je bil namreč to, da zaradi
poudarjanja tipografije, onomatopoetičnosti in nazadnje celo akustičnosti, pesmi
postajajo slike, tako pa je za prehod, ki ga je moral narediti, da je abstrakcijo vrnil
pesemski obliki, moral uporabiti konstruktivistične teorije, ki jih je našel pri Rusih.
Zato Vrečko tudi opozarja, da je potrebno razločevati med konsi, ki so nastali pod
zenitističnim vplivom, kompleksi, in konsi, ki so se lahko do polnega potenciala
razmahnili šele po dodanju arhitektonskih pravil urejanja besedila, semantičnosti in
etičnega načela. Najbolj zgovorno dejstvo, da se je Kosovel dejansko zgledoval po
konstruktivistih ne pa zenitistih ali futuristih, je ta, da v središče pesmi še vedno
postavlja pomen in logično strukturo. Vrečko razlaga, da pri slednjih prihaja do
zaumske rabe besed, obravnavajo se samo kot sredstvo za doseganje paradoksa, na
njihov pomen pa se pozabi. Pri konstruktivizmu pa je Kosovelu pomagal ravno
poudarek na pomenu, s katerim je pesem lahko ohranil. Paradoksalnost sicer ostaja na
površju, predvsem kot fokalizator glavne pomenske točke konsov, pesem pa je vseeno
berljiva in dostopna interpretaciji logičnega mišljenja, kar je bilo za Kosovela in njegov
odnos do izročila jezika ključnega pomena.
Tako kot je Kosovel zavrnil futurizem skupaj z ekspresionizmom, pa se odvrača tudi
od dadaizma skupaj z impresionizmom, ki ju obsodi še bolj ostro kot prvi formaciji,
impresionizem zaradi njegove melanholičnosti, dadaizem pa zaradi še večje
ekstremizacije arbitrarnosti smisla in pomena, kot ga je razumel pri futurizmu.
5.2.2.4 Predavanje Kriza
Vrečko v Kosovelovem predavanju Kriza najde njegov najbolj natančen opis
razumevanja konstruktivizma, to je »vsebina [ki] se hoče izražati v živi, svobodni
organični obliki, biti hoče vsebina in oblika obenem.« (Kosovel, 1977 13) Nadalje
razlaga, da tako Kosovel vsebino in obliko poveže na edinstven način, ustvari iz njiju
sintezo, ki jo pokomentira s Kosovelovim dnevniškim zapisom, kjer to zvezo
»vsebinske oblike« nadgradi še z ethosom, takšno strukturo pa strogo izenači (s tremi
enačaji) s človekom, ki je »večno konstantni / naravni zakon.« Tako Kosovel s
konstruktivizmom uspe najti komponento, ethos, ki ga primeša umetnosti, da preseže
sfero zgolj produkcije in prestopi v življenje. To pa ne pomeni, da Kosovel s tem zanika
produkcijsko plat življenja, ne stopa na stališče, da bi bilo potrebno tovarne podreti,
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temveč jih vključiti v svetišče življenja. Vrečko opozarja na mesto v Kosovelovi pesmi
Jesen, kjer naj bi se konstruktivna sinteza življenja in umetnosti še posebej dobro videla
»Delavnica – svetišče.«
Vrečko opozarja na Pogačnika (1984), ki v omenjeni Kosovelovi definiciji
konstruktivizma že vidi estetski program, razlaga, da je »slovenska avantgarda že
prebolela fazo eksperimenta in destrukcije [v katero lahko prištejemo tako Podbevška
kot Kosovelove začetne poskuse konsov, ki bi jih sam poimenoval kompleksi, opomba
A.K.] ter se poskušala funkcionalizirati v socialnem prostoru [...]« (Pogačnik 162 v
Vrečko, 2011) Pomenljivo je tudi, da je kot primerno za sintezo vsebine in oblike
Kosovel opredelil le konstruktivizem, tu pa moramo tudi sami biti pozorni na razliko
med konstrukcijo in kompozicijo, ki jo je sam Kosovel, kot razlaga Vrečko, dobro
poznal prek izvirne ruske misli, ki se je pojavila pri obmohovcih v razpravi Analiza o
razumevanju konstrukcije in kompozicije in njihova razmejitev leta 1921. V tej
razlagajo, da je kompozicija zgolj postavitev različnih delov v neko celoto, konstrukcija
pa živo zasnovana celota, ki vstopa v interakcijo s prostorom, iz česar je kasneje
Kosovel tudi črpal ideje o organičnosti strukture, tako pa iz svojega razumevanja
primernih smeri izločil tudi ekspresionizem, ki ga je zapisal muzeju estetikov. Ta je
namreč svet razkrajal, povzdigoval vsebino, pozabljal pa na formo, medtem ko je bila
Kosovelu nujna sovzpostavitev obeh kot enakih, tako da oblika postane vsebina in
obratno. To pa je lahko našel prav v odprtosti konstruktivizma, odpiranju v prostor in s
tem tudi v življenje.
Kosovelove konstruktivne pesmi imajo zato dvojno naravo – po eni strani delujejo kot
konstrukcije v prostoru, poudarjajo formo, po drugi strani pa še vedno vsebujejo
intimistične izpovedi in poudarjajo vsebino. Zaradi združitve obojega pa ne delujejo
več kot tradicionalna lirika, ki se ne zna rešiti iz svoje zaprtosti in propadlega subjekta,
a hkrati to tudi ni čista abstraktna kompozicija, saj se odpira v prostor in je dinamična
tvorba, ki človeku posreduje nov način obstoja, poseben ethos.
Organičnost, ki se jo prek ethosa trudi dosegati konstruktivizem, tudi pri Kosovelu,
razloži Vrečko na primeru avantgardističnih »vertikal«, stolpov, ki sta jih povzdigovala
futurizem in konstruktivizem. V kolikor so pripadniki prvega gibanja povzdigovali
Eifflov stolp kot največji dosežek moderne tehnologije, kažejo odsotnost nujnega
259

ethosa, združitve tehnologije in človeka, saj poveličujejo spomenik brez kakršne koli
funkcije, ki predstavlja zgolj izrabljanje naravnih materialov in podrejenost konceptu.
Po drugi strani pa bi Tatlinov Spomenik III. internacionali, ideal konstruktivistične
arhitekture, v kolikor bi bil zgrajen, s svojo uro, radijsko postajo in knjižnico služil
človeku, mu meril čas, nudil informacije, tako pa tudi predstavljal simbiozo,
namembnost in povezanost s človekom. Tako umetnost ne bi ostala namen zgolj sama
sebi, temveč bi tudi odprla možnost revolucije, prenove človeka, povezovala pa bi se z
vsemi vidiki življenja.
Organičnost pesmi, ki izvira iz sinteze strukture in vsebine pa gre iskati na še bolj
primarni ravni, to je ravni besede. Tako so že ruski formalisti strukturo besede tesno
povezovali z njeno vsebino. Ponovno Vrečko opozarja na rusko besedo vešč, ki se v
slovenščino prevaja kot stvar. Ključno je, da tukaj razločimo med pomenom predmeta
in stvari, pri čemer si lahko pomagamo s Heideggerjevim razločevanjem v razpravi
Čemu pesniki med Gegenstandom (predmetom) in Dingom (stvarjo), saj je stvar nekaj,
kar lahko od nas obstaja neodvisno, za predmet pa nekaj naredimo sami, ko določeno
stvar popredmetimo (naredimo met pred nas), tako pa jo že tudi postavimo sebi
nasproti, se opredelimo nad njo in jo kot ekspresionizem dojemamo popačeno, kot bi
rekel Kosovel – prek sferičnih leč.

V Kosovelovih konstruktivnih konsih lahko zato ubeseduje samo glas, ki je poisten z
naravo, vrnjen nazaj v elementarne začetke. V konstruktivizmu tako končno najde način
izvedbe projekta, ki si ga je zadal že na začetku svojega pisanja in ga je do te točke
privedel prek impresionizma in ekspresionizma. Na tak način pa Kosovel reši tudi
ekspresionistični disociiran subjekt, tako da ga odstrani iz pesmi in zamenja s čisto
etično silo. Tako gre pri teh pesmih že za obliko ekokritike, saj tako kot ruski
konstruktivisti na ustvarjalno stran postavi človeka, naravo in organično, nasproti temu
pa, kot razlaga Vrečko civilizacijo, mehanično tehniko in mehanično nasploh. Ker pa
konsov ne gre objaviti, se odloči za drugačno organično obliko, prek katere poskuša
posredovati doživetje umetnosti s socialnorevolucionarno vsebino, s konstruktivnimi
integrali.
Vrečko v kontekstu ekološke etike in omenjenih načel konstruktivizma pri Kosovelu
predlaga, da se pesnitev Tragedija na oceanu ne bere več kot ekspresionistična
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pesnitev, temveč filozofska pesnitev, polna konstruktivističnih idej. Tako najprej samo
strukturo pesmi primerja s Hlebnikovo pesnitvijo Žerjav in Tatlinovimi teoretskimi
izhodišči. Ugotavlja, da je obema pesnitvama skupen ciklični mitski čas, trodelen svet,
ki ga sestavljajo nebo, zemlja in podzemlje, kontrastiranje naravnega in urbanega sveta.
Pri tem pa se pesnik pri Kosovelu jasno pokaže kot nasprotnik moderne tehnologije.
Prav tako človek ni več cilj odrešenja, kot ga je postavljala ekspresionistična ideologija,
pač pa je postal njen temelj, aktivni vršilec.
V začetku pesnitve tako Vrečko kot M. Kos prepoznavata deindividualizacijo, ki je
ključna za konstruktivno branje pesmi, saj omogoča kolektivizacijo in vstajenje novega,
etičnega človeka. Subjekt se iz aktivnega spremeni v pasivnega, tako pa tudi lahko
postopno izgine, postane neopazen, brez identitete ali novoveške volje po moči. Na
mesto subjekta pa začasno postavi ocean, da nakaže njegovo vseobsegajočost, prek tega
pa tudi vseobsegajočost narave in cikličnost, ki si je človek ni uspel podrediti.
V pesnitvi se tako spopada dvoje, narava in cikličnost s civilizacijo in zgodovinskim,
na koncu pa prevlada narava. Ocean, narava zaživi, človek pa zavzame njen prejšnji
položaj, kar pa, kot razlaga Vrečko, ni razumeti kot nasprotje narave človeku, temveč
kot upor narave, ki obenem kaže na dejstvo, da človek v naravi biva in jo mora zato
spoštovati, ne pa izkoriščati v njenih cikličnih fazah mirovanja.
Pomembno se je dotakniti tudi Kosovelovega nedokončanega manifesta Mehanikom,
ki mu Vrečko kot delno programske tekste dodaja še Članek ABC, Psihologija
pokretov, Pismo I, Pismo II, Umetnost in publikum, O »umetnosti«, Ni glavno, Mislim,
perspektive moderne umetnosti, Čital sem. Razlaga, da celotni manifest določa poetika
persuazivnosti, za glavni namen si torej zada pritegniti bralca in do njega vzpostaviti
ukazovalno razmerje. V manifestu se obregne ob zenitiste, ki so zgolj posnemovalci,
futuriste, ki jim očita enačenje človeka s strojem, pa tudi dadaiste, k popačijo Tatlinove
geometrijske strukture in jih uporabijo za slavljenje mehaničnosti. Za eno svojih
glavnih načel pesnjenja pa postavi paradoks, vendar ne takega, kot ga razumejo ostala
gibanja, temveč logični paradoks, ki izvira iz kavzalne logike mišljenja in nelogičnosti
življenja. Z mehaniki Kosovel cilja na predstavnike tehnološke civilizacije, ki jih, kot
razlaga Vrečko, za razliko od futurizma in dadaizma zavrača.
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Na začetku manifesta torej tem predstavnikom civilizacije napove vojno, ki jo bo vodil
mlad človek. Slednji naj tega »človeka stroj« uniči, združen v kolektiv prek
»električnega stika«. Elektrika tako predstavlja edino pozitivno vodilo tehnološke
civilizacije, obenem pa Vrečko razlaga da je to tudi stičišče Kosovela z Bretonovim
manifestom, kjer električna iskra izvablja svetlobo, tako kot tudi v manifestu
Mehanikom, to pa prav zato, ker vsebuje potrebno energijo, da aktivira mladega
človeka. Čeprav tega novega človeka mnogi interpreti povezujejo z ekspresionizmom
pa to ni človek zahoda, temveč človek z vzhoda, odet v rdečo.

Bozena Tokarz razlaga, da se je pri Kosovelu konstruktivizem v konsih podredil iskanju
absolutnega človeka v poeziji, ki je tako izražen v njeni kompleksnosti in integralnosti.
Zaradi kompleksnosti se omogoči učinek mnoštva glasov sveta, vendar pa so ti
posamezni glasovi, posamezni citati urejeni tako, da se poudarijo obstoječa nasprotja.
Želja konsov je, da bi se ob konfrontaciji teh nasprotij zgodila tudi njihova razrešitev,
tako pa tudi možnost oblikovanja integralne podobe. »Kljub uporabljenim pesniškim
tehnikam konstruktivizma, futurizma in ekspresionizma se konsi od drugih
avantgardnih pesniških oblik ločujejo po zgradbi osnutkov. Ko se je Kosovel v pesmi
odpovedal homogenosti (stališč in gradiva) na račun heterogenosti, je zanikal tako
imenovano čistost besedne umetnosti.« (Tokarz 37) Zanje je značilno prevladovanje
mimetičnosti oz. tudi sekundarno rojevanje resničnosti »z njenimi replikami v obliki
fragmentov ali pričevanj, vključenih v pesem (npr. geslo, naslov, etiketa, jezikovnemu
kodu tuj kod ipd.).« (Tokarz 39)
Po interpretaciji Tokarz, ki prav tako kot Vrečko ločuje med konsi in integrali, gre pri
slednjih za težnjo, da bi v poeziji bralcu predočili popolnega človeka, njegovo
senzibilnost in etičnost, kot središčno figuro na Zemlji in obenem tudi (zgolj) del
vesolja. Za te pesmi naj bi bile po Tokarz značilne predvsem vsebinska sklenjenost,
»kitična zgradba, dosledna odsotnost rim in ritmična regularnost ter monocentričnost
izjave, ki poudarja urejevalno funkcijo lirskega subjekta.« (Torkaz 41) Od konsov pa
naj bi jih razlikoval predvsem manjši del neliterarnega diskurza (torej ravno citatnost
drugih diskurzov), pa tudi manjša kompleksnost – sporočilo je za bralca namreč čitljivo,
ne zahteva aktivnega sodelovanja. Pri tem pa je zanimivo, da Tokarz v to skupino pesmi
uvršča tudi Kalejdoskop in Majhen plašč, ki ju Vrečko postavlja kot tipičen primer
konstruktivnih konsov, kar najverjetneje izvira iz njene razlage konstruktivizma kot
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zaprte konstruktivistične celote, ki pa jo Vrečko razlaga kot izrazito odprto, kako bi
namreč lahko drugače pesem izstopala v prostor, če ne ravno preko odprtosti strukture
in vsebine, ki jo, kot ugotavlja tudi Tokarz, Kosovel dosega z namernim razbijanjem
podobe, enačenjem mikro in makrokozmosa ter nasprotij.
Povedati moramo tudi nekaj o sami oznaki kons. Vrečko razlaga, da jo je Kosovel rabil
načrtno in ima zanj več pomenov. Bodisi učinkuje kot vir za izpeljevanje drugih
pojmov, npr. konstrukter, konstruktivnost, konstrukcija, konstruktivni prinicip; obenem
pa je tudi okrajšava, v čemer je Kosovel sledil ruskim avantgardistom. Hkrati pa je bil
ob svoji označitvi pesmi od vseh konstruktivističnih avantgardistov najbolj izviren in
uspešen, celo bolj od ruskih ustvarjalcev samih. Ustvarjanje novih besed, razlaga
Vrečko, tako ustreza težnji po ustvarjanju novega, obenem pa tudi prakticira
revolucionarni jezik. Na oznako kons pa moramo biti pozorni predvsem zato, ker jo
Kosovel ne rabi samo za konstruktivne pesmi, temveč tudi tradicionalne. Zadravec
tukaj razlaga še, da se tematsko in motivno konse lahko deli na štiri širše sklope, ki
obsegajo tehnično civilizacijo, buržoazno ekonomijo, meščansko moralo ali buržoazno
politično ureditev. (Vrečko, 2011)
Vrečko prav tako opozarja, da se po njegovem mnenju teoretiki, kot so Flaker,
Zadravec, I. Novak-Popov in Poniž motijo, ko v konsih vidijo združitev literarne
vsebine in močno abstrahirane likovne podobe, torej da to združitev dojemajo zgolj kot
kompozicijsko, saj s tem spregledajo njeno arhitektonsko načelo, po katerem se
dejansko urejajo in rastejo v prostor kot organična konstruktivnost (ne pa po načelih
likovne umetnosti, saj je Kosovel že sam zapisal, da slikarstva ni več). Barva in črta
nista več v službi slikarstva, temveč arhitekture, saj se lahko pesem le s prostorskim
urejanjem premakne iz dvodimenzionalne površine v dinamični prostor. Rešitev
slikarstva Kosovelu ponuja prav arhitektura, saj mora, če želi obstati, prenehati biti
zgolj prostorska umetnost, temveč na svojo dvodimenzionalno površino dodati še
gibanje, časovnost.
Kosovel pri svojem ustvarjanju tudi poezijo »kinetizira [in ji dopušča] preraščanje v
arhitekturo,« a ne na račun nelogičnosti besedila ali abstrakcije. (Vrečko, 2011: 297)
Zavedal se je namreč, da je nujno ohraniti pomen, drugače bralcu pesem ne bi bila
dostopna, tako pa ne bi bil dosežen njegov glavni cilj, kultivirati in aktivirati novega
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človeka. Ravno zaradi rasti v prostor in arhitekturnosti konsov je konse nemogoče zgolj
brati ali poslušati, nujno je tudi, da jih dojamemo še vizualno, z očesom, saj lahko le
takrat sprejmemo vse informacije, ki jih je Kosovel želel posredovati.
Obenem je ključnega pomena tudi načelo gruzifikacije, kot razlaga Vrečko. Gre za
postopek maksimalne obremenitve teme, ki ga je Literarni center konstruktivistov
(LCK) razvil v svoji sintetični fazi, ko so združevali in kombinirali že obstoječe
postopke preteklih avantgard v želji, da bi vse znane postopke in načela skombinirali v
skupnem naboru pesniškega inventarja. (Vrečko, 2005) Tako je tudi Kosovel v svojih
konsih združil »intenzivne lirske elemente z matematičnimi, kemijskimi, pikturalnimi,
tipografskimi in drugimi intervencijami skupaj s političnimi izjavami.« (Vrečko, 2005:
50) Pri tem pa je treba opozoriti, da Kosovel ne ostaja na ravni združevanja, pridružil
mu je še Zelinskovo zahtevo, »da mora pesem ohranjati svojo logično pomensko
razsežnost glede na celoto pesmi.« (Vrečko, 2005: 50)
S tem Vrečko izpodbija tudi Ocvirkovo interpretacijo, po kateri je mogoče konse in
integrale izenačiti. Kosovel je namreč tudi sam za konse načrtoval posebno revijo, v
kateri bi jih objavljal, integrali pa bi bili dostopni tudi širši publiki.
V zvezi z integrali se zato Vrečko sprašuje, ali je Kosovel do preobrata v proletarsko
ustvarjanje prišel sam, ali pa je dobil pobudo od nesprejetosti konsov in namigovanj
prijateljev. O proletarski umetnosti Kosovel govori že leta 1923, ko jo označi kot »nov
vrelec umetnosti« (Kosovel, 1946: 483), vendar naj bi se do konca življenja od takšnega
ekstremnega pojmovanja že distanciral, kot pravi Vrečko je namreč v njegovi
omahljivosti, da bi Kreftu za objavo prepustil nekatere svoje »leve pesmi«, videti
pomisleke, da je v njih preveč ideološkosti in partijskih stališč, s tem pa tudi konec
poezije in umetnosti nasploh (recimo v Godbi pomladi). V integralih se tako kaže
Kosovelov pesniški aktivizem, s katerim bi rad spodbudil socialističnega, rdečega
bralca k temu, da tudi sam postane bolj aktiven. Obenem pa Vrečko razlaga, da gre pri
integralih pravzaprav za retrogradnjo. Zaradi nepripravljenosti bralcev je Kosovelov
konstruktivni projekt s konsi propadel, zato se je moral odreči prostoru in
potujitvenemu efektu, ki ga je dosegal z montažno raznih elementov, na njuno mesto
pa postaviti preprostost in integralnost, celostnost pesmi, tako pa so tudi integrali ob
koncu Kosovelovega življenja zamenjali integrale. Vrečko razlaga, da se je »poezija
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[…] vrnila v svoje realistične okvire in napovedovala socrealizem in inženirstvo duš.«
(ibid. 337) Kljub temu pa se Kosovelu uspe dvigniti nad Podbevškovo politično
literaturo, ki ostaja zgolj deklarativna in brez estetske vrednosti, ki pa jo Kosovel uspe
v svojih integrali zajeti in ohraniti.
5.2.2.5 Analiza konsov
Pri analizi konsov se bomo ravnali po ugotovitvah Janeza Vrečka v monografiji Srečko
Kosovel (2011), kjer konse za razliko od Ocvirka strogo razloči od integralov, ki
predstavljajo čisto drugo obliko Kosovelovega ustvarjanja na koncu njegovega
življenja, obenem pa razdeli tudi pesmi, ki so nastale pod močnim vplivom ruskega
konstruktivizma. V prvo skupino uvršča konse, ki jih Kosovel ni realiziral prostorsko
in so v večji meri nastajale pod vplivom revije Zenit. Kot smo že omenili, je Kosovel
sam te pesmi imenoval kompleksi (zenitistični štrudli), saj še ne presežejo evklidske
geometrije in newtonske fizike in ne vstanejo iz dvodimenzionalne ploskve v
tridimenzionalni prostor, prav tako pa jih, kot ugotavlja Vrečko, zaznamuje odsotnost
subjekta. V drugo skupino

pa Vrečko uvršča

Kosovelove konstruktivno

konstruktivistične pesmi, ki jim je v polni meri uspelo udejanjiti ideje ruskega
konstruktivizma v literaturi, s tem da izkazujejo večino principov konstruktivističnega
postopka ustvarjanja, prav tako pa tudi misel Kunstmaschine (umetniški stroj), ki je
postavljen nasproti konceptu Maschinenkunst (Strojne umetnosti). V slednjem se
umetnost ne podreja tehniki, mehaniki, temveč ji je izenačena. Za konse, ki so uvrščeni
v to drugo, konstruktivno skupino Kosovelovih pesmi, je tako značilno preseganje
tradicionalnih percepcij prostora in časa, tako da pesmi iz evklidsko dojetega prostora
rastejo v kozmos, prav tako pa je v njih nazaj vpeljan lirski subjekt, pogosto tudi izrazito
potenciran, včasih pa se v pesmih pojavi tudi avtor sam. V to konstruktivno skupino
Vrečko uvršča Kalejdoskop, Sferično zrcalo, Srce v alkoholu, Sivo, Na ulici, Predmeti
brez duše, Kons (tiger), Kons Ikarus in Majhen plašč. (Vrečko, 2011)
5.2.2.5.1 Kalejdoskop
Kalejdoskop Vrečko (2011) postavlja kot najbolj reprezentativno konstruktivno pesem,
morda ne toliko po njeni dejanski konstruktivnosti in izraščanju v prostor, temveč
predvsem v abecedarju, ki ga v pesmi uporablja. Kosovel nas v pesmi pravzaprav
seznani

z

vsemi

postopki,

ki

so

nujni
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za

konstruiranje

konstruktivnih

konstruktivističnih pesmi, tako pa v njej prek postopka kalejdoskopiranja, ki ga je po
Vrečku (2011) modeliral po Moholy-Nagyevem svetlobno prostorskem modulatorju,
vpeljuje prepričanje po nujnosti rasti v tridimenzionalni prostor, zapuščanje prostora,
urejenega po načelih evklidske geometrije in težnjo po premagovanju težnosti. Vse to
pa se združuje v njegovi filozofiji gibljivosti, prav tako pa tudi želja po vrnitvi
predmetov v stvarstvo, torej tudi splošni težnji po razbremenitvi človeka v opoziciji z
materialnim svetom na način, da bi z njim (tukaj je mišljena predvsem narava, še širše
pa tudi kozmos) lahko sobivali.

Pri Mogoly-Nagyevem svetlobno prostorskem modulatorju gre za konkretizacijo misli
o Kunstmaschine, to je stroj, ki z svetlobo ustvarja projekcijo prostor. Na njem se
namreč vrtijo luknjaste plošče in palice, pa tudi steklo, kar svetlobo lomi in predrugači,
tako da ob vrtenju konstrukcije okoli vira svetlobe nastajajo različne oblike, ki se med
seboj prekrivajo in povezujejo v nove strukture. Vidi se torej podobnost s
kalejdoskopom, ki je cevasta naprava, v kateri se z vrtenjem zaradi ogledal v notranjosti
ustvarjajo vedno nove oblike in strukture. S tema pripomočkoma gledanja so torej
povezana razna nova odkritja fizike in avantgardistične težnje, tako že prej omenjena
filozofija gibljivosti, kot tudi relativnost in hipnost pogleda. Kot bi gledali skozi
kalejdoskop, ki hitro menjava podobe, nam Kosovel pred oči postavi več konceptov
konstruktivizma, tako da pesem res deluje kot pravi konstruktivistični leksikon. Že z
začetnim

»Kalejdoskop makrokozmosa
je mikrokozmos,«
Kosovel vzpostavi enačenje med splošnim in konkretnim, kar izhaja iz
konstruktivističnega razlikovanjem med byt in vešč, vsakdanjim in stvarjo, oz. v
slovenščini še bolje – predmetom in stvarjo. Če je kalejdoskop makrokozmosa
mikrokozmos, potem to pomeni, da lahko v vsaki stvari (ne pa predmetu, ki je samo
popredmetena stvar in obstaja zgolj v človekovi subjektivni percepciji) – tudi človeku
– vidimo dušo, kozmos, torej neke vrsto kozmično zavest. S tem se povezuje tudi
Kosovelova ukinitev mistike in vpeljava nove mistike, kot razlaga Vrečko, v kateri
nebo preneha biti prostor mistike, in začenja biti prostor z veliko začetnico, torej prostor
neevklidske geometrične naravnanosti. (2011) Človek se namreč ne giblje samo po
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dvodimenzionalnem koordinatnem sistemu, temveč mu je, zaradi odpravitve težnosti,
dostopna še os gibanja navzgor in navzdol. S tem se povezuje tudi del pesmi, ki pravi:
»Konstruktivnost opaža
kozmos v predmetu.
Človek je predmet z dušo in telesom.«
Vrečko (2011) tako razlaga, da preko konstruktivnosti, prek gledanja skozi
kalejdoskop, prek prikaza Nagyevega svetlobno prostorskega modulatorja v predmetu
lahko opazimo kozmos. Ker pa je tudi človek predmet, lahko tudi v njem opazimo
kozmos. To ni več predmet, ki bi si ga človek podrejal za uporabo v vsakdanjosti, ni
govora o ruski besedi byt, pač pa gre za vešč – stvar, ki je urejena po podobnih
zakonitostih kot kozmos in je zato tudi del njega. Iz tega Kosovel tudi izpeljuje rešitev
in alternativo staremu človeštvu, ki mora zatoniti, in najde vrnitev k izviru, k začetkom
bivanja, kjer so vse stvari povezane s kozmosom (tudi in predvsem človek, ki v novem
svetu stvari ni dela več v svoje predstave, predmete, temveč jih doživlja in z njimi živi
prvinsko).

»Gibanje. Muzika.
Črke rastó v prostor.
Glasovi so kakor stavbe.«
V tem delu pesmi vidimo, da je poudarjeno predvsem gibanje, Vrečko razlaga, da je
ravno zaradi Kosovelove gibljive filozofije, nuje po premikanju, po pretakanju, po
stanju, ki je nasproti statičnemu, pesem sploh lahko postala konstruktivna konstrukcija.
(2011) Tako tudi glasba, kot izrazito časovna umetnost ponazarja nujo po premikanju
in gibanju, ne samo skozi prostor, ampak tudi čas. Kot ključno Vrečko izpostavlja tudi
Kosovelovo izbiro besede rastó, s čimer posrečeno poudari tudi nujo po živosti besede,
po živosti izraza (zaradi česar na drugih mestih uporablja tudi zunajjezikovne kode ter
medbesedilne navezave na druge avtorje), po organičnosti strukture in vsebine, zaradi
katere bi nato lahko črka zrasla, kot rastejo rastline, po naravnih zakonitostih v prostor
– »rast je zmeraj atektonična, v spiralnih zavojih formalno usmerjena navzgor,
postgravitacijska in zato zlita z vsebino.« (ibid. 367)
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»Skozi pesem
sije luč duše,
svetloba besede,
ki je kot mavrično steklo.
Ne oživljajte mrtveca!«

V tem delu pesmi Kosovel uporabi elemente Nagyevega svetlobno prostorskega
modulatorja, mavrično steklo in svetlobo. S temi elementi pa označuje tudi nujnost po
ohranitvi pomenskosti in logičnosti besedila. Alogično besedilo, grajeno po principu
montaže, kot je to počel v redkih ohranjenih lepljenkah, namreč bralcu ne more
predočiti novega etičnega človeka, ne more ga, kot naj bi avantgardistični teksti to
počeli, spodbuditi k novemu načinu življenja, saj razumsko do njega ne more dostopati.
Če pa »skozi pesem / sije luč duše, / svetloba besede,« potem v njej ohrani tudi logično,
umu dostopno komponento pesmi. Ponovno gre za ravnotežje vsebine in oblike, če bi
oblika prevladala, namreč pesem ne bi mogla nositi programskega sporočila. Vendar
pa Kosovel z vzklikom »Ne oživljajte mrtveca!« obenem tudi opozarja, da ne gre pri
tem za vračanje v tradicionalno območje pesnjenja, z lučjo duše in svetlobo besede
Kosovel torej ne misli več na svoje obdobje baržunaste lirike, temveč kliče po potrebi
novega načina ustvarjanja, v katerem se združujejo konstruktivna načela, a se v njem
ne sme zaiti v past banalizacije in izgube pomena.

»Ali se vozite slabo v III. razredu?
V kupeju so mlade dame.
Mi se vozimo v kozmos.«

Z nagovorom »Se vozite slabo v III. razredu?« pesnik nakazuje, da se drugje vozijo
bolje, nakazuje, da se vozijo v kozmos, kjer ni težnosti, s premaganjem težnosti pa se
premagajo tudi razlike v udobju potovanja, saj lahko v prostoru, kjer človeka ne
omejuje premikanje po zakonitostih evklidske geometrije, kdorkoli potuje kamorkoli
brez razlik. Tako se obenem s premaganjem težnosti in z vožnjo v kozmos ne razrešijo
samo nadloge različne kvalitete potovanja, pač pa odvečno postane tudi deljenje v
(socialne ali družbene) razrede.
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5.2.2.5.2 Sferično zrcalo
Pesem Sferično zrcalo za razliko od Kalejdoskopa poleg besedilnega elementa združuje
tudi vizualni element, na katerega Vrečko opozarja kot na inženirsko skico, ki pa je v
kontekstu konstruktivnih konsov izrednega pomena za osmišljanje pesmi. (2011) Če se
ustavimo že pri samem naslovu, sferično zrcalo označuje zrcalo, ki gledalcu zrcali
popačeno sliko. S tem se v tem konsu prepletata tako umetnost, kot tudi znanost, kar je
značilno za avantgardistične stvaritve. Takšna izkrivljena, popačena resničnost po
Vrečku doseže tudi učinek gibanja, kar je bilo za Kosovela izrednega pomena. Zgled
za nastanek te pesmi Vrečko postavlja v pesem Branka Ve Poljanskega Panoptikum
potuje v ogledalo, pa tudi nekatera ekspresionistična dela. (2011) Sferično zrcalo, kot
razlaga tudi Jovanovski (2005) kot prispodoba umetnosti »poudarja vse napačno in
stopa v kontrast z navadnim umetniškim zrcalom.« (Jovanovski 95) Slednje se lahko v
pesmi ponazori tudi z vzporejanjem razprave o umetnosti z romantičnimi pesniškimi
konvencijami (»Kostanji za vodo šumijo, / k starinarjem je prišla jesen. / Njih trgovine
so polne starin.«).
Ali je krivo zrcalo,
če imaš kljukast nos.
Slava Heineju!
Poglej se v sferično zrcalo,
da se spoznaš!
Nacionalizem je laž.
Kostanji za vodo šumijo,
k starinarjem je prišla jesen.
Njih trgovine so polne starin.
Cin, cin.
Obesi se na klin.
Rdeča krizantema.
Jesenski grob ...
beli grob.

Slika 3:Srečko Kosovel, Sferično zrcalo (vir:
https://sl.wikisource.org/wiki/Sferi%C4%8Dn
o_zrcalo#/media/File:Sferi%C4%8Dno_zrcal
o.jpg)

Ivan Cankar.
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Pesem tako z elementi Kosovelove baržunaste lirike deluje kritično do tradicionalnega
pojmovanja umetnosti, pa tudi egocentričnosti in narcisoidnosti avtorja, ki se gleda v
zrcalo. Prav tako pa besede v odsevu zrcala lebdijo, ponovno gre za premagovanje
težnosti in evklidske geometrije, da lahko črke rastejo v prostor in gradijo konstrukcijo
v prostoru.
Pomenljiv je tudi del, kjer se Kosovel naveže na krizantemo, tipično cankarjanski
motiv, ki pa je tu obarvan rdeče, ne več belo. Tako kaže na demontacijo literarne
preteklosti, na njen položaj v belem grobu. Ponovno gre torej za odmev, ali raje odsev
prejšnje kritike buržunske lirike, čigar avtor naj se obesi na klin.
Skica, v kateri pesnik sprašuje »Zakaj si izpustil zlati čoln v močvirje?« je, kot razlaga
Vrečko, urejena v obliki narobe obrnjene črke K. (2011) Sama skica je verjetno
navezava na fotokolaž Tatlina in Ela Lissitzkega, torej črka K, ki se odseva v zrcalu.
Slednje nakazuje, da je tudi pesem, ki je ob njej zapisana, zgolj odsev in je prava podoba
izven območja zapisane strukture, kar deluje na tako, da odpre prostor tudi v nevideno
in si lahko ogledamo to, kar je dejansko postavljeno pred zrcalo. S tem nam Kosovel
po Vrečku daje vedeti, da ne govori o izmišljenem, temveč o dejstvih, govori o tem, kar
se v zrcalu odseva, kar je izven pesmi, v resničnosti. (2011) Sama črka K lahko pomeni
k kot konstruktivizem, še bolj verjetno pa K kot Kosovel ali Kvintilijan, torej pred
ogledalom stoji sam avtor, ki se sprašuje, »Zakaj [je] izpustil v močvirje zlati čoln.« Pri
tem je velika verjetnost da z močvirjem misli bodisi Ljubljano bodisi predhodno
pesništvo, v območju katerega se giba zlati čoln, seveda zbirka Zlati čoln, ki bi morala
iziti in rešiti njegovo finančno stisko, pa je priložnost tako rekoč odplavala po vodi.
5.2.2.5.3 Srce v alkoholu
Kot izrazit primer rasti pesmi (črke) v prostor Vrečko navaja tudi pesem Srce v
alkoholu, kjer gre za podobno tematizacijo kot v Sferičnem zrcalu. (2011) Zrcalo se
pojavi eksplicitno omenjeno v drugi kitici, v prvi vizualni komponenti, napisu špirit, na
desni strani pesmi pa lahko tudi vidimo, kar bo videl človek, če ne bo ubogal ukaza »Ne
glej se v zrcalo!« – RIT. Prav tako se opredeljuje potreba po demontiranju preteklega
ustvarjanja, vendar ne na tipično avantgardni način, ki zahteva popolno uničenje,
temveč tako, da se ga da v alkohol.
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»Dvignite
melanholični
pajčolan!
V smehu je tvoja
bodočnost.
Sonce sije izza
črnega stekla.
Poljana je zlata
od sonca.
V tvojih zlatih
očeh je žalost.
Ne glej se v
zrcalo!

Slika 4:Srečko Kosovel, Srce v
alkoholu (vir:
https://sl.wikisource.org/wiki/
Srce_v_alkoholu#/media/
File:Srcevalkoholu1.jpg)

Smeh, smeh,
smeh.
Snežni oblaki.
V pomladni
modrini.
Prostor Ο ∞ Ο
etroplan.
Vlak je počasen
kakor črni polž.

Misel je kakor
blisk.
Pod sivo
Triglavsko steno
počivamo.
Naše misli:
onstran.«
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Na tak način se srce, tradicionalna umetnost, še vedno ohranja, tako da plava v
alkoholu. Lebdi, s čimer pesem ponovno omogoči izstop iz evklidske geometrije in
zakonitosti težnosti. Vlak, ki ostaja na ta pravila vezan, je »počasen kakor črni polž,«
misel pa je v primerjavi z njim »kakor blisk. « Obenem pa je ponovno prisoten K,
tokrat v še bolj abstraktni podobi kot v pesmi Sferično zrcalo. Vrečko razlaga, da si je
srce v alkoholu, to je lahko tudi srce Srečka Kosovela, izborilo smrt, ki je plavanje v
etru, to je materija, ki so jo včasih uporabljali za razlago širjenja zvoka, svetlobe in
elektrike, a je nikakor niso mogli znanstveno dokazati. Čeprav je torej obstajala nujnost
po njenem obstoju, ni bila ne vidna, ne otipljiva, torej razumsko etra ni bilo možno
zaobjeti.
Vrečko z etrom osmišlja tudi verz Prostor 0 ∞ 0, saj naj bi 0 zaznamovale smrt, ki
omejuje neskončni prostor, v katerega se naseli eter. Smrt se tako dogodi onkraj
neskončnega, etrska neskončnost med njima pa predstavlja življenje. Potemtakem je
tudi življenje lebdenje, edino pomembno je torej, kar se dogodi med prvo in drugo ničlo,
ki označujeta smrt. Ker smrt ne more biti neskončna – zaznamuje jo število nič, je torej
neskončno življenje, torej življenje, ki se neprestano poraja, življenje, ki se ne ozira na
individualnost, temveč kolektiv, življenje stvari.
Vrečko prav tako opozarja, da pri likovnem dodatku k pesmi ne gre za abstrakcijo,
temveč ravno nasprotno, za večjo konkretizacijo. (2011) Gre za antipesem po vzoru
Hlebnikovih pesmi, ki so nastajale kot odziv na kontrareliefe, bere pa se jo lahko bodisi
iz začetka proti koncu bodisi od konca proti začetku, s čimer se ponovno vzpostavi
občutek lebdenja v prostoru in nezavezanosti evklidski koncepciji prostora, kjer prosto
premikanje po vertikalni osi ni mogoče.
V pesmi Sivo se po Vrečku razbere temeljni princip konstruktivizma, ki ga navaja iz
Gabo in Pevsner: »mora umetnik delovati s svinčnico v roki, z oči, ki so precizne kot
ravnilo, z napetim duhom kot šestilo […]. Mi konstruiramo svoje delo, kot ga konstruira
univerzum, kot konstruira inženir svoje mostove,« torej za vdiranje znanstvenih
postopkov v umetnost. (Gabo, Pevsner, 1977 v Vrečko, 2011) Tako tudi pri pesmi
najdemo skico, ki ureja branje, in Vrečko razlaga, da »se v konsu Sivo ostrim
pravokotniškim formam [gre za tri pravokotnike, označenimi z rimskimi številkami od
1 do 3 ter 4 črte, potegnjene iz zgornjih oglišč prvega pravokotnika, označenih A, A‘,
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B ter B‘] postavlja po robu zaobljena velika črka B,« ki zajema AKTIVNOST in
BALKAN. (Vrečko, 2011: 369) Pri pesmi gre za kritiko trenutne kulturne situacije, ki
je siva, torej ni pozitivna, Kosovel pa ji rešitev išče v temeljih bodočnosti, vezanih na
Balkan, ki bo dosežen s sintezo dinamizma, aktivnosti in Balkana. S tem, ko zadnji verz
deluje kot povzetek in fokus pesmi, pa Vrečko opozarja tudi na to, da je Kosovel s tem
očitno uporabljal tudi eno temeljnih zahtev LCKja, akcentuirano mesto.
V pesmi Predmeti brez duše Kosovel praznim predmetom prek pesnjenja povrne dušo
in jih ponovno naredi stvari, pri čemer je uporabljal tudi kubistične motive steklenic,
obrazov in omare, v pesmi pa predmete spremeni iz nemotiviranega objekta, ki obstaja
podrejen človeku, v motivirane stvari, njihovi označevalci (besede) pa tako tudi
izstopijo v prostor. Izrazito prostorsko deluje tudi pesem Na ulici, v kateri Kosovel
dogajanje izjemoma postavi tudi v mesto, česar ponavadi ne počne, a to samo zato, da
pokaže kontrast med urbanim okoljem, ki mu nasproti postavi rešitev kozmičnega
prostora, kamor pa lahko ljudi odvede le glasnik, pesnik. Tudi v tej pesmi gre za rast v
prostor, stavbe so namreč primerjane z geometrijskimi oblikami: »hiše se vstajajo in
majajo.« V pesmi Majhni plašč besed gre za željo po osvoboditvi besede in njeni
postavitvi v prostor.

V naboru konstruktivnih konsov najdemo tudi pesmi, ki bolj izrecno nakazujejo na
Kosovelov nagib k integralom in bolj socialno-družbeni problematiki, recimo Kons:
Ikarus, v katerem se realizira pogosto uporabljeni avantgardni lik Ikarja, povezanega z
letenjem. Tako je tudi pri Kosovelu, kjer pa se Ikar vseskozi vzpenja, o padcu ni besede.
S tem Slovencu, ki ga Kosovel v pesmi tematizira, da možnost po hrepenenju in želji
po vzponu. (Šušteršič, 1988 v Vrečko, 2011) S tem Kosovel želi bralca-Slovenca
agitirati, ga prebuditi iz njegove fantazme o majhnosti in mu omogočiti, da se bori za
svojo pravico. Podobno je tudi pri Kons: (tiger), kjer Vrečko prav tako razlaga izrazito
sporočilo upora proti nasprotniku in čisto konkretno vzporeja upor tigra proti svojemu
krotilcu z uporom Slovencev proti fašistom.
5.2.2.6 Integrali
Ob Kosovelovem avantgardnem ustvarjanju se moramo po analizi njegovih
najpomembnejših Konsov ustaviti tudi ob Integralih. Integral, ki matematično pomeni
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novo spremenljivko oz. novo funkcijo se zrcali tudi v Kosovelovih pesmih. Po Vrečku
se je Kosovel zavzemal za konstruktivistično ideologijo, z Integrali pa se je po
notranjem prevratu »na levo«, kot je to poimenoval sam, odločil za socialistični
humanizem, v katerem znotraj poezije zaznavamo spremembe starih vrednot – tudi
preko Nietzscheja – in ustvarjanje socialne revolucionarne poezije. Kot smo že
razložili, gre pri Integralih za Kosovelov odstop od znanih in ustaljenih pesniških oblik
tedanjega časa, ki jih druži predvsem misel o novem človeku, človeku akcije, ki bo
zavladal na ruševinah starega sveta in se rešil evropskega nihilizma. To je v samih
Integralih večkrat izrečeno ob smrti oz. rešenju Evrope in starega sistema, denimo v
pesmih Evropa umira, Dekonstrukcije in marsikje drugje. Novi človek, ki bo etično
preobrazil Evropo, je soočen s smrtjo, ki pa v tem primeru, kot smo že razložili, pomeni
preobrazbo novega sveta. To je vidno tudi v samih Integralih, ki z inovativnostjo
opozarjajo na prevrednotenje ravno preko konstrukcije, katere cilj je preobrazba sveta.
Sam razkroj preteklosti je viden v mnogih pesmih, denimo v Odprite muzeje!:

»Odprite muzeje!
Odprite muzeje!
Po Evropi že strašijo
mrliči — ideje.
Odprite muzeje
za nacionalizem,
za mrtve ideje.
Odprite grobnice!
R. I. P.!«
Gre namreč za zapis smrti starih idej meščanskega ustroja Evrope, kot vidimo tudi v
pesmi Predmeti brez duše, kjer je v »smehu kralja DADE na lesenem konjičku« še
dodatno osvetljen tudi Kosovelov prelom s svojim preteklim buržoaznim ustvarjanjem.
Ob tem je izrazitega pomena beseda ATOM, ki priča o družbeno angažirani poeziji.
Odnos Kosovela do evropske družbe in temeljnih vrednosti, ki jih Kosovel gleda
slabšalno, je dobro viden tudi znotraj Konsa 5: »Gnoj je zlato in zlato je gnoj.« V tem
primeru gre za materialno vrednost zlata, ki postane negativna in jo Kosovel
matematično izenači: »Oboje = 0, 0 = ∞, ∞ = 0.« Ravno matematičnost opozarja na
nujnost prevrednotenja vrednot, ki se v tem primeru kaže na materialni dobrini zlata, ki
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širše nakazuje vrednote tedanje meščanske sodobne družbe oz. kapitalizma.
Matematičnost je prisotna tudi v nadaljevanju pesmi »AB < 1, 2, 3,« kjer Kosovel
uporabi matematične simbole A, B kot spremenljivke, števila 1, 2 in 3 pa kot konstante,
znotraj katerih vidimo, da je evropska družba nesposobna spremeniti svoje konstante
oz. vrednote, ki ostajajo večje od družbe, samo tragiko tega pa na koncu pesmi ironizira
z »Kdor nima duše, ne potrebuje zlata, kdor ima dušo, ne potrebuje gnoja.« Iz konca
se pravzaprav iz območja ničnih materialnih vrednot izgradi duša, kot skrb za etičnega
človeka, ta pa bo tudi temelj nove Evrope. Nemoč lirskega subjekta oz. etičnosti
človeka

je

denimo

nakazana

tudi

v

Konsu:

ABC:

»Cinik. / Transformator. / Orient ekspres v Parizu na viaduktu. / Okovi na rokah. /
Avtomobili tečejo. / Jaz ne morem,« kjer subjekt ni zmožen gibanja, v središču pa je
človekova nemoč, ki vsebuje idejo o etičnem človeku, torej človeku, ki ni človek
tehnike, temveč etike. Ta človek, ki bo temelj novega sveta, pa mora biti pripravljen na
protest, kar vidimo v nekaterih pesmih, denimo Jaz protestiram!, v kateri se Kosovel
vzpostavi v vlogo upornika. Njegov klic po protestu je protest proti nihilističnem
sodobnemu svetu, proti njegovim vrednotam in evropskemu nihilizmu, prav protest pa
bo sprožilo dejavno gibanje, ki bo porušilo temelje dotedanjega sveta. Vendar pa v
pesmi najdemo tudi verz »»bedni, izgubljeni človek, propadlega naroda propadli sin«,
ki priča o pesnikovi nemoči, s tem pa tudi ujetosti družbe v bivanjsko danost. Kljub
klicu je torej že v njem posredovana tudi samoobtožba oz. skrita bolečina, saj človek
ne izpolnjuje temeljnih življenjskih odgovornosti. Slednje je vidno tudi v pesmi Solze
mask, kjer je človeštvo in njegovo temeljno jedro skrito za maskami in priča o
razklanosti tedanje družbe. Človeštvo oz. družba bo osvobojena šele, ko bodo preživete
tudi družbene vrednote, ki ne omogočajo rasti etične in emocionalne plati človeka, šele
tedaj pa bo človek poskrbel tudi za sočloveka z rojstvom besede »nenapisana,
nemišljena in nikoli slutena Beseda,« kot vidimo znotraj pesmi Opuščene: »Iz teme
prekletstva vstane /odrešena, poveličana, / v temi rojena. / In kar je starega bo umrlo.«
Ravno iz stare Evrope in njenih preživetih vrednot, ki ne omogočajo rasti etičnega
človeka, bo moral na svet priti nov človek in z njim borba za nov svet. Samo nasilje in
ujetost človeka v sistem je dobro opisano tudi v nasilni smrti v Pesmi št. X »Crk, crk,
crk, crk / crkni / Človek / Človek / Človek.« Ujetost človeka v brezizhodnost se še
stopnjuje nadalje v Konsu: XY: »Srca ljudi so majhna in ječe velike, / rad bi šel skozi
srca ljudi. / Si pristaš te ali one klike? / Tisoč dinarjev ali zaprt 7 dni.« Vendar pa je
ravno tožba oz. protest tisti del, ki bo človeka odrešil ječe, s tem pa mu omogočil novo
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življenje, kot je vidno v Konsu: Z. V njem se iz kaotične Evrope in njenega prebivalstva
rojeva novo življenje, zapisano z velikimi črkami »NOVA KULTURA«. Tej bo
sledilo: »Nova kultura: človečanstvo. / Nova politika: človečanstvo. / Nova umetnost:
za človeka,« nov svet, ki bo nosil skupni imperativ človeštva, vendar šele po »Evropi
prihaja ura smrti.« – porušenju lažnih družbenih vrednot, ki bodo omogočile novega
etičnega človeka. Vendar pa je ob črkah X., XY. in Z. ob izgradnji novega sveta
povezan tudi dvom z nedoločljivostjo črk, ki je opisan tudi v pesmi Ura žalosti v
zadnjem verzu: »Smrt je umikanje življenju. Smrt je veselje.« Pesem, ki pomeni slovo
od starega sveta v nov svet: »Stari svet umira v meni. / Ura žalosti prihaja. / V zlatem
sijaju prihaja/nova mistika. / Mistika človeka. Magični ogenj mu sije iz srca. / Njegove
oči svetijo kakor / radij v noč. / Smrt je umikanje življenju. / Smrt je veselje,« je vsekakor
možno brati ironično, saj prav odsotnost človeka in njegove biti, kjer zasledimo odmeve
Nietzscheja, priča o dvomu prihoda novega človeka in z njim novega sveta. Dvom v
prihod etičnega človeka je prisoten tudi v pesmi Pogovor v somraku »Prirodni zakoni
= etika???« Novi svet bo omogočila zgolj prebuditev človeka, kar zasledimo tudi v
pesmi Ljubljana spi: »V rdečem kaosu prihaja / novo človečanstvo! Ljubljana spi. /
Evropa umira v rdeči luči,« kjer se rdeči barvi kot revoluciji pridružuje »zaspan«
človek, torej nedejavni človek. Šele dejavni človek bo izhodišče za novo podobo
Evrope, izgrajeno na etičnih temeljih človeštva. Kljub spoznavanju, da so matematične
konstante, s tem pa vrednote, pogosto nespremenljive, je prav v Integralih jasno izražen
politični obrat na levo, saj bo prav preko revolucije človek rešen stare Evrope. To se bo
zgodilo z uporom in izgradnjo novega sveta kot je dobro vidno v Konsu: Nova doba:

»Nova doba prihaja
v kolektivnem imetju,
nova doba prihaja
i delavcu i poetu.
Smrt tehnično mehaničnim
problemom!
Vsi problemi so problemi človeka.
Proti Taylorjevemu sistemu!
Humanisti z vijoličasto brado.

Nova doba prihaja,
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ko bo vsak delavec človek,
ko bo vsak človek delavec.
Nova doba prihaja
z uporom sužnjev.«
Pesem, ki nosi idejo socialistične revolucije in preobrat za boljši svet, zahteva aktivnega
človeka, človeka etike, ki bo izgradil novo, pravično družbo, kot je vidno v pesmi Z
delom gradimo. Tu se dobro kaže tudi vera v napredek, ki pa bo nastopil šele po smrti
dotedanjega sveta »In naše delo je trd granit / in naše sanje so suho zlato / in naše sanje
niso privid. / Bodočnost je tistega, ki veruje v njo.« Izgradnja tega bo potekala skozi
revolucijo in aktiven upor, ki bo prinesel socialistični humanizem. Ravno v Integralih
lahko tako najbolje vidimo Kosovelovo kratko politično fazo, kjer je etična revolucija
pravzaprav nujna za novo rojstvo sveta, ki bo izgrajen iz revolucionarnega duha.

Kosovela moramo kot socialnega revolucionarnega pesnika, kot pojasnjuje Zadravec
(1986), namreč razumeti večplastno, saj znotraj konsov in integralov prikazuje več
hladnega, razumskega, več posmeha in napadov na kapitalizem ter dotedanji meščanski
svet, kot pa znotraj socialne revolucionarne pesmi, ki jo najdemo v začetkih njegovega
opusa, saj so te so zanosne, kritične ter vodijo v pozitivno socialno utopijo. Socialna
tematika je pri Kosovelu tako vidna že zelo zgodaj – od začetkov njegovega ustvarjanja
– najprej na območju rodnega Krasa, nato prebivalstva – delavstva. Socialno območje
je vidno tudi znotraj pesmi, kjer govori o množicah in potrebi revolucije nad tedanjim
kapitalističnim in meščanskim družbenim sistemom. Vendar pa teh pesmi ne moremo
šteti za njegovo avantgardno ustvarjanje, potrebno pa je tudi povedati, da je same ideje
o revoluciji Kosovel ni videl nujno znotraj nasilnega prevrata, četudi se je njene
nujnosti zavedal, pač pa v etični preobrazbi človeka. Kot pojasnjuje Zadravec, je
Kosovel marksizem zato sprejel le, ker je ta podpiral protirazrednost in etično
naravnanost, kar je ohranil tudi v kasnejših pesmih. Njegova želja po harmoničnem
svetu, svetu bratstva, ki je povzročilo njegov kasnejši vstop v revolucionarno pesem,
pa kot pojasnjuje Zadravec, ob Kosovelovem poznavanju “prolekulta” in njegovem
prizadevanju za proletariat pomeni predvsem postavitev za človekovo dobro in njegovo
svobodo. To je dobro vidno tudi v njegovi konstruktivistični fazi znotraj Integralov, ki
najbolje prikažejo Kosovelovo kratko politično fazo, kjer je etična revolucija
pravzaprav nujna za novo rojstvo sveta, ki bo izgrajen iz revolucionarnega duha.
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5.2.2.7 Pesmi v prozi
Zadravec razlaga, da lahko pri Kosovelu pesmi v prozi glede na notranjo urejenost
uredimo v dve večji skupini, kot je to storil tudi Ocvirk, namreč na pesmi v prozi, pri
njih se je zgledoval pri Aloysijusu Bertrandu – par njegovih pesmi je prevedel tudi sam
– še bolj pa Tagoreju, ki ga je prevajal Gradnik, v njih pa prevladuje liričnost, in črtice,
kjer mu je za zgled služil predvsem Ivan Cankar in v njih prevladujejo epske prvine in
dialog. Pesmi v prozi postavi kot prehodno točko med svojim prejšnjim tradicionalnim
ustvarjanjem v impresionistični in ekspresionistični poetiki ter avantgardističnim
konstruktivističnim ustvarjanjem. Motivno jih lahko razdelimo na štiri dele, izrazito
impresionistične, erotične, razmišljujoče in takšne, ki tematizirajo predsmrtne slutnje.
Za razliko od Zadravca pa Vrečko (2011) trdi, da Kosovelovih pesmi v prozi nikakor
ne moremo odpisati kot samo razširitev vprašanj določenih pesniških motivov, saj bi
mu s tem delali enako krivico, kot so jo francoski literarni zgodovinarji zagrešili ob
Bertrandovih in Baudelairovih pesmih v prozi. Zaradi tega Vrečko trdi, da je potrebno
v kontekstu Kosovelovih pesmi v prozi pozornost nameniti tudi celotnemu proznemu
kontekstu.
Po dveh daljših pesnitvah, Ekstazi smrti in Tragediji na oceanu se je pri Kosovelu
začelo pojavljati tudi zanimanje za prozo, kar se sklada s takratnimi tendencami v ruski
avantgardi, in nadpripovedjo Zangezi Hlebnikovega. Obenem se s poskusi v prozi
povezuje tudi tendenca po izenačitvi pesniškega, proznega in tudi zunajliterarnega
jezika, h kateremu je težil Majakovski. Kot piše Vrečko, je s Kosovelovimi poskusi v
prozi in nadaljnjimi načrti, ki jih je prekinila smrt, povezana tudi ideja o Zvezi
proletarskih pisateljev, ki jo je Kosovel najverjetneje prevzel po ustanovitvi Moskovske
zveze proletarskih pisateljev, ki je leta 1924 po pridružitvi LCK postala Federacija
sovjetskih pisateljev. Tako so po letu 1924 v LCK, ki je bil do takrat izključno pesniški,
začeli vstopati tudi prozaisti, pojavila pa se je tudi tendenca premika od
eksperimentalne poezije k funkcionalni prozi, ki bi delovala kot socialno naročilna
literatura za proletariat. Slednje pa se kasneje ni izkazalo za naročilo, ki bi dejansko
prihajalo od proletariata, temveč od zgoraj, z vrhov partije.
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Kosovel je po ugotovitvi, da se konsov vendarle ne bo dalo objaviti in se torej ne bodo
morali funkcionalizirati, nazor zasukal v levo. Začel se je zgledovati po socialistični
poetiki, preobrat človeka in njegov preporod pa bi po novem prepričanju lahko ustvaril
samo še socialistični pisatelj. Tako Kosovelove pesmi v prozi prikazujejo prehod od
eksperimentalne, konstruktivne poezije, do socialno-politične, angažirane, še vedno pa
konstruktivne poezije, tako pa tudi pesmi v prozi po Vrečku ostajajo v območju
Kosovelovega konstruktivnega ustvarjanja. (Vrečko, 2011)
5.2.2.8 Lepljenke
Pri treh Kosovelovih lepljenkah Vrečko opozarja predvsem na heterogenost pesmi, ki
so lahko kolažirane iz raznih dokumentarnih gradiv, časnikov, spiskov, vse to pa po
postopku montaže, ki smo jo kot eno glavnih vodil ustvarjanja srečali že pri
poetističnem ustvarjanju. (2011) Sicer je montaža po nekaterih teoretikih (Burger in
Klotz) glavno načelo ustvarjanja, saj se s sovzpostavljanjem vsakdanjih elementov
upira skladnosti in klasični lepoti tradicionalne umetnosti, tako da ustvarja občutek
anarhičnosti.
Po Klotzu, kot piše Juvan, gre pri montažiranju za težnjo po razbitju koherentnosti,
enotnosti in zaprtosti strukture, tako da se z kontrastom med posameznimi (že
dokončanimi) elementi v kolažu ustvarja napetost, ki delo tudi odpre. (2000) Pri
Kosovelu, kot razlaga Vrečko, gre pri lepljenkah predvsem za polemiziranje vloge
inspiracije, za prevpraševanje razmerja med estetskim in zunajestetskim, kar v svojih
konstruktivnih konsih doseže s potujitvijo subjekta, v lepljenkah pa to prinašajo
sovzpostavitve raznih polemičnih citatov iz revij. (Vrečko, 2011) Pri tem Juvan (2000)
opozarja, da gre za citatnost tako v lepljenkah, kot v določenih konsih, vendar pa
Vrečko (2011) dodaja, da v konstruktivnih konsih Kosovel prehaja v organično
združitev oblike in vsebine, ki je pri lepljenkah ni, saj likovni material in geometrične
oblike, ki so pridružene citiranemu besedilu nad tekstom, prevladujeta, tako da tudi
lepljeni tekstni deli delujejo kot predvsem vizualni in ne besedilno-pomenski element.
Med vsemi tremi lepljenkami je to najbolj očitno pri Lepljenka: Prostor in Bomba, kjer
se ob besedilnem gradivu pojavljajo tudi (predvsem) rdeči liki. Ravno zaradi
pomanjkanja izraznosti pa Kosovel, razlaga Vrečko, kmalu preneha z ustvarjanjem
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lepljenk, ohranile so se namreč samo tri, ena iz aprila 1925 in dve z božiča 1925. Temu
se pridružuje še sam način ustvarjanja, ki temelji zgolj na kolažiranju, naključni
sovzpostavitvi, ki ji umanjka maksimalna obremenitev vsebine, ki naj bi bila ključnega
pomena za nastanek Kosovelovih konstruktivnih konsov.

Slika 5: Srečko Kosovel, Lepljenka: Leteča ladja (Integrali '26)

Vrečko (2011) zato opozarja, da gre pri lepljenkah pravzaprav za aleatoriko, za dialoško
citatnost, ki ruši zaprto in organično strukturo in deluje destruktivno, pri konsih pa
govorimo o citatnosti, ki deluje konstruktivno. Pravzaprav gre pri lepljenkah za
konstrukte, kompozicijo, ki ne premore gibljivosti in organičnosti, da bi lahko črka rasla
v prostor. To, da je del drugega besedila neposredno montažiran v celoto že takoj
opozarja na citatnost, medtem ko je v primeru, da je zapisan skupaj z ostalim besedilom,
njegovo citatnost potrebno šele prepoznati. V prvem primeru gre za kompozicijsko
delovanje, v drugem pa za fakturno. Zato je tudi potrebno razlikovati med tem, ali so
citati iz časopisa kot kolaž prilepljeni skupaj, ali pa so zapisani v konstruktivni pesmi.
Pri lepljenki Leteča ladja, ki jo nekateri imenujejo tudi Prostor, Vrečko razlaga, da
lahko podobo ladje razumemo kot podobo za življenje ali pa državo v nevarnosti.
Težava pri prenašanju sporočilnosti pesmi je v tem, da mora bralec pomen v kolažu
sintetizirati sam, pri tem pa se skozi spreminja in ne more ostati enak. Izstopata tudi
besedi enakost in boj, med katerima je kot ilustracija primera postavljen rdeč
pravokotnik, krvavo bojno polje, zelena, ki predstavlja naravo pa že kaže, da bo kmalu
klonila pred industrializacijo, saj se je vanjo že zajedla industrija. Vrečko tako razlaga,
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da se bralec najprej ustavi na največji besedi, enakost, ki deluje kot protiutež ladji, ki
deluje kot nekakšna prispodoba za takratno Evropo. Ladja pluje z leve proti desni, z
zahoda proti vzhodu, v obljubljeni socializem, kar je vidno po smeri, v katero se vije
dim.

Slika 6: Srečko Kosovel, Lepljenka: Bomba (Integrali ’26)

Slika 7: Srečko Kosovel, Lepljenka: Zrcala (Integrali ’26)

Kosovel je tako v svojem kratkem življenju napisal obsežen opus in prehodil raznoliko
pot od svojih impresionističnih začetkov, ekspresionizma do konstruktivne faze, ki jo
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lahko štejemo za njegovo avantgardno obdobje. Kosovel na ta način v svoji
konstruktivistični fazi vsekakor pomeni enega vrhov evropske avantgardne literature,
vendar pa se pri tem pojavi več težav, povezanih predvsem z njegovo prezgodnjo
smrtjo. Kosovel namreč v svojem kratkem življenju ni objavil nobene pesniške zbirke,
ob redkih revialnih objavah in delu urednika pa pravzaprav ni konkretno vplival na
svojo sodobnost. Kot »fizično mrtev avtor«, razlaga Dović (2007), na ta način seveda
ni mogel urediti svoje naknadne kanonizacije, kar pa so storili drugi in ga povzdignili
v enega največjih slovenskih pesnikov, ob tem pa tudi kot pesnika avantgarde. Ob tem
je potrebno zavedanje, da so Kosovelove pesmi izbrali in uredili uredniki posthumno,
saj je v rokopisni zapuščini, kot pojasnjuje Dović, v 12 mapah ostalo prek tisoč pesmi.
Na ta način so uredniki postali Kosovelovi soavtorji, saj so določil izbor pesmi, s tem
pa je nastala tudi problematika, kajti ne moremo zagotovo vedeti niti katere pesmi bile
za Kosovela zaključena celota in katere ne. Ob tem je problem tudi z Brumnom, ki je
opremil Kosovelove pesmi, s čimer se je med drugim ukvarjala Marjeta Šušteršič, ki je
na primerih posameznih pesmi ugotovila, da se rokopisno gradivo v zapuščini razlikuje
od tistega, kar je bilo izdano posthumno. Pri tem pa gre seveda lahko za nadgradnjo
avtorskega dela (ali osiromašenje tega) oz. že omenjeno soavtorstvo urednikov, ki na
ta način izgradijo osebnost Kosovela. Ob izdajah Alfonza Gspana in Antona Ocvirka,
ki je pravzaprav zaslužen za kanoniziranje Kosovela, kot pojasnjuje Dović, so v javnost
zelo pozno prišli Kosovelovi najradikalnejši teksti Integrali skupaj s Kosovelovimi
Konsi, ki so leta 1967 izšli skupaj z grafičnim delom Jožeta Brumna. Dović o Kosovelu
zato govori kot o pesniku mnogih obrazov, saj so mu tega dajali predvsem uredniki in
založniki njegovih del. Če je pred vojno Kosovel narodni pesnik in nato po vojni
revolucionarni socialist, je šele v času neoavantgard aktualen kot izredno moderen in
avantgarden. (Dović, 2007) Ob tem Dović prav tako opozarja na časovno specifično
razumevanje Integralov, ki so ideološkega značaja, saj ni zagotovil, da bi izdajo
Integralov v formatu, kot so bi bili izdani, želel tudi Kosovel sam. Prav tako Dović
opozarja na naravo Kosovelove avantgarde, saj je ta avantgardist postal šele po svoji
smrti, o sami avantgardnosti pa se prav tako pojavljajo različne domneve. Te se, kot
razlaga Dović, denimo kažejo prek avantgardističnosti besedil po Juvanu, saj naj bi
nosila pozive in presegala zgolj umetnost, kar Kosovelovo konstruktivistično
ustvarjanje vsekakor ima, vendar pa se na ravni subjekta in sveta z
duhovnozgodovinske perspektive Kosovel v večini tekstov Matevžu Kosu izkaže kot
predmodernistični pesnik. Obstaja namreč v svetu, ki ga dojema kot »negativni total«,
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na ta način pa znotraj humanističnega sveta ne pride do željenega preporoda. Prav tako
Kos glede Kosovelovega avantgardizma trdi, da ni razvil avantgardne skupine v pravem
pomenu, pač pa je skupinsko deloval le znotraj politično levičarske avantgarde, ob tem
pa so tudi njegovi integrali nastajali zgolj v zvezi z evropskimi avantgardnimi gibanji
in ne znotraj samostojne slovenske avantgarde. (Kos, 1986) Kot pojasnjuje Dović, pri
tem seveda ne gre zanemariti, da je samotarski, neradikalen primer pesnika, kot je
Kosovel, znotraj tekstov izpričal marsikatero povezanost s sočasnimi evropskimi
avantgardami, vendar je na način presojanja po socializaciji poezije Kosovelov
avantgardizem vsekakor vprašljiv. Dović pa ob tem opozarja, da je avantgardnost
ustrezneje razumeti znotraj konceptualnih in tekstovnih prvin, pri čemer lahko
Kosovelovo radikalno fazo znotraj konsov in manifesta Mehanikov vsekakor
razumemo kot avantgardno. Kosovela na ta način ne moremo razumeti kot
avantgardista znotraj položaja ustvarjalca v tedaj sočasnem literarnem sistemu, pri
čemer so Kosovi premisleki o omejitvi slovenske zgodovinske avantgarde v tem
primeru upravičeni. Lahko pa ga razumemo kot posthumnega avantgardista – z
njegovimi najbolj radikalnimi pesmimi, ki so nastajale sočasno z evropsko avantgardo,
jo ponekod presegle, a vendar bile izdane in receptorsko sprejete šele po pesnikovi
smrti.
5.2.3 Ostalo slovensko pesniško ustvarjanje in gibanja v medvojnem času
Poleg avantgardnega pesništva, ki ga na slovenskih tleh odkrivamo pri Antonu
Podbevšku in Srečku Kosovelu, je na literarnem področju v med obema vojnama
zaslediti predvsem ekspresionistično ustvarjanje in kasnejši socrealizem. Seveda ob
tem ne gre prezreti, da je poleg Podbevška in Kosovela, ki sta svoja avantgardna
izhodišča najprej naslanjala na futurizem, to gibanje v svojem prvem valu vplivalo tudi
na nekatere slovenske ustvarjalce denimo Levstika, Frana Albrechta, Antona
Debeljaka, vendar je ta vpliv zgolj posreden in v njihovem delu ni tako opazen, kot je
futurizem v svojem drugem valu vplival na Kosovela in Podbevška znotraj poezije ali
denimo na ustvarjanje Ivana Mraka. Ob avantgardnem ustvarjanju Kosovela in
Podbevška je tako za slovensko literaturo tedanjega časa značilno predvsem gibanje
ekspresionizma, ki je svoj vrh doseglo prav v poeziji. Ekspresionizem, ki je bil odgovor
na prvo svetovno vojno, je v svojem ustroju kritiziral tedanjo evropsko meščansko
družbo kot odgovorno za propad humanističnih vrednot, tedanjo zmedo in kaos. Svet
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kaotične podobe z razčlovečenim človekom so ekspresionistični umetniki sestavljali na
kose in ga nato ponovno sestavljali v celoto, pogosti motivi pa so bili smrt, trpljenje,
vojna, želja po svobodi, klici po revoluciji, novem človeku in s tem družbi oz. svetu.
Poduhovljene podobe, uporaba groteske in nenavadnih besed, razočaranje nad dobo in
iskanje novega človeka so značilnosti, ki so morda najbolj vidne znotraj poezije, ki jo
srečamo tako pri Kosovelu kot pri Podbevšku v začetkih, pa tudi znotraj avantgardnega
pisanja, poleg tega pa tudi pri pesnikih kot denimo: Božo Vodušek, Miran Jarc, Anton
Vodnik idr. Ob tem je ekspresionizem precej prisoten tudi v prozni produkciji, kjer
enega vrhov doživi v prozni produkciji Ivana Preglja in znotraj dramatike Slavka
Gruma ter Ivana Mraka. Vse naštete druži gibanje ekspresionizma, ki je vidno v
njihovem delu.
Božo Vodušek se je iz svojih ekspresionističnih začetkov v 30. letih nato preusmeril v
intelektualno in satirično poezijo nove stvarnosti, oblikovano predvsem v sonetih in
romanskih baladah, po letu 1931 pa se je ločil tudi od katoliškega kulturnega kroga in
postal eden najvidnejših predstavnikov eksistencializma. Prav tako je pomemben kot
prevajalec, predvsem pa kot jezikoslovec, saj se je med svojim študijskim
izpolnjevanjem v Parizu in med bivanjem v Pragi, kjer je spoznal tudi praški
strukturalizem, posegal v tradicionalistično slovensko jezikoslovje predvsem z
jezikoslovnim formalizmom. Miran Jarc, sošolec Antona Podbevška, dolgo časa tudi
njegov simpatizer, s svojo prvo pesniško zbirko Človek in noč, v kateri je opesnil
tesnobo, odtujenost in razkol med čustvi in razumom, velja za eno osrednjih imen
slovenskega literarnega ekspresionizma, svojo kasnejšo ustvarjalnost pa je podobno kot
Vodušek prestavljal v tako imenovano novo stvarnost. Prav tako je pomemben kot
predstavnik dramatike in prozne produkcije, ki se giblje znotraj kratkih zgodb ter
romana Novo mesto, druži pa jih karakteristika socialnega – kozmičnega
ekspresionizma. Anton Vodnik kot tretje, pomembno pesniško ime slovenskega
ekspresionizma v svojem ekspresionističnem izrazu izpoveduje ezoteriko in se umika
v mistične, sanjske privide in delno surrealistično podobe. Iz začetne pesniške zbirke
Žalostne roke, kjer vidimo tipične poteze ekspresionizma, nadalje izraža hrepenenje po
umiku iz življenja, kasneje pa se njegovemu pisanju pridružijo še krščanski ter
panteistični simboli in predstave sveta, ki so bolj realistični. Enega vrhov slovenske
ekspresionistične literature v prozni produkciji vidimo v ustvarjanju Ivana Preglja,
čigar dela so bila dokaj kmalu po izidu prevedena tudi v druge jezike, med drugim tudi
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v češčino. Z dramskimi deli in prozno produkcijo je v čeških prevodih odmeven tudi
Slavko Grum, ki predstavlja vrh slovenske ekspresionistične dramatike. Ob njem je
znotraj dramatike in proze pomemben tudi pogosto manj izpostavljeni Ivan Mrak.
Slovenski literarni ekspresionizem, ki je živel v času slovenske zgodovinske
avantgarde, se je zaključil okoli leta 1930, ko na literarni prostor znotraj slovenske
literature med obema vojnama prispe socialni realizem. Ta se je s svojimi predstavniki,
denimo Francetom Bevkom, Miletom Klopčičem, Cirilom Kosmačem, Miškom
Kranjcem, Brankom Kreftom, Tonetom Seliškarjem, Prežihovim Vorancem in drugimi
vračal k malemu človeku, grajal meščansko družbo in se gibal v območju vsakdanje,
aktualne stvarnosti. Prav tako je za razliko od ekspresionizma, ki je bil prisoten pri vseh
zvrsteh, posebno pa v poeziji, svojo glavno zvrst vzel prozo, še posebno roman. Gibanje
socialnega realizma je svoj vrh doživelo predvsem tik pred drug svetovno vojno ter
trajalo do leta 1941, ponekod pa je vpliv opazen tudi v kasnejših letih.
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6 PRIMERJAVA ČEŠKE IN SLOVENSKE AVANTGARDE
MEDVOJNEGA ČASA
Češki in slovenski stiki so bili ves čas prisotni že v času pred prvo svetovno vojno, ko
sta bila oba naroda – Čehi in Slovenci – del Avstro-ogrske monarhije. Slednje je med
drugim opazno na političnem področju, kjer smo se oboji borili proti nemški nadvladi
in za svojo nacionalno državo in že tu ne gre prezreti pogostih stikov pred prvo svetovno
vojno in po njej, vpliv idej Masaryka na slovensko politiko in idej “bratstva” znotraj
slovanofilstva, sicer pogosto utopične narave. V prid povezanosti med obema
narodoma govori tudi skupna udeležba na Soški fronti, organizacija sokolskega in
orlovskega društva, ki sta bila prisotna pri obeh narodih in ju med seboj povezovala,
hkrati pa tudi razmišljanja o koridorju, ki bi povezal slovanske državne tvorbe na
območju Avstro-Ogrske. Vendar pa je potrebno poudariti, da so med Slovenci in Čehi
na političnem področju obstajale tudi razlike, kar je dobro vidno že glede londonskega
sporazuma in odnosa do Italije. Sporazum je namreč Sloveniji odvzel velik del
narodnega območja, hkrati pa so bili Čehi bili za razliko od Slovencev v veliko večji
strateški prednosti, saj med njimi ni bilo tako temeljnih razlik tudi glede izgradnje svoje
države. Čehi so to želeli izgraditi med drugim predvsem na zgodovinski podlagi,
Slovenci pa na nacionalni podlagi in pravici do samoodločbe. Tudi po pridobitvi
novonastalih samostojnih držav, na eni strani Češkoslovaške, na drugi pa Slovenije
znotraj Države SHS in kasneje Kraljevine Jugoslavije, sta oba naroda še naprej
sodelovala, kasneje sicer iz območja jugoslovanske države, vendar pa stiki med
Slovenci in Čehi kljub temu niso zamrli. To je morda dobro razvidno tudi kasneje ob
začetku druge svetovne vojne, nacistični okupaciji Češkoslovaške in zbiranju ter
protestiranju Slovencev proti nacistični zasedbi, hkrati pa veliki solidarnosti, ki sta si
jo namenjala oba naroda. Ob mnogih češko-slovenskih društvih, ki so obstajala pri obeh
narodih, in mnogih slovenskih intelektualcih, ki so bivali ali se izpopolnjevali na
Češkem, je izrazitega značaja tudi kulturno sodelovanje med obema narodoma. To se
vije že vse od romantike dalje, ob povezavi Prešerna in Mache na drugi strani ter ob
dejstvu, da sta oba naroda prav ob grožnji germanizacije skrbela za svoj nacionalni jezik
in identiteto predvsem prek literature. Borba za jezik je tako potekala pri obeh narodih,
pri Čehih vse do osamosvojitve Češkoslovaške države, torej vse do rojstva avantgard,
ko so si nasproti stali jezikovni puristi in češki lingvistični krog z avantgardisti. Ti so
jezikovno situacijo izkoristili za raziskovanje jezika in z njim gradnjo svojih literarnih
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besedil, podobno pa je tudi na slovenskem področju, kjer so nacionalno vlogo jezika
prav tako napadali takratni modernistični ali avantgardni ustvarjalci. V medvojnem
obdobju se je na kulturnem področju sodelovanje najbolje videlo med kulturniki,
intelektualci in študenti, ki so se izpolnjevali v Pragi, hkrati pa je pomemben tudi
Slovanski inštitut v Pragi, ki je bil ustanovljen leta 1922 in je omogočil prenos
raznovrstnih informacij. Ob pogostih stikih v gledališču in slikarski umetnosti, denimo
ob razstavi Slovencev na Češkem in obratno Čehov v Sloveniji, je bil v tedanjem času
posrednik med odnosi tudi tisk. V večjih mestih po Sloveniji se je namreč dalo dobiti
češki revijalni tisk, pa tudi v Pragi so izhajali časopisi kot sta Slovansky prehled ter
Češkoslovensko – Ljihoslovanska revue, ki so bili osredotočeni na Slovenijo in širše
gledano na ostale slovanske narode takratne Jugoslavije. Ob tem pa je tudi na slovenski
tleh slovenska časopisna periodika, denimo Ljubljanski zvon in Dom in svet, pogosto
pisala o kulturnih novicah s Češkoslovaške.
Kar se tiče kulturne izmenjave so torej med obema narodoma vsekakor obstajale močne
vezi, ki so se ohranile tudi v medvojnem obdobju. Če se prestavimo na literarno
območje, se je vznik avantgard pri obeh narodih začel približno ob podobnem času v
začetku 20. stoletja. V tem času je tako pred koncem prve svetovne vojne mogoče pri
obeh narodih zaslediti literaturo moderne.
Pri Čehih je ta opazna pri novi generaciji umetnikov, zagovarja negacijo obstoječe
družbene stvarnosti in se v svojem delovanju in ustvarjanju avtorjev, denimo Otokarja
Brezine, Karla Hlavačeka, Antonina Sove in Viktorja Dyka, navezuje na simbolizem
in dekadenco, znotraj poezije nekaterih drugih pa tudi na impresionizem. Tako na
začetku stoletja na Češkem v grobem obstajata dve tendenci: realistična literatura na
eni in pa simbolistična – dekadentna – sfera na drugi strani. Hkrati je na Češkem v
tedanjem času potrebno omeniti anarhistično skupino umetnikov, ki so se sicer
nepovezani zbirali okoli S. K. Neumanna in časopisa Novy Kult in v svoja dela vnašali
vitalizem, ob tem pa šokantne in tabuizirane tematike, s katerimi so kritizirali tedanjo
meščansko družbo in njene vrednote.

V Sloveniji se znotraj literature moderne pojavijo nove tematike, motivi, izrazje in pa
tudi mišljenje. Ob še značilni navezavi na tradicijo romantike pa so pri avtorjih kot so
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Ivan Cankar, Oton Župančič, Dragotin Kette, Josip Murn Aleksandrov in drugi,
podobno kot pri češki moderni vidni vplivi dekadence in simbolizma.
Prva svetovna vojna je s skupnim bojem na Soški fronti pustila pečat na obeh narodih
in njunih ustvarjalcih, s svojo pa grozo vplivala tudi na literaturo. Najbolj vidne sledi
je pustila v gibanju ekspresionizma, ki je prisoten pri obeh. Pri Čehih je ta sicer manj
izrazit in prisoten predvsem znotraj prozne produkcije, denimo pri avtorjih, kot so Josef
in Karel Čapek, Richard Weiner in Ladislav Klima. Kriza evropskega humanizma in
vrednot, prikazovanje nemoči in trpljenja ter drugi postopki znotraj gibanja
ekspresionizma so vidni tudi pri Slovencih, kjer pa je bilo gibanje veliko bolj močno in
izrazito, saj se je razvilo znotraj vseh umetnostnih zvrsti, še posebej pa znotraj poezije
in je trajalo vse do tridesetih let 20. stoletja.
V začetku 20. stoletja, ob območju prve svetovne vojne pri obeh narodih opazimo
začetke avantgardne tvorbe, ki prevprašuje in napada dotedanje literarne in družbene
sisteme ter v svoji viziji želi novo družbo in novo umetnost skupaj z inovativnimi
postopki in tehnikami znotraj literature. Za oba naroda so tako značilne modernistične
in avantgardne tendence in vplivi, ki so se izoblikovali znotraj nacionalnih literatur. Na
Češki strani se te tendence, kot smo videli v teoretičnem delu magisterija, v literaturi
pojavijo v t.i. literaturi predvojnega modernizma okoli leta 1914 z avtorji kot so Karel
Čapek, Otokar Theer ter Stanislav Kostka Neumann, ki se zberejo okoli zbornika
Almanach na rok 1914. Slednji prinese oblikovanje teoretičnega programa z novo
estetiko znotraj literature. Četudi je v skupini prihajalo do razkoraka tako na ideološkem
kot tudi na umetnostnem področju, je sama skupina okoli zbornika h kasnejšemu
razvoju doprinesla predvsem s poudarjanjem nove strukture, denimo prostega verza in
ritma v poeziji, pa tudi z mnogimi francoskim prevodi modernističnih in avantgardnih
pesnikov, ki so odločilno vplivali na češko avantgardo in njene ustvarjalce.
Odločilnega pomena na vznik novih avantgardnih tvorb, ki se pojavijo tako na Čeških
kot Slovenskih tleh, pa so predvsem vplivi tedanjih modernističnih in avantgardnih
tokov, ki se v novonastalih razmerah po prvi svetovni vojni pojavljajo po vsej Evropi.
Z gibanji denimo kubizma, futurizma, dadaizma, konstuktivizma, nadrealizma in
kasnejših –izmov takšne modernistične ter avantgardne tendence doprinesejo nova
spoznanja in ideje pri obeh narodih. Slednje poteka prek stikov med nacionalnimi
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kulturami prek časopisne periodike, posameznih stikov med ustvarjalci, pa tudi prek
političnih in družbenih sprememb, ki so vplivale na področje umetnosti in literature s
svojo težnjo po razgradnji stare, tradionalne umetnosti in družbe v želji ustvarjanja nove
umetnosti in izrazja. Dejstvo je, da so se avantgardni tokovi v tedanjem času
medsebojno povezovali, pri tem pa je posamezno avantgardno gibanje prek drugega
lahko prevzemalo ideje in jih preoblikovalo, na ta način pa so se medsebojne razlike
med gibanji manjšale, saj so uporabljale serijo podobnih idej in podobnih postopkov
znotraj literature.
Na češki strani so tako za vznik avantgarde na samem začetku ob modernističnih
tokovih pomembna predvsem kubistična izhodišča, ki svoj začetek najprej ugledajo v
likovni umetnosti, nato pa tudi predvsem znotraj modernistične literature. Takšne sledi
opazimo prek gibanja futurizma, ki je prav tako vplivalo na češko avantgardo in je
prisoten pri nekaterih avtorjih, denimo Stanislavu Neumannu in v kratkem obsegu pri
Josefu Hori. Četudi mnogi češki teoretiki futurizma ne štejejo za odločilen vpliv na
češko avantgardo, pa ob dejstvih prijateljskih stikov čeških ustvarjalcev z Marinettijem,
njegovim prihodom v Prago leta 1921 in futurističnimi razstavami na čeških tleh ne
moremo spregledati futurističnega vpliva na Stanislava Neumanna, češki civilizem in
skupino Devětsil, kot je velik vpliv prav tako viden predvsem na likovnem področju.
Res je sicer, da je tako italjanski kot ruski futurizem in kubofuturizem na čeških tleh
deležen preoblikovanja, vendar pa vplivne ideje zato niso nič manj vidne. Precej opazne
so že v Neumannovem manifestu Otevřená okna (Odprta okna), nekaterih pesmih
znotraj pesniške zbirke Novy spevy, pa tudi znotraj Devětsil – toda prek posredovanja
umetnosti množicam – in znotraj programskih tekstov Karla Teiga kot enega vodilnih
imen češke avantgarde. Futurizem je z navdušenjem za tehniko in civlizacijske dosežke
namreč vplival tudi na civilizem in območje proletarske literature, zbrane okoli gibanja
Devětsil, ki ga lahko v polnem pomenu besede razumemo kot začetek češke avantgarde,
nastale v bližini 20. let 20. stoletja. Skupina Devětsil je znotraj proletarske umetnosti
pomenila politični pol avantgarde, saj je navdahnjena z revolucijo v svojem delovanju
želela ustvariti preobrazbo sveta, v svoj krog pa združevala različne avtorje, ki so
pripadali vsem vejam umetnosti. V svoji želji po kolektivni umetnosti in približevanju
umetniške forme množicam je bila socialistično orentirana, po ustanovitvi v Pragi leta
1920 pa je bila kmalu – leta 1923 – ustanovljena tudi njena podružnica v Brnu. V
svojem realativno kratkem delovanju je Devětsil izdajala dve pomembnejši glasili in
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sicer ReD v Pragi in glasilo Pasmo v Brnu. Obe pričata o dobrem organiziranem
delovanju začetne faze češke avantgarde. Vendar je zaradi pretirane »prokultovske«
organiziranosti in vloge agitacije znotraj poezije med pripadniki skupine že nakaj let po
nastanku prišlo do nesoglasji, ki se najprej rezultirajo s skupino avtorjev, zbranih okoli
tako imenovane Literarne skupine s svojo revijo Host. Slednja ima z Devětsilom sicer
skupne tendence revolucionarne umetnosti, vendar pa se njihova izhodišča pri
doseganju tega razlikujejo. Nadalje se razkorak prikaže prek zavračanja »proletarskih
načel« njenih pripadnikov, ki se združijo z vzpostavitvijo edine avtentične češke
avantgarde – gibanjem poetizma, ki se izoblikuje okoli leta 1923/24. Pri njem kot
zunanje vplive lahko naštejemo tudi dadaizem, ki na Češkem sicer ni pustil večjih sledi,
vendar pa je s svojim napadom na preteklo meščansko družbo, ki je po prvi svetovni
vojni sprožila krizo evropskega duha, vplival na nekatere posamezne avtorje, denimo
Leva Blatnya, Čestmira Jerabeka in Adolfa Hoffmeisterja, prek svoje estetike
osvoboditve jezika in postopkov v pesništvu pa predvsem na češko gibanje poetizma.
Za to gibanje je z navdušenjem nad tehniko in civilizacijskim dosežki pomemben tudi
futurizem in pa konstuktivizem prek konstruktivistične izgradnje umetniških besedil.
Vendar pa je samo gibanje vse vplive ustrezno nadgradilo s svojimi manifesti in
delovanjem. Poetizem, ki je v svoje delovanje zajel vse forme umetniškega izraza, se
je postavil proti dotedanji literaturi, ob tem pa tudi ukvarjanju s preteklostjo in
posredovanju ideologije. Gre namreč za nepolitično skupino, ki je z domišljijo in
pozitivizmom želela preoblikovati svet. Antropocentrično gibanje poetizma je znotraj
svojega delovanja na področju sinestezije različnih umetniških zvrsti poudarjalo
človeške čute in ustvarjalnost, ki se je naplajala v ustvarjalni svobodi, igri besed in
navdušenju za tehniko ter civilizacijo, svoja dela pa je izgradilo kot konstrukcijo
umetnosti, ki najbolje reprezenitra samo življenje in tako predstavlja edino “originalno”
češko avantgardo. Problem poetizma, ki ga razumemo kot močno organizirano gibanje
s svojimi manifesti, inovativnim pristopom in tendenc k izgradnji “umetnosti življenja”,
se skriva v nezmožnosti odgovora na družbene probleme, saj z zavračanjem ideologije
sam pozitivizem skupine s svojim karnevalskim vzdušjem ni doprinesel k razrešitvi
tedanjih družbenih vprašanj, denimo velike gospodarske krize okoli leta 1929, ki je
prinesla tudi družbene in socialne nemire. Prav tako znotraj gibanja prihaja do razhajanj
med njegovima glavnima teoretikoma Karlom Teigom in Vítězslavom Nezvalom, ki se
iztečejo v počasen zaključek “epohe” poetizma. Ta se ob tako imenovanem “koncu
karnevala” v letu 1934 nadaljuje v dve smeri: v t. i. temni poetizem, ki sicer še prevzema
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nekatera izhodišča poetizma, vendar pa je zanj značilna melanholija, opisovanje
temnejših plati življenja in na ta način odmik od avantgardnih tendenc; ter češki
surrealizem, ki postane tretje večje češko avantgardno gibanje. Pri tem je značilen
močan vpliv francoskega nadrealizma, saj so imeli češki ustvarjalci od modernizma
dalje ves čas stike s francoskimi ustvarjalci, ki so močno vplivali na začetke češke
avantgarde. To je opazno tudi pri naslonitvi Nezvala, glavnega teoretika češkega
surrealizma, na Bretona in njegov nadrealistični manifest iz leta 1924, pa tudi z
Bretonovim obiskom Prage, ki je še dodatno vplival na razrast češke smeri surrealizma.
V češkem okolju je gibanje ustanovljeno leta 1934, v svojem delovanju do leta 1939 pa
s svojimi umetniški deli, ki se kažejo tako na likovnem umetnostnem področju kot tudi
znotraj literature, prek Nezvalovih manifestov izgradi močno gibanje s svojo lastno
identiteto in mnogimi povezavami izven tedanje Češkoslovaške. Gibanje češkega
surrealizma prav tako vpliva na kasnejše pojave avantgarde, denimo Skupino 42, vendar
spričo spremenjenih okoliščin leta 1938/39 svoje delovanje prestavi v podtalne vode, s
čimer se ob območju druge svetovne vojne prvi val čeških avantgard tudi zaključi.
Spremenjene družbene razmere in območje druge svetovne vojne, ki pripelje do
kapitulacije Češkoslovaške, namreč vpliva tudi na literaturo, ki se v času nacistične
okupacije bori s cenzuro in narodnimi vprašanji obstoja, po komunistični osvoboditvi
in kasnejši zasedbi pa v večji meri postane glasnik državnega aparata.
Na drugi strani v tedanjem času na slovenskih tleh poleg vplivov evropskega
modernizma – ki se znotraj literature v največji meri razultira v slovenski
ekspresionizem in je sopotnik slovenske zgodovinske avantgarde – prav tako zasledimo
vplive avantgardnih tendenc, ki vplivajo na rojstvo slovenske avantagarde. Vplivi so na
slovenska tla tako prihajali prek časopisne periodike, osebnih poznanstev, pa tudi z
izobraževanjem in potovanji posameznih ustvarjalcev izven meja svoje domovine, od
koder so ob vrnitvi prinesli vedenja o novih trendih v umetnosti in literaturi. Slovenski
avtorji so bili tako seznanjeni z gibanjem futurizma, dadaizma, konstuktivizma,
nadrealizma in ostalih avantgardnih –izmov, ki so vplivali na nove pojave v slovenski
literaturi, poleg njih pa je predvsem zaradi prenosa infomacij pomembno vlogo nosilo
tudi jugoslovansko gibanje zenitizma, kot ene bolj izrazitih avantgardnih smeri tedanje
skupne države. Pri tem je potrebno omeniti družbeno politično situacijo slovenskega
ozemlja, ki je po razpadu Avstoogrske monarhije najprej prešlo pod Državo SHS, nato
Kraljevino SHS in kasnejšo Kraljevino Jugoslavijo, na ta način pa se za razliko od
291

samostojne Češkoslovaške in njenega češkega dela kulturno ni docela osvobodilo. V
takšnih razmerah je bila literatura še vedno razumljena kot sredstvo, ki nacionalno bit
sploh identificira, v pretežno ruralnem okolju pa avantgardne tvorbe s svojim
šokantnim delovanjem, zavračanjem pretekle, tradicionalne literature in napadanjem
tako družbenih kot literarnih konvencij niso bile sprejete odprtih rok. Kljub temu pa je
tudi na slovenskih tleh že pred pojavom slovenske zgodovinske avantgarde, mogoče
dokaj hitro opaziti avantgardne vplive. Tako že leta 1909 revija Ljubljanski zvon, eno
tedanjih osrednjih literarnih glasil, piše o futurističnem manifestu in o Marinettijevi
pesniški šoli. Nadalje zapise o italjanskem futurizmu najdemo tudi v kasnejših letih v
pisanju Vojeslava Moleta, Antona Debeljaka, Ivana Grubna, pri Ivanu Prijatelju pa
zasledimo tudi članek o zgodnjih delih ruskih futuristov. Futurizem je v svojem
začetnem t. i. herojskem valu pred kasnejšo, zanj usodno vojno prek svoje
inovativnosti, rušenja norm in novih eksperimentov, torej predvsem prek vsebinske
plati, našel odmeve znotraj posameznih ustvarjanj, denimo Vladimirja Levstika, Frana
Albrehta, Antona Debeljaka in Franca Štejera, kot med drugim pojasnuje med drugim
tudi Vera Troha. Prav tako je futurizem pomemben za začetke ustvarjanja Antona
Podbevška, ki temu vplivu pristavlja nietzchejevo idejo in ostale modernistične tokove,
pa tudi v ustvarjanju Srečka Kosovela, ki pa se predvsem zaradi kasnejše povezave
futurizma s fašizmom futurizmu odreče in svojo literarno ustvarjanje nadalje nasloni na
konstruktivizem. Ob vplivih, ki so posredovali pri rojstvu avantgarde na slovenskih
tleh, ne moremo mimo zenitističnega kroga, ki je v območju Jugoslavije pomenil enega
večjih avantgardnih gibanj predvsem s svojim časopisom Zenit, ki je z novimi idejami
in infomacijami iz ostalih avantgardnih gibanj oskrbel tudi slovenske ustvarjalce. Eden
izmed članov zenitističnega gibanja, Branko Ve Poljanski, je tako zaslužen za izdajo
revije Svetokret, ki je leta 1921 pomenila prvo avantgardno glasilo na slovenskih tleh
in je v ta prostor še nadalje vnesla avantgardne tendence, kozmopolitizem in
jugoslovanski karakter. Z zenitističnim gibanjem je bil na začetku povezan tudi Dragan
Aleksić, ki se je v prav med študijem slovanskih jezikov v Pragi ogrel za gibanje
dadaizma in razvil tako imenovani “jugo-dada”, izdajal internacionalni dadaistični
reviji Dada Tank in Dada Jazz ter prirejal dadaistične matineje, ki so potekale v Pragi
in Ljubljani. Z zenitističnim gibanjem, čigar idejni vodja je bil Ljubomir Micić, sta
povezana oba velika duha slovenske avantgarde, tako Anton Podbevšek kot Srečko
Kosovel. Prvi se je z zenitističnim gibanjem povezal že med svojim bivanjem v Zagrebu
in bil nato v času svojega sodelovanja v Narodnem gledališču v stiku predvsem z
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Brankom Ve Poljanskim, in sicer pred odhodom v Prago, kjer je poskušal ustanoviti
podružnico zenitističnega kluba. Kosovel pa je bil z gibanjem povezan predvsem prek
infomacij iz zenitističnega glasila Zenit, prek katerega se je seznanjal z avantgardnimi
smermi in tendencami tedanjega časa, vendar pa se je od zenitističnega vpliva prav tako
omejil in v svojem lastnem ustvarjanju zgolj nadgradil prejete informacije. Zenitistično
gibanje je prek Podbevška povezano tudi s t. i. novomeško pomladjo in revijo Tri
labodje, ki pri dosegu avantgardnega glasila ni uspela, je pa leta 1921 začela izhajati v
neposredni zvezi z zagrebškim Zenitom. Ta je imel torej za rojstvo slovenske
zgodovinske avantgarde predvsem informativno vlogo prek vpliva in seznanitve z
ostalim evropskim delom avantgard. Slovensko zgodovinsko avantgardo lahko namreč
v svojih začetkih povežemo predvsem s futurizmom in zenitističnim območjem vpliva,
saj se slovenska avantgarda začenja leta 1915 s poskusom objave Podbevškovih Žoltih
pisem, ki vsebujejo močan futurističen vpliv, njegovo začetno pesništvo pa prav tako
poteka ob območju zenitističnega gibanja. Prvi val slovenske avantgarde s
Podbevškom, ki je povezan tudi z organiziranim delom ustvarjalcev t. i. “novomeške
pomladi” poleg pesniških nastopov vsebuje tudi likovni del in druge zvrsti umetnosti,
ob tem pa tudi revijo Tri labodje in kasnejšo revijo Rdeči pilot, pri kateri so vidni vplivi
“prokultovstva” in Podbevškovi poskusi manifestov, ki spadajo v območje proletarskih
tendenc. Prvi val se zaključi z izidom Podbevškove pesniške zbirke Človek z bombami,
ki tako vsebinsko kot oblikovno pomeni enega vrhuncev slovenske pesniške
avantgarde, avtor pa po njenem izidu v svoji avantgardni ustvarjalnosti obmolkne.
Drugi val slovenske zgodovinske avantgarde predstavlja Srečko Kosovel, ki v svojem
kratkem ustvarjanju prehodi raznoliko pot od tradicionalnih začetkov do
konstuktivistične faze, ki pomeni enega vrhuncev evropskega konstuktivizma. Za
drugo in tretjo fazo slovenske avantgarde je pri tem značilen predvsem vpliv
konstruktivizma, ki ga na slovenska tla prinesejo posamezni udeleženci, denimo Avgust
Černigoj prek svojega šolanja v Bauhausu in Ivan Grahor iz Sovjetske zveze. Pri tem
pa je spet pomemben Zenit, saj je Kosovela oskrbel z informacijami o konstruktivistični
umetnosti, hkrati pa je tako pri Podbevšku kot pri Kosovelu predvsem v zadnji
ustvarjalni fazi opaziti vedno več socialne oz. proletarske tematike. Tretja faza
slovenske avantgarde, ki jo oblikujeta Delak in Černigoj, je bila predvsem
konstruktivistična in je ob likovnem vsebovala tudi gledališki del, ter avantgardistično
glasilo Tank, predstavlja pa nam redek primer preboja izven svojih meja, četudi je bil
ta majhen in kratkega značaja, saj so o njej poročali v berlinski avantgardni reviji Der
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Sturm. Problem slovenske avantgarde posebno znotraj literature pa se izkaže predvsem
v njenem omejenem, lokalnem obsegu, pomanjkanju trdnega jedra in odsotnosti
manifestov hkrati pa v nenaklonjenosti in nerazumevanju ruralnega okolja, kar je
povzročilo njen dokončen zaton in vznik literature, ki se je na slovenskih tleh večji del
zavezala socialnemu realizmu.
V češki avantgardi so bile znotraj literature v prvi polovici 20. stoletja prisotne vsaj tri
dobro organizirane avantgardne skupine: Devětsil, poetizem in surrealistično gibanje;
odlikujejo pa jih manifesti, avantgardna glasila in mednarodna prepoznavnost. Na drugi
strani znotraj slovenske zgodovinske avantgarde razen njenega likovnega in
gledališkega dela o takšni organiziranosti ali prodornosti ni moč govoriti. Za razliko od
množice čeških avantgardnih imen, lahko slovenska zgodovinska avantgarda kot
avantgardna ustvarjalca na literarnem področju ponudi le imeni Antona Podbevška in
Srečka Kosovela. Razlog za to se v veliki meri skriva predvsem znotraj družbeno
politične situacije slovenskega ozemlja, ki se za razliko od Češkoslovaške – po razpadu
Avstroogrske gospodarsko in kulturno ene najbolj razvitih slovanskih držav – kulturno
in politično ni docela osvobodilo, saj je postalo del širše jugoslovanske ideje. Prav tako
je bilo za razliko od Češkoslovaške slovensko ozemlje večji del ruralno in zavezano k
tradicionalnosti, kjer vloga literature pomeni sredstvo narodne identitete in ne sprejema
rušilne moči avantgarde, slednji pa tako manka bralcev oz. receptorjev. Na češkem delu
Češkoslovaške je v medvojnem času literarnem področju razmah ustvarjalnosti mnogih
med seboj različnih avtorjev in pa avtorjev, ki jih med seboj vežejo dobro organizirane
skupine z ustreznimi izhodišči in programom, hkrati pa porast literarnih in likovnih del,
pri tem pa tudi večja založniška dejavnost in bralna kultura. Nasprotno je na slovenskih
tleh ob siceršnji ekspresionistični dejavnosti videti posamezne avantgardne
ustvarajalce, ki pa jih med seboj ne vežejo niti izdelani programi, niti publikacije, ki bi
dolgoročno obstale. Na ta način je literarno podorčje na češki strani veliko bolj
razvejano kot na slovenski, poleg tega pa je s svojimi stiki tudi mednarodno dosti bolj
razpoznavno od slovenskega, ki je bolj lokalno zamejeno. Slovenska avantgarda vsaj v
svojem literarnem delovanju namreč ni presegla svojega lokalnega značaja,
Podbevškov začetni “titanizem” se je hitro izkazal za njegovo nemoč osnovati trdno
jedro, kaj kmalu pa je njegova avantgardna moč brez mednarodnega uspeha popolnoma
ugasnila. Podobno opazimo tudi pri Kosovelu, saj so njegovi najbolj izraziti pristopi v
pesništvu – konsi – zaradi prezgodnje smrti pozabljeni vse do izida leta 1967, hkrati pa
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Kosovel ob dejstvu, da za časa življenja ni izdal nobene pesniške zbirke, in je kot avantgardist zaživel šele pozno po smrti, kot avantgardni avtor tedanjega časa v
mednarodnem prostoru sploh ni mogel zaživeti.
Torej lahko v večji meri trdimo, da zaradi lokalnega značaja slovenske literarne
avantagarde navkljub določenim stikom prav tako ni moglo priti do neposrednega stika
s češko avantgardo. Iz pregledane slovenske periodike lahko izvemo, da je obstajalo
zanimanje za češko kulturo in literaturo. Če pogledamo izdaje literarnega častnika
Ljubljanski zvon med leti 1920–1926, kar nekajkrat opazimo omembo češke literature,
res pa je, da je opaziti odsotnost njenega avantgardnega dela. Gre namreč za članke ali
prevode avtorjev kot so Otokar Březina, Antonin Sova, Josef Svatopluk Machar,
František Xaver Šalda in začetna dela Jiřija Wolkera. Ob tem zasledimo tudi nekatera
poročanja iz družabno-političnega življenja npr. o ustanovitvi jugoslovanskega društva
znotraj praške “Mest’anske besede” ali denimo razstavi Božidarja Jakca v Pragi, kar
priča o kulturni povezanosti obeh narodov. Temu ustrezno sledijo tudi prevodi, ki
izhajajo na obeh straneh, vendar je zopet potrebno reči, da gre pri slednjih predvsem za
prevode bolj tradicionalnih pesnikov, prav tako pa pri njih prihaja do zamikov. To je
denimo razvidno v izdaji slovenske moderne poezije Hvězdy nad Triglavem (Zvezde
nad Triglavom), kamor Oton Berkopec in Josef Hora uvrstita češke prevode pesnikov
slovenske moderne denimo Frana Albrechta, Antona Vodnika, Edvarda Kocbeka, Boža
Voduška in nekatere druge. V samo izdajo je uvrščen tudi Kosovel, vendar z izjemo
pesmi Ekstaze smrti gre za prevode pesmi iz njegovih začetkov, torej tradicionalne faze,
Podbevšek pa v samo izdajo sploh ni uvrščen. Na ta način ugotovimo, da je šlo pri
prenosu za bolj tradicionalne oblike, samo avantgardno vrenje pa je še leta 1940, ko
knjige izide, ostalo bolj kot ne neopaženo. Več možnosti morebitnega prenosa podatkov
o češki avantgardi je slovenskim avtorjem morda omogočil zenitistični krog. V reviji
Zenit se tako že v prvi številki pojavijo informacije o proletkultu, v drugi številki iz leta
1921 opazimo omembo češke proletarske revije Kmen urednika Stanislava Kostke
Neumanna, omembo Karla Čapka in njegovega dramskega teksta RUR (Rossum
Universal Robotos), pa tudi praško redakcijo revije, ki jo zastopa Virgilj Poljanski. Vse
do leta 1924 v Zenitu tako opazimo določena poročanja o češki literarni situaciji, iz
Prage denimo o dadaizmu poroča Dragan Aleksić, omenja se več čeških proletarskih
glasil in pa umetniški klub Zenit, ki ga je v Pragi ustanovil Branko Ve Poljanski. V
reviji z umetniški deli nastopi eden glavnih teoretikov češke avantgarde Karel Teige,
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prav tako pa v reviji opazimo zapise o češki skupini Devětsil in objave nekaterih
njegovih članov, denimo Jaroslava Seiferta in Stanislava Kostke Neumanna (o
njegovem procesu ustvarjanja prek procesa negacije denimo v Zenitu piše Dragan
Aleksić). Ob tem opazimo še nekatere druge češke avantgardne pesnike, denimo
avantgardnega filmskega kritika in pesnika Artuša Černika iz Brna in dadaističnega
pesnika Adolfa Hoffmesitra. To sicer ne govori o neposredni povezavi med češko in
slovensko avantgardo, lahko pa bi toretično prišlo do kakšne posredne povezave. Vemo
namreč, da je Kosovel bral Zenit, Podbevšek pa je bil v stikih z Ve Poljanskim vsaj na
začetku. Vsekakor je med obema avantgardama in njunimi akterji opaziti majhne
detajle, denimo Kosovelovo uporabo Čapkovega robota v Konsu Tiger, kjer dokazuje
da človek ni avtomat. Prav tako je pri Kosovelu znotraj proletarskega ustvarjanja, ki je
pri njem nastopilo malo pred smrtjo, mogoče opaziti določene primerjave z Jiřijem
Wolkerjem. Kosovelovo predavanje Proletarec in umetnost iz leta 1926 z nekaterimi
mislimi spominja na Wolkerov manifest Proletarska umetnost, ki govori o boju za
brezrazredno družbo, kjer bi delavci in umetniki bili boj za osvoboditev človeka.
Vendar pa je ob podobnostih češkega proletarskega gibanja in zadnje faze
Kosovelovega vstopa v proletarsko fazo potrebno omeniti, da Kosovel v svojem
ustvarjanju za razliko od Wolkerja, ki sprejme socializem in marksizem, ohranja
distanco do proletarske revolucije, njegov proletarski naboj pa je bolj etičnega značaja.
Prav tako bi lahko določene vzporednice s Kosovelom iskali tudi pri Teigeju in
poetizmu, ki mu gradbeni material oz. steber pesmi pomeni prav konstuktivizem,
vendar pa je glavno vodilo poetizma optimizem in poetična igrivost, glavna funkcija
pa estetika, medtem ko Kosovel na piedestal postavlja etično funkcijo. Tako bi lahko
rekli, da četudi bi Kosovel poznal delo poetistov ravno zaradi nepolitičnega značaja
gibanja, ki je sledilo hedonizmu, s samim gibanjem poetizma ne bi imel veliko
skupnega. Določene detajlne podobnosti s poetizmom bi lahko iskali tudi pri
Podbevšku, denimo že pri poudarku na vizualnem vtisu njegove pesniške zbirke Človek
z bombami, ki oblikovno in tipografsko spominja tudi na dela poetizma, vendar pa je
pri tem potrebno reči, da slednje ne velja zgolj za poetizem, vizualno gradnjo pesniških
del so namreč uporabljala tudi ostala avantgardna gibanja. Prav tako Podbevškovo
navezovanje na glasbene motive, tehniko in civilizacijske izume v pesmih lahko delno
povežemo s futurizmom, pa tudi s poetizmom, vendar pa Podbevšek v pesmih ne dodaja
motivike modernih zvrsti umetnosti, denimo pri poetizmu tako priljubljenih filma in
cirkusa, kot je to opaziti npr. v pesniški zbirki Na vlnach TSF (Na valovih TSF)
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Jaroslava Seiferta, prav tako pa znotraj Podbevškovih pesmi ni mogoče opaziti nove
umetnosti veselja, karnevala in brezskrbnosti novega človeka. Več skupnih točk pri
Podbevšku bi lahko iskali znotraj češkega proletarskega gibanja, saj je tudi
Podbevšekov poskus z radikalnim Rdečim pilotom pomenil vstop v proletkult, vsaj za
krajši čas pa je skupina pilotovcev pomenila edino slovensko zastopništvo proletkulta,
kar denimo dokazujejo tudi Podbevškovi eseji Razmerje umetnika do države in
Politična umetnost. Vendar pa je projekt proletkultovstva za tedanje družbeno-politične
razmere na slovenskih tleh preradikalen in ni dolgega diha. Ob tem je potrebno dodati,
da Podbevškov anarhizem, ki ga oddaljuje od organiziranja, in njegova kozmičnost, o
kateri govori Kreft, ki ga naredi za nasprotnika socialrealističnega govora, nista
enakovredna ostalim proletkultovskim skupinam, med drugim tudi ne enaka češkemu
proletkultu oz. proletarski literaturi, saj je Podbevšek v svojem delovanju bolj vezan na
kozmično etičnost Kropotnika kot pa proletkultovska izhodišča. (Kreft, 2000) Če pri
obeh literarnih akterjih slovenske zgodovinske avantgarde tako ni mogoče poiskati
neposrednih stikov ali podobnosti s češko avantgardo – tako znotraj Devětsila kot s
kasnejšim poetističnim gibanjem – je

še manj verjetna povezava s češkim

surrealizmom. Ob tem je sicer potrebno reči, da določeni slovenski teoretiki Podbevška
in Kosovela približujejo gibanju nadrealizma, Podbevška denimo z njegovim
izpričanjem načina avtomatičnega pisanja, ki sicer je ena od značilnosti
nadrealističnega ustvarjanja, vendar pa je vprašanje, ali je Podbevšek v svojem
kratekem pesniškem ustvarjanju nadrealizem sploh poznal. Ni namreč znal francoščine,
prav tako pa je bil v letih, ko je bil nadrealizem v razmahu in bi nadrealistična dela
lahko bral v prevodih v jugoslovanski časopisni periodki, Podbevšek že v svojem
pesniškemu zatonu, zato bi bilo o povezavi med njim in nadrealizmom pretirano
govoriti. Tudi pri Kosovelu so nekateri teoretiki, denimo Boštjan Turk, Franc Zadravec
in Anton Ocvirk v določenih elementih videli nadrealistične lasnosti, posebno znotraj
njegovih Integralov. Ob tem je potrebno povedati, kot pravi Vrečko, da je Kosovel prek
francoskih publikacij in prek srbskih publikacij Zenit, Putovi ter Svedočanstva, ki so
prinašale vesti o francoskem nadrealizmu, vsekakor poznal njegove obrise, prav tako
pa tudi Gollov Manifest nadrealizma. Kot pojasnuje Vrečko, je Kosovel malo pred
smrtjo spoznal tudi Bretonov manifest nadrealizma, ob tem pa obstajajo tudi njegovi
zapiski, ki v prid vedenju o tej smeri govorijo že z začetnim poznavanjem Golla in
njegovim razumevanjem Apolliniara, prek katerega se je o gibanju seznanil že pred
branjem Bretona, sam odmev francoskega nadrealizma pa je mogoče videti v njegovem
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manifestu Mehanikom. (Vrečko, 2011) Možno je sicer predvidevanje, da bi Kosovel,
če ne bi tako hitro umrl, v svojem raznolikem zanimanju za nove pojave v liteaturi v
svojem nadaljnem ustvarjanju v večji meri uporabljal tudi nadrealizem. Vendar pa se
ob določenih značilnostih in posameznih pojavih, ki bi jih lahko prepoznali v njegovi
poeziji, izkaže, da gre v zvezi z njim in nadrealizmom predvsem za nepoznavanje
njegove konstuktivistične faze, na kar opozarja tudi Vrečko. Vse prevečkrat se je
namreč konse zamenjevalo z integrali, ki pričajo o njegovi zadnji konstuktivistični fazi,
zahajajoči v proletarsko vzdušje, prav tako pa se je posploševalo njegovo njegov globok
uvid v konstruktivzem. Ob tem je, kot pojasnuje Vrečko, zaradi posebnega statusa
literature na slovenskih tleh v tedanjem času, sam jezik, ki prevzema narodni značaj in
identiteto, preveč pomemben, da bi ga Kosovel v celoti uporabljal na nadralističen
način, kar priča o tem, da ga h gibanju nadrealizma zatorej ne moremo uvrstiti. (Vrečko,
2011) Tako lahko zaključimo, da med obema avantgardama razen morebitnih
posrednih vplivov, ki pa niso izpričani, ni prišlo do večjega stika, ki bi pomenil vpliv
na eno ali drugo stran.
Kot rečeno, slovenska avantgarda za razliko od češke namreč ni premogla tolikšnega
obsega in organiziranosti, četudi je v svojem delovanju vsekakor izgradila izrazite
svojevrstne avantgardne stvaritve. Njen lokalni obseg z izjemo zadnje likovne in
gledališke faze pri Černigoju in Delaku ni omogočil preboja izven slovenskega ozemlja,
prav tako pa literarno gledano ni izoblikovala nikakršne trdne strukture skupine, pa tudi
ne svojega lastnega programa z manifesti. Podbevšek kot prva faza je s svojimi
šokantnimi pesniškimi nastopi, svojo zbirko Človek z bombami in nekaterimi teksti, ki
pa jih ne moremo razumeti kot polnovredne manifeste, vsekakor izgradil začetke
slovenske avantgarde, vendar pa se je njegova začetna ustvarjalna potenca z njegovim
poznim odmikom od avantgarde dokaj hitro umaknila in tako ni uspel izgraditi literarne
skupine ter je ostal v svojem lokalnem značaju. Po drugi strani se je Kosovel, ki v svetu
konstruktivizma pomeni enega evropskih vrhuncev, zaradi prehitre smrti kot
avantgardist izgradil šele ob pomoči urednikov in teoretikov, brez izdane knjige ali
socializacijske vloge avantgarde pa v medvojnem času tako recepcija njegove
avantgardne faze ne nastopi. Tudi slovenski revialni tisk z izjemo Tanka ni uspel
izgraditi mednarodnih vezi, ob tem pa je potrebno dodati, kar je vidno predvsem znotraj
revije Tri labodje, s katero je Podbevšek želel vzpostaviti avantgardno glasilo: da
slovenska avantgarda prav tako ni bila striktno antitradicionalna. Pa vendar ne moremo
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reči, da bi bila slovenska avantgarda “manjvredna” nasproti češki, ker je ta imela
organizirana gibanja, manifeste in mednarodno prepoznavnost. Pri avantgardnih
tvorbah je namreč potrebno gledati “nadnacionalno”. Avantgarda v svojem izhodišču
deluje kot kozmopolitanska umetnosti, ki se ne ozira na samo nacionalnost, pač pa z
mešanjem in medsebojnim oplajanjem različnih smeri skrbi za nove vizije umetnosti in
nov svet človeštva. Na ta način sta v svet avantgardne umetnosti odločilno prispevali
obe, če se tako izrazimo “nacionalni” avantgardi. Češka avantgarda s svojimi
organiziranimi centri okoli Devětsila, Poetizma in češkega surrealizma, pri čemer kot
originalno gibanje lahko vzamemo predvsem gibanje poetizma, na slovenski strani pa
poleg likovnih dosežkov znotraj Tržaškega ambienta na literarnem področju predvsem
Podbevšek s svojim kratkim, a plodnim delovanjem, in Kosovel z enim od vrhuncev
konstruktivistične umetnosti. Na ta način sta obe odločilno vplivali tako na spremembe
znotraj literarnega področja kot širše gledano na spremembe na družbenem področju,
saj je zanimanje za njiju po obdobju neoavantgard, ki so prav tako povzemale nakatera
njuna izhodišča, vedno večje.
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7 ZAKLJUČEK
V magistrski nalogi smo se lotili pregleda češkega in slovenskega avantgardističnega
ustvarjanja v poeziji in s tem skušali ugotoviti, kakšne so specifike obeh avantgardnih
ustvarjanj na posameznih gibanjih in ustvarjalcih, ob tem pa želeli raziskati, ali je med
narodoma morda prišlo do medsebojnih izmenjav oziroma vplivov. Predvidevanje smo
osnovali na podlagi zgodovinskih in kulturnih medsebojnih odnosov, ki so med obema
narodoma obstajali vsaj že iz časa romantike, ko sta se oba naroda znotraj bivše, skupne
monarhije borila za ohranitev svoje nacionalne identitete, ki je bila pogosto vezana prav
na jezik, zato pa predvsem na literaturo, še bolj pa v modernizirani družbi, ko se je
veliko Slovencev izobraževalo ali delovalo na Češkem. Tu lahko kot posrednike stikov
izpostavimo Slovanski Inštitut, različna sokolska ali orlovska društva in umetniške
skupine, kar v medvojnem obdobju priča o živahni kulturni izmenjavi. Slovenci in Čehi
so medsebojne stike izgradili tudi na umetniškem področju, saj lahko najdemo omembe
sodelovanj, gostovanj v gledališčih in na področju slikarstva razstav, obenem pa je bil
pomenljivega pomena tudi revijalni tisk. V tedanjem času je bil ta ob prevodih
posameznih avtorjev in njihovih del, glavni vir o dogodkih znotraj umetnosti in
literature pri obeh narodih. Ob periodiki pa lahko med časopisi omenimo vsaj dva, ki
sta izhajala v Pragi, Slovansky prehled ter Češkoslovensko – Ljihoslovanska revue, in
bila osredotočena tako na Slovenijo kot tudi širše jugoslovansko območje, o kulturnih
novicah s Češkoslovaške pa sta novice poročala tudi osrednja slovenska časopisa
Ljubljanski zvon ter Dom in svet.

Da bi vplive sploh lahko primerjali, smo morali pred primerjavo vzpostaviti pregled
avantgardnega ustvarjanja obeh narodov, zaradi izredne prepletenosti z drugimi
umetnostmi pa ne moremo, da pri tem ne bi podali vsaj splošnega orisa širšega
avantgardnega ustvarjanja tudi izven literature. Da ne bi prikaz enega samega načina
ustvarjanja vodil v preveliko posploševanje in redukcijo, pa ob sočasni avantgardni
produkciji omenjamo tudi druge, bolj tradicionalno usmerjene literarne smeri. Pri Čehih
se tako ukvarjamo tudi z odmiki od avantgarde, kot je denimo temni poetizem, ki sicer
še vedno nosi nekatere elemente poetizma, vendar se je avantgardna narava in
karnevalski duh pri njem že umaknil bolj melanholičnim občutjem, hkrati pa izven
avantgardnega ustvarjanja omenjamo tudi domoljubno in religiozno poezijo. Pri
Slovencih ob Podbevšku in Kosovelu prav tako opozarjamo na prevladovanje
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ekspresionistične poetike, ki pa se po Kosovelovi smrti in tako tudi koncu
avantgardnega ustvarjanja na Slovenskem, tako kot pri Čehih, umakne bolj socialno
realistični poetiki, literatura pa začenja služiti tudi kot ideološki aparat.
Zaradi težke opredeljivosti avantgard smo na samem začetku dela pregledali najbolj
vplivna teoretska dela, Poetiko osporavanja Aleksandra Flakerja, Teorijo avantgardne
umetnosti Renata Poggiolija in Teorijo avantgarde Petra Bürgerja, tem pa dodali tudi
novejše teorije avantgarde. Prek sinteze njihovih del smo sestavili glavne značilnosti
avantgard, ki težijo po združevanju vseh umetnosti v en sam Gesamtkunstwerk, in sicer
v veliki meri z željo, da bi umetnost prenesli v življenje, jo postavili izven njenih
institucionaliziranih okvirjev ter jo izpostavili kot nasprotno pretekli tradicionalni
umetnosti ter družbi. Avantgardna umetnost se zato obrne prav proti avtonomnosti in
instituciji umetnosti in slednjo želi spreobrniti, da kot diskurz ne bi več potekala
vzporedno s socialnim in družbenim diskurzom, pač pa postala relevanten del tega
diskurza. Zaradi tega se avantgarda pogosto zateka k estetiziranju vsakdana, v
paradoksni želji po preseganju tega sveta pa v sebi združuje tudi mnoga nasprotja in
paradokse.

Eden temeljnih problemov je bil razmejiti avantgardo, kot jo pojmujemo v izgradnji
našega sintetiziranega teoretskega modela, od modernizma še posebno pa gibanja
ekspresionizma, saj si oba pojava delita veliko podobnost. Kot smo prikazali razločitev
med modernizmom in avantgardo, smo tudi pri ekspresionizmu ločnico med
avantgardo

razložili

na

sporadičnosti

ekspresionističnega

gibanja,

saj

pri

ekspresionizmu ni mogoče govoriti o skupini avtorjev kot pri futuristih ali dadaistih,
saj so imeli v ekspresionizmu približno podobne nazore ekspresionizmu kvečjemu
avtorji, ki so skupaj ustvarjali v časopisu Der Sturm. Druži jih predvsem to, da so vsi
pisali v nasprotju tako z naturalističnimi kot simbolističnimi načeli, trend pa se je
pojavil po celi Evropi. Prav zaradi nepovezanosti toka pa, čeprav gre že za zaostreno
doživljanje in nekonvencionalna estetska načela, o avantgardi še ne moremo govoriti,
saj to ob subverziji prejšnjega ustvarjanja močno zaznamuje še programskost
manifestnih tekstov. Prav tako Paternu ob orisu štirih orientacijskih smernic, ki naj bi
določale ekspresionistično ustvarjanje – intenziteta vsebine in izraza, ki se širi tako na
psihološko, idejno in izrazno raven teksta; razdrobljeno dojemanje sveta in globinska
dihotomija, ki jo takšno dojemanje prinaša; izkrivljena podoba sveta in človeka v njem;
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ter poudarjena, »ekstatična napetost nekega hotenja ne glede na njegovo smer, smisel
in cilj« – dodaja, da se iz sodobne perspektive ekspresionizem dojema tako, kot se je
včasih impresionizem – kot spodnja meja avantgarde, njen začetek, ki se že odpira v
tradicijo.
Ob tako izgrajenem teoretskem modelu lahko med češko in slovensko avantgardo že
opazimo prve podobnosti. Obe lahko namreč prištevamo med hkrati analitične in
sintetične avantgarde, kot tudi obe izkazujeta tako idealistične kot realistične trende. Če
analitični del avantgarde opredeljuje radikalna estetika deformacije, ideosinkratizma in
želja ustvariti nov začetek, hkrati pa prekinitev s tradicijo in utopično grajenje
kreativnosti, potem je sintetični del zaznamovan s ponovnim obujanjem spomina
kulture. Ob obujanju spomina kulture je za sintetični del avantgarde značilno še
teološko strmenje k enotnosti in novi viziji, po kateri bi se lahko tradicija preko
transformacije na novo zgradila v avantgardno umetnost. Na začetek češke avantgarde
lahko torej postavimo analitično fazo, ob kateri pa se je obenem vzpostavila tudi
sinteticistična faza, obe skupaj pa sta sobivali, kot lahko jasno vidimo na primeru
poetizma, v principih konstrukcije (konstruktivizem, analitična faza) in v principih
poezije (poetizem, sinteticistična faza). Podobno lahko trdimo tudi za Kosovela in
njegove konstruktivne konse, v katerih je obenem uporabljal konstruktivizem za
razgradnjo na osnovne delce, prek njih pa izgradnjo novega sveta, torej analitična faza,
ki pa mu je uspela ravno zaradi sinteticistične faze, ko je še vedno ohranjal potrebo po
pomenskosti in razumski dostopnosti pesmi in ga je vodila želja po etičnem človeku, s
čimer pa je pesem rasla v prostor. Tukaj torej že opažamo prvo razlikovanje med
avantgardama, kjer poetizem za sinteticistično vodilo postavlja esteticizem, Kosovel
namreč postavlja etiko in prečiščenje človekove duše.
Podobnosti pa je še več, pri obeh narodih se je namreč avantgardno ustvarjanje
vzpostavilo iz tradicije Moderne, ki se je od tradicionalne umetnosti postopoma začela
odvračati prek simbolističnih in dekadenčnih postopkov, ob tem pa je pomemben tudi
pojav modernističnih tokov, denimo ekspresionizma, ki svoj vrh na slovenskih tleh
doseže na vseh področjih literarnega ustvarjanja, pri Čehih pa se bolj uveljavi v prozi.
Pri obeh narodih opazimo začetke avantgardne tvorbe, ki prevprašuje in napada
dotedanje literarne in družbene sisteme ter v svoji viziji želi novo družbo, novo
umetnost skupaj z inovativnimi postopki in tehnikami znotraj literature, navezuje pa se
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na tedanje modernistične in avantgardne tokove, ki so se v novonastalih razmerah po
prvi svetovni vojni pojavljali po vsej Evropi. Pri Čehih so predvsem pomembna
kubistična izhodišča, ki so se povezovala tudi z gibanjem futurizma, ki je izrecno
prisoten pri Stanislavu Neumannu in v kratkem obsegu pri Josefu Hori, predvsem pa je
vplivalo na gibanje češkega civilizma in proletarske literature, v manjši meri pa tudi v
tendencah navdušenja nad tehniko, ki ga najdemo v poetizmu. Futurizem je bil prav
tako pomemben tudi za Slovence, ko je v svojem začetnem, herojskem valu, predvsem
prek vsebinske plati našel plodna tla v ustvarjanjih Vladimirja Levstika, Frana
Albrehta, Antona Debeljaka in Franca Štejera, še posebej pa Podbevška, ki je
futurističnim idejam dodal še Nietzschejevo filozofijo. Vplival je tudi na Kosovela, ki
pa se mu je zaradi kasnejše povezave s fašizmom odrekel. Za oba naroda je bil
pomemben tudi dadaizem, pri Čehih neposredno pri nekaterih maloštevilnih avtorjih,
prek svoje osvoboditve besed in izhodišču pri oblikovanju poetizma, pri Slovencih pa
prav tako zasledimo določene elemente, denimo pri Kosovelu, širše gledano pa tudi
prek Aleksićeve jugoslovanske adaptacije dadaizma v »jugo-dado«, ki je vplivala na
širši jugoslovanski prostor. Kot pomemben vpliv pa se pri obeh narodih izkazuje
konstruktivizem, ki je tako Čehom kot Kosovelu nudil podlago, na kateri je vsak razvil
svojo posebno adaptacijo. Pri Čehih gre za izvirno avantgardno gibanje poetizem, pri
Kosovelu

pa

za

uspešno

literarno

realizacijo

konstruktivizma,

tako

da

konstruktivističnim temeljem doda etično komponento, medtem ko Čehi dodajo
estetsko komponento. Vendar oboji želijo na tak način predrugačiti človeka in ga
postaviti v boljše, utopistično okolje. Izmed avantgardnih tokov je potrebno omeniti še
francoski nadrealizem, ki je na čeških tleh rezultiral v češko gibanje surrealizma, ki pa
je pod vplivom poetističnega gibanja izgradilo svojo različico surrealističnega gibanja.
Četudi lahko nadrealistične elemente oz. poznavanje nadrealizma odkrivamo pri
Kosovelu in v morebitni avtomatični tehniki pisanja pri Podbevšku, pa o nadrealizmu
na slovenskih tleh v tedanjem času ne moremo govoriti.
Čeprav pri obeh narodih lahko govorimo o različnih fazah avantgardnega ustvarjanja,
pa so pri Čehih te veliko bolj organizirane, medtem ko v Sloveniji avantgardistični
ustvarjalci ostajajo na obrobju. To lahko razložimo z družbeno-politično situacijo, saj
se Slovenija za razliko od Češkoslovaške kulturno ni popolnoma osvobodila, ampak
postala del širše jugoslovanske države, zaradi pretežne ruralnosti prebivalstva pa je
slednje tudi bolj zavezano tradicionalnosti – vloga literature je bila še vedno močno
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vezana na njen status nosilke narodne identitete, zato rušilne moči avantgarde niso
sprejemali. Prav tako so Čehi zaradi večje organiziranosti, povezanosti v skupine in
predvsem programsko zasnovanih manifestov lahko delovali veliko bolj učinkovito,
tako da je tudi njihova produkcija bolj razvejana kot pri Slovencih, obenem pa tudi bolj
mednarodno poznana. Pri Slovencih lahko govorimo le o dveh posameznih ustvarjalcih,
Antonu Podbevšku z zbirko Človek z bombo ter Srečku Kosovelu, ki pa za časa svojega
življenja avantgardističnega ustvarjanja sploh ni imel priložnosti predstaviti. Ker
slovenska literarna produkcija v času nastajanja avantgardnih tekstov v večji meri ni
dobila mednarodnega značaja, tudi ne moremo govoriti o vplivih, ki bi jih Slovenci
lahko imeli na Čehe. Sicer so se v češčini objavil posamezni prevodi slovenskih pesmi,
vendar pa med njimi ne zasledimo ne Podbevška ne konstruktivistične faze Kosovela.
V obratni smeri pa lahko potrdimo, da so Slovenci izkazovali zanimanje za češko
literaturo, večkrat zasledimo omembe češkega literarnega dogajanja v Ljubljanskem
zvonu med letoma 1920 in 1926, vendar pa večjih omemb avantgardnih del ne najdemo.
Tudi v reviji Zenit, za katero vemo, da sta jo spremljala tako Kosovel kot Podbevšek,
se pojavljajo informacije o češki avantgardi, denimo prek omemb Proletkulta, v drugi
številki iz leta 1921 pa se omenja češka protarska revija Kmen S.K. Neumanna, poleg
tega pa Zenit objavi tudi nekatere literarne in umetniške produkte tedanje češke
avantgarde. Eksplicitno navezavo lahko opazimo v Kosovelovem Kons: (tiger), kjer se
naveže na Čapkovo dramo R.U.R., njegovo predsmrtno ustvarjanje integralov pa se v
manjši meri lahko primerja tudi z Wolkerjevim proletarskim ustvarjanjem, in v
Kosovelovem predavanju Proletarec in umetnost iz leta 1926, ki z nekaterimi mislimi
spominja na Wolkerov manifest Proletarska umetnost. Slednji govori o boju za
brezrazredno družbo, kjer bi delavci in umetniki bili boj za osvoboditev človeka, vendar
pa za razliko od Wolkerja, ki se naveže na socializem in marksizem, Kosovel svojemu
proletarstvu doda etični značaj. Podobnosti med poetizmom in Kosovelovim
konstruktivnim konstruktivizmom smo že omenili, določene podobnosti s poetizmom
pa bi lahko iskali tudi pri Podbevšku. Zasledimo jih denimo že pri poudarku na
vizualnem vtisu njegove pesniške zbirke Človek z bombami, ki oblikovno in tipografsko
spominja tudi na dela poetizma, vendar pa je pri tem potrebno reči, da to ne velja zgolj
za poetizem, saj so vizualno gradnjo pesniških del uporabljala tudi ostala avantgardna
gibanja. Več skupnih točk pri Podbevšku bi lahko iskali znotraj češkega proletarskega
gibanja, saj je tudi Podbevškov poskus z radikalnim Rdečim pilotom pomenil vstop v
proletkult, vsaj za krajši čas pa je sama skupina pilotovcev pomenila edino slovensko
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zastopništvo Proletkulta. Slednje denimo dokazujejo tudi Podbevškovi eseji Razmerje
umetnika do države ter Politična umetnost. Vendar Podbevška od možnosti
organiziranosti oddaljuje anarhizem in dejstvo, da ga pri njegovem delovanju bolj
usmerja kozmična etičnost kot proletkultovska načela.
Po pregledu obeh avantgardnih ustvarjanj tako lahko rečemo, da o neposrednih vplivih
ne moremo govoriti, saj lahko zaenkrat zaradi pomanjkanja podatkov in doslej
dostopnega gradiva govorimo le o možnosti vplivov ali pa podobnostih, ki so se morda
razvile zaradi določenih podobnosti dveh slovanskih narodov, zaradi specifik
avantgarde, ali pa zgolj po naključju. Čeprav je češka avantgarda delovala veliko bolj
organizirano in usmerjeno kot slovenska in tako tudi dosegla hitrejši in večji
mednarodni uspeh, ne moremo reči, da je ena manj ali več vredna od druge. Avantgarda
je namreč v svojem bistvu nadnacionalna, opredeljuje pa jo predvsem kozmopolitskost.
Čeprav dokončnega odgovora, ali je do vplivov prišlo ali ne, ne moremo podati, pa želi
magistrska naloga ponuditi čim globlji uvid v delovanje češke avantgarde, o kateri v
slovenskem prostoru do sedaj še ni bilo večjega diskurza. Tudi zato magistrska naloga
ob podanem teoretičnem delu in na analizah najbolj izrazitih predstavnikov češke
avantgarde predpostavlja, da področje povezav med Slovenijo in Češko, ki že tako
dolgo gojita plodovite prijateljske odnose tako na političnem kot kulturnem področju,
bi v prihodnosti veljalo še dodatno raziskati.
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8 POVZETEK
V magistrski nalogi Češka avantgarda in njena primerjava s slovensko avantgardo
znotraj območja poezije v prvi polovici 20. stoletja smo si zadali nalogo, da s čim širšim
pregledom avantgardnega pesniškega ustvarjanja Čehov in Slovencev ob primerjavi
ugotovimo, kakšne so značilnosti obeh avantgardnih ustvarjanj in ali je med njima
morda prišlo do kakršnih koli medsebojnih vplivov. Možnost vplivov predpostavljamo
na podlagi zgodovinskih in kulturnih medsebojnih odnosov, ki so med obema
narodoma obstajali vsaj že iz časa romantike, ko sta si oba naroda prizadevala za
ohranitev nacionalne identitete, ki je bila pogosto vezana na jezik in literaturo, še bolj
pa v modernizirani družbi, ko se je veliko Slovencev izobraževalo ali delovalo na
Češkem. Kot posrednike stikov lahko tu izpostavimo Slovanski Inštitut, različna
društva in umetniške skupine, kar v medvojnem obdobju priča o živahni kulturni
izmenjavi. Slovenci in Čehi so medsebojne stike izgradili tudi na umetniškem področju,
saj lahko najdemo omembe sodelovanj, gostovanj v gledališčih ali razstav na področju
slikarstva, obenem pa je bil pomenljivega pomena tudi revijalni tisk. V tedanjem času
je bil ta ob prevodih posameznih avtorjev in njihovih del glavni vir informacij o
dogodkih znotraj umetnosti in literature pri obeh narodih.
Na podlagi obstoječih kulturnih izmenjav med češkim in slovenskim narodom smo
postavili raziskovalno hipotezo, da je – zaradi kratkega ustvarjalnega obdobja
Podbevška, v katerem ta ni uspel izgraditi avantgardne skupine ali gibanja, in dejstva,
da so Kosovelovi avantgardni teksti lahko izšli šele pozno po njegovi smrti – morebiten
vpliv deloval predvsem v smeri iz češke avantgarde na slovensko ustvarjanje. Vendar
pa se glede na pomanjkanje gradiva o takšni izmenjavi idej, bodisi v smeri ČeškaSlovenija bodisi obratno zavedamo, da bodo kakršnekoli podobnosti najverjetneje
naključne, oz. jim bo mogoče določiti skupni vir, ki pa se bo skoraj zagotovo nahajal
že v predhodnih avantgardnih gibanjih v tujini.
Da bi se problema lahko lotili čim bolj sistematično, se na začetku magistrske naloge
postavi teoretski model literarne avantgarde, ki je sinteza Poetike osporavanja
Aleksandra Flakerja, Teorije avantgardne umetnosti Renata Poggiolija in Teorije
avantgarde Petra Bürgerja, ki ji je dodano novejše razumevanje pojma avantgarde. Na
začetku prvega dela od avantgardnih gibanj s pomočjo Bürgerjeve utemeljitve
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avantgard in Paternujevega modela ekspresionizma izločimo tako modernistične kot
ekspresionistične poetike, nato pa skozi sintetiziran teoretski model upravičimo
avantgardnost češke in slovenske poezije. Njen vrh in povezovalno značilnost hkratne
analitičnosti in sintetičnosti na češki strani poleg češkega surrealizma predstavlja
poetizem, na slovenski pa konstruktivno ustvarjanje Kosovela, ki si podobno kot
gibanje poetizma za temelj svojega ustvarjanja vzame ruski konstruktivizem, ki ga
poetizem nadgradi z estetskimi načeli, Kosovel pa s konstruktivnimi načeli etičnega
človeka.
V drugem in tretjem delu magistrske naloge je predstavljena češka, nato pa še slovenska
avantgardna pesniška produkcija, pri tem pregledu pa se uporabljajo načela
duhovnozgodovinske analize, tako da se tudi avantgardni tok opredeli kot logično
nadaljevanje predhodnega ustvarjanja, ne pa kot oster rez in preobrat od tradicije.
Obenem se takšna logika prenese tudi na prehode iz ene faze v drugo, torej prehode
med posameznimi poetikami, kot dialektične in organske prehode, pri čemer se
osredotoča na najbolj reprezentativne in izstopajoče tokove v takratnem pesniškem
ustvarjanju. Ob tem magistrska naloga poskuša ponuditi čim bolj celovit prikaz tedanje
pesniške produkcije, pri čemer je, da ne zapade v posploševanje ali prisiljeno
upodobitev homogenosti literarnega prostora, prikazano tudi bolj tradicionalistično
naravnano ustvarjanje med obema svetovnima vojnama. Pri vsakem od nacionalnih
gibanj so analizirane tendence in vplivi, ki so gibanja definirali, pregledani so njihovi
manifesti in delovanje, pri čemer kronološko prehajamo od enega k drugemu, na ta
način pa je omogočen kar najgloblji uvid v delovanje obeh avantgard.

Pri obeh narodih tako na grobo ugotovimo, da gre za trostopenjsko progresijo
avantgard. Na češki strani se na začetku izoblikuje proletarska poezija, z njo pa tudi
skupina Devětsil, ki se v drugi fazi premakne v poetizem, v tretji pa v češki surrealizem,
ki se nadaljuje tudi po vojni. Slovenci lahko kot prvo fazo postavimo Podbevškovo
zbirko Človek z bombami in z njim povezano »novomeško pomlad«, kot drugo fazo
Kosovelovo konstruktivno ustvarjanje, kot tretjo pa konstruktivistični ustvarjanje
Černigoja in Delaka. V kontekstu predhodnih smeri, iz katerih se avantgarda razvije,
lahko pri obeh narodih kot skupno izhodišče postavimo Moderno in njene
simbolistično-dekadenčne tendence, pa tudi gibanje ekspresionizma, ki pa na češki tleh
ni tako izrazito, hkrati tudi za kopico skupnih avantgardnih vplivov. Pri Čehih so
307

predvsem pomembna kubistična izhodišča, ki so se povezovala tudi z gibanjem
futurizma, ki je izrecno prisoten pri Stanislavu Neumannu in v kratkem obsegu pri
Josefu Hori, predvsem pa je vplival na gibanje češkega civilizma, ki se kasneje razvije
v proletarsko literaturo, v manjši meri pa tudi v tendencah navdušenja nad tehniko, ki
ga najdemo v poetizmu. Futurizem je bil pomemben tudi za Slovence, ko je v svojem
začetnem, herojskem valu, predvsem prek vsebinske plati našel plodna tla v ustvarjanjih
Vladimirja Levstika, Frana Albrehta, Antona Debeljaka in Franca Štejera, še posebej
pa Podbevška, ki je futurističnim idejam dodal še Nietzschejevo filozofijo. Vplival je
tudi na Kosovela, ki pa se mu je zaradi kasnejše povezave s fašizmom odrekel. Za oba
naroda je bil pomemben tudi dadaizem, pri Čehih neposredno, kot eden tokov, ki je
pomagal pri oblikovanju poetizma, pri Slovencih pa prav tako zasledimo določene
elemente pri Kosovelu, in širše gledano na jugoslovanskem prostoru pri Aleksićevem
prevzemu prek jugoslovanske adaptacije dadaizma v »jugo-dado«. Kot pomemben
vpliv pa se pri obeh narodih izkazuje tudi konstruktivizem, ki je tako Čehom kot
Kosovelu nudil podlago, na kateri je vsak razvil svojo posebno adaptacijo. Pri Čehih
gre za izvirno avantgardno gibanje poetizem, pri Kosovelu pa za uspešno literarno
realizacijo konstruktivizma, tako da konstruktivističnim temeljem doda etično
komponento, medtem ko Čehi dodajo estetsko komponento, oboji pa želijo na tak način
predrugačiti človeka in ga postaviti v boljšo, utopistično okolje. Na češki strani je prav
tako prisoten tudi močen vpliv francoskega nadrealizma, iz katerega se izoblikuje češko
gibanje surrealizma, ki pa ga s tendencami poetizma ne moremo šteti zgolj kot
podaljšek francoskega gibanja. Na slovenski strani ob siceršnjih možnih posrednih
vplivih nadrealizma na Kosovela in iskanju nadrealizma pri Podbevškovem
»avtomatičnem pisanju« o gibanju nadrealizma ali nadrealističnem ustvarjanju v
tedanjem času ne moremo govoriti.
V zadnjem delu se posvetimo še analizi možnih medsebojnih vplivov, pri čemer
ugotavljamo, da v kontekstu slovenskega vpliva na češko ustvarjanje zaradi
nepoznanosti slovenskega ustvarjanja, pa tudi zato, ker konstruktivna faza
Kosovelovega ustvarjanja še ni bila odkrita, ne moremo govoriti. To je vidno tudi prek
prevodov slovenskih ustvarjalcev v češčino, kjer odkrivamo, da so prevodi vsebovali
zgolj »tradicionalistično« ustvarjanje Kosovela, ob nekaterih ekspresionističnih
pesnikih pa prevodov Podbevška ni moč najti. V obratni smeri pa lahko potrdimo, da
so Slovenci izkazovali zanimanje za češko literaturo. Večkrat zasledimo omembe
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češkega literarnega ustvarjanja v Ljubljanskem zvonu med letoma 1920 in 1926, vendar
pa omemb avantgardnih del ni. Tudi v reviji Zenit, za katero vemo, da sta jo spremljala
tako Kosovel kot Podbevšek, se pojavljajo informacije o češki avantgardi, denimo pri
omembi Proletkulta in pri nekaterih pesniških in likovnih objavah čeških
avantgardistov. Eksplicitno navezavo lahko opazimo v Kosovelovem Kons: (tiger),
kjer se naveže na Čapkovo dramo R.U.R., njegovo predsmrtno ustvarjanje integralov
se v manjši meri lahko primerja z Wolkerjevim proletarskim ustvarjanjem, Kosovelovo
predavanje Proletarec in umetnost iz leta 1926 pa z nekaterimi mislimi spominja na
Wolkerov manifest Proletarska umetnost, ki govori o boju za brezrazredno družbo, kjer
bi delavci in umetniki bili boj za osvoboditev človeka, vendar pa za razliko od
Wolkerja, ki se naveže na socializem in marksizem, Kosovel svojemu proletarstvu doda
etični značaj. S poetizmom se Kosovel ujema predvsem v načinu postavitve
konstruktivizma, saj so si tako češki pesniki kot Kosovel tega vzeli za osnovo, na katero
so prvi postavili svojo »poetistično krono življenja«, Kosovel pa svojega etičnega
človeka. Določene podobnosti s poetizmom bi lahko iskali tudi pri Podbevšku, denimo
že pri poudarku na vizualnem vtisu njegove pesniške zbirke Človek z bombami, ki
oblikovno in tipografsko spominja tudi na dela poetizma, vendar pa je pri tem potrebno
reči, da to ne velja zgolj za poetizem, saj so vizualno gradnjo pesniških del uporabljala
tudi ostala avantgardna gibanja. Več skupnih točk pri Podbevšku bi lahko iskali znotraj
češkega proletarskega gibanja, saj je tudi Podbevškov poskus z radikalnim Rdečim
pilotom pomenil vstop v proletkult, vsaj za krajši čas pa je sama skupina pilotovcev
pomenila edino slovensko zastopništvo Proletkulta, kar denimo dokazujejo tudi
Podbevškovi eseji Razmerje umetnika do države ter Politična umetnost. Vendar
Podbevška od možnosti organiziranosti oddaljuje anarhizem in dejstvo, da ga pri
delovanju bolj usmerja kozmična etičnost kot proletkultovska načela.

Tako zares ugotavljamo, da o neposrednih vplivih ne moremo govoriti, saj lahko ob
pomanjkanju podatkov in pregledu dosedanjega gradiva govorimo le o možnosti
vplivov ali pa podobnostih, ki so se razvile morda zaradi določenih podobnosti med
dvema slovanskima kulturama, morda zaradi specifik avantgarde ali pa zgolj po
naključju. Vendar pa si magistrska naloga želi prikazati tudi specifiko obeh avantgard,
ki kaže na močno organizirana avantgardna gibanja na češkem delu, na drugi strani pa
tudi na inovativnost na primeru posameznih slovenskih avantgardnih ustvarjalcev. Ob
tem namreč ne gre pozabiti, da je avantgarda želela preseči samo »nacionalnost«, na ta
309

način pa obe avantgardi, s svojimi inovativnimi pristopi – denimo z avtentično češko
avantgardo – gibanjem poetizma, in s Kosovelovimi konsi na slovenski strani –
pomenita velik doprinos v kontekst svetovnih avantgard. Magistrska naloga želi pri tem
postaviti sistematični pregled obeh avantgardnih ustvarjanj, hkrati pa se posebno
osredotoči na češko avantgardo, saj je ta v slovenskem kontekstu izjemno malo
raziskana. Poleg tega izpostavi problematiko pomanjkanja virov glede medsebojnih
vplivov med Slovenci in Čehi ter skuša razrešiti

kontroverzna vprašanja, ki se

postavljajo ob sami vzpostavitvi koncepta avantgarde, da bi med obema narodoma in
njuni vpetosti v kontekst evropske avantgarde vzpodbudila še nadaljnja raziskovanja.
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Jandy, 1931.



Biebl, Konstantin. Zrcadlo Noci. Praga: F.J. Müller, 1939.
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Poesie Slovinská. Praga: Melantrich, 1946.



Beyme, Klaus von. Das Zeitalter der anat-garden. Kunst und Gesselschaft
1905-1955. München: Verlag C.H. Beck, 2005
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Století Do Roku 1945. Praga: Victoria Publ, 1995.
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Dović, Marijan. Mož Z Bombami: Anton Podbevšek in Slovenska Zgodovinska
Avantgarda. Novo mesto: Goga, 2009.
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Mourková, Jarmila. Josef Hora. Praga: Melantrich, 1981.



Nebeský, Václav. Umĕní a společnost. Volné smĕri 22 (1923-24).



Nezval, Vítězslav. Návĕsti o poetismusu. ReD 1, No. 3. 1927.



Nezval, Vítězslav. »První výstava surrealismu v Praze« Manifesty, eseje a
kritické projevy z let 1931-1941. Praga: Češkoslovenský spisovatel, 1974.

316



Nezval, Vítězslav. V čem se poetismus stýkal se surrealizmem. Zvĕrokruih 1,
Zvĕrokruh 2. Surrealizmus v ČSR. Mezinárodni bulletin surrealizmu.
Surrealismus. Praga: Torst, 2004.



Novak Popov, Irena. »Metafora V Pesništvu Antona Podbevška.« Antona
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Putna, Martin C. Česká Katolická Literatura V Kontextech: 1918-1945. Praga:
Torst, 2010
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spisovatel, 1970.
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