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Slovník českych básnick1fch knih je

opravdu abecedně Íazeny literární
lexikon, ale není to slovník u nás
běžného typu. AutoŤi,'literární
historikové Miroslav Cervenka,
Zdeněk Pešat, Vladimír Macura a
Jaroslav Med, nevzali za základ
spisovatele s jejich biografií a
bibliografií, ale básnické knížky. od
národního obrození, kdy vyšla
nejstarší knížka tohoto souboru,
Kollárova Slávy dcera,
až k roku 1945 1e zahrnuto l31 knih,
které jsou nejv1fznamnějšími
hodnotami nebo byly pro svou dobu
nejcharakterističtější. Vedle cenn ch
informací o vzniku sbírek, o jejich
podobě, o jejich autorech, smyslu
a zvláštních hodnotách obsahují
jednotlivá hesla malé analytické
studie' SoustŤed'ují se také na to' co
z riznych básní a dílčích částí tvoňí
novy celek. Slovník česklch
básnicklch knih tak nabízí studie
o vyznamn ch dílech klasického a
moderního básnictví
a v chronologickém seňazení také malé
zvláštní dějiny naší poezie |9. a 20'
sto1etí.
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UVODEM

Pokoušíme se o první českf literární slovnik' jehož jednotkami nebo|i

,,hesly* nejsou spisovatelé ani Pojmy, ďe |iterární dila. PŤitaž|ivé na
tom pokusu je pro nás to, že směŤuje k jádru věci: v ůčtování mezi li-
teraturou a společností, |iteraturou a kulturou, |iteraturou a každo-
denním fivotem jsou to právě dfla, co se umělecké literatuŤe zapisuje
do rubriky ,,DAL... Lidé vědí že existují hodnoty, s nimiž se nemohou
setkat jinak a jinde než v |iterárním dile; právě na tyto hodnoty se za-
měÍují' když berou knihu do ruky.

V novodobé poezii se s dflem jako ukončen;im celkem setkáváme na
dvou írrovních: je tu jerlnak báseř, jednak básnická sbírka. (Yfjimkou
jsou ovšem rozsáhlejší samostatně pub|ikované básně.) Mnoho básní
čtenáisky žije mimo sbírku, do které je autor kdysi zaÍadil. Jejich
smysl je v této izolaci poněkud jinf než v privodnÍm kontextu. To ne.
znamená, že je deformovanf. Ustupují historické a situační vztahy
básně, zdurazůuje se její platnost nadčasová. Snadněji probihá i čte-
náŤovo mimovolné ztotožnění s tyrick m nrluvčím básně. ČtenáŤ jed-
notlivé básně je orientován spÍš k prožitku než k pochopení poezie. Ale
i pro něho nastane okamžik, kdy svrij prožitek bude chtít prohloubit
pochopením; tehdy se bude ohlížet po širším kontextu, do kterého bá-
seř náleží. Jedním z jeho pomocnikŮ v tomto stadiu mriže bft i taková
popularizační pÍíručka' jako je slovnik básnickfch knížek.

UspoŤádání sbírky bylo pro básnfta pÍiležitostí nejen shromáždit'
ale i nově pŤečíst a zhodnotit své texty, vzniklé z nejrozmanitějších
podnětŮ: pÍečíst a zhodnotit je tentokrát jako celek a z hlediska ko.
munikace s veŤejností. Naléhavěji vyrstala v té chvfli pÍed básníkem
i tváŤ pííštiho čtenáÍe. Konkrétně si uvědomil, koho chce pÍedevším
oslovit a čeho hodlá pŤi té pŤítežitosti dosáhnout. Tato hlediska nebo
aspoĎ některé z nich vyjádÍil i titulemo kter;f prezentuje uváděnf sou-
bor jako souvislf text jednotného smyslu a zdrirazřuje pro veškeré
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čtenáÍe celistvost knihy, ,,velké.. kulturní jednotky, co do integrity
a závažnosti srovnatelné s eposem nebo románem.

Sbírka tedy vypovídá o místě a času, veŤejném místě a veÍejném
času' v jejichž znamení byla koncipována. ZaměÍení k dilu pro nás ne.
mriže znamenat jeho umělou izolaci. V každé stati se snažíme ryznačit
spojnice s tím, co pŤedcházelo a bude následovat, i s tímo jak jiní, sou-
časní autoŤi reagovali na společnou situaci společnosti a umění. ZŤetel
k nejrriznějším společenskym, politickfm a kulturním kontextŮm
uplatĎujeme jak ve faktografii, tak v pasážích věnovan;fch hlubšímu
smyslu dila, jeho platnosti pro |idskou a společenskou situaci, do které
básnik svou qfpovědí zasáll| nebo do níž - i v okamžiku naší, sou-
časné četby - ještě po desetiletích a staletích zasahuje.

Sbírka je také umělecky záměrn;fm tvarem a v tomto smyslu i sama
o sobě je zdrojem estetickfch prožitkri. Má vlastnosti, které tkvějí
v jejím uspoŤádání. Hodnota a vyznam uspoÍádané skupiny básní
pÍedstavuje něco navíc proti pouhému součtu hodnot a qiznamri všech
těchto básní vzatych v izolaci. V znam ce|istvé sbírky se obohacuje
napŤ. konfrontacemi básní a jejich skupin - konfrontacemi v stylové,
tematické, ideové rovině. Tvar vznikl;i uspoŤádáním mŮže nadto pŤi-
pomínat určitf charakteristickf druh sebrání textŮ (iako deník nebo
zpěvnft)' navozovat pŤedstavu časové posloupnosti a tedy i děje a vf-
voje' pŤinášet specifické umělecké kva|ity typu symetrie, napětí, har-
monie' naznzčovat, jak je rozčleněn básnftúv svět. Věnujeme často
pozornost právě těmto kvalitám uspoŤádání, které dělají sbírku sbír-
kou, a také charakteristiky jednot|ivfch částí knihy chápeme jako
pŤíspěvky k pŤedvedení onoho členitého a zároveř jednotného mikro.
ko1mu' jímž je kniha básní.

Kdyby se slovník básnickfch děl snažil o ůplnost, bylo by to nepocho-
pite|né a směšné. Víc než jinde je pŤi něm nezbytnf vfběr. Snažíme se
pŤi něm postupovat tak, abychom vyjádŤili něco z hierarchie hodnot
platné objektivněji, než jak ji vytváŤí osobní vkus nebo okamžitá si-
tuace. Vodítka vfběru - kterf nikdy nebude moci uspokojit ani náso
natož čtenáÍe - nacházíme pŤirozeně ve v sledcích dosavadního lite-
rárněhistorického vfzkumu. ZÍete| k tomuo co bylo v minulosti a pro
minulost nejdŮležitější, není ovšem jedinfm kritériem našeho vybírá.
ní. Zkoušíme zahrnout do tohoto slovnikujen to, co dnes a pro sou-
časného milovnika poezie je (mohlon mělo by bft) živé. Drivodri takové
životnosti je ovšem mnoho, od tematické zajímavosti a myšlenkové
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prribojnosti pÍes citovoujímavost až po dokonalost nebo Yynalézavost
technického ztvárnéní.I když jsme nemohli psát o všem, co vyhovuje
tomuto kritériu, nemusel náš vfběr bft ani zdaleka tak ílzkf' aby-
chom byli nuceni dávat pŤednost jen jediné z téchto hodnot, které ve
vzácnych chvílích básnictví se spojují v jediném vytvoru, ale častěji se
spíše rozcházejí. PŤi vfběru sbírek' jimž věnujeme stat' i pŤi rozhodo-
vání o míÍe zastoupení jednot|ivfch autorú byla nám nezbytn m
rámcem kulturně politická orientace současné doby. PŤitom rozsah
svazku nám neumožnil realizoyat naše pŤedstavy v celé šíŤi. Zvlášť
neradi jsme se louči|i s knížkami těch autorri, kteÍí tak zristali ve
slovníku nezastoupeni (J. V. Frič' G. Pfleger-Moravskf, F. Nechvá-
tal' L. Stehlík aj.).

Vedle hodnot prověŤen;ich časem a obecně znám!,ch se čas od času
snažíme pŤedložit čtenáÍi i iniciativní návrhy: pÍipomenout něco z to-
hon co je podle našeho názoru neprávem opomíjeno. A tak jsme do
slovníku zaŤadili někdy alespoř jedno dílo i od autorŮ, kteÍí nestá|i
v čele, ale mají svrij osobitf hlas. Proto jsme nejednou ubrali jinde:
z básnftri čelnfch a zároveíl plodnfch neváháme zaÍadit místo skupi-
ny prací stylem a metodou podobnfch jen jedinou reprezentující kníž-
ku; pouze z toho drivodu zústala stranou tak vj'znamná dfla jako je
DykŮv Giuseppe Moro, Holanúv Yečer tŤíkrálovf, Seifertovo Jablko
z klína nebo mnohá kniha Vrchlického i Zeyerova. Věnujeme jim
alespoĎ zmínky u pŤíbuznych zaÍazenych děl téhož autora.

Literární druh (lyrická a epická poezie s vfjimkou dvou knížek bás-
nickfch prríz psaná veršem) i období (od vrcho|nfch knih obrozenské
poezie po díla z let druhé světové války' pÍičemž z Kainarovy genera-
ce, která svá hlavní díla publikovala až později' je tujedinf' pÍedčasně
zemŤef JiŤí orten) jsme si pro tento slovník stanovi|i jak podle svého
pracovního zaměŤení, tak ve shodě s pŤedpokládanj'm zájmem širo-
kého okruhu čtenáŤŮ' kteÍí v uvedeném období nacházejí mnoho ži-
vfch a zároveĚ už klasickfch hodnot. ZÍete|k bezprostŤední nalé.
havosti se musel projevit i v tom, že - zhruba íečeno - čím je časově
b|ižší obdobío tím hojněji je v našich heslech zastoupeno.

Mluvíme-|i už o kritériích vfběru, poznamenejme ještě, že naším
pŤedmětem jsou vflučně díla, která napsal a také - kromě evident-
ních pŤípadŮ, jako jsou Nerudovy Zpěvy páteční - sestavil jedin$
autor. (Tituly zaíazenlch děl' kdeko|i je o nich Ťeč, vyznačujeme
VELKÝM PÍSMEM, které tedy znamená odkaz k pŤíslušnému dal-
šímu heslu; všechny ostatní názvy básní, sbírek, oddilri i pŤíslušnfch
studií pišeme kwzívou.)
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Jak je v soudobé popularizaci poezie více méně běžné' počítáme i my
s aktivním, pŤemfšlivfm' spolupracujícím čtenáŤem. Básnické dilo se
celou svou povahou vzpírá tomu, aby se jeho vnímání a pochopení Ťí.
dilo receptem. ČtenáŤriv pŤÍmf a nevypočitateln! záiiiteknení nahra-
ditelnf ničím: zejména musí bjt bohatší a více vztaženf k jedinečné
životní zkušenosti než vfpověď literárního historika. Ta zristává leše.
ním, pomocn mrámcem. Zkouše|i jsme psát tak, abychom čtenáff nic
nedekretovali' ale poskytova|i mu klíče a podněty. I rívahy' kterfmi
chceme zásadně vymezit smysl, |idské poselství dila' zústávají pokud
lze ve sféÍe možného - tak, aby jimi bylo možno ještě dále dispono-
vat. Jsou to náwhy' jejichž realizaci, rozvedení nebo zamítnutí pone.
cháváme čtenáÍi.

okamžik vnímání básnického dila je jeho šťastnou vteÍinou: z čer-
nfch značek na papiŤe se probouzí k životu, uvolřuje své skryté po-
tence. Stává se události duchovní silou, hlasem. Zkoušíme byt
v tomto rozhodujícÍm okamžiku prospěšní oběma ůčastnftrim rozho-
voruo básnikovi i jeho vnÍmate|i. Co oklešťuje a banalizuje r"fsledky
tohoto procesu, je velmi často nedostatek informací. Chceme upozor-
nit na fakta, pojmenovat věci, které patÍí k textu dila a snadno by
mohly uniknou$ proto zpravidla zahajujeme staťpopisem díla tak, jak
pŤed námi leží. Postupně pÍipojujeme fakta, která k texfu pÍímo ne-
patŤí - inspirační zdroje, souvislosti s životem a ostatní veŤejnou
aktivitou autorovou, vznik a proměny dila (dal-|i autor Y některém
pozdějším vydání knize vlrazné od|išnou podobu, vždy se tím v hesle
zablváme a vyznačujeme to i v záhlaví hesla dvojím wočením), jeho
společenskf a |iterární ohlas atd. Podle potŤeby pŤipomínáme začle.
nění dila do domácích i světovfch směrúo proudú a tendencí.

PochopenívnitŤniho bohatstvídfla je dnes často omezeno tím,žeuž
nevíme dost o ruznfch zpŮsobech označování a sdělování, kterfch
autor užil. Básnikovfm základním nástrojeur je národní jazyk, češti.
na, a zdá se' že zde rozumíme bezpotíží; ale už neznalost proměn ja-
zykaa poměrně rychlfch posun& v rozloženíjeho stylŮ (zejména pak
v ruznfch vrstvách stylu básnického) znemožřuje docenit tÍeba Gell-
neroyy Radosti života nebo mladou tvorbu Nerudovu. Jsou zde však
i ustálené dorozumívací (znakové) soustavy jiné, a také s nimi básnft
pracuje pŤedpokládaje, že čtenáÍi j e znají a použijí jich pfi četbě stej.
ně' jako jich pŤi tvorbě použil on. PatŤí sem napÍ. obrovsk soubor
mytickfch' náboženskfch, filozofickfch, ideologickfch pÍedstav
a symbolri vyrost$ch v historii kultury. Když básník uvede motiv ha-
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da, je to jako by užil jednoho z mnoha slov složitého prastarého jazy-

ka. Had v básni není jen názvem z fivočichopisu; qfznamy spjaté se
symbolem hada se v našem kulturnÍm okruhu, ovlivněném bib|ickjm
podáním o ztraceném ráji, (: zákeÍn! nepŤítel) uplatní aspoĎ jako

pozadí: i když ho básnft tÍeba nakonec postaví do zcela jiného světla'
není to lhostejnost k tradici, ale polemika s ní.

Podobné znaky si YytváŤí a z minulosti pÍizpŮsobuje každá doba'
u nás napÍíklad obrozenské vlastenectví, a poezie je dále rozvíjí. Ale to
je jen jeden druh z mnoha věcnfch znalostí, bez jejichž užití je poezie

srozumite|ná jen neírp|ně. Poezie často pŤedpokládá i poučení o his-
torii, informace o starších uměleckfch dilech, o jednou vzniklfch
básnickfch tvarech a ovšem o literárních druzích a formách, které
pocházejí z jistého prosfiedí a mají svou tradici: to vše se narážkou
pÍipomíná čtenáŤi, a jsou to opět jakási ,,sloYa.. dávného ,jazyka,,
kultury - stejné závažní nositelé v znamu, jako to, co je v textu pŤí-
mo pojmenováno. ČtenáŤovjm Úkolem je, aby také z nich budoval
svou píedstavu o obsahu díla. Podobnou ro|i hrají i literární programy
a směry, k nimž se básníci hlásí a jejichž klíčem si otvírají pŤísfup
k jednotě iíivota a celistvosti umění; meziválečné avantgardní poezii
těžko rozumět bez ponětí o místě, které v Nezvalově nebo Bieblově
tvorbě programově zaujÍmal sen a jeho sugestivní psychoanalytické
vykladačství.

Takové zríležitosti do četby nevstupují snadno; pÍesto se snažíme
napomoci alespoĎ náznaky. Uvést tyto stránky procesu porozumění
do pohybu - to je podle našeho názoru dŮležitější' než prostě postavit
pŤed publikum hotové a jednoznačné pŤečtení dila, které by se o ta.
kovt{ znalosti - pro čtenáŤe skrytě - porrze samo opíralo.

Naše pŤíručka by se neůměrně rozrostla a stylisticky rozpadla, kdy.
bychom pÍi každém užití vysvětlovali běžné odbornější termíny, bez
nichž je Íeč o literatuie neuskutečnite|ná: názvy |iterárních druhri
a směrŮ, slova užívaná v poetice apod. V této věci doporučujeme čte.
náŤrim navazujícím prvé kontakty s poezií a jazykem jejiho popisu už
vydané slovnikové práce.

ČtenáŤ nemúže očekávat, že si z jednotlivfch hesel složí obraz tvor-
by pŤíslušnfch básnickfch osobností. Zdeuž je nutno obrátit se k li-
terárněhistorickfm monografiím, pÍehledn m statím, doslovrim atd.
Také my jsme jich pochopitelně mnoho užíva|i; patÍí už k populari-
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zační práci, že čerpá z dosavadní literatury pŤedmětu a užívá - bez
odkazri k pramenrim - všehoo nač pÍišel dosavadní vyzkum pŤedmětu.

Ve chvili, kdy se autoÍi pÍed uzavŤením rukopisu probírají texty hesel,
vyvstává zv|ášť názorně rozmanitost, vnitÍní roz|išenost a mnoho-
tvárnost českého básnictví. Knížky' o nichž píšeme, vytváŤejíjedinou
souyislou tradici a vyrristají koneckoncŮ z téhož írsilí o humanizaci
člověka prostÍednictvím umění; a pŤece zkaždé z nich jinak znívlzva
k odpovědnosti, osobitosti aodvaze, kterou tato poezie tak aktuálně
oslovuje kohokoli z nás.

Miroslav Červenka

Dovětek z bŤezna 1990, Psalijsmel tento slovník v sedmdesátych
a ran ch osmdesátych letech a r. 1983 jsme ho uzavŤeli s cílem za-
sáhnout ďo tehdejší situace. Proti oficiálním pŤíručkám jsme zamy-
šleli postavit diferencovanější v1fklad nespoutany dogmaty, upo-
zornitna básnické hodnoty vymykající se v kladovym schématrim.
I když jsme tehdy pŤirozeně museli počítat s oktrojovanlmi kul-
turně politicklmi poměry (pro slovník to mělo drisledky pŤedevším
ve vyběru hesel), podstatu našeho sdělení to neovlivnilo. Proto
zinictativy tehdejšího Ťeditele nakladatelství byl slovník dán k ledu.
Teprve na jaŤe loĎského roku se plán jeho vydání obnovil. Bylo
však nutno vypustit ňadu hesel kvrili snížení rozsahu, požadované-
mu nakladatelstvím z finančních drivodri: několik z těchto hesel lze
číst v České literatuŤe 3], 1g8g, sÍr.24j-65.2

Dnes' kdy se se sv mi texty po létech znovu setkáváme v korek-
turách, soudíme, že slovník mriže plnit své poslání i v novém, svo-
bodnějším kulturním ovzduší.

1 odstranění zábran nám nyní umožĚuje pÍiznat autorství jed-
notliv1fch statí. U každé jsou tedy pŤipojeny iniciály, pňičemž
mč : Miroslav Červenka, zp : Zdeněk Pešat, vm : vlaai.
mír Macura, jm : Jaroslav Med'

2 Jsou to hesla: Cimbál a husle (Heyduk, mč), Zdoby táborri (Sta-
šek' jm), Aporta inferi (Dyk, jm), Písně z bašty (Frič, jm), Mod-
r1f a rud! 1Srámek, vm)' Korálov1f náhrdelník (HoŤejší, zp),Bě-
žícipás (Noha, mč)' Magnetová hora (Nechvátal, mč), Domov
(Hora, mč), Básně z koncentračního tábora (J. Čapek, mč).
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Básnickou sbírku uvádí delší básnick]i autoportrét Muž kterj, sklá-
dá z pŤedmětft svou podobiznu, pÍedztamenávající v mnohém zá-
kladní rysy její poetiky. Nová podoba tohoto oblíbeného Nezvalo-
va žánru, jenž registroval veškeré autorské proměny umělecké
techniky a pohledu na svět, pŤináší zcelajinou autostylizaci než byl
Podivuhodn1f kouzelník nebo Akrobat (viz PANTOMIMA
a sÁsNĚ NoCI): lyrick;f hrdina zďe už není ztělesněním básnivé
proměnlivosti světa, melancholick1fm hráčem s jeho pŤedmětností
- je ,'vyléčen z těchto svfch tělov1fch farltazmagorií... Věci se
zmocĚují jeho hmotné i duchovní reality, mozaikově skládají jeho
náhle jakoby nesamostatné jsoucno. Pňedmětnost okolní sku-
tečnosti se dostává jednoznačně do popŤedí v cyklu kratších, ro-
bustních' nesentimentalizovanych a vytvarně pojat1fch obrazri od-
ďílu Větrnj, mli,n (Plavba krlní, Pokr!,vač, Zenci)' Zatímco tento
oddíl zachycuje v detailním zázlamupŤedevším interiéry a exterié-
ry, oddíl Absolutni hrobaŤ shrnuje pět rozsáhl1ich fantastickfch
portrétri. Úvodní báseĎ, titulní skladba oddílu i celé sbírky je popi-
sem pŤízraku montovaného z motivri hniloby a rozkladu, ironicky
ztělesĎujícího ',velikou budoucnost.. lidstva' V rozporu s touto po-
chmurnou vizí pŤedvádějí ostatní básně oddílu - stejn1fm postu-
pem vystavby portrétu z pňedmětťr - naopak nápadně hyperbo-
lizované postavy z reáInj,ch pŤedstavitelri rozmanitych profesí
( oráč, KováŤ , Dojení ); bezprostňední všednostjejich každodenních
životních a pracovních konťr se pŤetváňí v symbol, ktery se svou
nadčasovostí diktátu smrti vymyká (KováŤ jako znametí vzpoury
a revoluce, oráč oploditelství, Dojička mateŤství)' Jednotlivé figury

zvláště v pňípadě KováŤe a oráče, běžn1fch postav světovych
bájesloví jsou tak pŤímo vtaženy do sféry jakéhosi neurčitého
m1itu. - oddílr Stínohry zachycuje aŽ groteskní podobizny všed-
ních pňedmětlŮ ( Mucholapka, Cívka, Sud). S1|ny,jakkoliv zdefor-
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movanÝ vztah básní k reáln1fm pŤedmět m se zatemĎuje v cyklu.Bl-
zarní městečko, jehožjednotlivé části (l--42) jsou již označovány
pouze čísly, a nikoliv jmenn1imi tituly, jež k reáliím většinou pŤímo
- byť někdy i mystifikačně - poukazovaly. Cyklus D ekalkomanie,
rámcovany teoretickym esejem o jeho genezi, se uŽ opírá o vyslo-
veně umělou skutečnost, o piedmětné asociace, které vnukají na.
hodile autorem vytváŤené abstraktní obrazy (,,dekalky..' vzniklé
rozemnutím kvašové kaĎky mezi dvěma listy papíru), kten.funi je
kniha ilustrována. Sbírku uzavírá polytematická báseř Pyrenejská
moucha apokalyptickou vizí fašistického nebezpečí; jde o bezpro-
stŤední ohlas španělské občanské války'

V duchu programové estetiky surrealismu označil Nezval piímo
v textu hlavní smysl Absolutního hrobaŤe za ',risilí o spontánní
a systematickou objektivaci a konkretizaci íracionálně subjektiv-
nicb, z asociativního automatismu pr!'štících obrazri... Ve sku-
tečnosti ,,asociativní automatismus.. nemíŤí k subjektu, ten je tu
téměň do krajnosti potlačen, zristává jen objektivní skutečnost ex-
perimentálně vyřatá z dialektiky subjekt.objektového vztahu. Jed-
notlivé piedmětnosti bez zapojení zkušenosti z vnímání apoznává-
ní náhle pŤestávají bft vzájemně hierarchizovány, ruší se i vnitŤní
hierarchie jejich jednotliqfch stránek a vlastností, začínají žít vlast-
ním pÍeludnlm životem;jeho nezávislost podtrhuje členění básně
do dlouhfch volnlch veršri se složitou syntaxí, která běžné logické
vztahy véaznejasĎuje a pomábá tak vytrhávat detail znavyk|évaz-
by k celku. Věc se tak stává nositelem spontánní aktivity, celistvá
skutečnost je ve své totalitě náhle nepostižitelná, celek je zastirán
srn.fmi částmi, které usilují o autonomnost' což vše po stránce ob-
razné vede k vfraznému upŤednostnění - jak si povšiml Muka-
iovskj'- personifikace a synekdochy. Stylornfm vlrazem toho po-
tlačení subjektu s cel;|m komplexem sociálně biologickfch návyk
a zkušeností vnímání je popis, kterf jakkoliv je krajně objektivizo-
ván a pÍiblížen popisu odbornému, se stává základním básnick m
prostŤedkem postižení světa; svět, jehož bizarnost lze pouze pasívně
registrovat, sejevíjako hádanka. V souladu s tím také celá Ťada tex-
tri Absolutního hrobaŤe žánrově s hádankou koketuje, nutí čtenáŤe
hledat k nesrozumitelnému zápisu klíč v rozpoznané, racionálně
interpretované realitě; taková dešifrace je však vždy pochybná.

Popisy, které jsou až puntičkáŤsky pÍesn1fmi zápisy všední sku-
tečnosti, zce|a pÍirozeně spl1fvají s popisy fantazmagoricklch vizí.
Jsoucno odtržené od poznání se totiž samo jeví jako fantazma-
gorické, pÍízračné, zcela všednodenní rikony se proměřují v ta-
je1rné obiady. Stejně jako dŤíve v Nezvalově tvorbě (srov. SKLE.
NENY HAVELOK), tak i v Absolutním hrobaŤi stoií ve stŤedu

Abso|utní hmbď _ Vítězslav Nezval

pozornosti všednodennost. Jenže zatimco dosud byla vytržením
z vnímatelskych konvencí pŤedevším poetizována, nyníje právě na
piekvapivém znejasnění banality dokládán stupeř odcizení sku-
tečnosti člověku. Děts(f rihel pohledu, dÍíve jeden z hlavních ná.
strojri poetizace, byl v této chvíli zcela opuštěn. Skutečnost sejeví
v nejlepším piípadě tajemná, ohromující, unikající konvenčnímu
smyslu; v jejím stŤedu stojí prazákladď znaky, ještě téměŤ pŤírodní
(život, plodnost, zápas). Snad právě v tuto stránku postoje k realitě
se proměnilo nezvalovsky pŤíznačné okouzlení skutečností a jejími
nekonečn1fmi proměnami. PŤedevším je však realita pojímána jako
hrozivá a zneklidřující, v krajním pŤípadě pŤímo nabitá - napií-
klad v titulní básní - ponur1|rni Znameními, vizemi dosud nevy-
slovitelného nebezpečí; v tom se odráže|a narristající světová krize
na sklonku tŤicátlch let.

V programové části oddílu Dekalkomanie opakoval Nezval svrij
qfrok (z 2. vydáni Mostu) o Absolutním hrobaii jako ,,začátku
druhé věty.. svého díla, znamenajícím rozchod i se surrealistic\imi
sbírkami Žena v množném čísle nebo Praha s prsty deště: jejich
kompoziční princip - asociativni Ťazení obrazri do ritvaru litanie
- byl ostatně v Absolutním hrobaŤi pňevedením do oblasti poetič.
na ohyzdnosti až parodován. Co do vnějšího kontextu byl Abso-
lutní hrobaŤ pokusem o naplnění surrealistického programu para.
noicko-maniakální tvorby; pŤíklonem ke skupinové programové
estetice v mnohém pŤekročil meze Nezvalovy poetiky osobní.
V návaznosti na doktrínu A. Bretona se pokusil o maximální sbli
žení básnictví se surrealistickfm vltvarnlm uměním (motivicky
i technikou rozvíje| leccos z malíňské tradice, k níž se surrealismus
hlásil - Chirico' Arcimboldo); inspírací se Absolutní hrobaŤ pŤi-
blížil básnickfm popisrim vlastních obrazri Salvadora Daliho (Za
femme visible,1930). Skutečnlm mezníkem se však Absolutní hro.
baŤ nestal, což v rovině mimoliterární podtrhl vzápéti i Nezvalriv
rozchod se surrealistickou skupinou; a tak dobová kritika opráv-
něně zdrirazřovala pŤedevším ty stránky knihy, kterymi zristal au-
tor věrn! sv1fm počátkrim. V pozdějších sbírkách se stopy poetiky
Absolutního hrobaŤe projevily spíše okrajově a pŤehodnoceny ve
schopnosti mytizace pŤedmětné skutečnosti, napí. v symbolické
postavě matky z Matky Naděje nebo v groteskních vizích fantomri
a pňíTr, reflektujících ve sbírce PĚT MINUT ZA MĚSTEM oku-
paci Ceskoslovenska' Z dobovlch reakcí na Absolutního hrobaŤe si
dodnes uchovává největší cenu studie Jana MukaŤovského (později
pŤevzatá do jeho Kapitol z české poetiky).
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Anebo je ďruháze čtyŤ sbírek lyrick ch veršt:' (Válečná tetralogie),
jimiž v. Dyk zasáhl do českého politického v1fvoje za l. světové
války a které vyslovily obecně sdílenou touhu po státní samo-
statnosti, vrili konkrétně pro ni pracovat a pŤinášet oběti. -
Úvodní oddi| PŤedtuchy se vrací do let predválečn1ich; vědomí ne.
pŤipravenosti národa v období velk1fch zkoušek vede k nervozitě
a obavám. Lyrickf subjekt se dostává do pozice nevyslyšeného
proroka, jemuž se nepodaŤilo rozrušit mrtv1f klid národní spo-
lečnosti ( Potulnj, prorok). V oddíle Promenády Diogenovy
(l91.t-5) se napětí stupĎuje, neboť oficiální česká politika i nadále
odmítá boj za samostatnost. Dyk zapojenf do nelegálního hnutí
reaguje proti politikrim, dosud v té chvíli loajálním k Rakousku
(Krut|l dar; podobně protikramáŤovská odpověďve sb. Lehké a těž-
ké kroky). Touha po pŤekonání pocitujediného bojovníkav zástv-
pu ristupn;fch je vyslovena v titulní básni oddílu' Tak jak Se to vy.
práví o legendárním Ťeckém filozofu Diogenovi ze Sino py , prochází
hrdina básně s lucernou zabilého dne po Čechách a htedá duchov-
ního bratra, každ! však uhlbá od boje za národní zájmy; satirické
portréty perziflují d vody této pasivity. V dalších básních se rozpor
pŤenáší do nitra subjektu; sv j zam1 šlen!, ale neuskutečněny od-
chod do Ťad zahraničního odboje si Dyk vyčítá jako mravní selhání:
podoben hrdinovi romantického pŤíběhu A. v. Chamissa pry takto
,,zttatílsvrij stín.. ( Schlemihl), Spolu s Dykovou oddaností národní
věci se v tom projevuje pŤímočar maximalismus' znemožĎující
básníkovi vzít v rivahu jiné aspekty složité skutečnosti, než je pŤed-
pokládaná povinnost k národu. - V tŤetím, titulním oddílu (19l5)
sepoeziezápasu o národní budoucnost konkretizuje. Dvě části bás-
ně Anebo opét pŤedvádějí dvojí postoj k historickému dění; uh bání
pŤed vlasteneckfm ríkolem vypl1fvá ze zapomenntí na národní tra-
dice, splnění tohoto ríkolu naopak z totálního pŤipamatování si jak
minulosti vlasti, tak i nejosobnějších pout vížících člověka od dět.
ství k domovu' Jsou tu verše oslovující ríčastníky zahraničního
odboje (Na hrob neznámého aj.), které Dyk s nevšední odvahou
publikoval už r. l9l5. Na závěrečn1fch verších tŤetího oddílu se
projevila zkušenost z vfsledkri protirakouské aktivity i vědomí ros-
toucích národních sil; roztrpčení ustupuje pŤed vědomím rozvíjeji
cího se historického procesu, v němž se rodí nová epocha (Dvě noci,
To je ta vyvolerui země) a na němž se subjekt ričastní nejen vyzvami
k druh1Ím, ale i tím' že se sám niterně pŤetv áÍi a stává se podílníkem
na kolektivním osudu. Z tohoto hlediska Dyk nově bilancuje v je.
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diné básni závěrečného oddílu Finále svou dŤívější činnost. Staré
bolesti individualistovy byly sice nezbytné, teďvšakjsou pŤekoná-
ny, a bolest, zápas i pÍíští smír sdílí už subjekt s cel;fm kolektivem
(Cestou podél potoka).

Ve sbírce Anebo zustává zák|adem Dykova stylu risečné, lapi-
dární vyjádŤení. Úryvkovité eliptické formulace nesměÍují k mno.
hoznačnosti, náznaky jsou spíše prostŤedkem k oklamání cenzury.
Dyk užívá stylizovanfch obratri z žurnalistiky a esejistiky, narážek
a citátri cizi Íeéi psané i mluvené. S pomocí rriznlch technicklch
fines směŤují básně i jejich části k obsažn m aforisticklm pointám'
které si uchovávají smysl i mimo kontext básně. Dyk v patos je tu
patosem konfliktní životní situace, nutící k osudovému rozhodo.
vání, a patosem vlsledné ideje;záměrnáfragmentárnost a prolínání
prvkri rrizného charakteru zbavují patos rétoričnosti, pňemisťují ho
do samomluvy nebo do bezprostŤedního rozhovoru s partnerem, ať
je to pŤítel, nebo nepiítel.

Řadu básní sbírky se pŤes cenzurni potíže podaŤilo publikovat
v letech jejich vzniku, jiné se šíňily v opisech a pŤi soukromlch reci-
tacích. Celá sbírka vyšla již v radostnější situaci na jaňe l918 a stala
se - spolu s jinlmi verši tetralogie - součástí vlastenecké lyrické
tvorby z-kqnce války, spolu'se Sovovlmi Zpěvy domova, Tomano-
vlmi MESICI a Íadou dalších děl, od nichž se Dyk odlišil politic.
kou vvhraněností a programovostí.

Ve Válečné tetralogii pŤedcházejí sbírku Anebo Lehké a těžké
kroky (|9|5); ve své privodní podobě vedle politickjch polemik
obsahují verše z prvních dnri po vypuknutí války, zachycující krut1f
zásah mobilizace do osudti vesnickych li dí ( Pout, Píseú matky ) .Ye
druhém vydání (1927) autor tuto sbírku podstatně rozšíŤil o pŤed-
válečné verše. TÍetí částí tetralogieje okno (|921) soustŤed'ující ver-
še z Dykova nuceného pobytu v praŽském a vídeřském vězení, kde
byl spolu s jin1fmi ričastníky odboje internován od listopadu 1916
do května l9l7. Vedle drobnfch zážitk vězĎova všedního dne
( Nénie za mrtvého vrabce ) , básnicklch rekapitulací vztahu k b|iz-
klm zemŤel;ím (Mlha na horách) i vztahu k poezii (Zlá a dobrá
paní) je tu opět Ťada vlasteneck1fch básní (slavná básei Země mluví
konfrontuje ne už vlastní a cizí politicky záměr, ale povinnost a zá-
jem jednotlivce se staletou kontinuitou národního bytí). - Sbírka
Poslední rok (|922) zakončuje tetralogii verši psan;|'mi v měsících
všeobecného očekávání svobody; obracejí se k nejširším vrstvám
a mívají podobu kupletu' proslovu, havlíčkovské parafráze lídové
písně.

R. 19 l 8 a těsně po něm prošly Dykovy válečné verše, i kdyŽ do-
sud jen z menší části knižně publikované, obdobím bouŤlivé popu-
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znamenáÍl u Erbena v jeho Prostonárodních pisních a Ťíkadlech,
stejně jako vstupní verš Balady rajské ,,Š|aMaria, šla do ráje..), tak
ve vystavbě celé básně. NapÍ. Balada o duši Karla Borovského je ceIe
zbudována na osnově lidové písně Duše hŤíšná a Marie Panna, za-
znamenané u Erbena i u Sušila. Balada o polce zase zpracovává
motiv z lidové poezie finské' kterou Neruda poznal ze souboru
Kanteletar prostŤednictvím německého pŤekladu z roku 1882.
Avšak ani vjediném pŤípadě básník nesetrval u pouhé ohlasovosti,
které se ještě blížily některé balady v KNIHACH VERSU. Zátovet
s pŤejímáním své podněty podstatně pŤetváŤel. Názorn1f pŤíklad
podáváprávé Balada o duši Karla Borovského. Lidová píseř o tom,
jak bezbožná hŤíšnice došla díky darované almuŽně spasení' do-
stává u Nerudy - pŤi zachování naivity pŤedlohy ve vyranl, ry-
mech i struktuŤe verše - novy smysl tím, Že jde o duši nepŤítele
církve Havlíčka, jemuž do nebe pomohla modlitba-epigram, v niž
žádáJana Nepomuckého o pŤímluvu zaČechy, aby jim jazyk ne-
shnil v hrobě. (Epigram Neruda cely obratně vkomponoval do bás.
ně.) Nábožná lidová píseř se tak v Havlíčkově duchu proměĎuje
v nenásilnou, protože humornou, ale pŤece jen zŤetelnou v1izvu
k větší aktivitě národa v jeho politick1ch snahách. Piitom Nerudo-
va balada nikde nevybočuje z žánrové roviny dané pŤedlohou' ne-
stává se satirou ani parodií; Ježíš i nadále zistává laskavym člově-
kem' kter pŤes podivnost Havlíčkovy modlitby pŤijme jeho duši do
nebe. V Baladách a romancích tak Neruda nejen pŤejímá podněty
z lidové slovesnosti, ale zároveř je utváŤí v duchu mentality soudo-
bého lidového člověka, sbližujeje sjeho politickou a lidskou situací.

PŤímé pŤejímání a pÍetváÍeni je ovšem krajní pŤípad básníkova
vztahu k folklÓrní tvorbě' kter1fm se lidovost Balad a romancizda-
leka nevyčerpává. Závažnější je vyuŽíváni tradic, jimiž se živila
a podněcovala lidová pŤedstavivost. V tom se však Neruda ne-
obrátil do krajiny pohádek a bájí, a|ektradici v lidu tenkrát neméně
vžité, již také v dětství poznaI u své matky, k oblasti kĚesťanského
mj'tu. Vzniklo tak několik balad a legend (v knižním vydání je Ne-
ruda všechny pŤekŤtil na balady). A opět tu básník nezristává
u pouhého pŤevyprávění legendárních pŤíběhri, nespokojuje se ani
s prostou naivitou názorového světa, z něhož tyto legendy vznikaly;
i ten mu posloužil jako v1fchodisko ke ztvárnění pŤedstav soudobé-
ho člověka. Ježíš, Maria i svatí jsou tu do značné míry zbaveni své-
ho božského nimbu' pÍeszázračnou moc mají své starosti nelišící se
od trápení prostého člověka a stejně tak si i počínají. Tak svatá Pe.
tronila v Baladě májové vede sousedsky, v hovorovém stylu rozví.
jen dialog s prosebnicí o ženicha bez ohledu na pověrčivé počínání
budoucí nevěsty (,,Vidíš, holka, mám tě ráda|.,,, ... ,,dalabych ti ka-

larity. Jejich dosah se však brzy zmenšil na daleko užší okruh; bylo
to zprisobeno pŤedevším autorov m konzervativním postojem;
také na světové vá|cez odstupu vystoupily stránky, pro které Dyk
neměl smysl a které hlouběji pochopili autoŤi zásadního antimili-
tarismu. F. X. Šalda kritizoval celou Dykovu tvorbu pro nedosta-
tek životní bezprostŤednosti a ideologick1i apriorismus; z toho však
vy'jímal právě válečnou poez1i,kteráčeIi skutečnosti pÍímo ana\ézá

,,slovo opravdu kovové... V době nového ohrožení národa se Dy-
kova vlastenecká tvorba znovu pronikavě aktualizovala. Po od-
stupu desetiletí se stala součástí klasického odkazu české poezie' je

už komentována s historickou objektivitou, i když má-až na ně-
kolik nejznámějších básní - daleko k široké popularitě. mč
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Balady a romance zahájlly v nakladatelství E. Valečky knižnici
Poetické besedy, kterou její redaktor Neruda za|ož1| na podporu
privodní epické poezie. Sbírka obsahuje osmnáct básní, z toho šest
je v titulu označenojako romance a dvanáctjako balada. S žánro-
lrym označením však Neruda nakládal volně' takŽe Často neodpo-
vídá ustálenému pojetí obou žánrri. oproti časopiseckému znění
básník také toto označení měnil z balady na romanci, některé básně
privodně nesly označení legenda aÍaké ce|á sbírka se privodně měla
jmenovat Balady, romance, legendy' Ale ani pŤevaha epičnosti není
v knížce absolutní: napŤíklad v Romanci o Cerném jezeŤe a y Ro-
manci ojaŤe 1B48 pÍev|ádá lyrick prvek. Literární historie se ovšem
pokoušela charakterizovaÍ rozdíLy v Nerudově pojetí balady a ro-
manco. Nejspíše lze pŤijmout názorK' Poláka, žebalada ve sbírce
pŤedstavuje hlavně prvek legendární, nadpŤirozen a obecně lidsky,
zatímco romance pňedevším Živel českf, časově aktuální a jen reál.
ně determinovan1f. V kaŽdém pŤípadě však žánrové kategorie i po-
kusy o jejich rozlišení mají jen dílčí v1fznam pro charakteristiku zá-
kladního rázu sbírky.

Ten mnohem vyraznéji naznačuje vstupní moto, v němž básník
zdiraziuje,že chce vypravovat báji a že pro ni volí slovo prosté, tak
jak plyne z rist lidu' Spojení báje s prostym lidov1im podáním pro-
zrazu1e,že podstatnym inspiračním podnětem bude ve sbírce lidová
tvorba. Skutečně také literární historie už snesla Ťadu dokladťr
o tom, že Neruda tu folklÓr bohatévyužíval, a to jak v jednotlivych
obratech (napŤ. verš z Balady zimní ,,kďe ramena' tu kolena.. je za-
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maráda / ale koho dát ti' koho?..) a svatá E|tŽbětav Baladě rajské
je už celá utrápená' neboťjí byl svěŤen marn1i'patronát nad věrnymi
ženami. To jsou ovšem legendy-balady s již vysloveně humornou'
takŤka causeristicky pojatou látkou. Mnohem širší škála postojri
v knize pŤipadá postavě Ježíše. Vystupuje tu jako protagonista le-
gend' str jce i objekt zázrak (v Baladě horské síla dětské lásky za-
hojí Kristovy rány na kŤíži ve vesnickém kostelíčku), jako laskav1f
soudce lidsklch čin:iu ( Balada o duši Karla Borovského) , a|e také -
ve snu žárlivého chasníka - jako dítě, jež se líbá s děvčaty ( Balada
štědrovečerni), a jako družn1i člověk, jemuž nejsou cizí světské ra-
dovánky ( Balada o svatbě v Kanaán). Kristus se však také jeví jako
pŤedvídav! znalec společensklch pochodri' kter! klanějícím se tíem
králrim pŤedpoví, že budou patŤit k jeho katanrim (Balada tŤíkrá-
lová)' A v nelegendární Romanci italské o popravě mnicha, bojov-
níka za italskou republiku,je zpodoben ijako apoštol svobody, nad
jehož zástupem vlaje garibaldiovsk;j, červen1i prapor. Toto široké
rozpětí v pojetí Ježíše zároveĎ naznačuje básníkovu citlivost, s ja-
kou uciržuje rovnováhu mezi kŤesťansk;ym m;ftem, jeho zlidovělou
polohou a vlastním postojem k tomuto mytuzhlediska soudobého
člověka. Tato citlivost mu také nedovoluje sklouznout ani k obdivu
pro zašl1f svět legend, ani k jeho ironizaci, popňípadě k vfsměchu.

Verše s legendárními náměty tvoií nejrozsáhlejší část sbírky
a také ji rámcují. Vstup knihy obstarává tragická Balada pašijová,
v níž mateŤské utrpení pŤedstavuje nejvyšší oběť, jakou je člověk
schopen pňinést pro spásu lidstva , a závěr Balada o svatbě v Kanaán,
v níž se rovněž oz1!'vá pŤedtucha mateŤskych rítrap' ale jež cele vy-
znívá veselím velkolepě vystrojené vesnické svatby, v jejíž bujaré
sousedské náladě, na níž bere podíl i Ježíš, se do značné míry vytrácí
do pozadí sám její zázračty zdroj proměna vody ve víno. Jestliže
rámec taznačuje myšlenkové rozpětí sbírky' pak kontrast obou
rámcovych balad prokazuje, žeknížka směŤuje od tragick1fch mo.
ment k humoru a veselí. Mezi oběma složkami ovšem existují pŤe.
chody, vážné téma b1yvá podbarveno humorem nebo alespoĎ uza-
vŤeno humornou pointou. Tak na hranici obou pÓlri se pohybuje
strašidelná Balada zimní o tŤech zlosynech oŽivenych čarodějem
a skončivších po novych zločinech i s ním Znovu na šibenici; iro-
nickou pointou se uzavírá zce|avážná, sociálně zabarvená Balada
tŤíkrálová, v níž básník pŤistoupil k nejradikálnějšímu pňetvoÍení
Iegenclární osnovy.

Tak jako Neruda v Baladách a romancích udržuje rovnováhu
mezi tradičním folkl<jrem a jeho pietváňením i mezi kňesťanskyrn
mytem a vztahem současného člověka k němu, tak také vyvaŽuje
poměr mezi obecně lidskou tematikou a její národní a sociální, po-
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litickou aktualizací. I tu existuje velké tematické rozpětí. S tragic-
klmi baladami, ať už inspirovanymi zážitkem (Baladou dětskou
reagoval na mrtí své kmoti.enky, dvouměsíční dcery básníka
Adolfa Heyduka), ať tradicí folklÓrní (v Baladě staré - staré!
zpracoval támét zrazené nerovné lásky a jejích tragick1fch drisled.
kri, oblíben! i u Nerudov ch vrstevníkri, napÍíklad Hálka a Hey.
duka), se pojí baladická groteska (v Romanci helgolandské,ktíž
námět poskytl básníkťrv pobyt na Helgolandu, Neruda vypravuje
pŤíběh muže' ktery ve Snaze získat loupeží věno pro svou dceru
zprisobí bezděky smrt svého nastávajícího zetě) i veselá' tanečně
intonovaná Balada o polce, zpracovávající sice cizí (finsk:Í) motiv,
ale evokující živě prostňedí českého venkova. Tady už obecně lidské
téma proniká a aktualizuje prvek národní, pojat v duchu básní-
kovy kritické |ásky k národu. Právě radostné ovzduší básníkovi
schází v českém životě,je v něm vzácnostíaožívávŽdyjen nakrátko
(Balada česká); a také povaha českého člověka je drsná, nelehce
pŤístupná a lze si ji oblíbit až delším souŽitím s ním - o to jadrnější
je bohat;f svět prožitkri, skrytlch pod touto sluptou (Romance
o Karlu IY.). HoÍe národa symbolizuje tetnnávoda Cernéhojezera'
evokující pÍedstavy o ukrytlch tajemstvích, jež vtahují člověka do
svého kruhu ( Romance o Černémjezeíe/. Jenjednou v novodob ch
dějinách zav|ádl v národějar! ruch' kdy každ! byl ochoten nasadit
žívot ,,za národ a lidstvo celé.. a kdy i pánblih s podivem konstato-
val, Že,,konečně lidmi tedy!.. (Romance o jaŤe IB48 ). Tak obrazy
českého žívota a povahy plynule pÍecházejí v aktuální básníkovo
politické vyznání:yedle Ronlance ojaíe 1848je uloženo iv Romanci
italské a v legendární Baladě tŤíkrálové a Baladě o duši Karla Bo-
royského.I v epice' jež se měla programově stát protiváhou subjek-
tivismu poezie, si tedy Neruda našel prostor pro vyjádŤení osobního
postoje; vyslovil ho nejen skrytě tam, kde podává obrazy trpící
mateŤské |ásky (Balada pašijová), kde láskyplně kreslí Svět dítěte
(Balada horská, Balada dětská), ale i v rovině národní a politické.

Rovnováhu mezi tradicí a její novodobou aktualizací udržuje
básník i ve tvaru svlch básní. I tu tradice znamená v duchu mota
pňedevším prisobení lidové slovesnosti' Nejvíce se jí Neruda pŤidr-
žuje v humorně zpracovan;fch legendárních pňíbězích. Popěvková
a ojediněle i Ťíkanková forma tu slouží k podtržení naivity lidového
základu, ale také k zvyraznéní kontrastu mezi ritvarem legendy
a jejím travestick m, humornym zpracováním' Také některé ba-
lady mají svrij základ ve folklÓrní tradici, kterou sledují v rovině
žánrové i pÍedstavové. Dovádějí jen principy této baladiky jejími
viastními prostŤedky v nov1i, nroderní básnick tvar (citlivé vkom-
ponování nadpŤirozené bytosti Smrtky v Baladě dětské do jinak ci-
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vilní intimní tragédie a tím zdiraznění její baladičnosti; eliptické
vyjádŤení děje zachyceného jen několika emblémy v Baladě staré -
staré!: ',Ru'kama lomila, po bŤehu chodila, / na kámen poklekla,
dceru porodila.. aj.)' Úspornost vyrazu a sevŤenost děje pak Neruda
uplatĎuje i v básních, kteréjiž nevycházejí z folklÓrní osnovy, ale
v Ťeči autorské a zejména v promluvách postav těží z lakonické
pádnosti lidového mluveného projevu (napÍ. Romance helgoland-
skd).

Avšak tak jako Neruda nechápal spojení báje s lidovj'm proje.
vemjako pouh! ohlas' tak i tvarjeho básní nelze vysvětlitjen tra-
dičními vlivy folklÓru, dokonce ani kdyŽ započteme prisobení
umělé poezie z folklÓru čerpající' napiíklad prostŤednictvím Erbe.
novy KYTICE. Vedle popěvkové formy a baladické eliptičnosti se
ve sbírce rozvíjí i osobitě, široce epicky roz|oženy v1Ípravnf styl
prostoupen monology a dialogy (Romance o Karlu IV.) sprvky
hovorové mluvy a obecné češtiny' které tentokrátpoukazuji j\žzÍe-
telně k městskému lidovému prostŤedí Balada tŤíkrátová). V rámci
tohoto stylu se uplatĚuje i popisná drobnokresba' ulpívající natolik
na detailech, že pozastírá i vlastní epickou osnovu básné (Balada
o polce, Balada o svatbě v Kanaán) ' A konečně ve sbírce na|ézásvé
místo také lyrick1f prvek reflexe, mísící se s popisem a vytváňející
teprve prostor pro odkrytí možn;/ch epick]fch baladickjlch tajem-
ství (Romance o Černém jezeíe) i rétoiick1i patos lyriky politické,
prostoupené exklamacemi a hesly (Romance o jaíe 1848). I tato
tvarová rriznorodost pŤispívá ke klasickému vyvážení sbírky, v níŽ
se Neruda pŤiklonil k epick1fm rítvarrim se starou tradicí, aby znovu
obn1žil živoucí zdroje lidové slovesnosti a kŤesťanského m1ítu
a oživil tak pňedstavov1/ svět svého dětství' Ale obrátil se k nim také
proto, aby prostŤednictvím v lidu hluboce zakoŤeněnÝch pŤedstav
projevil sv j vztah k soudobému národnímu Životu' vvsiovil své
krédo demokrata a bojovníka za liclsk1f pokrok, v nějŽ íeochvějně
věŤil. zp
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sahují dva lyrické cyk|y, soubor drobné epiky ajednu Samostatnou
delší epickou báseĎ.

První oddíl nazvany Cigánské melodie má 57 čísel, která z dvoj-
násobného snad počtu vybral Jan Neruda. Podnětem k Heydukovu
intenzívnímu zájmu o cikány byia podle jeho vzpomínek návštěva
u bratra rra Slovensku; pojetí postavy cikána je však formováno
pÍedevším pťllstoletou tradicí evropské romantiky, zahájenou už
tr Geibela, pokračující Puškinem a Lenauem, u nás Máchovym ro-
mánem Cikáni, Nerudovym Divokjlm zvukem aj. Pro romantiky
byla postava cikána jedním z Íady prostŤedk k tomu, aby své
ideální hodnoty životní -_ nespoutanou, vzpurně stňeŽenou svobo.
du a těsné soužití s pŤírodou - pŤedvedlijako něco reálně existují-
cího v konkrétní lidské bytosti a životním zprisobu. Nacházeli tu
pŤíležitost k rozvinutí estetiky kontrastu mezi drsnym a primitiv-
ním zevnějškem člověka i jeho vyděděnectvím společenskym' a bo-
hatynr, odstíněn m životem citri a ideál v jeho nitru. Dávali zde
prrichod zálibě v exotickych národech a životních prostÍedích, ve-
deni potŤebou sáhnout pro inspiraci mimo anticko.kňesťanskou li-
nii evropské kultury, k cizím, pouze tušenym svět m tradic a m;ítri.
Do cikána si promítaii kult erotické vášně a touhu po tempera-
mentním a zároveÍt dětinsky naivním vztahu k elementárním ra-
dostem i obdiv k umění bezprostŤedně tryskajícímu z nezkrotného
srdce (cikánská hudba), a ovšem i demokratické pŤesvědčení
o rovnosti všech lidsk;fch bytostí bez ohledu najejich rasu a sociální
postavení. Všechny tyto rysy uplatĎuje Heyduk ve svém cyklu;
zdŮraznll pĚitom ve stopách Máchovfch i trpkf rub cikánovy
volnosti .- jeho bezdornoví a elegicky stesk po ztracené vlasti, kte.
rou je podle dobov1ich iluzorních pŤedstav Egypt. Zárovei v duchu
vlastní zkušenosti umístil svého cikána do rámce slovenské horské
pi.írody rrebo do mad'arské pusty a do jeho osudri promítl vášniqf
odpor proti uherskym magnátrim. Tragika cikánri se mu vepsala do
mytického protikladu dvou iek, Dunaje a Nilu; je to zároveĚ pro-
tiklad mezi zemí každodenního živoŤení a zentí mrtvych pňedkri,
praprivodní kolébky a btrdoucího hrobu. V krátk;/ch, zhuštěn1Ích
a zároveĎ melodickfch básních Cigánsk!;ch nlelodií je fiktivním
n-rluvčírrr vždy cikán sám (v několika pŤípadech téŽ cikánská Žena),
ktery jakoby prostŤedky svého vlastního umění, totiŽ svou písní,
dáv1r prťrchod citovym reakcím na konkrétní situace a poodhaluje
rilonrky bohatj'ch niternych prožitkri' Cigánské melodie tedy patŤí
k Žlrrrru objektívní lyriky, často nazyvanému básnictvím role' Ci.
k:inského ducha v rovině stylové reprezentují pÍedevším ryvkovité
záblesky metaforické obraznosti a vášnivého sarkasmu, které se
mžikově vynoŤují z veršŮ obecně folkloristického typu. Tradiční

Ve své prvotině se jeden z čeln;Ích básníkri májové družiny a oddanil
pŤítel Nerudriv Adolf Heyduk pŤidržel obvyklého teLdy vzoru
básnické sbírky jako vyběru rriznorodé tvorby za určité obdo bí hde
je to Heydukova mladistvá produkce let pádesát ch). rozti iděné
podle literárních druhli do několika cyklri. Heydukovy Básně ob-



2524 Básně - Ado|f Hevduk

melodick! tvar se těmito záblesky komplikuje a obohacuje, anížby
byla narušena jeho celistvost a spontánnost' Heyduk mohl mít
ovšem jenom mlhavé ponětí o slovesnosti cikánri, Ťídil se soudobou
vzdělaneckou pŤedstavou; jeho texty zárovel pronikavě ovlivnila
lidová píseĎ česká a slovenská. Evropskému obecenstvu, které se
s Cigánsk!,mi melodiemi seznamovalo v četn ch zhudebněních
(DvoŤák, Bendl a mnoho jin1Jch), to ovšem nebránilo brát Heydu-
kovy texty za autentické projevy cikánské, zvláště kdyŽ v cizích edi-
cích hudebnin s verši pŤeloŽen mi do němčiny nebo angličtiny ne-
bylo ani uváděno autorovo jméno. - Na svrij mladistv1f cyklus
navázaI Heyduk v polovině sedmdesát ch let, v době svého ožive-
ného zájmu o Slovensko Novjlmi Cigánsk!,mi melodiemi (kniŽně aŽ
l897), které jsou temperamentnější, pestŤejší, a|e zároveíl i více li.
terární než soubor první.

Druh1f lyrick1f cyklus Heydukovy prvotiny je nazván Písně ačítá
25 krátklch melodick1fch básní. Je to v lučně erotická poezie' která
od milostn1|chvyznáníbrzy pÍechází k tesknotě. oproti Cigánskym
melodiímje tu Heyduk konvenčnější.Yyužívá i takov1ich ustále-
nlch znakri erotické komunikace jako je květomluva. PŤíklon k li-
dové písni znamená pŤitom pro Heyduka něco jiného než pro
ohlasové autory - spíše než o malebnost mu jde o maximální
zjednodušení literárně kultivovaného tvaru a o zkratku; záchvěvy
a sotva znate|ná vybočení zprtnračné melodie naznačují daleko-
sáhlé konflikty cit vzájemně protikladn;Ích. U Heyduka se tu do
milostného zanícení vždy mísí stesk, zklamání, bolest z rozchodu,
ale i tyto prožitky jsou značně pŤizprisobeny dobovému typu. ob-
jevuje se i náznak pozdně romantického rozervanectví a motiv
puklého srdce, opět ve změkčené' sentimentalizované podobě.

V tŤetím oddílu Íazyaném Smíšené bá.sně kromě několika vy-
znání (vlasti, rodič m, pŤátelrim) nacházíme drobnou epiku, pňe-
devším balady, jejichž hrdinové pocházejí z lidového vesnického
prostŤedí; do jejich osudri zasahuje násilí, zrada, pomsta a Smrt.
Milostné zklamání je tu často drivodem k dobrovolnému rozchodu
se životem. Vesničtí mládenci Heydukovi - podobně jako v ran1|'ch
baladách májovcri vribec - mají silně literární romantické rysy.
Více než Hálek usiluje Heyduk o lehkost, zpěvnost, folklÓrní tÓn.
Disharmonické a tragické baladické prvky jsou uvedeny tak, aby
motivy, které je vyznačují' se svym styloqfm zabarvením co nejmé-
ně vymykaly písĎovému charakteru básně; jsou to náznaky, jejich
v1fklad' kontrastující s melodickou |ehkostí veršri, si musí doplnit
čtenáÍ. Heydukova epika v rámci baladické tvorby májovcri pŤed-
stavuje krajní pŤíklon k vzoru lidové písně a začleřuje se do tradice
Erbenovy a zejména Celakovského (s jehož slavnou, námětově
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shodnou baladou Toman a lesní panna se Heyduk pokouší soutěžit
pohádkou Lesní žena).

Nejrozsáhlejší vytvor této písĎové epíky, R že povážská, tvoŤí ve
sbírce samostatny závěrečn;í oddíl. Heyduk do něho vložil svrij sen
o absolutně harmonickych, nezkalenych vztazích privodního lid-
ského společenství. Jeho hrdinovéjsou bezzakolísáníŤízeni ve svém
jednání jen nejušlechtilejšími pohnutkami. Dva mladíci, chud1f
vesničan a hradní pán, tu soutěží o |ásku prosté slovenské dívky
(zvané RriŽí povážskou), a když ta dá pŤednost chudému, pán jim
věnuje své hrady a statky. Sám bloudí světem aaŽve stáŤí se vrací
umňít mezi pňáteli, jimž sebezapíravě postoupil všechno životní
štěstí. Také zde je epika silně lyrizována, mj. i krátkÝmi lyrick1fmi
uvedeními na začátku každého zpěvu. Yyznam Rťlže povtižské zá-
leŽí v tom, že je to první delší epika Heydukova, zejména však
v tom, Že básníkova pozornost se tu poprvé obrací k Slovensku.
Právě s tímto okouzlením podtatranskou zemí souvisí i jedno-
stranná idyličnost básně, kterou Neruda označ1l za pŤeslazenou:
rodí se mytus Slovenska jako pastorálního kraje, nepostiženého
rozpory moderního života. Diferencovanější pŤístup ke Slovensku
nalezl Heyduk až ve své pozdější tvorbě, zejména ve sbírce Cimbál
a husle (1876)' která se snaží spojit obraz slovenského života vjeho
šíŤi a jímavosti s aktuálními politick1fmi a národně obrann;Ími cíli.

Teprve zahraníční ob|as Cigánsk!,ch melodií pÍinesl Heydukově
prvotině uznání i doma. Privodně byla sbírka spolu s tvorbou Hey-
dukov1fch druhťr pŤijata kritikou se značnym chladem. Pravděpo-
dobně to byla i jedna z pňíčin, proč s pokračováním své lyriky (ve
dvou svazcích Básní II, v nichž nejv1íznamnější jsou básnické zá-
znamy Z cesty do Itálie pod titulem Jižni zvuky) pŤišel Heyduk až
v polovině let šedesálfch. - Pňi zaÍazení do spisti podrobil autor
sbírku značnfm stylistickym změnám, v nichž technické zběhlosti,
v mezidobí získané, užil k vytvoňení plynulejší, ale také konvenč-
nější verze; v detailech pozměnil - vypuštěním několika čísel
a začleněním jinfch - i sestavu své prvotiny. mč
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Jediná Jablonského básnická sbírka shrnuje jeho lyrickou a epic.
kou tvorbu z let l835-184l;je dedikována ,,Tobě, vlasti má!...
První dva oddíly sbírky pňedstavují dvě typické báchorkové epické
skladby, napsané v sentimentalistickém duchu. Prvá z nich, TŤi
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zlaté vlasy, parafrázlje známy pohádkov1f motiv o tňech zlatych
vlasech děda Vševěda, pŤemísťujíc jej do siovanské prehistorie, kde
krásn1f jinoch Vojmír, ,jeden to ze lvri česk ch.., pŤemriže sv1fmi
ctnosimi a vírou všechny pohádkové nástrahy a získá lásku cizí
kněžny Rudmilovny. Druhá ze skladeb, Lásky boj, s podtitulem

,,obraz z časri pohansko-kŤesťansk ch..' má obdobné tematické
zaméÍení; také zďe je hlavním tématem láska. Vášniv]il milostn! cit
kÍesťanského rytíŤe k pohanské dívce však nemriže dojít naplnění,
protože rytíŤ by musil opustit svou víru a vlast' a proto raději krutě
hyne i se svou milenkou v plamenech pohanské hranice. obětuje
lásku ctnosti, která jediná vítězínade vším, protoŽe je klíčem k věč.
né spáse v ráji, v němž oba znovu naleznou Svou lásku i štěstí. obě
tyto epické sktadby (první má 7 zpévťl, druhá 5 zpěvri) jsou pŤ!
znaénym dokladem snahy sentimentalistické poezie spojovat ro-
manticko-exotické téma s vyrazn m etick1fm posláním.

Tňetí oddíl sbírky, nazvaty Písně milosti, pŤedstavuje oprav-
dovostí lyríckého prožitku nesporny vrchol Jablonského básnické
tvorby. Dvoudíln1i cyklus dvaceti básní z let l836-1837 vyrostl
z básníkova hluboce prožívaného osobního konfliktu mezi pro.
buzenou láskou k ženě a kněžskfm posláním. V roce 1836 se Ja-
blonsk;í seznámil s Marií Pospíšilovou, sestrou nakladatele Jana
Hostivíta Pospíšila; velmi záhy se tento vztah změníI v obapolnou
lásku, která skončila za nece|y rok (1837) básníkovlm odchodem
do kláštera premonstrátri na Strahově. Tento bolestny rozchod je
základním inspiračním zdrojem Písní milosti, z jeho prožitku i ná-
boženské sublimace vyrristá drama celého básnického cyklu.
V první desítce básní autor opěvuje milovanou bytost, proměĚuje ji
v duchu dantovského platonismu v Angelínu, v nedostupny mi-
lostn1f idol. Angelína ztělesŘuje básníkovi svět i vlast (',Vlast a Ty,
ctná dcero česká! / jediná jste moje slast..), v ní chce milovat každ
strom i kámen' ona jediná je schopna naplnit jeho život štěstím
(,,Duše tvoje nebe jesti j asné, l ta t mž slunce žití mého záÍí,,). J ejí
krásu, odlesk ráje, nem že popsatjinak než v serafickych obrazech
(iladra - labutě, rty - rriže apod.). V Angelíně dala piíroda a vlast
básníkovi ten nejkrásnější květ; o to bolestnější a krutějšíje rozchod
s milovanou bytostí, kter musí básník pŤinést jako oběť svého
kněžského poslání. Loučení, jeho smutek i nadějeplné vyrístění, je
záklaďtímtématem druhé desítky básní. Básník si je už vědom ne-
splnitelnosti svého milostného snu (často je zde láska pŤirovnávána
k poupěti, které se nemohlo rozvinout), zná ,,boŽi ríradek.. a po-
drobuje se mu, ví, že ,,očinesmí zaplakati / rista nesmí žaiovati.., ale
celá jeho bytost se bráníztrátě té, která mu byla vším' Bolest se vtě-
luje do rokokově ozdobnych obrazri (,,Ach, vy šípy Amorovy! /
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Kdo popíše mdl;fmi slovy / boly vámi zp|ozeté,,) i do barokních
pŤedstav o hrobě jako svatebním loži, ale básnicky nejsilněji se
projevuje upiímnou a hlubokou citovostí ve vášnivě subjektivních
verších, kde básník hoŤekuje nad ztracenou láskou (,,Onaži1e,ona
pláč mrij zná; l avšakpro mé, pro mé potěšení - / j iŽJínení|,,)Zcela
v romantickych intencích si básník bere za svědka svého milostného
hoŤe pŤírodu, promítá do ní své pocity a nálady a vede s ní vzrušen;i
dialog o smyslu své lásky. V poslední tŤetině cyklu pak nastává po-
znenáhlá proměna; básník se smiŤuje s osudem (,,nebe proměnilo
osud m j..), romantická vzpoura smyslri je pňemožena platÓnskou
moudrostí o věčné lásce, která nezahyne, kdyŽ svou časnost oběto-
vala rajské věčnosti. Básník svrij milostn! vztah sublimuje nábo-
žensk1Ím prožitkem, umísťuje jej do nebeské Ťíše, kde mu Angelína
zžívotÍvje pŤedstavu vlasti a posléze spl1fvá s ,,andělskou Rriží..,
Pannou Marii, záštitou všech lásce věrnych srdcí. Rozpor mezi
touhou a skutečností, která nedovolila její naplnění, je pŤeklenut
vidinou nebeského ráje, místem věčného shledání v plnosti, jak to
básníkovi dosvědčují v záv&ečné básni cyklu i Abelard s Heloisou'
jeďna z nejoblíbenějších milenecklch dvojic sentimentalistické
poezie.

Písně milosti mají pevnou kompozici, která z nich činí myšlen-
kově gradovan a ucelen! básnickf cyklus. Také v1ístavbajednot-
liv1fch básní svědčí o Jablonského básnickém tadání; básník často
a s citempoužíváanafot (,,Jak těžko jesti rriži vmáji... jak těžko jest
slavíku v háji... jak těžko jest i srdce v těle..) a eufonicky obměĎuje
slova, aby prohloubil emocionální ríčinnost svych veršri. Tyto po-
stupy spolu s prolínáním náboženské a erotické symboliky ukazují
na spojitost Jablonského poezie s barokní básnickou tvorbou (ze-
jména s lidovou náboženskou písní) i na inspirativní vtiv biblické
Písně písni' Prolínání milostnlch a vlasteneckych citri staví Jab.
lonského lyriku do blízkosti Kollárovy SLÁVY DCERY; ale svou
romanticky zjitŤenou emocionalitou i volbou iazykov.ích a meta-
|orickych prostiedkri mají Písně mi1osliještě utize t mairrovsky ro-
mantickému typu poezie a pŤedstavují jednu z nejryzejších hodnot
české milostné lyriky první poloviny 19. století.

Ctvrqf oddíl sbírky je podobně jako Písně milosti uzavŤen1im cel-
kem devatenácti básní a má název Moudrost otcovská. (V dalších
vydáních Básní dal autor tomuto oddílu název Salomon a státe jej
rozšiŤoval; v druhém vydání už obsahoval 70 čísel a v dalších edi-
cích se ustálil na počtu 110 čísel') V tomto souboru didaktické po-
ezie pŤedstupuje pŤed čtenáňe básník-kněz, oddan! Žákavyznavač
osvícenskych idejí Bernarda Bolzana. Básník téměň v každé básni
pr ov ází,'syna.. velebn m',chrámem pŤírody.., zák\adtím jevi štěm
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osvícenského teismu, z jejíž vesmírné harmonie pak odvozuje zá-
kladní principy kŤesťanské mravnosti a humanity. Vše v pÍírodě je
pro Jablonského toliko podobenstvím, odleskem boŽích záměrú,
ježmt e pochopit pouze člověk ,,osvíceny.. moudrostí a toužící po
pravdě. A jeJi základním principem takto vnímané pŤírody har-
monie, v Ťádu lidské aktivity je jím vrile k ctnosti' která smiŤuje ne-
smíŤené a která vede člověka k lásce k Bohu, lidem i vlasti. (,,Ctnost
jest anjel,jehož kráse / nic nem že se vyrovnati / ...Ctnostjest krásy
tak mohoucí, / že ji musí rozum ctíti, l Že jí musí srdce tlouci, / že ji
musí v le - chtíti!..) I když Jablonsk! spojuje v bolzanovském du-
chu svrij kŤesťansk1i humanismus s vlasteneck1imi idejemi a osví-
censky podtrhuje v1fznam vzdělání pro člověka,jejeho interpretace
bolzanovsk ch podnětri dosti jednostranná; zcela opomíjí sociální
aspekty Bolzanova učení i jeho církevně antidogmatické postoje.
Proto je jeho didaktická poezie, i pŤes básníkovo upŤímné vlas-
tenectví a lidskost, až pŤíliš prodchnuta konzervativním duchem
a oslavou zlaté stŤední cesty. Tato myšlenková neq|'bojnost a kon-
zervatismus pak ovlivnily i uměleckou hodnotu jeho didaktick1fch
veršri; nábožensky kazatel často zvítězi| nad básníkem' proto ve
verších na|ézáme mnoho obecné tezovitosti a suchopárného po-
učování, jako by jejich autorem ani nebyl básník Písní milosti.

Poslední oddíl sbírky Básně drobné (lyrika z let 1835-1840)
pŤedstavuje soubor sentimentalistické poezie tradičního typu.
Zně|ky a ohlasové písně se stŤídají s typick1fmi deklamovánkami
určenymi k recitaci ve vlastenecké společnosti. Vše je zde pro.
dchnuto idylicky biedermeierovsk;fm vlastenectvím, které chápalo
národ jako nepolitické rodinné společenství, v němž jsou všichni
spojeni bratrskou láskou. A žije-li národní sgolečenství ve svornosti
a lásce, je drivod k radostnému zpěvu (,,Cesky sobě zazpívaÍí, f
české víno píti, / české dívky celovati, Čechy vroucně milovati l
to jest Cechem b;fti...), jímžIzenejlépe sloužit vlasti, proto je v této
Jablonského poezii tolik chval na českou píseŘjako v raz národ-
ního ducha (,,Dokud česk! zpěv nezhyne' / nezhynou též Čecho-
vé!..).

Poezie B. Jablonského je jak ideově' tak svlmi vyrazovymípro-
stŤedky jedním z vrcholri českého obrozeneckého sentimentalismu.
Zejména Písněmi milosti, vrcholnym vzepětím své tvorby, se Jab-
lonsk pÍiblížil k máchovsky romantickému pojetí poezie jako
osobitého vytazv básnické individuality. I když Jablonsk1f kromě
sv1fch Básní nevydal žádnou další sbírku a omezoval se pouze na
časopisecké publikování pňíležitostnfch veršri, udržela si jeho po-
ezie po značně dlouhou dobu nesmírnou čtenáŤskou oblibu; něko-
lik generací zaplĎovalo jeho verši své památníky a recitovalo je pŤi
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každé pÍí|ežitosti. Teprve umělecká generace 90. let pňehodnotila
dosavadní až nekritick;f vztah k Jablonskému a dala mu odpoví-
dající místo na horizontu české obrozenecké poezie čtyŤicátfch let.

lm

Básně noci . Vítězslav Nezval 1930
Sbírka - věnovaná památce otokara BŤeziny, kter1f nedlouho
pŤed jejím vydáním zemÍel-vznikla seskupením básnic[fch skla-
deb nestejné délky i nestejné doby vzniku (|922-1929; dodatečně
byl pŤiÍazen i Signál času z roku 1 93 1, pÍevzaty ze SKLENĚNÉHO
HAVELOKU), z nichž některé zde byly uveŤejněny poprvé, jiné se
objevily v novém vydání. Kompozice sbírky není chronologická: na
počátek jsou umístěny dvě básně z roku 1929, Dedikace a Noci'Prv-
nizních, básnick1f nekrolog s podtitulem Smuteční hrana za oto-
kara BŤezinu, sqfm zvučn m alexandrínem s vnitŤními r;|'my a po-
kusem o pŤehodnocení básnivé hodnoty symbolu (motivy Modré
Katedrály, Krále, svatého Grálu) se pŤihlásila k v dčí osobnosti
českého symbolismu. Druhá v tomtéž duchu pŤedjala zák|adni
princip v1istavby celé sbírky podvojn1fm obrazem noci jako nutné.
ho článku v nekonečném ňetězci vznikáni a zaníkání. Do tohoto
kontextu - zceIa odlišného od hravosti PANTOMIMY, kde se
knižně objevila poprvé - vstupuje skladba Podivuhodn!, kouzelník,
věnovaná JiŤímu Mahenovi a členěná do sedmi zpěvri s krátkfm
PŤedzpěvem' Ta ještě téma proměny - za pomoci odkazu k antic-
kému ideálu (hexametr' ovidiovské téma metamorfÓz) konfronto.
vanému s nepŤíznivě pociťovanym asketismem české národní po-
vahy - spojuje pŤedevším se základními principy moderní tvorby
stejně jako se společensk m ideálem revolučního pňetvoŤení sku-
tečnosti. PŤesto již zde bylo téma noci pootevŤeno' a to rozhodlo
o pŤeŤazení skladby. (Později, v pŤedmluvě k druhému vydáni Mos-
lrz, Nezval ostatně pŤímo označíI Podivuhodného kouzelníka za
definici ,,temnfch stavri mysli...) Další poéma, trojdílná báseri
Akrobut 1s Čiistrrri Slavnost - Vyznání a tŤetí s názvenr titulním) je
věnována Vladislavu Vančurovi' v jehož Rozmarném tétc obaobně
jako u Nezvala padá pŤi produkci kouzelník a akrobat- Arnoštek.
PŤíběh akrobata - sám Nezval ho označil jako symbolick1f - je
podobenstvím o osudu poezie v modernim svétě, koriguiicím
v ̂ mnoha ohledech vychozí euforii raného poetismu. Sklaába -
dÚmyslně komponovaná - vychází osobitě z podnětu Apollinai-
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rova Pásma' v ristŤední autostylizaci moderního básníka piekoná-
vajícího obrovské vzdálenosti prostoru i času (,,kráčel po laně
z madridské katedrály / pŤes Řím PaŤíŽ Prahu až na Sibiň / kde pr!
mé|zasázett do ledu / červenou rriži Evropy k žluté rriži Asie.'...),
ale i v její silné vazbě na složku autobiografickou. BáseĎ je nepŤí-
mou polemikou s tradicí evropské poezie - iniciativu v budování
celistvého tvaru synteticky uchopujícího osud jedínce i světa oká-
zale pÍedává lyric(fm prostŤedkrim, obraznosti a asociaci jako její
organízační síle. Ve skladbě Edison psané rozlehl;fm šestistopfm
trochejem se básník konfrontuje už s konkrétní postavou americ-
kého vynálezce Thomase Alvy Edisona (1847-1931), klade si nad
jeho osudem otázky smyslu lidského žívota,práce a tvrirčího činu.
- Téma noci, jímž vrcholí Akrobat a které je jedinou časovou di-
menzi Edis ona, je znovu nastoleno v romaneskní, fantazmagortcké
skladbě Silvestrovská noc , psané v pravideln1fch čtyŤverších, v nichž
se básník na samém prahu roku setkává s hroziv m pŤeludem smrti
a uvědomuje si tragickou tíŽi vlastní v1ilučnosti jako toho, kdo ví
',že kažďym dechem umírá... Sbírku uzavírá básei Nezn má ze
Seiny (|929), elegie nad neznámou utonulou dívkou.

Básně noci mají cyklickou stavbu pŤipomínající sonátovou for-
mu (expozice, provedení, repríza), Uvodní básně jsou těsně spojeny
s básněmi závěrl (tělo mrtvého básníka - tělo mrtvé utonulé dív.
ky, prrivod kolem básníkovy rakve - pohŤební prrivod pradlenek).
Také všechny jednotlivé básně se cyklicky uzavíraji nov m, pŤe-
hodnocenym opakováním rivodního tématu (zejména v pŤípadě
Edisona Nezval na sonátovou konstrukci vlslovně upozornil).
Tento na první pohled pouze kompoziční kruh je v díle neobyčejně
zvyznamněn,je ztvárněním ustŤedního tématu sbírky' koloběhu ži-
vota a smrti. Celá skladba není věnována památce otokara BŤeziny
jen náhodou' pŤistupuje k tématu' které avantgarda let dvacátych
vlastně odsunula ze zorného pole a jež bylo pŤíznačné pro hlavní
proud symbolistické lyriky obecně a pro poezii BŤezinovu zvláště:
tajemství žlvota a smrti. Povědomí symbolistické tradice je tu -
ovšem už ve zcela jín;ich souvislostech - oživováno i volbou bás-
nickfch prostŤedkri, r1imovou technikou, obrazností (,,tvé hašišové
bradavky ční do prorockych vizí,,) a konečně i pňímfmi aluzemi
k prvnímu básníku,,noci..' Karlu Hynku Máchovi (citáty,,dobrou
noc.., ,,stíny modra nebe..). Tím vším, stejně jako faktem, že
cyklická stavba současně odkazuje i k formální struktuŤe mytu, je
vědomí současného básníka vytrženo zhranic nové, moderní sen-
zibility a odhaluje v sobě archetypy věčného problému člověka ve
světě. Proto je tu moderní estetická zkušenost prostoupena četnfmi
prvky z literární i pŤedliterární tradice, nasává tŤíšť legend a bájí.

Sama rístŤední autostylizace básníka jako Podivuhodného kouzel-
níka a Akrobata kladoucího si kardinální oÍázky smyslu existence
je napojena na mytick pŤedobraz ztození, smrti a nového zrozeni,
í naší fultuŤe oživen;f kŤesťanstvím:je konfrontována s myticklm
osudem Krista, pŤijímá jeho atributy, ale je i polemikou s nimi'
V souvislosti celé skladby se stává dovršením obou těchto autosty-
lízací obrazbásníka-tvrirce z rodu Edisonova, kte4f naplĎuje svrij
osud tvrirčí praci a pŤekonává tak chmurnou perspektivu nevy-
hnutelného konce pŤitakáním nekonečnému proudu žívota.
V mnohém je tak Básněmi noci rozbíjen poměrně irzky názor
avantgardy s pÍíliš uměle vymezenou oblastí poetična a s odmítá.
ním filozofrcké reflexe v poezii. oživení otázky lidské tragiky jako

problému, ktery nelze pominout' pootevŤelo cestu k hlubšímu po-

itizení skutečnosti, ale současně zprobLematizovalo i privodně ne-
problémové pojetí básnického subjektu; ten se znovu stává nena-
iiraditeln;fm nositelem vylučného básnického ridělu, obrácen1f ke
všem, ale zristávající osamocen ve svém tvrirčím zápase.

V tomto smyslu sbírka doslova (a nejen datem vydání) uzavŤela
poetistická ďvacátáléta' Stala sejedním z projevri pŤehodnocování
poetistického v..fchodiska' ke kterému od druhé poloviny ťg:4-
iyct' tet dochází (Závadova PANYCHIDA, Halasova SEPIE'
Šeifertriv Poštovní hotub aj.). Svou tvarovou disciplínou, využitím
tradičních básnickfch tvarri jako nositelri nové estetiky sbírka
pronikla do povědomí nečekaně velkého okruhu čtenáŤ (en v roce
1930 měla dvě vydání) a získalaje pro postupy moderní poezie.
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Ve čtyŤech nepojmenovanfch oddílech obsahuje sbírka kromě in-
timních a reflexívních básní pŤedevším pŤírodní lyriku. Je tu v prvé
Ťadě (v rívodním oddílu) novy, z dosavadních Záv adovych zpÍ aco-
vání této tematiky umělecky nejintenzívnější cyklus veršri o rodném
Ostravsku, pojatém jako dramatická krajina v situaci krajního
ohrožení, zn1č,enátěžbou a pr myslem' sdílející se svymi obyvateli
tvrdy osud vykoÍisťování, boje o chléb, pracovního vypětí. PŤemě-
ny kraje vyvolané činností šachet a vysoklch pecí se jeví jako geo.
logické procesy -_ jako vlbuchy sopek a pŤesuny zemské kriry; ces-
ta ke skalnímu podloží je však i cestou k lidskému srdci, rozpjatému
mezi vírou a beznadějí (básně ostrava, Rodnj,kraj' Marnotratny

Básně noci - Vítězslav Nezva|
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historické situaci fašistického ohrožení, a konečně i jako onto-

loeick.i princip máchovské země-matky. V Ťadě jírnav1fch obrazťt
zJmě žnénáItla pŤib1yvá konffiktri, básníkova hoŤkost je motivována
sociální nespravedlností i obecně lidsklm ridělem trpícího a Smr-
telného člověka. Básnick1f subjekt však usiluje o zahrnutí všech
těchto rozporn1|ch a hodnotově protikladn ch aspektri země do je-

diného dramatického prožitku. Vrací se motiv noční cesty po vsích
se zastávkami ve venkovskfch hospridkách a obnovuje se téma
prostého lidu' viděného nyní pňedevším v perspektivě české histo-
rie a tradice, vítězství a poráŽek, z nich vždy dokázal povstat a Í oz-
kvést' Jeho aktivita, staletí citového ptožívání, touhy a lásky, pro-
stupují zemi: vytváÍí se jak1Ísi obráceny mytus jestliže jinde
Závada svou geologickou obrazností pŤipodobĎuje společensky
motivované procesy proces m piírodním, zde je naopak pŤíroda
prostupována principem lidsk1fm a historicklm (,,Ani hroudy nelí-
bané snem v rodném kraji nesmírném.....).Na širší scéně takto po-
jaté se nově rozehráváidrama básnického subjektu, kter odvrhuje
tíŽívy žaI, chce zpívat drivěru i ranami a pozvedat zemi k naplnění
svého snu. V básni Cesta pěšky se prostupuje individuální a kolek-
tivní subjekt; morální poselství je sdělováno velice konkrétními'
zárove však v obecném českém povědomí zakotvenymi nrotivy.
Tak Ťadou rysri pŤedjímá tato báseř z r. |93] o rok pozdější vlnu
demokratické bojovné poezie z období Mnichova.

Jak svědčí časopisecké otisky jednotliv1fch básní, prošel jejich
text pňi pŤípravě knižního vydání četn1Ími změnami; dovršoval se
v nich v1fvoj ke zkratce a pŤesnosti. Později už autor text knihy ne-
měnil. Kritika pÍIja|a Cestu pěšky jednoznačně kladně. Další
vydání se však pŤekvapivě uskutečnilo až v r. 196I. mč
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Macharova první sbírka, jejíŽ titul ironicky naráží na konfesi, ná.
boženské vyznání víry, je věnována J. Arbesovi, spisovateii, ktery
pry autora pŤesvědčil o tom, že básnické svědectví o vlastním nitru,
o sobě samém jako člověku stojíza to vydat na veŤejnost. Skládá se
ze ÍÍí žánrově odlišnych oddílri, pŤičemŽ obsahuje hlavně subjek-
tivní lyriku. o jejím obsahu vypovídá ťrvodní auÍorovo krédo, ver-
šovany Vstupní dialog, polemicky rozhovor básníka s občanem'
Básník v něm odmítá tvoŤit verše, jež by sílily národ v jeho zápase,
oživovaly dědictví pŤedkri, sloužily jako didakticky rádce a učitel

kraj aj.)' Vznikl tak - v nayázání na některé symbolistícké verše
Bezručovy - nov typ pŤírodní lyriky, pňedjímající dnes tak zjev-
nou a aktuální ekologickou problematiku. Tyto verše směŤují
k monumentalizaci, k obrazu souhrnnému a typizujícímu; nejde
všakjen o zachycení obecn;!'ch kontur kraje, ale ibjeho dějiny, vf-
voj minul! i budoucí jako vlsledek stŤetání protichridn1ici šii. -
Protikladem těchto scenérii je Závadovi venkovská krajina v nej-
prudším žáru|étaazráni (4. oddíl), bičovaná sršícím sluncem. (Zá-
vada tu tentokrát má na mysli spíše krajinny typ nežurčity region:
báseí Jižní krajina má jihoslovanskou inspir aci.) zaz,tet'- lehŘosti
a jasu mění pŤírodní obtaz v symbol duchovního vzepětí- vzletu
vzhriru, a zárove vášnivého obětí země. Závada tu vvtváŤí kladnÝ
protipÓl cynismu a vyprahlosti, které pro něho vždy byly neizŤetel.
nějšími pŤíznaky prokletí moderního čiověka (viz stnÉŇe). ve sve
extatičnosti mají tedy tyto verše i vyznam morální. - Totéž plati
o intimní a milostné poezii druhého a tŤetího oddílu, která evokuie
- podobně jako v prvotině PANYCHIDA - okamžikv ticha
a zdánlivého klidu' v nichž se SoustŤed'uje intenzita Živoia jako
v pŤipomínkách ztraceného ráje. Je to právě síla a bezelstnost cito-
vého prožitku, co udržuje člověka vzpŤímeného (báseri Zrri).

Lyrika Cesty pěšky zahajuje novou etapu Závaďova básnického
stylu. Spolu s orientací na kladn1f pÓl moiálního hodnocení a sou-
stŤeděním kjádru prožitkujsou potlačeny rétorické prvky i popisné
hromadění souběŽn1fch pŤedstav' Závadavyvodil dliďedk'z ohla-
su své SIRENY a tvoií teď lyriku oproštěnou, koncentrovanou'
uyužívajíci pádné a myšlenkově nosné metafory; poslání veršri je
často shrnuto v lapidárních gnÓmickfch vfrocích. Těžiště umělec.
kého vyrovnávání se se skutečností se pŤesouvá do aktu pojmeno-
vání' Básně jsou soustňeděny k uzlov1fm bodrim pocitovfilra myš-
lenkov1fch zvrattl, k vyostŤení konffiktri protikladnlch principri.
PŤechody 1 vfplně jsou vypuštěny. Tím piip-omíná lyrika Cesty
pěšky soudobou Halasovu sbírku DOKÓŘÁN' ale bba básníci
v době svého dozrání idou už vlastními cestami.

Nejvyznamnější souč?stí sbírkyje rozsáhlá titulní bás eizaÍazená
jako samosta!yÝ vlty oddíl. Programatic\| obraz pěší cesty jednak
naznačuje piilnutí k tomu, co je v podmínkách společenďkt krize
(de jak o civilizační krizi, tak o krizi politickou v pŤedvečer války)
trvale a spolehlivě lidské, jednak zdrirazĚuje společenství s proSt]Í-
mi lidmi. Pracující lid je apostrofován jako udržovatel životá, dárce
chleba; také básník v subjekt má na tom svrij podíl, neboÍ je to-
muto chlebu ,,žárem a kvasem..' Následuje mnohovrstevny obraz
země pojaté jako rodny kraj (tentokrát bež pr myslov1fch aiributri,
ve své zemědělské a horské podobě), jako česká-země v konkrétni
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ctnosti a cudnosti. Proti těmto nárokrim občana vyzdvihuje básník
poezii jako zrcad|o a soudce doby i člověka. Na drikaz své od-
lišnosti Machar hned v prvním oddíle knihy, nazvattém Kapitoly
z mého románu,rozvíjí až s bezohlednou otevŤeností a s jistou dáv-
kou vědomé provokace soudobj, ridajně svrij vlastní milostn! pŤí.
běh od prvních nesměl1ich začátkri pii seznámení na plese, pŤes
první schrizky a pŤísahy věrnosti až k rozchoďu' kdy milá dala
pŤednost společenskému postavení a vdala se zajiného. Rozčaro.
vání z této zrady pňivádí mladého muže rekapitulujícího svou ero-
tickou zkušenost k tvrd;fm v1ípadr'im vriči vládnoucí morálce a na-
konec ke stavrim rezígnace a skepse. Jedinou ritěchou mu z stává
vědomí, že animi|á není šťastná, Že pozvolna ztrácí své privaby aže
se časem promění v nervÓzní matrÓnu. J1ž název oddílu naznačuje,
že Machar jej komponoval jako skloubenf celek epizujíciho tázu,
v němž jednotlivé ,,kapitoly.. (básně) skládají takŤka plynulf děj.
Sám Machar o něm hovoŤiljako o románu veršem vypravovaném
lyrickou mozaikou. SměŤování k epičnosti podporuje i vyprávěcí'
mluvní ráz básní' Tento román autor pŤedkládá jako autenticky
pŤíběh vlastního života, jenŽ však zároveř' nab;fvá sociální ty-
pičnosti' Je nazírán, v.flučně z mužského rihlu, což také umožřuje
ďezlluzívní, usvědčující tÓn vyprávění, které spolu se sny a zaníce-
ním milujících se partner pŤedvádí hned i drsn rub milostného
citu. Lyrick;f subjekt se pŤitom stylizuje do podoby pŤíslušníka mír-
ně cynické a znuděné městské mládeže, která se vysmívá romantic-
k:i,m rekrim typu Romea nebo Lear]dra, které není nic-svaté (včetně
národem uciívané Kollárovy SLÁVY DCERY a Čelakovského
R že stolisté) a která, rozčarována, pŤestává d věŤovat světu.

Druhf oďdi| Harmonie tvoÍí jakousi oddechovou část sbírky
svlmi pŤírodními venkovskj'mi náladami, sentimentálně idylick!.
mi a elegicklmi žánry i líčením noq|'ch milostnych dobrodružství,
jež mají dát zapomnění na velké životní zklamání. oďdi| uzavirá
tragikomic[f vlastní nekrolog, kter! básník postupně vkládá do
rist celému sboru svych někdejších milenek, zcela ve stylu jednoho
z velk1fch Macharovych vzorri, německého básníka H. Heina.

Teprve tňetí část sbirky Disonance poodhaluje širší motivaci bás-
níkovy skepse, zdrivodřované zprvu jen milostnou dez1lruzi. V plné
šíŤi se v něm t otižrozeyírátozpor mezi ideály a skutečností. Machar
ho Ťeší tak, že se zÍíká dosavadních ideálri společnosti i básnické
tvorby (ve známlch Slokách polemickllch ironizuje napi. vznosně
patetickou básnickou mluvu sv ch současníkri a pŤiznává se, Že ja.
ko impuls k vlastní tvorbě mu slouží nenávist a vztek) a ocitá se
osaměl1f abezviry uprostŤed společnosti. Deziluze je pŤitom povy-
šena na básníkriv jediny zorny rihel. Drisledkem je vyrazná promě-
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na dosavadních společens(fch hodnot. Mnohá z nich ztrácí svou
dŤívější nedotknutelnost, je radikálně odpatetizována a pomocí
ironie i zbavována svého vyznamu. A naopak Ťada dosud bezvy-
znamnychjevri, dosud považovanych často za negativni, nablvá
nové, byť stŤídmě vážené ceny. Vztahuje se to i na samotné pojetí
milostného vztahu, a|e ďeziluze, jež z něho vyplfvá, rozšiiuje se na
celou společnost, v níž panuje pokrytectví, násilí a zytile. Machar se
ve své společenské kritice nezastavuje ani pŤed náboŽenstvím a bo-
hem, jehož 1íčí jako zlovolného, zpupného despotu (báseř Credo),
ani pŤed lidem' v němž shledává jen hŤíčku v rukou mocn;fch (báseĎ
Nad dějinami)'

Jsme tedy v Confiteoru... svědky vyhraněné kritické negace
hodnot vládnoucí společnosti, rozchodu s jejími ideály i s dosavad-
ní básnickou tvorbou. Confiteor... se stal prvním dílem na sklonku
století' v němŽ se v básnické podobě vyhranil individualistickf
vztah ke společnosti. Sbírka se stala pŤedzvěstí tvorby nové bás-
nické generace, která v čele s kritikem F, X. Šaldou v prudkfch
srážkách s konzervativní žurnalistikou, literární kritikou i pŤedsta-
viteli staršího uměleckého názoru si tehdy vybojovávala právo na
vlastní nekonformní postoj ke společnosti i na vlastní pojetí lite.
rární tvorby.

Avšak Confiteor... zasáhl do v voje české poezie nejen svou ne-
gací a kritikou' Jejich následky se promítly i do tvaru těchto veršri.
D raz na věcnost, pňedmětnost sdělení vedl k v raznému odpate-
ttzováni obrazu skutečnosti, k oživení vyznamové stránky verše a
k celkovému zprozaičtění básnického v1frazu. Projevilo se to zvláště
uplatněním hovorového tÓnu ve většině básní, potlačením obraz-
ného vyjadŤování i zjednodušením verše (oslabení rilohy větné in-
tonace' časté užití otňel1fch, ale zvukově vyrazrlych rfmri). Tuto
pr ozaizaci, potlačení většiny dosavadních prostŤedkri poetizace
Machar kompenzoval nevšedním citov1im zabaryením verše po-
mocí ironie a sarkasmu, vtipn1fm vyostŤením pointy, užitím smys-
lově sytych, v znamově jednoznačnlch a tÍeba i mÓdních slov
označujících nejvšednější pŤedměty (parazo|, cigáro, citrÓn) i cel-
kovlm zkonkrétněním básnick1fch pňedstav. Chce-li napŤíklad r,y-
jádŤit stesk po domovu, kterf právě proživá pŤítelpob1fvající v ci-
zině' vybavuje se mu jedno náměstí ve vlasti, kde ,,káyž kraj večerní
setralí v mlŽné stíny, / jde štíhlá brunetapÍizáÍisvítilen. . .... A i tam,
Kde chce zachytit jen určitou pŤírodní náladu, doslova ji skládá
z Ťady detailri a drobn ch dějri, které do této nálady vnášejí pohyb,
neJt pŤímo dramatičnost: ,,od stromu k stromu rozpjata jsou kola'
/.v níchž pavouk vraždí chyceny rod muší, / kol bzučí hmyz a ze sně-
ti pták volá... Vším tím Machar podstatně proměnil situaci soudobé
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poezie. Spolu s ran mi verši.A. Sovy z jeho Realisticki:,ch slok i ze
šbírek pňírodních nálad' v nichž se hlásil už o slovo impresionismus,
pŤispěf k tomu, že česká poezie té doby se ve sv1ich pokročilejších
dílech rychleji vymařovala ze sugestivního vlivu poetiky lumírovcri
a ruchovcri (J. Vrchtickjl, Sv. Čech); ve zietelném kontaktu s Neru-
dou pak Machar zaLoží| tradici realistického verše' na ružkrátce
nato naváza|i básníci F. Gellner, V. Dyk a částečně i P. Bezruč,
abrzy icelá škola literárních epigonri. Yyrazn! byl i vliv Macharo-
vy rané lyriky na myšlenkoqf i citov1f postoj mládeže z konce sto-
letí.

Polemick;fm a kritickym tÓnem, poetikou a též dalšími milost-
n1ymi osudy vypravěče Kapitol z mého románunavazuji na Macha-
r v veršovan1f pňíběh až k šťastné svatbě i další dvě sbírky Bez názvu
( l 8 89) a T Ť e tí kniha ly r iky (|892), které ve druhém vydání vytvoŤily
s Confiteorem... tÍídíln! ceIek (Confiteor... I-III). Autobio-
grafická historie zprvní knihy v nich pokračuje, dalo by se Ťíci, ro-
mánem psychologic(jrm, v němž milostn;i cit i společnost jsou
podrobeny dalším všestrann m ana|yzám v nich se ještě dále
utvrzuje životní deziIuze hrdiny a zároveí vypravěče Macharova
románu. Básník také všechny tÍi sbírky jako celek už od začátku
komponoval a samostatnymi tituly je opatňil jen na pÍání naklada-
tele F. Šimáeka' ,,kter nechtěl mít z ohledri kšeftovních stejné
názvy ttčlověka, ktery teprv začíná,,. zp

České krakováčky . Josef J. Langer 1835

Padesát šest drobn1|ch lyrick;fch básní se hlásí k ritv-aru polské li.
dové písně, jak ho i< nám uvedl František Ladislav Čelakovsk! ve
svlch Slovanskjlch národních písních, interpretuje ho však jako pí-
seř o dvou čtyŤveršov1fch celcích psan;fch tŤístoplm trochejem'
obvykle s pŤer'.fvan;fm rymem' Prvních šest krakováčkri (opatŤe-
n ch poznámkou ',národní..) je také pŤímo - byť s drobnfmi ob-
měnami (od jazykovlch až po pŤeskupení slok) - z Celakovského
sbírky pŤevzato; v pŤedmluvě Langer uvádí, žejde o podobu' v níž
krakováčky žijí na vlasteneckych merendách v j eho oko|í. Zbyv ající
krakováčky s charakteristick mi motivy a pŤímo citovan1imi jazy-

kov1fmi obraty lidové poezie jsou vlhradně milostnfmi básněmi;
citová vroucnost erotického vyznáníje v nich nejčastěji podbarvena
steskem' zklamáním a zoufalstvím. Láska jakožto jediné téma cyk-
lu sejeví hodnotou nejvyšší, a vlastnějedinou hodnotou schopnou
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otevÍít lyrickému hrdinovi sbírky cestu ke štěstí a lidské sebereali-
zací; pÍitom však zristává ideálem pouze vysněn m a neuskutečni-
telnfm. od prvních veršri je charakterizována jako vzdálená (,,duši
mám v cizíně la doma jen tělo.., VII-VIII, ,,za pát1fm lesem / a za
tŤetí Ťekou.., XLIV), jako nedosažitelná (,,Ach, jíž jávím dobňe, / že
nebude moje.., XxX), zapiraná (,,Slzy, moje slzy, i nekalte mi oko,

l raďěj se ukrejte / v srdci pŤehluboko.., XVIII), narážejicí na ne-
pÍízeĎ světa a lidí (,,ach, |ldé,z|ílidé! / odpusťvám to nebe, / žejste
dvě srdéčka / odtrhli od sebe.., XVI). V reálu se mezi milence staví
hranice prostorová nebo časová (XXIV), místem setkánímilencri se
stále vyrazněji stává sen (,,JiŽ na ni nemyslím, l již si jí nevšímám -

l a|e ve Snu' ve snu / pŤedce ji objímám.., šVI; podobně i XLx)
a smrt. Cyklus' kter;f počíná (po prologu z Celakovského) básněmi
s konkrétními názvuky básníkov.fch rrizn;fch tragicklch lásek -
platonicky vzyvané hraběnky Šternberkové, Eleonory Pábičkové,
jež se odstěhovala do ChotěboŤe, a konečně ,,rybášky.. krakováč-
kri, Márinky haltfŤovic - se tak uzavírá motivy skonu, jediného
léku na bolest života. Tato temná' tragická nota pňevažuje pak
i v dovětku k Česklm krakováčkrim (Často s nimi také spojova-
n m), v 19 krakováčcích dalších označenych titulem Hraběnce***
na památku, v nichž vysněnou láskou milovaná šlechtična ztělesnila
pevny bod, k němuž se v iluzívzpína|cit' ale jenž v skutečném životě
zrjstal osudově neuchopitelnrÍ.

Na rozdílod Čelakovského OHLASU PÍSNÍ ČnsrcÝcH rLan-
ger jeho poetiku odmítal pŤímo programově) neusiluje Langer
o básnické postižení ,,ducha národní poezie... Proti Čelakovského
v jádru imitační technice žánrové rozmanitosti folklÓru je Langrriv
cyklus okáza|e jednostrunn , opírá se o zňetězení básní jediného
drobného lyrického žánru, navíc očištěného (pŤes rívodní polské
moto ,,Kto nie umie wzdychat., miloŠÓ go nauczy..) od jaklchkoliv
stop národní - v tomto pŤípadě polské - specifiky' Jednoduch1f
popěvek (u Čelakovskélio iměŤovalo každé čtyŤverší k samo-
statnosti, Langer vytvoŤil svou strofu krakováčkri spojením obou
čtyňverší) se hodil právě svou nezatížeností vnějšími kontextov mi
vazbami, ale i tvarovou snadností k vyjádŤeníjednoduchého' au-
tentického a subjektivně zabarveného prožitku. Proti ohlasové ob-
jektivní, osobně nezainteresované konstrukci ve stylu lidové písně
je s folklÓrem navazován styk vlastně samym typem tvorby opíra-
jícím se o improvizaci (některé krakováčky pŤímo poukázují
k prostŤedí vlasteneckych merend, na nichž by|y zpivány k tanci -
oslovení hudebník apod.). V rivodu Langer vls1ovně označoval
krakováčky za vyraz 'iitu okamži tého,,, zí,,p|o-dy libého okamže-
ní... Snadnost a nenucenost tvaru odpovídalaioučasně i dobovému
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k u lt u prostoty, jednoduchosti' ale i pospolitosti a upŤímnosti, kter;f
poznamenáva| životní styl i sentiment mladé vlastenecké generace
a vytváŤel protějšek prudkého a vášnivého romantického gesta.
Langrovy krakováčky jako by tak stály na prrisečíku obou těchto
protikladn1fch poloh dobového vyrazu, jehožpolarita poznamená-
vala nejednoznačn! ráz české ,,vysoké.. romantické poezie. V jed-
noduchém tvaru improvizovaného a obměřovatelného popěvku
našel Langer prostor pro vyslovení vlastní vnitŤní tragiky; ro-
mantick! prožitek rozporu nedostižn1ích ideálri a skutečnosti se
pŤitom promítal s osobní naléhavostí do lehké, zpěvné forrny, pri-
vodně spjaté s vyslovením proátkri radostn ch. V Langrově životě
nakonec vyrístil tento konflikt ve vážnou duševní chorobu'

České krakováčky vznikaly v Bohdanči, v básníkově rodišti, kam
byl Langer nucen odejít zPrahy na nátlak svého otce, bohdaneč-
ského městského drichodního; drivodem odchodu byla i nemoŽnost
další redaktorské práce po skandálu kolem zveŤejnění jeho básně
České lesy s utajen1fmi národně obrannfmi projevy. K prvnímu
zveŤejnění krakováčkri - jak dosvědčují pamětníci - docházelo na
maloměstskych bálech. Jejich lyrick1f hrdina je tak rozpjat mezi
tradiční postavou lidového zpěváka a moderní romanticky roze-
klanou osobnost. Cyklus ČesŘyctr krakováčkri v bňeznu l835 Lan-
ser odeslal prostŤe.dnictvím nakladatele Pospíšila do Časopisu
českého ̂ ,ž"u,kde ještě téhož roku vyšly (samostatny otisk, kter;i
Langer na nakladate|i žádal, se neuskutečnil)' Krakováčky Hra-
běnce*** na památku vyšly tiskem roku 1844 opět v CCM.

Dědriv odkaz . Adolf Hevduk 1879

Nejoblíbenější z Heydukovlch epicklch básní, věnovaná básníko-
vu ',druhému otci.., rediteli píseckého gymnáziaapŤírodopisci Janu
Krejčímu, má šest zpěvri a dozpěv. Její děj vycbází z folklÓrního
pohádkového tématu o nerispěšném pŤesazení ženské nadpŤirozené
bytosti do světa lidí; na rozdílnapÍ. od DvoŤákovy.Kvapilovy Ru-
salky traktuje toto téma z hlediska muže a člověka. - Nepojme-
novan hrdina' vesnick;i mládenec, se pŤi večerních tancích pod li-
pou sblíží s neznámou krásnou dívkou, která pŤichází odkudsi z le-
sri. Když ji baby usvědčí jako lesní Ženu, dívka prchá. Hoch ji marně
hledá po lesích a pak bloudí světem jako potuln! hudebník; hraje na
housle zděděné po dědovi, s nímž prožil své dětství. V jarních hvoz-
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dech, za noci se k němu jeho milovaná pŤece jen vrátí. ZatÍiroky má
skončit její stoleté zakIeti do podoby lesní žínky. Hospodaňí spolu
jako manže|é v lesním hrádku, kouzlo divoženky proprijčuje polím
i dobytku mimoŤádnou plodnost. Těsně pŤed ukončením kletby
ženay mužově nepňítomnosti naňídí pokosit nezralé obilí ohroŽené
bouŤí. Vracející se manžel ji ve zlosti udeŤí hrstí klasri, tím poruší
podmínku zlomení kletby a paní se musí na dalších sto let vrátit me-
zi divoženky. Strašná bouŤe postihne kraj, ale pŤedčasně sklizené
ob1|ízázrakem doztá|o a hospodáň znovu bohatne; nepŤináší mu to
však těchu, a když je jeho statek zničen požárem, putuje znovu Se
svfmi houslemi světem naŤíkaje pro svou milovanou a marně ji vo-
Iaje zpét. Spatií ji už však jen ve snu; ona pňitom očaruje jeho hous-
|e, takže hoch se stane proslulym umělcem. Jeho hra zušlechéuje
lidi, dokonce panstvo zbavuje p1ichy akrá|e obrací k spravedlnosti.
Hudebník však už nikdy není šéasten a až do poetické smrti - na-
jdou ho uprostŤed les a s houslemi v náručí - hledá svou lásku.

Nejprostší poslání pŤíběhu tlumočí hned po prvním dívčině zmi-
zeni v|ožená píseř, v niž je v Ťadě paralelních pŤirovnání poetizo-
vána pŤedstava o prchavosti štěstí; zpívájihlavní hrdina a s pŤíbě-
hem je spjata na zák|adé věcné spojitosti, její obecná platnost je
však vyzďvižena novou citací v samém závéru básně. (Píseř byla
mnohokrát publikována o sobě a jako součást školní v uky se
v novější době stala nejznámějším Heydukovfm textem.)-Druh1f,
náročnější v1fklad, za|oženy na principu alegorie, je vysloven v pŤí-
mé autorské v1fpovědi v dozpěvu skladby; hovoŤí se zde o kráse,
která zklamána zmatenym lidskfm životem se uch;flila do pŤírody;
privabn1f smutek a malebné gesto alegorizované krásy (,,Tam hlavu
v ručky opŤenou toužebně v dálku se díváš..) se spojují s citovostí
prostého popěvku, kter;f pro zpéváka je zdrojem b|aha: zde už pa-
ralela s pŤedchozím pŤíběhem pŤestává fieho hrdina se pŤece blaha
nedohrál a nedozpíval)' místo v1fkladu nacházime sebev raz bás-
níkova potěšení nad ukončenfm dílem a jeho radostnych zážítktt
z básnické tvorby vribec' - V;fklad (sdílel ho a na jednotlivé fáze
děje ve své recenzi rozepsal Jan Neruda) je však jen částí - ovšem
podstatnou a stále pňipomínanou - obrazu ztráceného a nezdaiile
obnovovaného kontaktu mezi člověkem a pňírodou' tedyjednoho
z nesčetněkrát se vracejících archetypicklch témat, které se takto
vtělilo i do pohádky Heydukovy. Prostňednictvím pohádkovlch
motivri a pohádkového ovzduší se v Dědově odkazu uplatriuii -
v značně literární podobě - mytické prvky, které svou ryŤtcÍ
a svym pojetím pohádky tak zdtraznil velk! vzor Heydukovy ge-
nerace K. J. Erben. (PatŤí k nim i magické vlivy hrdinky na rirodu,
coŽ prostou divoŽenku mění v rolnické božstvo.) PŤíroda není ien
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ritočištěm: všestranně zasahuje do života pohádkového hrdiny
avycházejíz ní i hrozby a osudové rídery. Je ovšem i místem setkání
s nadpŤirozenym světem, spojnicí mezi světem živych a mrtvych
(v pohádkovém lese navštěvuje ve snu hrdinu i zesnul;f děd)' Pod-
mínky trvalého pňechodu mezi světy však pŤesahují lidské
schopnosti; pÍi ztížení pohádkového ríkolu (pňed dovršením risilí
o zrušení kletby) dává pŤíroda své živly k dispozici nepŤátelsklm
nadpŤirozenym silám.

Z|íterárnění myticklch prvkri' jejich podŤízenost čistě poetick1f m
cílrim se v Dědově odkazu projevuje pňedevším v tom, že děj není
dovršen' ristí v lyrick! stav. Uskočná dvojznačnost, ambivalence
pŤírody jen dále stupĎuje její mámivou pŤitažlivost, která je v básni
zpŤítomněna dlouhlmi pasážemi lyrick1fch líčení. Srovnání s kte-
roukoli básní KYTICE názorně ukazuje, jak daleko se česká poezie
dostala od epické zákonnosti Erbenova pojetí m1ftu. U Heyduka
vládne nálada, citovy stav a jeho rezonance v pŤírodních motivech
(pňevza||ch z|iterární tradice i pŤímo odpozorovan1fch). Ve shodě
s lyrismem je koncipován i hrdina básně' kter! je snílkem pozdního
romantismu, neschopnym činu, opakujícím gesto nenaplněné tou-
hy. Tuto mez pŤekonává jen sv m uměním, které ve své vrcholné
podobě je syntézou celé životní zkušenosti, okouzlení i žalu, podJ
vědom1fch stop dětství i dospělosti, ziskri i ztrát. Tyto složky umění
jsou naznačeny v několika siln;ych strofách na začátku 5' zpěvu,
z nichž Jan Neruda, pňizprisobuje je poněkud svému vlastnímu ob-
razu, vyčetl poznání o lidském žtvoté,,,kter;í vlnami sv'j'mi poetou
zatočiv pÍivádí každého k tomu' aby vyhledal zas jen spásu ve
vlastní individualitě své a tím se stal opět cel1fm... Zmíněné místo
však pŤece jen vyznívá ve smyslu romantického stesku po ztrace-
ném ráji' po mládí lidstva; vyslovení tohoto stesku je Heydukovi
obsahem umělecké vfpovědi. Kouzelnj' dar, jehož se mládenci do-
stalo, se nestává nástrojem k dosaŽení jeho cílri (v tom se Heyduk
odchyluje nejen od m tu, ale i od schématu klasické lidové pohád-
ky) a jeho zušlechťující plisobení na mravní a sociální postoj poslu-
chačri (pŤerody pánri a králri k milosrdenství a svobodomyslnosti)
má zcela utopick;y charakter: jeho líčení zristává nejnaivnějším mís-
tem celé básně.

Lyrick! dojem posiluje také lehk! rytmus zpěvného daktylotro-
chejského verše, uspoŤádaného v celé básni jednotně do osmiver.
šov1fch slok s pŤeq|vanym rymem. Větná stavba se pŤitom beze
zbytku kryje s veršovym a strofickfm členěním (zák|adní větnj ce-
lek odpovídá dvojverší, po čtvrtém verši slokyje silnější pŤeděl a na
konci osmivetší závazny konec věty a pŤeděl tematick1f)' což dodá.
vá skladbě skoro písřovy charakter. Tímto splynutím větné into-
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nace s rytmem se Dědriv odkaz hlásí ke stylu májovské generace'
k jejímž pÍíslušníkrim Heyduk patŤi, i kdyžtémazdtojtlkrásy ažánr
poetické báchorky do jisté míry piivádí na mysl i soudobou a poz-
dější tvorbu Sv. Cecha a J. Vrchlického. Velk! d raz na melodič-
nost souvisí ovšem i s hudbou jako jedním z ristŤedních motivri
skladby; hudba v podobě vzpomínky na dětské pokusy s houslemi
byla podle pozdního autorova vyprávění i prvotním inspiračním
jádrem básně.

Dědriv odkaz je jedinou rozsáhlou pohádkou (menší pohádkové
pŤíběhy jsou soustŤeděny ve sbírkách N a pŤás tkách, |884, Na černé
hodince, 1900 aj., spjat1fch těsně se světem lidového vyprávění)
v bohaté, mnoha směry se rozbíhajíci a poměrně brzy zapomenuté
epické tvorbě svého autora;bylazahájenauž R ží povážskou (viz
BASNE) a pokračovala zejména idylickfmi ,,obrázky., a ,,kresba-
mi,, ze Sumavy a Pootaví (napÍ, Běla, |882, DÍevorubec, |888)
a nejméně žívotnymi skladbarni s lristorickou tematikou (mj. by-
ronsky Milota,|&75, Píseú o bitvě u Kressenbrunnu, |877, ve stylu
eptky z Rukopisu královédvorského, a Mahomed, 1888, využivající
prvk jihoslovanského lidového eposu).

Vedle novlch a novych vydání až hluboko do počátku našeho
století svědčí o oblibě Dědova odkazu i jeho dvojí zpracování
operní: J. R. Rozkošného (pod titulem Černé jezero) a V. Nováka
(pod ptivodním názv em, |925). mc

Devátá vlna . Viktor Dvk 1930
Název poslední sbírky V. Dyka se váže ke staré námoňnické pověsti
o deváté vlně' kteráje ze všech nejničivější a ohrožené lodi pŤináší
zkázu.I pÍi děsivosti tohoto symbolu však smrt a napjaté čekání na
smrt vede tentokrát u Dyka spíše do poloh životní moudrosti, téměŤ
k srníÍlivému,ikďyž naprosto ne pasívnímu pŤijetí neodvratného
osudu (rivodní báseř Soumrak u moíe). Těžiště sbírky je v re.
flexívním a intimně vzpomínkovém prvním oddílu. Myšlenka na
smrt je tu neustále pŤítomna; člověk jí hledí vstŤíc s váŽností a bez
hrrizy. Není pro něho literární poetickou pŤedstavou jako v Dyko-
v1fch mladistvfch knihách, a není ovšem ani spjata s hrdinskou obě-
tí pro národní věc jako ve sbírkách válečn1 ch (viz ANEBo), kde se
se smrtí básník poprvé hlouběji vyrovnal; nyní má konkrétní
a osobní podobu, ztělesĎujíc se jednak ve vzpomínce na zemŤelé,
jednak v pomyšlení na vlastní prost1Í a civilní skon. V této podobě
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pobízí smrt k jasnějšímu a zaujatějšímu zhodnocení pŤítonrn1fch
i ztracenych darri života a posiluje v subjektu potŤebu komunikace
s lidmi - komunikace bez Dvkova obwklého nedtivěňivého stŤe-
hu' Řada básní je vzpomínkou na nedávno zemŤelou básníkovu
matku a na vlastní dětství, které bylo i matčin1ym mládím. Ze sÍÍiď-
m1ich věcn1fch detailri a z citovanych slov pňímé Ťeči' jaká si v roz-
hovoru vyměriují jen lidé tavzájem si nejbližší, tu vzniká ovzduší
vŤelé intimity, z něhož organicky vyvstává metafyzické poznáni
nebo morální praktické vybídnutí k laskav m vztahrim mezi lidmi
(Neobratné ruce, Rožďalovice, StŤevíčky s naléhavym motivem
smrti náhle konkretizované pŤi nalezení botiček po zemŤelém star-
ším bratrovi). Vzpomínka na zemŤelé a pomyšlení na smrt prosvítá
i ze zprrihledněn ch obzorri Dykov1fch krajin; vědomí smrti je z ni-
tra rozechvívá, anižby rozrušovalo jejich smíŤlivou náladu. Dyk tu
zdaŤile navazuje na klasickou pňírodně meditativní lyriku Goetho-
vu a Morikovu. objevuje se maxima ,,pronést jesení chladnou svťrj
rísměv májoqf.. - vytaz potŤeby vytváŤet díla laskavá, obrácená
k lidem, posilující' která by zptisobila, že člověk zanechá po sobě
jasnou památku (báseĎ Listopadov!,m krajem)' Tak se nyní básní-
kovi jeví i Životní ríkol poutníka Mora z Dykovy epické skladby
Guiseppe Moro (1971), privodně hrdiny vykupujícího plněním nad-
osobního poslání svrij vypjat1f individualismus (báseř Poslední)'
Dykovo pÍiznačné ostŤe vyznačené a navzájem se nekryjící větné
a rytmické členění (s krátk;fmi větami a strojově pravideln1/mi verši)
je v poslední sbírce změkčeno lehk1fmi stylistickfmi náznaky písně
a melodičnosti založetou na v běru lyricky náladov ch a citově
rozechvělych slov.

Druh1f oddíl sbírky je složen z veršŮ portrétujících tvoŤivé
osobnosti české kultury: Jaroslava Vrchlického' Aloise Jiráska (dvě
básně, obě zdrirazřující Jiráskovo sepětí s Dykovlm milovanym kr-
konošs\fm krajem), Boženu Němcovou, otokara BŤezinu (také
dvě básně-Píi zprávě o smrtibásníkověhovoŤí o ztajeném Dykově
bratrství s hluboce mu vzdálenym a protich dn1fm básníkem; Kraj
básníktu zachycuje BŤezinu v krajině jeho dlouholetého sídla, Ja-
roměiic n. Rokytnou), literárního historika Arne Nováka. Další
básně pŤipomínají Dykovy někdejší pŤátele Arnošta Procházku
a básníka Josefa Holého, a také francouzského básníka Alíréda de
Musseta aj. V postavách česk1|ch spisovatelri se konkretizuje Dy-
kova koncepce národa jako kontinuity kulturní tradice, jednoty ži-
v1ich, mrtvych i nenarozenfch. - Verše inspirované Dykovym
vlastenectvím, které tu dostává kladn1f obsah ričasti na velkém díle
tvorby a obhajoby hodnot, tvoňí tŤetí oddíl. Tenje zahájenrozsáh-
lou básní o Janu Anrosu Komenském (Večer vyhnancťtv ); v básni
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List z kroníky jsou (ako už v pŤedchozím oddílu) citovány i vlas-
tenecké verše Nerudovy (Dyk pŤipomíná, jak v období skleslosti
a politick1ích porážek národního hnutí zazněla Nerud oyabáseí Jen
tld|y. oslavná báseri je věnována památce vítězného francouzského
maršála Ze Světové války F. Foche, jiná opět neznám1 m padl;fm le.
gionáŤrim' Vfznamnější však jsou verše' v nichŽ autor S vírou
a obavami medituje o budoucnosti Cech, země čekajících, nena-
plněnlch a vždy Znovu ohrožovan ch možností.

Po poklesu básnické intenzity Dykovlch veršri v pokusech
o drobnou epiku a objektivní lyriku dvacátfch let (rlapÍ' Domy'
1926) znametáDevátá vlna nové umělecké vzepétí i nov]il Dykriv
kontakt s širším okruhem čtenáÍti, jimž se Dykovo básnické dílo
odcizovalo mj. i konzervativní Žurnalistickou a politickou autoro-
vou činností v Ťadách národně demokratické strany. Devátou vlnu
ocenil i F. X. Šalda' ktery ze svlch daleko progresívnějších pozic
usvědčoval Dykriv nacionalismus z nedostatku konkrétnosti a
z lhostejnosti k lidu. Salda ukázal' jak ,,očistn1f pohled smrti.. do.
vádí básníka k tomu, co mu bylo dosud dáno jen v1fjimečně
k plnému prožití a splynutí se silnym okamžikem žjvota.

Dykova smrt pŤišla pouh! rok po vydání sbírky, a protože to ná-
hodou skutečně byla smrt ve vlnách' vrhla na posledni Dykovu
knihu matoucí pŤísvit, jako by v ní bylo vysloveno ,,tušení.., pŤed-
pověďvlastního osudu. Pro plnohodnotné vnímání sbírky je ovšem
nutno takovych pšedstav se zbavit: v textu Deváté vlny nejde tolik
o bezprostŤední blízkost smrti jako o budování životního postoje
ríměrného věku, o hledání zprisobu, jak prožít podzim života; ob-
dobí, jež podle básníkova poselství právě pro svou orientaci k smrti
se má naplnit pochopením pro druhé, moudrostí, otevŤeností k nej-
rrjzněi ším hodnotám životním. mc
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Sbírka v pozdějších vydáních věnovaná K. Tomanovi je rozdělena
do dvou oddílú, které nejsou obsahově ostŤe odlišeny; v prvém pňe-
vládá reflexívní a společenská' v druhém pŤírodní lyrika. V obou
jsou však reflexívní básně, které stále znovu kladou otázku po
smyslu poezie jak pro vyslovení základních konstant lidského osu-
du, tak pro praxi zápasu o spravedlivější svět. Konfliktní situace
v sociální Struktuie i politickém dění po1oviny tŤicát1fch let (nástup
fašismu, hnutí lidovfch front) staví básníka - dosud pÍevážně za-
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ujatého nadčasovymi tématy - pňed nutnost změn v dosavadní
orientaci tvorby. Básnická posedlost, v níž se oz vá elementární
qfkŤik lidství, má nyní vést (báseř Poezie) k ,,troufalému.. pŤed-
ztametávání budoucích osudri společnosti, k zpěvu o ,,dnech
sládnoucích svítáním.. ještě pňedtím, než se vynoŤí ve skutečnosti
samé. Jde o vyzvu k organickému v1Ívoji básnické metody využíva-
jícímu všeho plodného z minul ch fází tvorby: je to právě ,,posed-
lost.., rozpoutaná fattazíe, co podle této básně umožřuje poezii
dohlédnout pňes hranice daného. Započala tedy vnitňní pÍestavba
Halasovy poezie, která spěje k tomu, aby vyslovila revoluční postoj,
anlžby ustoupila od sqich bytostn1ich prožitkri a témat. Tak ero-
ticky zážitek se objevuje náhle ve své sociální typičnosti, okleštěn
bídou, která nedovoluje' aby se z lásky zrodilo ďitě (Milenci).
V básních nově hodnotících Máchovo dědictví se ukazuie - po-
dobně jako v MÁCHOVSKÝCH VARIACÍCH J. Hory"- sepětí
intenzívního proŽívání nicoty a smrti s revolučním bojem na bari-
kádách. Temnoty jsou vyzvou k bojové pohotovosti duše' plameny
noci z ní stírají rez a zbavují ji strachu ( Večer ) . V tomto ovzduší se
stupĚuje intelektuální vyostŤení Halasovych básní: slovo se stává
,jílcem myšlenky.., nemá blt už jen nástrojem sebevyjádŤení, ale
i pomocníkem pŤi hledání pravdy. Tlak sociální skutečnosti se
v mnoh ch básních projevuje alespoĎ jako zdrsnění hlasu, vybičo-
vání metafyzícké žízné, stupřování vášnivého postoje k nadčaso-
vym otázkám. Tak posílení plebejsky vzpurnych tÓnri v Halasově
poezii znamená dokonce pro některé básně zuže jejich pŤímého
společenského dosahu, jakousi svéhlavou zahryzlost do kosti nico-
ty. To je pŤípad rozlehlejší básně Nikde, která - v podivnych me-
taforách pln1fch nově tvoŤen;|'ch slov a slovních spojení nesen ch
spíše eufonick mi (nebo lépe kakofonickfmi) spojitostmi neŽ jed-
notou vyznamovou - pŤívalem expresívních vyrazi zahrnuje ne-
gativní pŤedstavu danou titulním pojmenováním. PŤíznačná pro
Nikde je litanická forma, tj. mnohonásobné obrazné pojmenování
téhož abstraktního pojmu s gestem vzyvání něčeho vznešeného.
Tento vyznam litanie je zátovečlbrán vážně a zátovei travestován;
submisivnost (pocit podŤízenosti) vriči nicotě je zpochybněna právě
vybušnou energií neologismli a metafor. Pojmenovací aktivita
mluvčího by pŤi skutečném zbožnění osloveného ,,Nikde..byla ne.
ná|ežttá,jejím v1fsledkemje to, že do adorace pronikají provokace
a nadávky. Za vybičovanou energií těchto apostrofvyciťujeme stej-
nou nezkrotnou odvahu' jaká formovala i Halasovy obtazy sociál-
ní revolty. (Litanie využil Halas ještě napŤ. v básních Had a Žena.)

Do pŤebudování Halasovy tvrirčí metody zasahuje touha bez-
prostŤedně reagovat na společenskou potŤebu, pocit povinnosti
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ričastnit se veršem zápasu proletariátu, kter1í - politick1Ým začle-
něním i životní zkušeností - byl také zápasem básníkov1fm. Bo-
jovn1i verš ve shodě s dosavadními Halasovlmi názory se stále jeví
jako málo ričinná, rezavějíci zbroj, ale v utrpení chud1fch se ozlvá
vriči poezii, orientované ke kráse' nevyslovená {čitka ( Zbroj sta-
rou...). Voluntaristicky zní program odosobnění, hledání rikrytu
v zástupech po porážkách v osamělém stňetání S temnotou (Verše
- Vyprahlj, žízní hněvu). Replikou na takové záměry je vzápétí
pocit odevzdanosti sn m a ,,spodním černym Ťekám.. stranou
událostí ( PŤiznání). - Celf první oddíl DokoŤán je tedy bojištěm
a vnitŤní polemikou' v níž se navzájem potírá mnoho stanovisek
a jež v obecné rovině ztlstává nerozhodnuta. Jinak však je tomu
v aktuálně orientované tvorbě z poloviny tŤicát1fch let; do l. vydání
DokoÍán z ní kromě vášnivého oslovení romanticky viděného re-
volučního proletáŤe ( Chudému) pronikl ohlas nešťastného povstá-
ní vídeĎského proletariátu (Vídeú 1934); stav ozbrojeného po-
vstání sejevíjako situace pravého života, ve které čin nahradil mar-
ná slova. V době vydání DokoŤán vznikly básně inspirované
ozbrojenym bojem na obranu demokracie proti fašistickému po-
vstání generála Fran5a ve Španělsku. (Halas se spisovatelskou de.
legací tehdy bojující Spanělsko navštívil a poté vyvíjel jemu na po-
moc širokou veŤejnou aktivitu.) Tyto básně zaÍazené do pováleč-
ného vydání Dokoňán patňí k vrchol m politické poezie mezivá-
lečné republiky. Hrdina básně Don Quijot bojující, kdysi pŤedobraz
blouznivého idealismu, pod tlakem sociální zkušenosti pÍechází
k bojové akci. V básních MiŤte a První máj ve Španělsku se formuje
styl pozdějších ridernfch básní z TORZA NADĚJE: zaměŤení na
hlasit recitační projev, stŤídání reálného detailu a citované hovo-
rové pňímé Ťeči s panoramaticky vidoucí, syntetizující metaforou,
pŤipomínky motivri z kulturní minulosti jako argumentri na pod-
poru současného zápasu.

Druh! oddíl Dokoi.án obsahuje vedle reflexívních veršri ňadu
básní pŤírodních. Některé uvízly v abstraktnosti jen intelektuálně
komponovaného pridorysu, v jinfch však se zĚetelně rlsujípočátky
konkrétního, barvitého stylu z pozdějších děl (Casy' LADENI)
hojně využívajících malebn1/ch slov pro označení pŤírodních reálií;
Znovu Se ozyvátéma krajiny dětství kolem Kunštátu. K pŤíští tvor-
bě také ukazují verše blízké dětské pŤedstavivosti ( Malé radosti).
K vrcholrim Halasovy pŤírodní poezie patií Podzim, v němž ve
spojení jímavého smyslového obrazu a hudebnosti s reflexí ožívá
a je pŤehodnocováno Halasovo téma osamocenosti: podzimní
tesknota je pŤetvoňena v symbol lidské chudoby a probouzí pocit
ričastné sounáležitosti, touhy pŤekonat bázeiz druh ch, zpŤístup-
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nit se jim, stát se vnímav m k ostatním lidem' Silnější potňeba
kontaktu se projevuje i oproštěním básně' ježjako pŤátelské oslo-
vení se stává pŤístupnou všem.

Zmnoha hledisek je tedy DokoŤán v tvorbě svého autora knihou
pŤechodu, vyostŤení niternych rozporri, zesílené myšlenkové akti-
vity. Sbírka není ovšem vyznamná jen tím, co pŤedznamenala, ale
svymi vlastními hodnotami, které spolutvoŤily obraz české poezie
v polovině tricát]''ch let. Halas se jí začlenil do období, v němž vy-
hraněné osobní a skupinové programy byly docelovány, prohlu-
bovány kritérii pravdivosti a společenského dosahu, otvírány
směrem k objektivní skutečnosti v celé její složitosti. mč

Duch a sYět . Jaroslav Vrchlicky 1878
Duch a svět pfedstavuje první svazek básníkova rozsáhlého cyklu
epicko-reflexívní historické poezie nazvaného Z|omky epopeje'
jenž měl nastínit duchovní v1ívoj lidstva od nejstarších dob až po
současnost. Cyklus je vybudován na tŤech žáwově odlišn1fch ty-
pech básnick1fch knih. K prvnímu patŤí sbírky, v nichž epické his-
torické motivy zvyraziuje zesíleny prvek reflexe (Duch a svět , Sfinx,
1883, Dědictví Tantalovo, |888, BreviŤ moderního člověka, |892,
Skvrny na slunci, 1897). Tyto sbírky vytváŤejí pŤedevším myšlen-
kovou osnovu cyklu. Druhf typ reprezentuje drobnější epika, která
historicklmi obrazy konkretizuje ideovou koncepci cyklu vytváŤe-
nou první Íadou (Staré zvěsti, |883, Perspektivy,l884, ZLOMKY
EPOPEJE, |886, Fresky a gobelíny, l89|, Nové zlomky epopeje,
|895, Bozi a l ide, |899, Votivní desky,1902, Epizody,1904). TŤetí
typ pŤedstavují obsáhlé samostatné epické nebo epicko-reflexívní
skladby (Hilarion, 1882, Twardowski, 1885, Bar Kochba, |897, Pí-
seř o Vinetě,1906). K nim se Íadí i dva svazky M|t (1879)'znichž
první pŤináší české legendární látky, a také sbírka Selské balady
íl885) s tematikou revolučního selství' která ovšem je rízce spjata
i s Vrchlického vlasteneckou a politickou poezií.

Myšlenka cyklu se zrodila za Vrchlického vychovatelského pri-
sobení v Itálii a souvisí s tehdejším básníkovlm intenzívním stu-
diem románskych literatur. Zvláště ve francouzské poezii existují
po celé 19. století pokusy o básnické ztvárnění vlvoje lidstva
(V. Hugo, Leconte de Lisle aj.). o poslání cyklu se Vrchlick1f ob-
šírněji rozepsal roku 1875 vjednom ze sv ch dopisri z ltálie: chce
všem svym sbírkám vtisknoutjednotn1f cí|,ukázat člověka vjeho
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dějinném v1fvoji, pŤičemž historie, filozofie, dogma i legenda, ná-
boŽenství i pověra by tvoŤily jedin1 Ťetěz tohoto rozvoje. Je si vě-
dom, že zachytijen zlomky; proto se hodlá soustÍedit hlavně na
etické jádro člověka' které by postihl myšlenkově, formou moderní
reflexe. Zárovei se pÍiznává, že tento člověk bude pod rrizn mi
maskami on sám se sv mi soudob1imi snahami, tužbami a zápasy.

Jestliže první impulsy k této lidské epopeji nabídla francouzská
literatura, pak ideovou osnovu prvním svazk m dala moderní věda
se svym historismem podložen1/m vlvojov1Ími teoriemi a Darwi-
novym učením. Tato věda se hlásila k pŤesvědčení o postupném
zdokonalování lidstva, o jeho stálém pŤibližování se ideálrim svo-
body, humanity a společenského pokroku. Konkrétní podobu této
ideové osnově však v souhlasu s načrtnutym plánem z italského
dopisu dala autorova subjektivita, která sice v prvních svazcích se
o tuto osnovu opírala, ale postupně' jak se měnil autorriv vztah
k současnosti, si ji podŤizovala, vtiskujíc jí rysy okamžitého básní-
kova citového naladění. A tak po dlouhá léta vznikající cyklus
neustále kolísá mezi vírou v lepší pŤíští a skeptick1fm vztahem
k perspektivám lidstva, mezi oslavou ideá|ri' poezie, lásky a krásy
a rítočnou kritikou společnosti. PŤitomjako celek se neŤídíjednot-
n m kompozičním plánem, jednotlivá období lidského vyvoje se
v dalších sbírkách opakují, mění se jen jejich pojetí podle toho, nač
v dané chvíli básníkova subjektivita kladla největší driraz'

Sbírka Duch a svět je zasvěcena památce básníkova otce. Obsa-
huje Prolog a Epilog amezi nimi čtyŤi tematicky a časově rozlišené
oddíly: |. ohlasy pravěku,2. Helénské motivy,3, osnl legend stŤe-
dověkj,ch, 4. Problémy. Jako vstupní svazek cyklu má kníŽka vše-
chny rysy počátečního zaujetí optimisticky naziranymi perspekti-
vami lidstva. Je v ní patrn mladistvy elán básníka, ktery v plné
dtivěŤe ve vlastní síly se neleká sebenáročnějších rikolri. Zato sbírce
zcela schází vlastní dějinn1f v1Ívojov zÍetel, a to pŤesto' že je pŤe-
váŽně obrácena do minulosti lidstva, že pŤináší i obrazy konkrét-
ních historickych událostí a že se v její kompozici uplatřuje dějinná
chronologie (od vzniku světa pňes staré Řecko k stňedověku). Kni-
ha tedy neobsahuje historickou epiku v plném slova smyslu; místo
ní tu pŤevažuje reflexe a s ní básnickáfantazie. Reflexívní charakter
sbírky ostatně naznačuje už moto k Prologu, pÍevzaté z V. Huga
(''Clověk nutí sfingu, by mu držela lampu..) i sám Prolog s titulem
Věkové, v němž pÍed bohem defilují věky s Ťadou nezodpovězenych
otázekpo svém smyslu; i básník se tu pŤiznává ke klíčícím pochyb.
nostem o své době, ale také ke svému optimistickému poslání: ,,Buď
lidstva vesny skňivánkem, Ó písni!.. UŽ z Prologu je tedy zÍejmé,Že
básníkovy perspektivy nemají charakter pÍedem d,ané teze, Že je
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autor vydobyvá na tajemné sfinze, uprostŤed meditací nad záhada-
mi lidského bytí i existence světa.

ZvIášÍ.vyrazně se symbiÓza moderní reflexe s básnickou fantazií
uplatřuje v prvním oddí|e ohlasy pravěku, kter zpracovává|átky
Starého zákona od vzniku světa. A zaÍímco reflexe tu vede k mo-
hutn m kosmogonickym vízím, básnická fantazie spŤádá m!ty'
které po svém modifikují biblické pŤíběhy. Dochází tak k podivu-
hodné směsi poznatkri vědy (obraz vzniku světa báseí StvoŤení,
líčení geologick 'ch vrstev Zeměv stejnojmenné básni) s autorovou
mytotvornou aktivitou, která napňíklad pŤiměje anděla obdivovat
Zemi a s nechutí Se Vracet do ráje ( Andě l ) , ztození Evy proměřuje
v oslavu ženství a zdroje poezie ( První bťlh) , |íčí, jak se v bratro-
vrahovi probudilo svědomí ( První obět,); nakonec básník oslovuje
a oslavuje jako integrující a stabilizující společenskou sílu, plod
lidského ducha' samotn mytus: ,'dej sílu mdl;fm a slab1lzm těchu, /
neb lidstvo žije' dokud bá1|', (My|tus).

V druhém oddíle nazvaném Helén'ské motivy vystupuje ještě v1f-
raznéji do popŤedí autorova subjektivita. Projevuje se tu totiž
mnohem zŤetelněji než v pŤedcházejícím oddíle básníkriv vlastní
názorovy svět. V antickém Řecku Vrchlick! shledává ideál, matku
umění i Žítí, z|atou dobu a mládí lidstva' čas, kdy člověk žil v sou.
ladu spŤírodními Živly a kdy si stvoňil i bohy jako symboly své síly.
Toto Recko je proto cele světem bájí' z historick1fch postav se tu
objevuje jediná - básník Hésicldos, a to zase jen proto, že v básni
Theogoniá vytvoŤil soustavu Ťecklch boh:& ( Hesiodl. Vrchlického
reflexe nyní směŤují k apoteÓze tohoto ideálu, zatímco zaujetí my-
tem konstruuje epická podobenství k oslavě harmonie, lásky, ženy,
krásy a poezie (Akteon, Psyché a satyr, Kentaur) ' I v následujícím
oddíle je stŤedověk1Í mnich unesen krásou antické sochy nahé ženy
( Socha) , Poezie se tu stává také dědicem dávn1fch m1ftri, které vy-
tlačila věda hledajíc pravdu, a tak ',teď jen v písni mluví brih!..
( Pythie).

Konečně ve tietí části knihy s titulem osm legend stŤedol',ěkych se
básník v názorovy svět projevuje takika nezávisle na zvolené his-
torické době. Utvar legendy je tu opět jen m tus pojmenovan stŤe-
dověkou terminologií' rreboť právě ve stňedověku našla legenda
svrij vznik i největší rozšíiení' S vlastní legendou nemá tato epika
většinou nic společného, ať už v ní vystupují historické postavy (Cid
v sociálně laděné básnl Klasy chud|ch odmítá pŤi návratu z vítěz-
ného taŽeníjet pŤes pole chud1Ích' ač tím riskuje pád do propasti), ať
postavy mytické, ojediněle i obojí najednou (Dante a Ahasver jako
vyhnanci z Florencie v básni Dva vyhnanci). Dokonce sem zablotr-
dila i lyrika, když Ahasver apostroíuje šťastnou matku Zemi (Jarní
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zpěv Ahasvera). Pro poznáni básníkovy evolucionistické víry mají
vyznambásně Legenda o Antikristu a Na prahu ráje.Y první pŤed-
stavuje Antikrist věčně neukojeného ducha člověka, jenž vítézínaď
tmou a podmařuje si pŤírodu, jehož vlastí je cel! vesmír a jenž
vzlétne i k nebi. V druhé pak brih nezatratí člověka odvrhujícího na
cestě za pravdou ,,staré bludné báje.. i ,,hnusné okovy... Byťi ,,strhal
s nebe hvězdy í zoÍí l"-fchodní.., brih zahrne ho láskou, neboť ,jen
láskou trvá božství, jen láskou žije svět!...

Poslední odďí| Problémy zavádí čtenáŤe užzce|a mimo historii
i epiku do oblasti reflexe. Nejde tu pŤitom o myšlenkové shrnutí
pÍedcházejících oddílri; Vrchlick1f se tu vyznává ze svych ryze Sou-
časnlch duševních zápasi, rozporri a kolísání. Několikrát s rictou
a pokorou stojí pÍed velebností pŤírody, v níž v duchu panteistic-
kého učení nalézá vtěleného boha, a|e zátoveí objevuje s Darwi-
nem, že její klid je klamny, že ív ní probíhá krutě boj o žívot ( Nad
močálem),Ytdi,že země nem že uživit chudého, a klade si otázku,
jak skončí tento boj o život, zda pňedstava ,,že šťastnější kdys pÍijde
pokolení.. není pouhlm snem ( Poslední klas) . Zmítá se v hoÍi,když
pozoruje, jak kejklíŤ využívá vlastního dítěte k riskantním vystou-
pením v honbě za skromn m vfdělkem (Dítě kejklíÍovo), tváÍí
v tváŤ pŤírodě si klade otázku, co je a kam spěje člověk. Nakonec
však všechny tyto pochybnosti pŤeklenuje optimistické pŤesvědčení
o nesmrtelnosti života, jenž vítězně odolá i kosmickfm katastrofám
(cyklus znělek Zvony večernl); stejně tak i člověk povstane jako Fé-
nix vždy znovu nezkrušen k novému Životu ( FénixJ. Svou víru bás.
ník opírá o génie, titány lidského rodu' kteŤí nedbajíce pohrdání
a posměchu jdou stále vpÍed za svou myšlenkou. A tak i Epilog
(s titulem Neznámilm bohťlm a podtitulem Hymna budoucích po-
kolení) m:Ů'Že vyzníÍ v hluboké pŤesvědčení o síle lidského ducha,
kter! v harmonii s pŤírodou odhalí všechna tajemství člověka' Ze-
mě i kosmu.

Sbírka Duch a svět znamená vyvrcholení Vrchlického raného
tvrirčího období. Autor se v ní pŤedstavil jako univerzální tvrirce,
jenž po májovcích vnáší zcela nové rysy do qfvoje české poezie:
reflexívnost, vyznačujicí se pronikavostí otázek i šíŤí záběr , tvťlrčí
fantaztí, která si pÍivlastřuje a po svém pŤetváŤí historické děje i tra-
diční m;fty, a konečně i nové pojetí básníka jako věštce a zároyeit
i soudce lidstva' kter! v kontaktu s evropskou poez1í a moderním
myšlením pŤekonává obzory poezie zižené na službu národním
zájmrim a kter! v poezii shledává nejvyšší hodnoty, povznášející
člověka nad všednost a ritrapy každodenního života. VytvoŤil si
také osobit! styl: rozvětvenou větnou periodu, bohatě členěnou
větní'nri závislostmi a provázenou četn.ími parentezemi a inverze-
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Duch a svět - Jaroslav VrchlickÝ

mi, verš s pravidelnym metrem (zpravidla jambicky vzestupn m),
jehož strojová pravidelnost je oživena intonační rozr zněností ši-
roce rozvitych vět plnlch zvolání, otázek a apostrof. Tento zvukově
bohat1f verš spolu s básnickou obrazností, která hromaděním ob-
ruz:& zmnožuje básníkovu pŤedstavu a jeŽ neustále kumuluje slova
stejného nebo pŤíbuzného vyznamu (,'Cos rovno vzteku, posměchu
a hněvu / mu spělo tváŤí, pielétlo mu tahy..). vytváÍí Vrchlického
svébytny, vzletně patetick1f rétorick;í styl' v němž nositelem vyzna-
mu se stávají zpravid|a obsáhlejší slovní celky (věta)' a to na ríkor
vyznamové nosnostijednotlivého slova. Tento styl obohacuje i Ťa-
da zvláštních prostŤedk , zď r aziujících svébytnost básnického
jazyka: neologismy (čarolet), krácení slov (vše kroky místo všechny
kroky) nebo naopak jejich složeniny, zvláště u adjektiv (světlovln-
ny, mlhotkan , tmavoŤasn1!'), nadměrná frekvence apostrofickych
citoslovcí, vokalizace neznělych pšedloŽek aj. Některé z ntch maji
ráz pouh1ích licencí a Vrchlick! je uplatĚuje v zájmu dodržování
pravidelného metra; pŤedevším však se tyto poetismy stávají sou.
částí osobitého projevu, kter!.m se poetick1i jazykvyrazně odlišuje
od jaz,yka běžné komunikace.

I tu se již také projevujezájem o rozmanité strofické ritvary svě-
tové poezie. Vedle lyrick1fch sonet se ve sbírce objevuje i složit1Í
tvar Spencerovy stance, j ež je lžívána hlavně v epice; je pojmeno-

vána podle anglického básníka l6. století, kter1f obměnil privodní
stanci italského privodu. Tvoií ji devět jambick1fch verš (osm pěti.
stop ch azáv&ečny šestistop1| alexandrín) r movan ch ababbcbcc
( Dva hlasy ) .

Duch a svět Se Ťadí k těm svazkrim epopejního souboru, v nichŽ
reflexe pŤevažuje nad epicklmi složkami a stává se páteŤí celé knihy.
Kosmickou poezií provázenou pŤesvědčením o schopnosti lidského
P|znání proniknout k záhadám vesmíru Souzní s Nerudovymi
PISNEMI KOSMICKYMI' vydanymi v témŽe roce jako Duch
a svět; navazuje zároveĎ na tradici založenou v české poezii K. H.
Máchou. Sbírka vyšla uprostŤed probíhajících bojli o charakter
Vrchlického poezie, které konzervativní kruhy kolem časopisu
Osvěta vyčítaly zálibu v cizích látkách a nezájem o potieby národ-
rrího zápasu. Sama se pŤedmětempolemik nestala, pňesto právě nad
ní se Jan Neruda jednoznačně vyslovil k probíhajícímu sporu:
,,Básník pěje to, co mu duši roznítilo, a pěje-li to krásně' unrělecky'
činí tak vždy avždy na velik1Í prospěch českého ducha, českého pí-
semnictví vŮbec. Toťje stanovisko avyznammoderní poezie české,
jak jsme ji zahíji|í v letech padesátfch' stanovisko všech moderních
národri, a jen ten mriže byt proti volnosti myšlenek' kohož kruh
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Elegie - Jirí orten 1946

Pátá ortenova básnická sbírka byla uspoňádána těsně pňed básní-
kovou smrtí v krut1ich podmínkách okupované zemé, z cenzurních
drivodri však mohla vyjít až po druhé světové válce.

Sbírka je souborem devíti elegií (elegie je v moderních evrop-
sklch literaturách báseř smutečního ladění, kontemplace nadsmrtí
člověka, zánikem hodnot apod.), v nichž básník resumuje svrij do-
savadní žívot a loučí se se vším, co tvoŤilo jeho mládí, pŤedevším
s láskou a s naivní vírou, že snadno najde smysl svého života. První
dvě elegie, promítající se na horizontu ztracené lásky, ,jež našla
svého Kaina.., jsou naplněny pocitem nenávratnosti. Vše plyne
a pomíjí (,'Vraťte se věci, jež jste pomáhaly nésti kŤíŽ dne... Těžítka
moje, vraťte se mi zase. TěŽké je nemít vás, vy určité a pevné..), jen
smrt a země je věčná. Básník, napínan zkostí mezi životem a ne-
bytím, pÍr.1ímá smrt jako poznanou nutnost, protože svou existenci
pociťuje jako vinu. Ale jeho srdce, jeho mladost nechce ještě,,uvítat
hrob.., protoŽe je zde ještě ,,milenka země.., která mu vychází vstŤíc
svf m j arem. orten j i v máchovsky rizkostném zpěvl zaklíná (,,o ze-
mě... Krásná, Hluboká a Pevná..), mytizuje ji jako jedinou milen-
ku, jako jedinou stálost v plynoucím čase.

V tŤetí e|egii už mizí napětí mezi básníkovou touhou a ztracenou
láskou, místo toho vchází všudypŤítomná rizkost a klade otázky '
Bylali smrt pŤijata jako vykoupení za naše viny, zrazuje.li i láska
(,'A ani lásky není! Dívky spí na ložích a jejich loŽe lžou!..) a zlo se
nám vítězně směje do očí - je život snad jen absurdním snem? Na-
vzďory této absurditě jej však básník pŤijímá, protože je zde stále
ještě tvorba, která dává možnost pÍežití, V závěrečné částí Tíetí
nalézáme alegorii o pŤevozníkovi, kterou mťtžeme chápat jako v!-
zvu ke vzpouŤe proti smrti tvorbou: ,,Cosi je pŤed tebou. Je pozdě
umírati. Rozvědky obzor Íika1i, že jde den...

PŤed dalekou cestou, která básníka čeká, je nutné se rozloučit se
šťastnou dobou dětství am|ádí, kdy ,'malí byli jsme i pro nejmenší
rakev... V elegickém tÓnu loučení ( Čtvrtd, Pátá) skládá orten s ne-
obyčejnou citlivostí pro vfstižn;f detaiI jakousi kaleidoskopickou
mozaiku šťastn1fch okamžikri dětství, které se mu jeví z ,,protější
strany.. života jako rá1. Zachycuje i své první kroky v Praze, kde po-
znával ,,vratkost světa.., jehoŽ je ,,chorym dítětem... Chce se opŤít
o ,,něžné rameno věcí.. a volá na pomoc slova, aby mu vrátila mi-
zejícíjistotu dětství. orten si však uvědomuje, že tento ráj je nená-
vratně ztracen, a proto _- chce-li zristat práv svému rídělu, jehož
tragiku píijal - musí své dětství a mládí sublimovat v díle jako sen;

myšlenkov1f je vribec obmezen... zp
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jen tak nebude porušena celistvá pŤísnost básníkovy cesty vpňed,
,,až za smrt,,.

Po dvou pŤedchozích elegiích' v nichž básník proputoval
v lyricky podmaniv1|ch asociacích šťastn! prostor dětství a mládí,
shrnuje nyní orten své poznání do alegorie o cirkusovém poníkovi
(Šestá),kter! neznáodpověďna otázku proč?, ale ví, že musí sloužit
dál, protože je tím, co dělá. Tato existenciální alegorie o sisyfovské
absurditě lidského ridělu je jak;fmsi pňedznamenáním Ortenova
nejvyššího mravně filozofického vzepětí, jímž je nesporně Sedmá.
Tato elegie, napsaná formou dopisu Karině (dánské spisovatelce
Karin Michaelisové, autorce románu o erotickém životě stárnoucí
ženy Nebezpečnj, věk), jíŽ se básník zpovíďá ze sv ch lásek, je
vrcholem j eho sebepŤetváŤe ní. Y otázkách, pŤipomínajících M áchu
právě tak jako barokního B. Bridela' Ťeší orten svrij vztah k nábo-
ženskému transcendentnu, aby posléze Boha popŤel, navzdory
samotě, která po jeho pádu zaplĎuje svět. Básník docházíkpozná-
ní: Život je absurdní sen (,'neměl se mi však zdát, když jsem se ne-
probudil..), proto v něm Brjh nemá místo. V tomto vyprázdněném
světě je vše ovládáno narcisovsk m paradoxem; každ1f objekt na-
venek zaměŤené touhy či chtění mizí jako pŤelud, jakmile je na do-
sah' Vjlchodisko však není ani v zahledění do vlastního nitra: sub-
jekt touží spatŤit sebe sama v zrcadle ciáho vědomí. V melodičnosti
ortenov'.fch alexandrín i v oslovení Kariny rozeznáváme touhu po
druhém člověku' po porozumění, jehož se mluvčí Sedmé vášnivě
dožaduje.

Po metafyzickém vzepětí a dramatické konfliktnosti pŤedchozí
elegie následuje osmd;je psána ťrsečně strohlm veršem a pŤináší
jakési vyrovnání a usmíŤení. orten pŤijal smrt jako paradoxní zro-
zení, jímž se vchází do ,,sněného světa.., jehož jedinou realitou je
tvorba, poezie, básníkovo nové transcendentno. Byla.li smrt tvor-
bou integrována do Života, mriže se básník rozloučit s minulostí,
aniž by ji ztrácel,. ona žije a bude žít dál v jeho dile.Proto je Devátá,
jížseuzavírá ortenriv elegick! cyklus' písní loučení a dík za vše, co
bylo a čím básník žil. Podmaniv m pásmem lyrick1fch enumerací
opěvuje orten všechny krásy, radosti i žaly, které mu život dal,
a,oďcházinyrize sqfch elegií.., protože,,teďona (smrt) chopila se
žez|aa jalase náš život formovati... Navzdory tomuto poznání však
básník nerezignuje' chce svou písní prolirrri()\ltt tle l l() irŽ tlt l konce
(,,Jsme sníh, když mlčíme..- to je vychozímotiv Devaté)' protože
to je jediná svoboda, jež mu zbyla v hrrizném světě nesvobody' Tato
víra v osvoboclivou moc poezie je zároveř i vírou v nepŤemožitel-
nost lidského ducha; v tom je zák|aďni mravní poselství ortenova
básnického díla, jeho oda na radost, jíž vrcholí a končí jeho
tragicky pŤervan! básnickjl v1ivoj.

E|egie - JiŤí orten 53

Do pŤevážně lyrické struktury ortenovy poezie, založené dosucl
na monologickém vyslovování pocitri lyrického subjektu, vnášejí
Elegie prvek dějovosti. Realita, která byla dŤíve často zniterĎována
až k sentimentu (značnf vliv měl na Ortena v tomto směru fran-
couzskf básník F. Jammes), je v Elegiích zabirána v mnohem větší
šíŤi. Jak je vnímána i drsná protikladnost reality' ortenova poezíe
se dynamizuje; alegorie a rtuné epické vsuvky vytváŤejí jakousi
vnitňní dramatizující polemiku s plynul;fm pásmem lyrickfch aso-
ciací. Vpádem epické věcnosti a pŤedmětnosti do lyrické struktury
ortenovy poezie se také rozšíŤily básníkovy vyrazové možnosti,
vyběr slov a motivti. A navíc tento vpád umožnil ortenovi jisté
osvobození z mnohdy až pŤíliš svridného melodického Stereotypu
jeho poetiky. Zároveíl v těchto vnitŤních proměnách ortenovy
poeziena|ézáme i drikaz usilovného hledání v.fchodiska, jež by bás-
níkovi dalo moŽnost včlenit své subjektivní existenciální drama do
objektivních společensklch souvislostí. Realizaci těchto tendencí
však znemožnila básníkova smrt. im

Golgata -
Josef Svatopluk Machar 1901. 1904
Golgata pŤedstavuje nejpestŤejší Macharovu sbírku; ve svém dru-
hém, definitivním vydání obsahuje politickou lyriku, lyriku sociál-
ní, náladovou a reflexívní, elegii i epigram, ža|m j traktát, dále
drobnou i větší epiku, romanci a legendu i blasfemick1Í pamflet.
Jádro sbírky tvoŤí historická poezie, k níž se Machar uchyluje, aby
prostŤednictvím motivri z minulosti v podobě alegorií nebo sym-
bolri vyslovil - stejně jako ve své lyrice - svrij vyhraněnf osobní
soud o soudobém světě. Jednota básníkova názoruje takéjedinfm
tmelem celé té rriznorodé směsi. Básně ruznjch žánru a stylri jsou
nadto tematicky soustŤeděny ke dvěma základním okruhrim. Ho-
voňí o tom i básníkova prozaická rívodní glosa: ,,Brih - nábožen-
ství - kněží, vlast - vlastenectví - vlastenci, nekonstruoval jsem
sice z těchto pojmri pŤítomnou knihu, ale ex post vidím, že ta kon-
strukce v ní jest. Jiné básně... jsou pŤidány jako ornamentální v1 -
plř...

Ve shodě s tím obsahuje sbírka skutečně tŤi samostatné oddíly
nazvané ornamenty I,II,III. V prvém zníchpÍevažuje subjektivní
lyrika; teskné podzimní pŤírodní nálady korespondují s duševním
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Stavem lyrického subjektu, s jeho nostalgíi a rezignací, která sice
má i ryze osobní zabarvení (rozpor ideálri mládí s tím , co znichzby-
lo), ale vyvěrá zároveí z kritické nespokojenosti se soudob m
uměním i společností: společnost je ironizována parodií didaktic-
kého nabádání k moudrému a spoŤádanému životu. - Druh! oddíl
ornamentťtpŤináší naproti tomu málo soudrŽnou směs básnickfch
vizí, ponorri do lidské psychiky (pŤíběh o snadném probuzení
dravčích pudri v člověku se zolovsk m názvem La béte humaine
: Lidská bestie) apod.; jsou tu i parodické sty|ízace na zprisob
starobylé rytíŤské romance a past1fŤské idyly ve slohu osmnáctého
sto|etí(Z dob Werther's Leiden-v titulu s narážkou na slavné dílo
J. W. Goetha, s nímž má jinak báseĚ velice málo společného). -
Sqfmi hodnotami nejvíce nesourodá je pak tŤetí Ťada ornamentú..
vedle pronikavé aktualizace moudrosti , žívotní distance a stoické
pevnosti Valeria Asiatica (postava zTacíta), jež paÍÍí ke stěžejním
dílrim Macharovy historické poezie, a vedle mohutné sociální vize
V noci prvního máje , v níž verbíŤ Bída pŤedvádí Smrti své regimenty
mrtvych dělníkŮ' je tu i apokryfní legenda o Josefu Pěstounovi,
konvenční folkloristická romance z tŤicetileté války i sarkastick
vánoční pamflet na víru v Krista a lepší posmrtny život.

Básník v vztah k náboženství se ustalujev záklaďnipňesvědčení,
nejlépe vyjádŤené v promluvě Satana k JeŽíšovi v titulní básni Na
Golgatě: Kristova oběť nic nezměnila na Ťádu světa, zrodila jen no-
vá krveprolití, nová otroctví a nové zločiny, hromaděné teď v jeho
jménu' Proto se básník odvrací od náboženství avítá každ1f projev
nevíry zmocřující se po staletích znovu světa; proto také v závěreč,.- 
né básni celé sbírky kŤísí ňímského císaŤe Juliána Apostatu, odpad-
líka od kŤesťanské víry: ,,Vstař, trrin tvrij je zvrácen, Ťíše rozmetána
- / však bratry najdeš!.. V protináboženském duchu tvoŤí Machar
též několik nepŤíliš zdaŤen;fch humorně satirick1fch vizí o konci
Satana a konci papežství. Zároveí však v kontinuitě zápastl
o spravedlnost spatŤuje - neméně provokativně - souvislost mezi
Ježíšovou obětí a soudob;fmi popravami francouzskych anarchistri
Ravachola, Vaillanta a Henryho (báseí Vize).

Závažnějši a také básnicky v raznější postavení zaujímá v Gol-
gatě Macharriv vztah k vlasti a vlastenectví. Projevem jeho kritic-
kého poměru k současné politické praxi pŤedstavitelŮ národa je
několik otevŤen ch i alegoricky zašifrovan ch invektiv. Machar je
pŤesvědčen, že ve vlastenectví, jak je v současnosti politicky pojí-
máno, se cele projevuje egoismus vládnoucích tŤíd' a v drisledku
toho se vlastenectví stává zástěrkou pfo domovnické služby panu-
jící Vídni; aby tento pojem znovu nabyl své hodnoty, je tŤeba po-
stavit šibenice pro ,,pril miliÓnu vlasteneckych hrdel' těch ňvoucích
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vlasteneck ch hrdel.. (Píseil rodinnrÍ). V protikladu k vládnoucímu
nacionalismu básník spojuje národní otázku s problematikou so-
ciální; dělnické hnutí podle odvážné Macharovy teze právem dává
sbohem vlasti, .,staré zlé maceše.,, která se ,,zh|íží v opičí lásce l
v lotrech svych, sobcích a darebech..; básník sám pak proti tomu
individualisticky vyhlašuje: ,,má vlast jest jen ve mně...

otázky náboženství, vlasti a v|astenectví i subjektivní lyrika Gol-
gaty pŤedstavují myšlenkové uzrání tematiky, která se ozlval'a
i v dŤívější Macharově tvorbě. Pro Machara typická je i forma této
poezie, která klade diraz na stŤídmou věcnost (pŤedmětnost) sdě-
lení, popŤípadějeho satirické zvyraznéní, a nejvíce se koncentruje
do stroze rétorické podoby traktátu, žalmu nebo modlitby.

Novou složkou Macharovy tvorby se v Golgatě stává epická,
lyrickoepická a reflexívní poezie s náměty z dějin;jsou jí věnovány
zejména oddíIy B h a král a Šaškova tragédie. PatŤí sem několik
portrétri dějinn1fch postav podávan1|ch obvykle ve vědomém roz-
poru s jejich dosavadním konvenčním obrazem a pňibližovan1ich
čtenáňi zvnitŤku zachycením jejich zprisobu myšlení, kterym ostŤe
kontrastují se svym okolím a dobou. ZvIášť, patrné je to na antic-
k ch hrdinech Diokleciánovi, Valeriu Asiaticovi, Juliánu Aposta-
tovi a Neronovi (v jehoŽ krutém šílenství objevuje Machar básní-
ka-dekadenta, Baudelairova praděda' jemuž umdlená doba strávila
duši) a pak na postavách biblickfch (králové David a Šalamoun).
Všude tu volí Machar vyrazné individuality uchovávající si odstup
od své společnosti a V tom smyslu vytváÍí i analogie své vlastní
distance od soudobych česk1ích poměrri. Jeho básnické rísilí - pŤi
záměrné jednoduchosti stylistick1fch i rytmick1fch prostÍedkti - se
soustŤed'uje k prohloubení psychologické charakteristiky, a to mj.
v souhlasu se soudobymi vědecklmi pňedstavami o mnohorozměr.
né, vnitÍně zvrstvené a rozporné lidské osobnosti' Protikladem
těchto více méně obdivn1fch portrétri je trojdíln! cyk|us Ferdinan-
dus II, kde spolu s podlostí a pokrytectvím Machar naopak zdri-
razĎuje lidskou prriměrnost bělohorského vitěze, a pak portrét
Napoleonriv: v básni je mu vysloveno sarkastické poděkování' že
navrátil lidstvo bohu, prelát m i králi a že mu pouštěl tak dlouho
Žilou, až mu obnovil skálopevné zďraví, kter1fm se dodnes mťtžeme
pyšnit. (Další historické básně jsou věnovány fiktivním postavám
matek Jana Husa a Jana Žlžky, a také císaňi Josefu II, kter mezi
zemŤelymi vládci jedinj' vyvolává záchvat vášnivé lásky v děsivé
krvavé ženské postavě, alegorii francouzské revoluce)'

Zde popsaná definitivní podoba Golgaty, jak jiznámezdruhého
vydání, vznikla ze dvou sbírek: z prvního vydání Golgaty a z knihy
veršri stroze tazvané 1sg3-]896. Tuto sbírku autor poždeji zrusil
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a hlavně její historickou poeziízaÍaďil do druhého vydání Golgaty'
(Zbytek s některfmi nov1Ími básněmi a s několika čísly z privodní
Golgaty vytvoŤil pak sbírku Péle-méle.) Touto genezí si lze také
vysvětlit velkou rriznorodost definitivní Golgaty. Nejednotnost
sbírky je dána i tím, žeyznIkalave tŤech zce\a odlišnfch po sobě ná-
sledujících situacích: v době největších autorovlch nadějí na spěch
reformního literárního i společenského hnutí' tj. bezprostňedně
kolem manifestu České moderny, a pak v době autorova hluboké-
ho pesimismu po rychlém rozpadu tohoto uměleckého seskupení'
od něhož si Machar sliboval všestrannou obrodu kulturně politic-
k1fch poměru. Vedle toho je v Golgatě zastoupeno i období nového
vnitňního vyrovnání, provázené až aristokratick mi individualis-
tickfmi gesty - tento rozchod s tradiční kolektivitou národního
hnutí znamenal pro Machara i sblížení s hnutím dělnickfm. Něko-
lik básní zachycuje tedy i tento postoj, pro kter1f byl Machar kriti-
kou napadán, že se podbízí sociální demokracii. odtud ívzájemná
pro tikladnos t mezí rtnnlmi časovf mi verši (soustŤeděn mi pŤede-
vším v oddílu Časové glosy): Moderní, Piráti nebo Solus siĎi jsou
plny sebevědomí a plchy na množství nepňátel; v jin1fch (DohoŤelo,
dohoŤelo..., Elegie o umění aj, z oddílu ornamenty I) se ozjvají tÓny
rezignace a skepse; a konečnějsou tu i verše, které ve shodě se sou-
dob1fmi neorenesančními tendencemi volají po harmonii a jasu
v umění. Rriznorodost Golgaty nepramení tedy jen z bohatství
druh , žánrt a forem, ale také z proměřujícího se básníkova myš-
lenkového světa; sbírka se stává takŤka autentickym souhrnem
dokladri o jeho nejosobnějších stanoviscích a názorech. Kritika ji
chápala jako ideové vyristění a vyhrocení básníkovy dosavadní
tvorby; zároveř vjejí historické poezii právem shledávala vykroče-
ní za nov mi umělecklmi cíli. Historická tematika později u Ma-
charazcela pŤevládla v obsáhlém básnickém cyklu Svědomím věkťt.

Had na sněhu . Bohuslav Reynek

zp

1924
Sbírka zahrnuje - kromě rivodního epigrafu - 37 básní v proze
a závěrečnou báseĚ veršovanou. (Jeden zprozaickych textťr spon-
tánně do veršri pŤechází.) Pňi jednotné, prisobivé a intenzívní styli-
zaci jsou žánrové zák|ady těchto básní rozmanité: jsou tu deníkové
záznamy prožitkri v reálnlch citovlch a krajinnlch situacích;
vzpomínky z venkovského dětství; komentované žívotní pŤíběhy
nereáln;i'ch po s tav ; ryvk o v ité záznamy s nri ; b aj ky a v ize v ztahujicí
se k r znym míst m, situacím a kulturním tradicím; a nejhustěji

v1fjevy a děje ze Starého i Nového zákona s odvážnlmi interpre-
tacemi a kombinacemi motivri biblického podání. Nehledě na oje-
dinělé lyrické básně, pŤipomínající autorovu soudobou tvorbu
veršovanou (viz RTY A ZUBY)' tíhne většina textri k epičnosti,
k podání dějri a vfjevťr pÍevážně nadreálného, mytického typu.

Celá tvorba B. Reynka od mladistrn.f ch Žízní (z|et |9|2-|9|6)
až po odlet vlaštovek z počátku let sedmdesát ch je ideově určena
vŤelou kŤesťanskou vírou svého autora. Měnící se osobní a spole-
čenské situace azpry! i kontakty se soudobymi literárními proudy
vyzdvihují však pro Reynka rrizné stránky kŤesťanství a dávají mu
zaujimat i rtvny vztah k Písmu. Sbírka Had na sněhu spadá do
období, kdy Reynek, stále ještě pod mocn1|'m dojmem kolektivní
zkušenosti z válečného kataklysmatu, čerpal inspiraci z německych
expresionistickych autorri (mnohé z nich v čele s G. Traklem také
pŤekládal). Válka a její expresionistick;f ohlas prudce zatemnily
básníkovo vidění světa. Sny o ráji, pŤíznačné projeho ranou tvorbu,
jsou smeteny vizí světa jako rejdiště pekeln1fch sil. Jestliže rivodní
text (po v1fkladu bizarního titulu sbírky) označuje symbolického
hadaza chiméru' pouh! stín oproti nezničitelnému ženství pramáti
Evy, vyvracejí to v dalším textu mnohonásobné obrazy vítězně
tančícího hada a dokoncezemězce|ahady ovládnuté a všeho jiného
života hadími uštknutími zbavené. Že jde o svého druhu utkvělou
pŤedstavu svědčí fakt, Že do hadri se tu Reynkovi fantaskně pŤevtě-
luje noční krajina a nebe (b. Zánik). T!ž symbol dábelského ne-
pňítele vévodí kulisám exotického pralesa nebo deníkovému zá-
znamu nedělního odpoledne (b. odpútdne bez data), kde civilní
motivy jako dechová hudba nebo čern! lem smutečního oznámení
se opět pŤevracejí v hady, nemluvě o psu u boudy, kterf se už rov-
nou stává dáblem s chŤestícím Ťetězem.

Ostatně ani ženství, v postavě Evy v rivodním textu tak pevné,
není pŤed touto agresí pekla uchráněno. Někdy se žena jeví jako
svod hŤíchu, pňinejmenším je dvojznačná, rískočná' hrozivá i ve své
pŤitažlivosti (b. Setkání, kde mezi pohledy na tělo židovky ve vlaku
se mísí reminiscence na surovosti, páchané na ptácích a želvách.
a kde mluvčí v duchu ženu ripěnlivě prosí, aby skryla své privaby
a ponechala jen ruce' symboly StvoŤení)' Rrižov m hadem se v cito-
vaném odpťtldni bez data stává i zesnulá někdeiší milenka a šikmé
kozí (:655glské) oči má i dívčí postava viděná ve snu. Expresívní
stylizace sexualityjako čehosi běsovského pronásleduje autora i ve
sféŤe svatého v Detailu z umučení je Kristus na kŤíži diážděn prou-
dy krve, které stékají po jeho těle ,jako dlouhé' tlusté vlasy lelitající
na plodnou rozkoš.. a vize jde ješté dá|, až k cikánskému tanci di-
voklch myšlenek Syna božího.
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Je to jen jeden z mnoha pňíklad toho, jak silně ovlivnil expre-
sionismus Reynkovo zacházení s biblicklmi motivy. Platí to uŽ
o jejich vyběru - v centru jsou temné náměty' jejichž drsnost je ma.
ximálně zesílena, jako potopa, zkáza Sodomy, egyptské zajetí (ně-
kolik biblick1/ch verš o těžké práci v bažinách dává v básni Kraj
uzkosti podnět k vybičované vizi utrpení' jež lidem prisobí celá kra-
jina' v čele se svymi zvíÍaty, změněná k dáblovu obrazu; jakási pa-
raiela je i ve vidění soudobych civilních lesních prací v b, ostny
v závoji), babylÓnská věž a nejčetněji Golgata. Biblické motivy jsou
zárovet s nesmírnou odvahou a vynalézavostí experimentálně
a apokryficky pŤejinačovány a uváděny do neslychanych vztah .
PŤíběhy Písma se stávají materiálem subjektivní mytické tvoiivosti.
Napi. ve Snu o Golgatě se vytváií svérázná kosmogonie od potopy
po současnost (s identifikací Krista s opil1fm Noem), v Babylonu
ďochází k mnohonásobnému zoomorfnímu pŤepodstatiiov áil ba-
bylonské věže' kteráje nakonec rozmetána zásahem Ducha sv.,jenž
polyglotismem apoštolri z aŽehnáv á kletbu starozákonního změtení
jazykt. - Reynkriv mytologismus pokračuje v kombinacích
biblicklch motivri s podáními jiné provenience (napŤ. velké postavy
Písma jsou viděny ve stylu iecklch titánri' Smrt Mojžíšova aj.)
a konečně vribec ve vizích', kde kŤesťanství poskytuje jen některé
jednající postavy (Legenda s krutym pŤíběhem duše' jež je spíše
antickou Psyché, beránka a vlka), nebo kde kulturní zdrojejsou už
vylučně mimokŤesťanské: je to napŤ. apostrofa pohansky označené
smrti v Moraně, slunce nazyvané modlou a ztělesĎované kohoutern
(Kollout a den) aj.; zdrojem motivti a pŤedmětem narážek mriže byt
i profánní bajka nebo pohádka' mj. pŤi fantaskní interpretaci pŤí-
rodních scén a událostí'Y Dob},vatelíchvytváÍí Reynek zcela vlast-
ní vizibez viditelnlch vzor ' jde o jakousi konkvistu, jejíŽ prota-
gonisté, když byli zamíÍiIí lukern na slunce, oslepnou a potácejí se
pralesenr ovládan;Ím brutálními zvíiecími bytostrni.

Reynkovo zaměÍení na sluneční kult nrožná souvisí s charakte-
ristickym motivem Hada na sněhu, jímŽ je vidění (event. i pievrá-
cené vidění nebo oslepnutí) a dále i zvídavost, vášeĎ poznání. ob-
jevuje se nejen v souvislosti s Lotovou Ženou (b. Solny sloup),kde je
snad nasnadě a kde rovnice vidění : poznátí je vyjádŤena i parale-
lou s poznavší Evou, ale i v kontextech pÍekvapivějších; v apokryfní
verzi poclobenství o Milosrt]nt'.m Sam,aritánu, jehoŽ hrdina je
identifikován s moderním francouzskym básníkem Apollinairem,
je Samaritánova pomoc raněnénru motivována nikoli soucitem' a|e
lrledačstvím, hladem poznání, pro kter1í jsou černé a červené rány
pňitažlivé jako smyslrré projevy tajemství. A na opačném konci sbír-
ky báseĚ Lazarové pŤedvádí archetypickou postavll člověka s lač-
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nyma očirna, pro něhož touha vědět a schopnost vidět se v protí-
kladu k Samaritánovi stává prokletím, zdrojem neskonalé sou-
strasti s ostŤe rozeznávanou nedokonalostí stvoÍeného světa; když
umŤe, stanou se z jeho očí proroci, karatelé a odhalovatelé zloÍádri.

Vedle bizarní mytotvorné pŤedstavivosti je zňejmě zdrojem to-
hoto tématu autorova osobní zkušenost. Reynkriv vytvarny talent
realizovany i ve vynikajícím grafickém díle se od počátkujeho tvor.
by básnické prosazuje právě vizuálností - intenzívním využitím
osamostatněnych tematizovanych barev a geometricky ornamen-
tálních linií' Tyto prvky nemají jen zobrazovací riiohu' jsou voleny
velice raÍinovaně, tvoňí spolu s metaforikou záměrně rozbujelou
vrstvu, strhávající k sobě samotičelnou pozornost čtenáŤe a vyvo-
lávající svérázné estetické zážitky. Zvyrazněné barvy a tvary mají
zárove potenciální znakovou, ba symbolickou platnost. Spoluvy.
tváňejí smysl obrazu svymi kontrasty (emblematická běl a nach
ptákťt' žluťdáblovlch obojživelníktv Poznántce o poÍopě ) a bohatě
rozvinutymi škálami (bílá - zelená - olivová -. z|atá - opálová
- modrá - ryšavá - fialově žíhaná - černá v Písni mrazu).

V poezii dvacát;|ch let byl Reynek za pÍevahy avantgardy jak
sviÍm náboŽenstvím' tak svym názorem urněleckym relativně izo.
lován. Hlubší kontakty měl s rizk1fm, neméně izolovanym krouŽ-
kem katolick1/ch literárních pracovník.Ů, na realizaci jejich prri-
kopnick1|ch kulturních programri se podílel (J. Florian). Jeho
tvorba a samorostlá osobnost pŤitahovala Josefa Čapka, jehož
pr6za Lelio vyrostla též z expresionismu; Čapek vynikajícími
linoryty ilustroval Reynkovu piedchozí knihu básní v proze Rvbí
šupiny (.1922). Privodní tvorba B. Reynka a pŤedevším jeho pŤe.
klady poezie Traklovy sehrály vyznačnou roli pŤi Halasově a Zá-
vadově v1yvoji od poetismu k samostatné rané tvorbě tragického
vidění ve sbírkách KoHoUT PLAŠÍ svRt a SIRÉNA a oodobně
i v počátcích tvorby Zahradníčkovy ( Pokušení snrti) . Z omez'eni
na rizk! okruh nevyvedla Reynkovu poezii ani pováiečná léta; vět-
Šina tvorby z\et |945-55 směla b1ft publikována dokonce až kon-
cem let šedesát1|ch. Nové potlačení nábožensky inspirované poezie
pak prolomily jen exilové edice, z nichŽ nejvyznamnější je ripln
soubor díla ve dvou svazcích (Lond n 1986). Teprve současnost
vytváňí pŤedpoklady prcr pňiblížení velkého, umlčovaného, sobě
i své víňe věrného básníka širším čtenáŤskvm vrstvám. Do této sou-
vislosti patňí i nové samostatné vyclání sbírky Had na sněhu. mč
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HoŤká jádra . Jaroslav Vrchlicky 1889
Lyrická sbírka věnovaná pňíteli profesoru Václavu Gasztowttovi,
tlumočníku polskych básníkri do francouzštiny, v upomínku na
Vrchlického pobyt mezi paŤížsk1fmi Poláky roku l882 pŤináší verše
z\et |819-|889, ojediněle však ještě starší. Již její titul a pak auto.
rovo vstupní prohlášení, nahrazující tradiční moto, naznačují její
zák|aďni ladění. Autor v něm oslovuje čtenáŤe avyzyváje' aby se
nedivili jejím hoŤklm tÓnrim: ,,míchala ji pŤíroda i osud - a lidé
tam sladkostí nepňidali... Sbírka tak zahajuje Íadu básníkovlch ly-
rickfch knih z první poloviny devadesátych let, v nichž postupně
docházi ke zvratu od milostného opojení k myšlenkám o pomíji-
vosti všeho štěstí, od sebevědomych gest pln1fch tvrirčího elánu
k pochybám o smyslu vlastní práce, od optimisticklch perspektiv
a víry v lepší budoucnost ke skepsi a pocitrim odcizení Se spo-
lečnosti, která nedovede ocenit ideální snažení a tvrirčí vzněÍy.
Knižka však vznikala více než deset let, cožznamená, Že do ní bás.
ník shromáždil verše melancholického ladění z delšího časového
riseku, zatimco téhož roku vydané sbírky Motilli všech barev a Dni
a noci v podstatě ze stejného času koncentrují verše' v nichž se ještě
obráží ona k slunnym stránkám života obrácená básníkova tváŤ.
Protikladnost nálad ve sbírkách stejného data svědčí pak o tom, že
proměna Vrchlického vztahu ke světu a k soudobému dění narris-
tala pozvolna, že neby|a vf sledkem jediného prudkého nár azu, za
jak! se někdy vydáva| rozvrat básníkova manželství.

Sbírka má členění typické pro Vrchlického soubory veršri. Po
Prologu následují čtyŤi oddíly Z pŤírody, Z lásky, Z umění a Ze ži-
vota, jež završuje Epilog. V prvním oddíle pŤevažuje nad líčením
krajiny reflexe. Jen poskrovnu se vyskytuje čirá pŤírodní nálada,
napŤ. v básni Krajina' jeŽ dokonale vystihuje podzimní atmosféru
s pomocí civilního, záměrně nevyrazného vyztěr'í; tento postup se
plně uplatnil aŽ v básnické generaci devadesátych let: ,,U potoka
v tichu ku měsíci krávy l zvedajízraktmavy, smutny, pŤemítav1i...
Jinak i do těchto náladovlch verš pronikájist! rušiv1 prvek, sice
neurčity, pŤesto však nedovolující se upnout k prosté impresi. Tak
v básni Tucha obraz neztámé podzimní krajiny pozastírá jak1isi
tajemn pocit: ,,Cos pŤíšerného skví se stínem f azase láká napolo'
/ jak druhdy dávno v těle jiném / bych b;fval šel tu okolo... Podobně
znovu navštíveny zámeck;f park, pňipomínající minulé milostné
chvíle' vyvolává v básníkově duši podivné pĚedtuchy (Reminiscen-
ce). PÍevážně však popisy podzimní a zímní krajiny slouŽí k para-
lelnírn rívahám ani ne čtyŤicetiletého básníka o podzimu Života,
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o ztraceném mládí' o drahocennosti každého okamžiku, k rívahám
spojenlm s lítostí nad tím, jak nešetrně se s časem zacházelo v době
mladosti. Není v tom ještě bolest trpícího člověka jako v básníkově
|yricez devadesátfch let, nicméně jiŽzdevláďne stesk a rezignace.
To platí i o těch verších pŤírodní lyriky, kde se básník uchyloval
k ustálen m veršoq|'m a strofick 'm ritvarťrm pŤejat;fm ze staré
poezie francouzské (rondÓ, villonská balada) a asijské (malajsk
pantum). Z nich Balada za odcházející mladostí je cele vystavěna na
q|čtu projevri mládí, jimž je tňeba dát sbohem. I tento enumerační
patos, jeden z vyraznych znakri moderní poezie, plně rozvinuly ná-
sledující básnické generace'

obdobné rezignované ladění má í druh! oddí| Z lásky. Také tady
reflexe prostupuje portréty žen a dívek, podávané někdy i s nábě-
hem k Žánrové kresbě (Chvíle sentimentální), také tu zvláště do
portrétri mlad;fch Žen proniká stesk nad promarněnou a nenávrat-
nou minulostí; o lásce se mluví v minulém čase. A tam, kde se ob-
jevují intimnější vyznavačské milostné t6ny, provází je opět cosi
neurčitě rušivého, prvek disharmonie stěží popsateln1|, ale pŤesto
intenzívně pociťovan , tak jako uprostŤed nej krásnějšího jara zebe
ve skalách sníh (Largo). Tento pocit je pak i objektivován v ne-
osobním pŤíběhu zdánlivě šťastného manželství (Stín) i v podobě
monologu Shakespearovy postavy z Othella, Desdemony, ve stej-
nojmenné básni. Dokonce tu padne i kritické a sebekritické slovo
na adresu pyšn1fch mužri, kteŤí se cítí pány žití a bojovníky lidskosti,
a pŤitom srdce ženy šlapou v bláto (Netop!r). A ještě jednou strán-
kouje tento oddíl pozoruhodn!: tesknou lyriku tu provázivyrazná
hudebnost verše a ojediněle také nezvykl! slovník (asfodely, vizio-
ny), rysy, jež jsou pÍíznačné pŤedevším pro pozdější dekadentní
poezii.

TÍetí odďíI Z umění prozrazuje jednu z pŤíčin básníkovy postupné
názorové proměny. Zaha1ují ho sice verše patŤící k vrcholrim
Vrchlického meditativní lyriky, v nichž básník nazákladě analogií
s pňírodou v melancholickém tÓnu uvažuje o poslání umění, o sobě,
o svych tvrirčích možnostech, snahách i perspektivách a vjedné ze
slavnych básní si také klade otázku' která zjeho písní trvale obohatí
lidstvo (Rtid věděl bych,..). Postupně však tato reflexívní složka
slábne a ke slovu se dostává fejetonní polemick1f žánr,signa\inljíci
narristající nedorozumění se společností i s jejím mlad1fm uměním.
Světem vládne nevděk, krása se uplatní,jen kdyžje oděna v cetkách
mÓdy' piirozenf dívčí privab, kter1f by v antice inspiroval k obdivu
a tv rčímu zaujetí umělce a filozofy, je pŤehlížen tupym davem
a stává se pŤedmětem zisku nebo chtíče. Pňesvědčení o životo-
dárnosti poezie musí básník skryvat hluboko ve svém nitru, a pŤi-
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tom rezignovaně pÍitakat slov m literárního znal'ce o tom, Že po-
eziesejlžvyžila. Iji zaplavují nejrriznější hloupá hesla, vŠe se žene za
moderností. PŤestože se v knihách básníkri staré školy shledávají
,,samé moly..' i ve verších mtad;fch ,,v spoustě kaltr, rmutu, špíny /
zamazaná bez pÍíčiny / skví se rybka - ideál|.. (Romance o mo-
dernosti). Pocit outsiderství, odcizení mezi autorem a společností
vyusťuje dokonce v rezignaci na tvorbu, pÍeď níŽ básník dává
pÍednost prostému žívotu (Chci žít!), Hned vzápětí však, jako uŽ
tolikrát pŤedtím i potom, básník své rozhodnutí ruší' Tak jako
strom nemriŽe pŤestat kvést jen proto, že má dost nepŤízně počasí,
tak i básník musí pŤese vše dál tvoÍít (Mus). Zristane jen závist
k akrobatovi, kter , když ho jeho umění omrzí, mriže rázem skon-
covat se Životem, zatímco básníky jejich umění jen zvolna škrtí
( Akrobat\.

Jestliže v tŤetím oddíle ještě polemick1f temperament a občasná
ironie nadlehčovaly zaÍrpkly tÓn veršri, pak v poslední č,ásLl Ze ži.
votapropukábásníkriv pesimismus naplno. Vrací se stesk nad mrt-
vym promarněnlm mládím a stále silněji se ozyvá memento smrti,
ohlašující se i několika epitafy; pŤedevším však se básníkovi začhá
všechno dění jevit jako jedin1f klam. Tento stav názorně ilustruje
IoďZora,vzbuzující svym jménem ty nejušlechtilejší pÍedstavy; ty
se však záhy rozplynou, když se objeví, že je to loď pirátri (Zora),
Básníka rmoutí zlomyslnost, děsí ho lidská bída a do krajnosti roz-
hoňčují zkoušky novych zbtaní, zatímco apoštolové lidstva káží
o míru a humanitě (báseĚ K ti, zaÍazená až do 2. vydá sbírky).
A tak jediné, co zŮstává, jsouchiméry, pŤeludy, iluze;udrŽují lidi pŤi
životě na pokraji kráteru (Píeludy) a i básník se k nim utíká ve své
beznaději (.Chiméry). Tentokrát mu vjlchodisko nenabídne ani
vlastní tvorba, z niž pociéuje ťtnavu, ani voluntaristicky imperativ,
rezignující na všechno krorně lásky: ,,Nic platno / a hleď pouze rni-
lovat!... Sbírka se uzavírá Epilogem,v němž se autor obrací ke svym
budoucím čtenáŤrim s otázkou, zda s porozuměním básníkovu
snažení ajeho ideáhim také pochopí všechno to, co básníka depta-
lo' Jejich podiv nad zlobou doby bude také jedinou autorovou po-
mstou.

HoŤká jádra se Ťadí k těm málo Vrchlického knihánr, v nichž
životní skepse prostoupila všechny tematické oblasti jeho veršťr.
Svědčí o básníkově citlivosti, sjakou reagoval na nepŤízeĎ doby' ale
také o jeho tvlirčím typu, jemuž mnohem více prospívá vniiŤní rre-
klid subjektivního lyrika, zbavujícilro se v osoblrě vypjaté chvíli vší
rétorické zdobnosti, než sebejist1/ patos vyrovnaného básníka-
-věštce. Neboť právě ztráta všech jistot podnítila tu verše, jež spolu
s OKNY V BOURI z devadesátÝch let a pozdním STROMEM ZI-

VOTA patŤí k nejqíznamnějším projevrim Vrchlického lyriky' Na-
víc v této sbírce básník pŤedjal mnohé z postupri, které plně rozvi-
nula ajako znaky své tvorby konstituovala aŽ následující generace
devadesát1/ch let. Zristane paradoxem' že k tomu došlo v době, kdy
se objevily ptvti náznaky nesouladu mezi básníkem a touto gene-
rací. Zp

!!qi!á jádta - Jaroslav Yrch|ickf

Host do domu . JiŤí Wolker 1921
Prvotina' jeďna ze dvou básnick1fch knížek pŤedčasně zesnulého
autofa, je rozdělena do tŤí částí. Pwní z nich, charakteristickv na-
zvaná Chlapec. shrnuje básně s nápadnou autostylizací bášníka
jako nejmenšího z nejmenších, nejpokornějšího z pokornych,
,,chlapečka bosého... Autostylizace včleřuje i Ťadu autobi<rgra.
ficklch momentri (odchod do Prahy na studia, stesk po domově, po
matce), ale pŤetváŤí je v obecnou historii chlapcova seznamovánise
se" světem, s ',kamenim.,. Dětsky pohled skutečnost zdrivěrĎuie.
objevrrje básnivost obyčejn1fch véci (Kamna, Poštovní schránka)
a obyčejn1fch slov. Chlapcova vyprava do světa (do ,,cizího města..)
je spojena s hledáním místa mezi lídmt (ŽnQ, s pŤedstavou nově
uspoŤádan1ich mezilidsk ch a vlastně jiŽ sociálních vztahri' kjejichž
etice odkazuje i naivisticky zdrivěrnělá náboženská motivika v ob-
razech pánaboha chodícího na návštěvu k lidem a Pannv Marie
utěšující rozbolavělé chlapcovo srd'ce (Žebráci, zvukově uti"t.í*i
tituly spojená dvojice básni Háj a Hoj! a . KŤest.ansky stylizováná
láska jako mravní princip vnuceny skutečnosti ovlivřujei cu<lnou
milostnou lyriku (K svrÍ tku mé milé) a vypravy do světa obra cí zpét
k torrženému ráji srdce, ,,do nízké světničky. která zavirá se / nad
star mi známy mivěcmi.. ( o k n o).- oruh! 

-oad 
íI Lr k Ť i ž o v ané s r dc e,

uveden stejnojmennou básní, pŤináší lyriku sociální bídy a utrpení
s pŤíznačnou scenérií piedměstí' lacin1í'ch hotelri, kasáien, věznic
(báseř Vězeii' věnovaná pňíteli uvězněnému v souvislosti s orosin-
9o1Ým1 bouŤemi 1920) atd.; najdeme tu i poezii solidarity o u'por;.y
(Dlážděn)' HoŤk1f tÓn pak poznamenává i poezíi milostnou. -
7ávěrečn5,' titulní oddíl Host rlo tlontu (opětuveden progranovou
básní s tymž názvem) je poezií narovnání se světem. Haimonizač.
ním risilím se pŤibližuje části první, ale lyrickj, hrdina už pozbyvá
vlrazně dětské stylizace: vyznává se z lásky k tomuto světu (t,'dci) ve
všech podobáolr, dob1fvá zrno životního kladu i z nejtragičtějších
stránek ŽivoÍa -- i sama Smrt se stává prostou součástí života _
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,,Smrt jsou jenom bílá boží muka f narozcestí, v poli.. (Snrl), ,,Na
této zemi není smrti, - / jsou jenom staŤí a mladí.. (Híbilov), -

V dalších vydáních bylajako čtvrtá část a ideov1f dovětek prvotiny
podle autorova ridajného pŤání pňiŤazována skladba Svatj, Kope-
ček,báseive volném rymovaném verši kolísající svou délkou mezi
12-25 slabikami a tematicky soustŤeděná k jednomu dni prožité-
mu v rodinném letním sídle na Svatém Kopečku. Básník sem pŤi-
jiždí ,,z daleké Prahy a rodného Prostějova.. k loži nemocné ba-
bičky, stráví den hovorem s ní, procházkou v lese, kde potká pŤítele
Karla Šnajdra, navštěvuje jiného pŤítele, procházi se po návsi a lo-
šovské silnici a znovu se loučíazistávásám ve své světnici, ale piece
spojen tisícerlmi pouty s práteli, kteŤí,jdou za hlasem zvonu okusit
Se mnou štěstí všeho.., a skrze ně i se všemi ostatními. Záznam -

plnf konkrétních fakt, místních i životních reáI1í-zdánlivě všední
a nepoetick1f se stává podobenstvím o nalezeném qfchodisku a do.
vršeném poznání. Lyrick! hrdinaje tu už pÍíznačné označovánjako
,,dospělf chlapec, student a socia1ista.., věŤící ve ,,veliké Rusko..
a ',statečného Lenina... ozŤejmuje si pevně své vztahy ke světu
a pŤekonává vychozi insitní naivismus svého pohledu na svět
(,,spravedlivou sílu' dětské očia jazyky ohnivé dej nám všem l ať'to,
v co věŤíme dnes, též zítra provedem!..) jednoznačně a konkrétně
proklamovan1im socialistick1fm ideálem.

Vyraznou trojčlennou kompozici sbírky sám Wolker interpreto-
valjako jakousi tematickou triádu: ,,chlapecké.. vidění světa je vy-
stŤídáno v antitezi tématem lyrického hrdiny kŤižovaného a muče-
ného světem, závér je syntézou, prolnutím chlapce s ukŤižovanym,
vykoupením bolesti světa nalezenou životníjistotou. Soubor lyric-
klch básní je tak vnitŤně propojen vyhraněnou myšlenkovou
osnovou: hrdina si osvojuje svět' stŤetává se s ním, je jím zraĎován
a současně si ho pŤetváŤí k obrazu svému. Hrdinova vyprava
z uzavÍeného prostoru do ,,že|ezného světa.., světa ,,kamení..'
,,města.. je pohybem jen na první pohled odstŤedivfm. SměŤování
vně se pŤekqfvá dostŤediqfm směŤováním k hodnotám srdce, chla-
pec je zasvěcován - stává se mužem; ',ráj srdce.., nevidoucí a ne-
vědoucí, netečny, se mění v srdce jako nástroj ovládnutí sku-
tečnosti. Současně všakje zasvěcován i svět, mění se ve svět polid-
štěn1i. Proti jeho abstraktní univerzalitě je kladen svět drjvěrně
známych pňedmětri (',Miluji věci, mlčenlivé soudruhy..), proti jeho
nekonečnosti je kladena zdrobnělost, blízkost, proti jeho necit-
livosti skutečnost proteplená láskou a sentimentem téměŤ barvo-
tiskoqfm. Všechno kolem lyrického hrdiny je zintimĎováno, pŤed-
mětná složitost a nepÍehlednost skutečnosti je zpŤehledněna nejen
volbou prost1ich a jednoduchych slov (sám pojmenovací akt se
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stává básnickym postrrpem vyčleřujícím z obecné reality prosté
a vlídné ,'věci..), ale ijejich poměrně nerozsáhlym rejstŤíkem, pŤí-
roda se domestikuje, rnizí pi.eděly mezi básníkem a ostatními (,,cí-
tím, že jsem: klas v Ťadě, písmeno, vykŤičník!..), i v milostné poezii
pievažuje nad erotikou pocit blízkosti a sounáležitosti.

Knížka vznikala od jara l920 do léta 1921s pŤedběžnym názvem
Ráj srdt:e, kter1f JiŤí Wolker vyměnils pÍítelem ZdeĚkem Kalistou
za plánovany titul jeho prvotiny Host do domu (pod|e nápisu na
domě na Riegrově nábiež| kde b1fvala kavárna Riviéra). V Ťíjnu
l920 poslal Wolker rukopis redaktoru Janu Vrbovi do Beníškova
nakladatelství v Plzni, na konci dubna 1921 bylo odesláno defini-
tivní znění. Knížka vyšla v nákladu l000 v1ftiskti (a za minimální
honoráÍ 180 Kč). okamžitě vzbudila nečekany ohlas, i kdyŽ z po-
čátku rozporn;í. Část kritiky pŤikládala na sbírku měŤítka tradiční
poetiky (Pujmanová vytykala improvizovanost, Arne Novák pri-
mitivismus, lyrické žvatlání bez pevného uměleckého tvaru), ale
ňada recenzentri (Hora, Karel Čapek aj.)projevila smysl pro novj'
zjev v české |yrice. Z generačních vrstevník vytkl J' Seifert Wolk.
rově prvotině nedostatek tendenčnosti a komunistické disciplíny
(dostalo se mu Za to obdobně negativního ocenění vlastní prvotiny
ze strany J. Wolkra' jenž ho obvinil z komunistického veršování bez
promyšleného etického tvaru), jako vyznačny generační počin oce-
nil Hosta do domu A. M. Píša.

Dodatečnějako čtvrtá část pŤipojeny Svatj, Kopeček vyšel popr-
vé v časopise Červen 20. 5, 1921(eho napsání se stalo jedním z pod-
nět Wolkrova rozchodu se Zdeiikem Kalistou, kter1f Wolkra ob-
vinil z plagiace vlastního rukopisu).

Poéma byla jedním z prvních pokusri o ovládnutí apollinairovské
polytematické básně a o její pŤehodnocení, stála tak na počátku
Žánru Ízv. ,,pásma.. (poctle Apollinairovy básné Pásmo, Zone)
v české poezii 20. a 30. let. Kritika si všinla i širšího mezinárodního
kontextu Wolkrovy poezie (německ1f expresionismus' francouzsk
unanimismus, zvláště Duhamel a Vildrac), jakkoliv místy aŽ pŤece-
nila jeho pťtsobnost' V kaŽdém pi.ípadě Wolkrova prvotina těsně
souvisela s generační poetikou (primitivisrnus a naivita lyrického
hrdiny, náboŽenská obraznost 1ako vyraz ovládnutí světa a jeho
sociálních rozporri láskou a srdcem) postupně se formující v tomto
celoevropském kontextu a u nás realizor'anou téŽ naPi. v Seifertově
MĚSTĚ V SLZÁCH. Píšově NESRoZUMITELNĚM SVA'IÉM,
Kalistově Ráji srclce aj, _- Svatjl Kopeček však současně již napo-
vídal Wolkrriv rozclrod s vlastním postoiem chlapectví a otvíral ces-
tu k proletáŤské poeziijeho TÉŽKÉHoDlNY. vydání této druhé
sbírky a brzká autorova smrt zpětně aktualizovaly hodnoty básní-
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kova nerozsáhlého díla a soustŤedily také znovu pozornost k jeho

knížce první' která se stala vzápětí hodnotou klasickou. vm

Hradní Yéž - Vilém Závada Í940

ČtvrtáZávadova sbírka pocházíz\eÍ1937-39.I když jsou tu i jed-

notlivé pŤímé ohlasy soudoblch historick;izch Žyrati, reaguje na ně
Záv adi pÍ edevším stál;fm posilováním humanitního zaměŤení své
poezie. Projevuje se to už v pÍírodní lyrice (l. oddíl), kde krajinné
šcenérie básník pŤedvádí pŤedevším vjejich prisobení na lidské nit.
ro. V básních na čtyŤi roční období (Zimní, Jarní atd.) je země
dramaticky rozepjata mezi peklem a rájem. Vyhnanství z rát1e je
podnětem k sounáležitosti mezi lidmi i mezi lidmi a krajem (báseĎ
Uhetnj, kraj, kďe ve snovém pŤepodstatnění se rájem jeví druho-
horní pralesy a ostravské uhlí tedy jeho pozristatkem).

Pravděpodobné nejzávažnější uměleck1f pŤínos Hradní věŽe
pŤedstavují verše 2. oddílu' Jsou tu objektivně pojaté obrazy lid.
sklch postav ve vyhraněné citové situaci, která v lyrickém subjektu
vyvolává to nejvŤelejší pochopení, spolucítění' obavy a něhu
(Sedmnáctiletí, Pasačka aj.). Zdrojem hoŤe, štěstí a touhy je tu
erotická láska prožívaná s otevňeností a intenzitou, s onou žhavostí
duše, v níž Závada vidí vjlchodisko z blazeovanosti, která je mu
prokletím moderního člověka. oddíl vrcholí v monumentálních
á zároveí něžnfch obrazech ženy matky, jejíž síla i tragika je v se-
pětí s bezprostŤední, věčnou intimitou soukromého života, zatímco
muž a syn jsou rozběhnuti zachimérami, do širého svéÍa(Matka).
Jako dárkyně dítěte a lásky (báseĎ Suspiria) nezasažená vše zpo-
chybĎuj ícím racionalisme m znamená žena nej en princip uchování,
ale i perspektivu obnoveného lidství. Verš těchto básní je pŤerfvan1f
ap|ny zámlk' pŤičemž vlstedkem je spíš něžné zajiká než drsnost.
I zde směŤuje Závaďa k pevnlm aforistick]ilm formulacím, ty však
vycházeji často z denní intimní zkušenosti a z pŤepodstatnění ho-
vorové mluvy (,,Proč jen tŤísečky z prst / jsem vám vydírala? / Trn
chiméry z vás vytrhnout..).

V 3. oddíluje několik alegorií poezíe, schopné náznakem odka-
zovat k tajemstvím žití a plnit tidsky posilující a tvoŤivé poslání; Pi-
seú kameníkapÍedznamenává už následující sbírku velké pŤestavby
lidského nítra Povstání z mrtvych (|946). _ 4. oddíl kromě básní
dramaticky vyslovujících postavení duše v počínající válečné kata-
strofě (mezi ntmi Pokušení na poušti je bolestnou apostrofou vlasti

Hradní věž - Vilém Závada

po mnichovském okleštění) se vrací i k chmurnému zobtazeni od-
lidštěného velkoměsta s pŤíznačnfm motivem zatracení; oproti ob-
dobnfm básním SIRÉNY staví však nyníZávada své verše na pŤí-
ztačnych, lakonicky pojmenovan ch pňedmětn1Ích detailech
a proti lhostejnosti otevŤeně klade morální požadavek vzájemného
porozumění a lásky prost;fch |idi (Slepá ulice). Ape|ativní, k čino-
rodosti vyzyva1íci otazník pŤipisuje básník i k pňedstavě pŤíštích ži-
votních forem, k nimŽ lidstvo směŤuje nechávajicza sebou ztraceny
ráj i peklo minulosti. - 5. oddílsoustied'uje několik básní s tema-
tikou smrti jako podněcovatelky vášnivého pŤilnutí k životu. BáseĎ
Anděl posledního soudu byla vyložena jako jinotaj situace kultury
v okupované zemi, kde ''slovo.. svobody nem že b t vysloveno, ale
vtěluje se do pŤíštích společensk ch pŤevratri. - Rozsáhlá Medita-
ce zaÍazetá jako samostaÍny 6. oddíl pokračuje v myšlenkovém
risilí reflexívních veršri pŤedchozího oddílu; je to zamyšlení nad
kladnou rílohou bolesti v lidském životě.

V české poezii z konce meziválečné republiky a počátku okupace
zaujímá Závadova Hradní věž osobité postavení. Na rozdíl od
ostatních autorti ďochází u Závady ke zce|a nevlraznym tematic-
kym a žánr ovym posunrim. Jednotlivá témata pŤedchozí Záv aďovy
tvorby však získávají nové osvětlení. Dramatická problematika
lidské duše a zeměje nyní traktována tak, že verše dostávají povahu
vlzvy a posily. Metafory' a v bec zprisob, jak1fm jsou pŤedk|ádána
nadčasová témata (vyhnání z ráje, země, matka' láska, bolest) zís-
kávají oporu v kolektivně sdílenfch a traďicí posvěcenjlch pŤedsta-
vách' Také obecné aforistické formulace, které shrnují smysl jed-
notlivlch básní, mají nejednou podobu obecně srozumitelnych v -
rokri lidové moudrosti (,,Je život bez lásky jak země bez nebe..).

V Hradní věži se dovršuje, co zača|o už v pŤedchozí CESTĚ
pĚŠry: problematika lidské existence i její tragiky se nerozehrává
jen na scéně palčivé osobní zainteresovanosti individua; Závada jí
začleřuje do rámce zkušenosti pŤirozeného života, na kterém se vši-
chni podílíme; tak její intenzívní pociťování' subjektivní vybičova-
ná starost o duši, nevede k vllučnosti a osamocení, ale naopak
podněcuje soudržnost s druh1ími. V ovzduší mravní tvoňivosti ko-
lektivu i bolest, zoufalství a Smrt dostávají pozitivní poslání ve
společném risilí o zrod pŤíštích ritvarri životních.

okupační poměry omezily šíŤi kritického ohlasu sbírky
i možnosti její interpretace; pŤesto ještě mohli J. Hora a A. M. Píša
pŤijít se sv1fm 1íkladem a kladnlm hodnocením. Široké vrstvy čte-
náŤ poezie za okupace spontánně pochopily posilující poslání
knihy, která byla znovu vydávána i v době poválečné. mč
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Svou básnickou prvotinu vydal HoŤejší v pětatňiceti letech. Látku
ke sbírce mu poskytly dva základní prožitky, které také člení knížkir
do dvou od<Jílri: ríděl velkoměstského člověka a válka. Jako celek
je patrně nejstarší oddíl druh!' nazvany Z vojny. obsahuje verše,
v nichž se básníkova osobní zkušenost vtěluje buďdo vyznání stejně
postiženych, do kcllektivního my voják , anebo pŤináší v konkrét-
nosti svych detailú tŤeba i osobně neprožité, ale mnohokrát osobně
procítěné monologické zpovědi: pěšáka, raněného a dokonce i měs-
ta odsouzeného k válečné zkáze nebo vánočního stromku - opět
jen podobenství odvedeného vojáka -, kter musí zemŤít, aby byl
oslaven JeŽíš. V obou pŤípadech se nad těmito momenty z války
vznáší atmosféra zmaru, která však zároveĎ rozšiŤuje obzor posti-
ženych, probouzí vědomí, že ',všude jsou tvrdé mozoly na tvrdé
dlani.., stejné milování i umírání, že ,,Jsme lidé, jsme lidé' / Jsme na
světě sami. / Jen my jsme s námi...

Není pochyb ,že právě intenzívní válečná zkušenost utváŤela bás-
níkriv sociálně vzrušeny postoj v prvním oddíle s titulem totožnym
s názvem sbírky' V těchto pÍevážtté poválečn1fch verších se HoŤej-
šího ristŤedním tématem stává velkoměsto a jeho kontrasty. Pňed-
stavuje mu dramatick;f, vnitŤně rozporny sociální fakt: je to místo
lidské samoty a oďcizení uprostÍed tisícri lidí, dějiště hazardních
dobrodružství bohatlch, semeniště lidskfch nesvárri a nepŤátelství,
smrtelně plenící duše lidí, čínící z nich živé automaty; lidé jsou tu
galejníky a otroky práce spoutan 'mi okovy kaŽdodenních stereo-
typri. Ale město je i místem, kde lze na chvíli zazvuk hudby z ná.
městí dezertovat ze skutečnosti, stát se součástí ,'lidského lesa..,
v němŽ neštěstí dává ta okamžik vzkvést ..květině lidského Souru-
čenství..; kde ,,drahého básníka tváÍ,, dává procítit lidské teplo
(v básni věnované P. KŤičkovi) nebo kde duha nad domy rozkiene
i v duši chvíli pohody' Piedevším však tvrdost města se pŤelévá
v tvrdost člověka a žene ho do boje. Milenci se tu proměĚují v děti
revoluce, kteráje nadějí všech (sociální stránku milostného vztahu
rozvinui HoŤejší ve sbírce Korálovj: náhrdelník' 1923); z psancli se
stávají hrobaŤi světa peněz. Velkoměsto tak není jen produktem
moderní civilizace, dějištěm lidské depersona|ízace a odcizujícího
osamění, ale zárol'eĎ i prostŤedím sdružujícím k vzpouŤe, prostŤe-
dím, kde se nejlépe daŤí sociálnímu vzdoru' Ve zkratce koncentro-
vané do mohutné alegorie vypovídá o tom báseĚ Pavouci města,
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kde město se proměřuje v gigantickou pavučinu plnou lákadel, vy-
sávajíci mozky, ale kde také mouchy se rozpomenou na ,,písničku
nezákonnych činri..a promění se v obrovskou mstící rukuievoluč-
ního aktu. Toto dvojí vidění velkoměsta je provázeno rezignujícím
vztahem k pŤírodě, která sice je schopna na chvíli okouzlit, ale
nemriže nabídnout trvalé vykoupení. PŤedevším k městu patňí i od-
osobnění a odsobečtění milostného citu i soucítění sé sociálně
deptan1fmi, jejichž osud básník podává v jednotliv1/ch žánrovych
v jevech, krátk1ych scénách, koncentrujících co nejvíce z napětí
moderního žlyoÍa.

o{{í|koneč1ě dopl ují verše věnované velk1fm mrtvym; asi nej-
starší báseí sbírky U hrobu oscara Wilda (wšIa 1911) a d,a|ší Veí.
lain v pomník l, Lucctnburska zahradě, proziazuji básníkovy irispi-
rační'zdroje: nepochybně básnicky prožité' ale nezveňejnéné pri-
vodní symbolisticko-dekadentní vfchodisko. Z něho veibírce zi-
stalo jen symbolické traktování lidsk;fch hodnot jako víry, naděje,
lásky, práce s velkfmi písmeny, obměněn é citáty aparafráze obecně
uŽivanych vyrokri, soustieděné do podoby hutn1fch sentencí
(,Prach města jsi, v ten se obrátíš..;-,, Žiiotabído, ty nejsi dědičná!..,
což je zátoveř citace titulu první Šrámkovy sbírky, aJ.) a konečně
i nenávistné, takŤka vizionáŤské obrazy světa kapitálu' pňipomína-
jící Sovovy točné verše vrcholného symbolistického ouaoui 

" 
ae-

vadesát1fch let. Toto symbolisticko-dekadentní v chodisko ovšem
v HoŤejšího prvotině pŤeklenul další v1fvoj literatury, zejména pri-
sobení unanimismu, patrné v básních jak o Hudba na ntiměstí něbo
Uraz na ulici, zachycujicí zrod kolektivního myšlení a cítění v ná-
hodně shromážděném davu jeŠtě pŤed chvílí osaměl1Ích jedincri'
a zejména vliv verhaerenovského a neumannovského civilismu'
kter1i sice básníka rovtěžpŤipoutal k velkoměstské scenérii. ale ie.
hož obdiv pro krásu technick ch záztakipod vlivem války u Ho-
Ťejšího vystŤídalodpor. PŤedválečné moderně však za mnoho vděčí
HoŤejšího rymovan a ner1imovan! voln! verš ve své plasticitě
a intol-ační v raznosti' uchylující se někdy i k enumeračoím.' pa.
tosu. Usporná hutnost pŤibližuje naopak mnohé básně Hudby na
náměstí Karlu Tomanovi, ke kterému HoŤejší nejvíce pŤilnui.

V nejobecnější rovině piináŠí sbírka Hudba ná náměstí zce|a
konkretní napětí dvou svět : odpuzující reality, v níž pomíjivé
okamžiky uspokojení a snad i štěstí lze dosáhnout ien dézerci od
skutečnosti nebo s nasazením br1flí mámení' a světa touhy, snu, kte-
:yT ': realita poměŤuje, snu zd'ánlivě vzdáleného, takŤi<a n"áo,u-
Žitelného, ale koneckonc uskutečnitelného, jakmile člověk dojde
k poznání, že není na světě sám a že životabidanení dědičná. Toto
poznání prostupuje - se zŤetelně mravně tvoŤiv m ci|em a se zá-
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t,-lt''ir'o hnutí - iakŤka všechny básně sbírky. Vyvstává bezpro-

stŤedně, bez rétoriky a sentimentu, z kresby životních vyjevri, bás-

;*u 'ialegorií, konfesí í z mistrnychstylizací piímé hovorové Ťeči

'rre't'tor'o iidového mluvčího, které jsou velklm HoŤejšího obje-

u* p.o českou moderní poezii. 'n"!í tl\9-'.bírku Hudba na ná-

*8'ti1'por". Horovym pŘeculÍcÍM DNEM z r. 1920) k prvním

p.ojeu.im proletáŤské poezie, která po světov-é.válce po několik let

určávala v.fvoj českého básnictví. Také Hoiejšího verše razily cestu

nejmladší bás.'i"ké g".'.'u"i dvacátfch let, která básníka jen o málo

později v risilí o proietáŤskou poezii následovala a která, ač o mno-
.no 

-tuasi, pňijaia i HoŤejšího tvorbu (podobně jako v^ pt'g^,dil:

Ýiuai'ruuá Ýaáčury) jakďnejvlastnější součást svého tvrirčího rísilí'
zp
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Básnická skladba epického rázu o jedenácti zpěvech, věnovaná pa-

mátce paní Běly W1rthové-BednáŤové (manželce autorova bratra,

kterou i básník kdysi miloval) a uvedená motem z G. de Nervala

','e" je d.uhÝ život.:, je snovourekapitulací básníkova dosavadního

{i,otu' UprostŤed noci, kdy ,,pláč deště po stromech / mě vyklepá-

val rytm/. a kdy,,prilnocíbežhvězdŤeka sténala v závojimlh.., se

uá*it oáaaua 'né.'i, u němž se mu vynoÍují vzpomínky na klíčové

okamŽikyjehoŽivota.ZnovupŤednímvyvstávánekl idnémládí
naplněné tuláctvím, jeŽ splácel nerispěchy v praktickém životě: ve

státe 1,,a někdo musj vzdát se studií' / mít nezákonné mravy, / aby

k snrim došel hvězdn1|m tuláctvím / své nepokojné hlavy..) i v lásce.

PŤipomíná si svou životní volbu, zaměstnání lékárníka, které vzně-

cujě fantazii, sbližuje básníka s dávnlmi alchymisty i astrology.

Básník evokuje p.oštr"dni"tuím jedri z rtnnych končin zeměkou1e

pŤedstavy vzdálénlch světri (,,Herby, záhadné sfingy a mrtvé. květi-

nv| / Na íšech dítech světa kvetla vámi zem. / Do smutn ch zásuvek

uLaxiráme vás s povzdechem: / Vašeho světa viděti světy!..) a za-

chycuje snové chárakteristiky těchto exoticklch jedťr (opium, lau-

da.,'m, meconium, atropin, kokain' kurare, hašiš). Do proudu

evokaci tajemnlch Ťíší snri, fantazie a exotiky náhle vstupuje bás-

níkova n"j.o"ncjsi vzpomínka na ,,hoňká, ubohá a trpná létat. l
Nejhroznéjší chvíle, o nichž vím.., na první wětovou válku, kterou

neánár prozil na italské frontě. Básníkovy vá1ečné verše se nebouÍí,
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neprotestují' neobviřují, i válka je v těchto reminiscencích zbavena
syrové konkrétnosti, pňekryta nánosem pocitti' které pŤedevším
zristaly: bolest, vědomí viny' bezmocnost tváŤí v tváŤ krutosti smrti
a nade vším hlubok! soucit s lidskfm utrpením, kter;f dává trpně
plakat,,všem očím lidsk1fm azviÍecim,,, ba i,,očím hvězd... Návrat
zválky je pak spojen se smrtí první lásky i s manželstvím, ale rány
utržené ve válce i v lásce z stávají' (,,Srovnávám zase herbái milo-
vany: l Rána - láska. Rána - válka. / TŤídím své rány...) Válka se
později znovu vynoŤuje v podobě padljch básníkri včetně enume-
račního defilé verš , které nenapsali; vrací se také obraz mrtvé první
lásky. V té chvíli se poezie, čas a zejména pŤíroda stávají hojiv1fmi
Iéky, jež podobně jako dŤíve jedy jsou ve sbírce zastoupeny cha-
rakteristikami léčiv-ich bylin' Radostnější tÓny loučení se smutkem
jsou však vykupovány samotou - básník se vrací ke s m retor-
tám, do jejichž obsahri si promítá ,,malé i velké tragiky.. lidsk ch
osudri a zníchžtěžípoznáni, že ,,největší jedy, největší básně / jsou
věci nejprostší.,. Závět skladby tvoŤí báseĎ Skleněn! svál uvedená
motem zDanta. Tak jako Dante se vyznává,že ,,zesvychve,sel uči-
nil jsem kŤídla pro svrij let šílen!.., i lyrick! subjekt nad sv m mi-
kroskopem proživá snová dobrodružství ,,nové mystiky,,, na|ézaje
v kr pěji rosy ,'životri biliÓn.. i pŤítomnost boha.

Dějovou osnovu skladby tvoŤí tedy chronologíe básníkova Živo-
ta v podobě pásma vzpomínek. Tím, že jednotlivé zpěvy se více
soustňed'ují na vyjádňení pocitri a duševních stavri než na vlastní
události, a také tím, Že jsou prostoupeny snovostí, proměĎují se
v lyrické ritvary; tato lyričnost je ještě zd razněna gnÓmicky sevňe-
n1fmi, eliptick mi verši, ježvíce utajují nežptoztazujia ježpracuji
s náznakem. V tomto typu lyrické vlstavby skladby, kterou dějová
osnova zabarvuje epicklmi prvky, se nejzŤetelněji projevil vliv po-
lytematické Apollinairovy poezie; BednáŤovy tematické jednotky
nejsou však tak mnohoznačné a rizné časové a prostorové roviny
se tak svobodně nestňídají jako v Pásmu. Současně v neustálém
proměĎování skutečnosti v sen a v pŤeludné vidiny, a ovšem i ve vy-
užití efekt spojen1fch s jedy, bylinami a jejich vriněmi je možné
shledávat prisobení poezie Ch. Baudelaíra, z jehož Malj,ch básní
v prÓze ostatně Bednáň volí i moto k jedné části svého finálního ie-
denáctého zpěvu.

Vztah skutečnosti a snu tvoŤí základní rozpětí skladby. Toto roz-
pětí však nemá charakter konfliktu, jenŽ by vedl k negaci sku-
tečnosti, jak to známe napŤ. z romantismu; konfrontace skutečnosti
a snu ne stí ani v kritiku nepňijatelné skutečnosti' ani ve vyzvu k vy-
tvoŤení nové skutečnosti podle obrazu snu, jak tomu bylo zejména
v proletáňské poezii. Sen se stává skutečn1fm druh1fm životem' jenž
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umocřuje i obohacuje život bděl a reá|ny, naplĚuje ho vzrušením;
zárove , podněcuje básníkovu fantazíi a vytváŤí pŤedpoklady pro
|yrizaci celé skladby.

Skladba Hvězdná tuláctví je BednáŤov1fm nejzralejším básnic-
klm dílem. Svym charakterem životní rekapitulace se v české poezii
ocitá v blízkosti současně vznikl1fch a obdobně koncipovan ch
skladeb J. Hory (De.set let) a K. Biebla (NOVY IKAROS). Po-
dobnějako ony i tato kníŽka vstŤebává do sebe zkušenost moderní
světové poezie i zkušenost posledních let vlvoje české básnické
tvorby. Jestliže svym soucitnym personifikujícím vztahem k věcem
a zvláště k pňírodě i skrytym humanistickym patosem souvisí s těsně
poválečnou poezií tehdejšího mládí zdrivěrĎujícího a polidšťujícího
svět a jestliŽe pasáŽemi s pňevahou asociativní obraznosti (nejvíce
v sugestivních charakteristikách jedťr a 1éčiv1fch bylin) navazuje na
poetismus, pak prolínáním skutečnosti a snu, uvolĎujícím nezŤídka
i mechanismy podvědomí, pŤedjímá alespoĎ v českém měÍítku
- poezii rradrealistickou. Zároveí však elegické tÓny, stavy me-
lancho|ie nad proŽit1|'m i intenzívní pocity uplyvajícího času prová.
zené motivy smrti dosvědčují, že skladba se včleĎuje v onen proud
české básnické tvorby, kter1i právě tehdy - v protikladu ke kolek-
tivismu a optimismu dvacát1/ch let - prostŤednictvím novych ná-
vratri k prožitku války stavěl do popŤedí tragické momenty v životě
jednotlivce i společnosti. PŤitom pŤes všechny literární podněty
kultivující BednáŤovu poezii - i tato sbírka' právě tak jako celá
Bednáňova básnická tvorba, si zachovala od všech těchto tendencí
zŤeteln1i odstup, zristala neredukovatelná na kteroukoli z nich; 1ite-
rární podněty vešly do skladby jen jako zobecnělé znaky moderní
poezie. Snad právě pro svou nezafaditelnost zristala BednáŤova
sbírka neprávem mimo soubor nejčastěji komentovan;|ch v1ftvorri
meziválečné poezie a informace o ní se nedostala k velkému počtu
čtenáŤri. Zméntt tento nepiízniv! stav se nejvíce snažil básník
F. Hrubín, kter]il dobŤe rozezna| originalitu, osobitou obsažnost
a ptisobivost této knížky.

Chudá rodina z HeÍmaně . Jan Carek 1924
Druhá Čarkova sbírka vnesla do mladé poezie dvaoát;fch let, inspi-
rující se pŤevážně městsk1ym prostňedím, zcela novou a zárovei
tradiční tematickou oblast: náplĎ sbírky tvoňí obrazy ze žívota
rodné vesnice, její rolnické i Ťemeslnické práce, dále hluboké ro-

t - ,1) Chudá rortina z HeŤmaně - Jan Čarek

dinné svazky a vztah k domovu a jihočeskému kraji. Vedle toho sem
zaléhajíještě ohlasy světové války; nikoliv však v podobě vlastních
básníkov1fch bezprostŤednich zážitktl, jak tomu bylo v prvotině
Vojna(|920), alejako bolestné rány zasazenéživotu rodné vsi. Nyní
válku evokují pňedevším hroby na heňmaĎském hŤbitově ( Voják ze
Sedliště ) a obsáhl1f seznam padl;fch, na které se marně čeká, ale je-
jichŽ smrt nemrjŽe zastavtt běh života na vesnici ( Ve válce padlí)." 

Čarkova HeŤmař, to je pŤedevším svět tvrdé a morné price, jež
se stává zdrojem uspokojení i trvallch jistot, k nimž se básník neu-
stále vrací ze svého vyhnanství ve městě a jež ho posilují ve chvílích
tíživych pocitri vykoŤeněnosti. Je to do značné míry do sebe uza-
vňen svět, v něnŽ vládne pŤírodně pojímany a s pokorou pŤijírnan1f
koioběh Žjvota a smrti' svět ponoŤeny do náboženské víry, ale také
svět starych pohansklch pověr; pŤitom vždy svět chudoby a odŤí-
kání. Tu všude, v pňím1fch autorsk ch vyznátích, ve vyjevech ze ži-
vota vesničanri i v líčení odvěkfch pracovních a životních ríkonri je
patrné básníkovo citové spiíznění s děln1fm člověkem i radost
z hodnot, jež vytváÍí svou ne navnou prací.

HeÍmař je však také básník v domov, kter mu bez pŤestání pŤi-
pomíná, odkud vyšel, ktery mu dává ažfyzicky ptocítit sepětí s pri-
dou; v neposlední Ťadě je to i místo' kde žijí rodiče a kam se čas od
času vrací celá do světa rozptylená rodina. V Čarkovije pevně za-
koŤeněn pocit rodinné sounáležitosti, Zahloubává se do rodokme-
nu rodiny, sleduje její osudy, těší se z chvil' kdy je pohromadě. I tu
pojítkem se stává rodná chalupa, p da a pŤedevším uctívany stŤed
celé rodiny, matka, jíž básník věnoval hned několik jímavfch básní
drsné synovské lásky (Maminka' Chudá rodina, Tělo mé matky
aj.). Pojítkem je však i chudoba, a tu rodina v Čarkově podání pŤe-
kračuje pokrevní svazky, zahrnuje nejdiíve všechny chudé ze vsi
a pak v stále širších kruzích chudé,,v cel1fch jižních Čechách azce\é
zemé, l anejetz této země, ale ze všech zemí, / neboťmy jsme rodina
všudypÍítomná, nepotlačená hranicemi, / my všichni chudí a zdep.
taní i jsme bratňi a sestry rodiny chudé v HeŤmani... A jak se rozší-
iuje básníkriv rodin;nÝ kruh, tak i jeho vztah k domovu nakonec
obsáhne celé jižní Cechy, jejichž básnickou apostrofou se sbírka
uzavirá (Jižní Čechy).

Pňes mimoŤádnou citovou ričast, která prostupuje Čarkriv obraz
domova, je jeho poezii cizíidealizace venkova i deklarativnost. Sil.
ny patos, ktery pŤesto vystupuje z této poezie, mázák|aďy v drivěrné
znalosti lidí a jejich pracovních rikonri; básník pŤímo zaplavuje své
verše mnoŽstvím věcny'ch' životní konkrétností až pŤesycen ch,
piitom pŤevážně drsnlch detailri z vesnického života, hromadí je
vedle sebe a vytváŤí z nich často v jediném spontánním proudu
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souradného vyčtu celou báseĎ. Chce-li napŤíklad naznačit krutost
světové války' učiní tak takŤka jgn such m seznamem padl1fch;
chce-li se vyznat z lásky k jiŽním Cechám. naplní obsáhlou báseř
strohyn q|čtem pŤírodních detailri, pracovních rikonri a drsnych
vj'jevri z nelehkého života plného dňiny, ritrap a neštěstí' Tento
enumerační patos nasycující se pňedmětností vesnické reality je také
jedním z nejvyraznějších zdroj básníkova lyrismu. Jeho koŤeny
dosahují k tradici naivních malíŤri' které děs z prázďna nutí kupit
jeden detail na druh1y, bez mezer pokrft celou plochu obrazu; zá-
roveř pŤedstavová naivita těchto enumerací, vtiskující básníkovu
rymovanému volnému verši prvky vědomého primitivismu, uka-
zuje obecně k tradicím lidového umění, zeiména dŤevorvtri.

Ač Čarkova poezíe se utváŤela mimo hlavní literární centra dva-
cát ch let, právě tato naivita a prvky primitivismu v jejím ztvárnéní
básníka sbližují s tou částí mladé básnické generace, která v naiv-
ním malíÍství celníka Rousseaua nalézala inspirační podněty pro
svou tvorbu a v okouzlení prostotou všedních věcí shledávala zdroj
nové poetičnosti (J. Seifert, F. Němec, J. Frič aj.). Zárove vyrazny
sociální a protiválečn1|' akcent sbírky i její ztotožnění se světem
chud1fch pňiňadi|y Carkovo rané dílo do blízkosti poezie proletái-
ské (ta byla ovšem orientována k městu a pr myslovému proleta-
riátu), která v první polovině dvacá|fch let tvoŤila pŤevládající ten-
denci v proudu básnické tvorby.

Sbírka Chudá rodina z HeŤmaně měla svrij krajově i sociálně vy-
hraněn1i čtenáŤsk! okruh a dočkala se několikerého vydání. To
bylo podnětem kproměnám textu. Ve tŤetím vydání z r. l935 básník
zhutnil její verše a zároveít, zŤejmě v souladu s dobovou nonnou'
která se j|ž značně vzdá|1|a naivismu počátku dvacát ch let' silně
oslabil prvky jejího primitivního vyjádŤení. V novém vydání z r.
|952 pak některé z těchto riprav znovu zrušil a vracel text
k privodnímu znění. zp

Itálie . Josef Hora 1925
Tematicky jednotná sbírka čerpá své náměty z autorovy turistické
cesty do Itálie v |étě |924. Jednotlivé zastávky tohoto putováníjsou
podnětem básní věnovanych Terstu, Benátkám, Florencii azejmé-
na Rímu, zněhož básníka nejvíce zauja|y památky antické (básně
Forum Roma'num, Koloseum, Panteon); celé básně nebo jednotlivé
kulturně historické reminiscence se t1íkají Botticelliho, Savonaroly,

Itálie - Joseí Hora

Boccaccia, Michelangela aj. V básni Janovan spl1fvají Marco Polo

s hlavním hrdinou Kolumbem ve vášnivou postavu moŤeplavce

hnaného Žíznípo objevech a dálkách. PŤi exkursech do dějin a tra-

dic navštívené zeměie objevuje dobov.f motiv prolínání antického

a kÍesťanského mjltu: oba se vepsaly do mentality italského člově.-

ka, oba se staly i vlrazem jeho podiízenosti moci - p19 revolučně

'Áyst"ji"it'o Horu proto mezi nimi není podstatného rozdílu.

v pateiicte konfrontaci minulosti s pŤítomností polemizuje prole-

táisk! básník s legendou ,,věčného města.. poukazem na trvající

nadvíádu vojenskěho, césarského a kněžského panstva a trvající

porobu aávnérro i moderního proletariátu (Roma in aeÍernum).

Ňaproti tomu je v monumentální stylizaci oslavena tvoŤivost pra.

cu.jicítro člověka, živitele a udržovatele svéta (Klasy a ryby aj.). ÍJo-

r v demokratick! postoj se projevuje i ostrfmi vlpady proti vládě
fašismu (báseř Stráž, v prvních vydáních s titulem Mussolini).

Nejzávažnějším cizokrajnlm pŤírodním motivem' kter! je s vel-
kou vynalézavostí a metaforickou energií opětovně exponován, je
teplé jižní moŤe. Hora je pŤedvádí v nejrriznějších podobách, pŤe-
devším však rozvlněné větrem, tŤíštící odrazy věcí a světel i jas
prudkého slunce. V dosahu moŤe a slunce věci, dychtivě, barvitě
a nově viděné, ztrácejí tíži i ostré kontury, vlní se, odhmotĎují. Vy-
pracovává se tu nová básnická technika, a spolu s ní se formuje
i stanovisko, které nelze pŤevést navychozíjeho podnět, tj. na si-
tuaci turisty letmo shlédnuvšího avzápětízttácejícího piedměty ci.
zího světa: pŤipravuje se tu noetická poloha Horovy poezie, která se
vyhranila v následující sbírce STRUNY VE VETRU - pohled na
rozvlněny hmotn1Í svět neustále vznikající a zaníkající v proudu
času. Tato dynamická koncepce samého vnímání světa má v ltálii
svrij pňedpoklad v prudkém rozhoňení dychtiv1fch smyslri a svrij
pŤedobraz motivovany dějinami kultury: ,jlžní., lidsk1f typ, bez-
prostŤedně a odevzdaně, s živou citlivostí vnímající smyslovou po-
dobu věcí, je tu stavěn do protikladrr s člověkem ,,severním.., pln1fm
otázek a reflexí, toužícím po nalezení hlubšího smyslu jevri (báseř
Anzio aj'). Uvedené rozdvojení není jen pŤedvedeno, ale zároveř
i pŤekonáno. Umělecky nejprťrbojnější básně sbírky vesměs směŤují
od rozštěpení skutečnosti, ostrého a zabstraktřujícího rozlišení
mezi subjektem a objektem (často signalizovaného pŤívalem otá-
zek) k sjednocení obou pÓlri. PÍedmětná realita se rozechvívá pro-
Žitkem, je prostoupena subjektivitou. Na druhé straně subjekt po-
jímá do sebe nově prožívanou zkušenost z vnějšího světa a pod jejím
vlivem se proměĚuje' Takové texty tedy nedávají za pravdu jediné-
mu z člen antiteze subjekt.objekt' ale poukazují k vyšší rovině
básnicky sjednocené zkušenosti.
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chají. Teprve v,,echu srdcí.. je proces tvorby dovršen. Umělec mriže
b]Ít štasten teprve tehdy, promluví-li k nejbližším lidem ve své vlasti.
V Americe Jan pocítil' že pro bohaté je jeho hra jen artistickou pro-
dukcí, dráždidlem nervri, vybočením z nudy; nadšení chápajících
dělnick1fch posluchač mu znovu pŤipomíná domov. Po návratu, ač
od kolegri nijak nadšeně nevítán' dospívá k pŤesvědčení, že svou
hrou naplĎuje vyznamné společenské poslání. Dech rodné země
obnovuje v jeho hŤe živé spojení s naléhav1/mi city a proŽitky, neklid
a napětí. - Ve skladbě se prolínají dva vridčí motivy: domov
a umění. K nim se vážou četné lyrické reflexívní odbočky. Návrat
dom znamená také obnovu těsného vztahu k nejbližším lidem,
k zemňelé matce, učiteli, dávné pňítelkyni, k domu a podŤipské kra-
jině. Často zde mluví autor sám za sebe: vyrovnává se se sv mi
rispěchy a omyly, se zklamáními a bolestmi, pŤipomíná si dávnou
sociální víru mládí a objevuje v sobě sílu věŤit v budoucnost. Do-
spívá k pojetí unrění jako obnovitele kladn1fch životních sil; umění
spoluvytváňí a utvrzuje životní Ťád a ričastní se na jeho proměně'
S tímto vědomím Jan pohlíží i na pesimismus své zestárlé pŤítelky-
ně' která sklíčena smrtí manŽelovou a synovou se upíná k nadpo-
zemskym těchám' Jan nachází místo v tomto životě: umění nově
zhodnocené a začleněné stačí dát jeho životu smysl. - S tématem
cesty k víÍe v nadosobní rikol umění souvisí širší morálně společen-
ské téma - vázanost každého člověka k rodné zemi, vzájemná
podmíněnost svobodyjedince a svobodyjeho národa. Tato ideová
linie byla posilována konkrétní politickou situací, která ve skladbě
našla organicky vyraz: Hora psal báseĎ ve chvíli politického ripad-
ku po Mnichově a bňeznové okupaci a ďo téŽe situace se ze svěia do
vlasti vrátili jeho hrdina. Tak jako pŤed celfm národem, i pŤed Ja-
nem houslistou vyvstává záchovny vlznam české kulturní a umě-
lecké tradice, která se ovšem v dané situaci naprosto nejeví jako
muzeum dovršenych vytvorri, ale jako živá a závazná vyzva k po-
kračování, požadavek reálného činu. Morální pÍíkaz věrnosti do-
movu neznamená omezení osobnosti. Domov, ktery je zevnitŤ
ohrožen temn1imi silami (odraz situace v pomnichovské republice),
je mistem, kde se mohou rozvinout a pŤed člověkem rozevÍít zá-
vratné možnosti seberealizace. Pro Horu to znamená i návrat
k staré víi.e, že pŤedevším prostí lidé, dělníci' svou samozŤejmou
svěŽestí a bezprostŤedností a svym pravidelnym pracovním rytmem
rrdržují stabilitu života. - V knize se vracejí motivy z celé dosa-
vadní Horovy tvorby (Praha, domov, krajina, pŤísná česká histo-
rie). Báseri stí ve víru' že není jiné věčnosti než prostě žít,byt, pra-
covat, pňijmout smrt ve jménu dalšího pokračování života. V této
kontinuitě je i pi.íslib národní budoucnosti. V pojetí národa jako ži-

Itálie _ Josef Hora

Sbírka Itálie mnoho:tTuT9 pŤesahuje běžnou, jen tematicky za-jímavou poezii cestovních dojmri. Horá v ni nouym 
".et""t1;á 

ei-nem reaguje na sloŽitou situaci v polovině auacai;;cn tei' táí ip."
n9|9 9e.vyčerpaly zdroje proletáiské tvorby. Aniž opusíil ,í.i;.'"-
cialistic'k po-stoj. vyraznl zkonkrétřuje své vidění á obrací sé odsociálních reflexí k senzua]ismu sv1fch mtaa1fch veršri (spoiu s nimi,napŤ. se sbírkou Strom v květu, zaÍadll autor u ,o"u.hu sebran;|ch
spisri ltá|ii do jednoho svazku, vydavatelem pak pojmenouu,,tr'o
Ko|ist sntysl ). Itálie zároveĎ sv m styJem pr.d"numenává pozdějši
-{o19vu 1u:tu.u prostoupenou problemaiikou plynoucít,o eás,-r.V někter1ich básních využívák vytvoiení svéprávné uměrecké ton-
::Tf:f ^- ̂ s::]é-u 

pŤepodstatnění reality básnic\fch postupri
souoobeho poetlsmu, zejména volného asociativního saruzování
vzdálenych pŤedstav; vliv avantgardy se tu projevuje i v iistÁ vv-lehčení, spontaneitě, odvratu oďrétoriky u.roĚo".'. iu 

'"i.,""iin

humoru, 
9 H9'y jinak velice vzácného". Na rozdíl oo po"ti.tí-u

v otevŤené polemice s nimi však Hora neodmítá trtubsi reRexio problematice lidského osudu a duchovního života.V Itálii je ziej-má také souvislost s tradičními lyrick1fmi tvary, zejména s poezií
KarlaTonrana;TomanovusoučainěvznikajícíírlušŤ LET"É: LiKALENDÁŘI se sbírka b,íží i tematik;;;;;y do stŤedomoŤské
země. - Ze. soudobych kritik pŤijali ltál i i s vysoce kladn,ím hod-nocením nejen osobnostiHorovi uti 'te (r.. x.,ŠaLaa. Á'.tí. Píš;),ale i někteŤí z m'uvčích avantgardy (B. Ýáclavek). tlnes j" 'bi;ilpokládána za jeďno z vrcholn1|ch-aEl svého autora, ,"j.nenu piosmyslovou intenzitu a nesmírnou živost svého viděni. 

. .mč

Jan houslista - Josef Hora t939
Jan houslista je lyrickoepická. skladba s jeclnoduchou dějovouosnovou: Jan. talentovan česk virtuos. se vystěhovaldo Amerikva nalezltam št'astné manželstvi, umělecké rispcctry ; ;]fi;ivšak ovdoví a dělá bilanci dosavadního Živo'ia, 'jist.,;", z" )t,'iu1v novém domově cizincem a nepronikl ani k duši ,;^Í"íé ž;;;..Rozhoduje se k návratu. Ve vzpomínkách pred ním vyvstava veá-tov;!é'{ěJ.91ví jako čas bezprostŤedního kontaktu se světem. Znovuprožívá klíčové životní okámžiky, a tato intiospekce mu p"-áná
I ryzná{' ie"\9nee"np cílem živbtnítro risii] neni p.o u-ct." áo-Konce anl zd'atily tv rčí čin' pokL d se jeho umění nestane nástrojemkomunikace s lidmi, sdělením saítené tásky t tlrn' kdo mu nas|ou-
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epičnosti v moderním českém básnictví; v tom na ni naváza| ze-
jména Holanriv PRVNÍ TESTAMENT (a další epické skladby
téhož autora), po válce F' Hrubín aj. mč

Jaro, sbohem. Básně, verše, Ťíkánky .
Jaroslav Seifert 1937, 1942, 1946
První vydání sbírky (eŽ byla dotvoŤena ažvevydánich dalších) ote-
vírá báseř Pozdrav Karlu Tomanovi, kterého autor oslovuje jako
,,svého básníka.. (Tomanovi sbírka byla a po všechna svá vydání
také zristala věnována). PŤestože ještě nevykrystalizovalo pozdější
členění na oddíly' určité kompoziční schéma se tu pŤece jen vytváŤí.
Do rívodu se dostaly pŤedevším básně s jarními motivy (Jarní den,
Píseú v dubnu, Tanec pod kvetoucími Stromy aj.) a básně odvíjející
téma probuzení pŤírody směrem k blízkému tematickému okruhu
Iásky ( Píseú s refrénem) , dětství jako ,jara.. lidského života ( Ro-
binson Crusoe); patÍí sem konečně i básně programově nastolující
otázky poetiky (Komediantskfl vťtz, Kohoutí sonet) s pŤíznačn1fm
obrazem poezie z stávajicí ,,na zemi,,. V druhé části knihy se oče-
kávané směŤování ,,k zimě.. uplatřuje již méně vyrazně, mimo bá.
seí Českjl betlém je téma zímy evokováno spíše nepŤímo, skryto za
kormutlivé obrazy stárnutí a smrti v cyklu dedikačních básní a bás.
nick1fch nekrologri FráĎu Šrámkovij J. Palivcovi, F. X. Šaldovi'
Josefu PekaŤovi, herci Ferdinandu Hartovi. Na druhé straně, a opět
metaforicky, se téma ,,zimy,, v podtextu oz1fvá v publicistické lyrice
reflektující celkové ,,ochlazení.. dobové evropské atmosféry již
takňka na prahu války - moskevské procesy ( Puškinúv pomník
v Moskvě) ' občanská válka ve Španělsku (Vraždění, Španělské vi-
nice ) , nástup domácí reakce ( Na Vikárce ). Sbírku uzavírá báseĎ
A pak mám strach..., v níž se autor konfrontuje melancholickou
a moudrou ironií s legendárním vfrokem smrtelně raněného A. S.
Puškina.

Počínaje druh1fm vydáním Se tvar sbírky značně proměnil: byl
vypuštěn podtitul, sbírka byla podstatně rozšíŤena a rozdělena do
šesti (od vydání 1946 dokonce do osmi) oddílri. První část tvoňí tex-
ty Žánrově se hlásící k písním ( Píseú o pruhovanych peŤinách, Píseú
o námoŤnickilch snech, Maminčina píseú), Druh1f cyklus obsahuje
většinu básní znám1f ch již z prvního vydání a soustŤed'uje se k te-
matickému okruhu vlchodiska sbírky (dětství, láska, poetika), tŤetí
část pŤináší noyě Malou romanci o Ctiradovi a Šárce a Malou ro-
manci o knížeti oldíichovi a jeho Boženě, čtvrtá č,ást Dvanáct pan-

vého procesu a kultury jako aktivní složky národního bytí je Jan
houďista pokračováním básně Zpěv rodné zemi a celé pŤedchozi
sb.írky Domov. Je to poezie, v níž není žádnéhranice meži bezp.o-
stŤední reakcí na časové podněty a tvorbou kladoucí si nejsložitější
ríkoly umělecké a ideové.

Lyrickoepická forma umožnila Horovi vyjádňit postavení náro-
da i jednotlivce ve chvílích krize jak monumentálními tahy, tak
v jemn1fch odstínech a záchvěvech prožitku. V hojn1fch reflexívních
pasážích se objevují metafyzická témata, která autora vzrušovala
v celé dosavadní tvorbě. Pomíjivost věcí, lidí a vztahi není d vo-
dem k tomu, aby v nich byly spatŤovány pouhé oběti nicoty. PŤed-
stava plynoucího času, která ve sbírkách tŤicát]j'ch let Horovi zab-
straktněla, se znovu konkretizuje: mezi riznymi typy plynoucího
času vystupuje nyní čas historick1f, kter! svou tvoŤivou spoluríčastí
na lidskfch věcech se podobá bratrskému času Horov ch srRuN
VE VETRU; jeproživáncel m národním společenstvím, je místem
setkání mrtvfch, žtvych a nenar ozenych. V krutém dějinném oka-
mžiku vyzbrojuje člověka zkušeností staletí. Horriv čas se otvírá
k budoucnosti viděné zcela konkrétně iako hlouček dětí naslou-
chajících Janově hudbě. Pokorná službá dennímu ríkolu se stává
pŤíležitostí ke spojení okamžitého s věčn;im.

Skladba je komponována s použitím hudebního principu vra-
cejících se, prolínajících a obměřovanlch motivri. oc.jová linie
a obraz postav tvoŤí chvíli osu sdělení, chvíli ustupuj e zce|a do po-
zadí. Pňedobraz této kompozice, která je romantického pťtvoáu,
pozna| Hora drivěrně v Puškinově Eugenu oněginovi, románu ve
verších, jehož vynikající pŤeklad právě dokončil (1 938). Ve stopách
Puškinov1fch směŤuje Hora k formální ucelenosti a jednotě; báseĚ je
pravidelně členěna do šedesáti složitě stavěnfch a náročně r1fmo-
v91Ý9h dvanáctiveršorn.fch slok, koncipovan ch speciálně pro tuto
skladbu. Ke klasické dokonalosti je tu doveden čtyŤstop1i jamb.
K rozmanitosti pŤispívají eufonické sestavy hlásek, které obvykle
upozorřují na myšlenkově závažná místa, a stále se proměflující
vztah mezi stavbou sloky a větnfmi i tematick1imi pŤeděly.

Stejnějako ostatní básnická díla vyrovnávající se s národní tra-
gédií Mnichova a konce repubtiky-(Halasovo ToRZo NADĚJE,
Seifertova sbírka ZHASNĚTE SVĚTLA, Holanovo ZáŤí ]938 ai.)
si ještě Jan houslista, dokončen až v prvním roce okupace, sta8ii
najít cestu k četn1/m čtenáňrim, kteňí byli skladbou nesmíině zaujati;
než bylo další vydávání nemožné, dosáhlaještě pěti vydání. Také po
válce byla kniha opětně samostatně vyďávána,- Ve své době byla
Horova skladba také driležitj'm mezníkem v procesu oživéní
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toumťl o lásce.Pátá část, opět vyuŽívajícítextttz prvního vydání, se
na pozadí evokace tématu jara soustŤed'uje k obecnějšímu postiŽení
existerrciální problematiky (život *- smrt) a shrnuje i básně s ptaž-
sklmi motivy (Valdšt.einská zahrada) , šes|f oddíl pňejímá ze sbírky
Zhas ně te sv ě t/a cyklus měsíc s básní Rok. P ozději pĚipojenf sedm;|
oddíl obsahuj e Jarní rondÓ samostatně vydané v roce l 945 s titulem
Devět rondo, poslední osm;Í cyklus je sestaven opět pŤevážně z no-
v1fch veršri a vrací se k intimitě vzpomínek a vyznání.

Roční cyklus, kter tvoŤí kompoziční podloží sbírky, je realizo-
v án až nápadně neuplně, zcela jsou potlačeny motivy jednoznačně
,,letní.. a celá osnova stojí vlastně na konfrontaci ,jara,, a ,,zímy,,;
jaroje dokonce od počátku nahlíženojakoby zpětně, prostňednic-
tvím zkušenosti zimy. obdobně i v milostné poezii je pÍirozen1| pŤí-
tomny čas prožitku pňekr1fván vlastně navzdory druhovym mož-
nostem lyriky minullm časem dosaženého poztání: osvobozující
a kŤísiv1f milostny cit, vždy znovu vracející člověka k počátkŮm, se
prostupuje s vědomím stárnutí a spění k smrti. Smrt pňitom není
pňedstavena v metafyzické podobě, v tehdejší lyrice často vyvolá-
vané, ale jako součást lidského života (a pŤitom jako deziluzívní síla
v něm). Z tohoto hlediska nab1yvají hlubšího smyslu na první po-
hled konvenční pŤíležitostné básně k jubilejím či rimrtím, které se
stávají verši konkrétního soucítění básníka s ostatními lidmi. Vribec
je celá sbírka - jak napovídá i podtitul prvního vydání - pokusem
o rehabilitaci pňíležitostné poezle jako takové. Na rubu loučení
s jarem je totiž pŤítomno analogické téma ,,loučení s poezií.. (ak
ostatně naznač1|a i programová Seifertova stať Sbohem, poezie , vy-
dání sbírky doprovázející). Zbavování se iluze jara a mládí je pro.
vázeno i odmítnutím iluze o samospasitelnosti velké poezie. V tom
je ostatně pokračování dávné - i Seifertovy avantgardní pĚed.
stavy o poezíi, která by nebyla uměním. Proti romantické vizt
poezie s velk m P je kladena polemicky ',poezie pro rotačky.., pro-
klamativně se hlásící k písni' popěvku, Ťíkance, k publicistice, ne-
usilující o věčnost a podrobující se bez tragického gesta prostému
rámci lidského žívota, 1ímŽ je zrození a Smrt. Rehabilitace pŤíleži-
tostné poezie pr-o Seiferta znovu utvrzuje potÍebu piíklonu k Ne-
rudovi PROSTYCH MoTIvU a k tomanovské písni. Dovršuje se
tak v1fvoj Seifertova verše k typickému intonačně zklidnělému me-
lodickému' pravidelně rymovanému tvaru (nejčastě.ii čtyiverší).
Tento proces je doprovázen nejen pŤíklonem k hovorovosti jak ve
slovníku, tak v syntaxi, ale pÍedevšírn sblížením tyrické vypovědi
s vyprávěním; lyrická situace je uvedena v epickém rámci a s časo-
vym odstupem' tedy často v perspektivě vzpomínky'

V rovině tematické dochází ik novému zhodnocení,'prostoty..

Jaro sbohem - Jaroslav Seifert

jako hodnoty ve své elementárnosti jedině autentické (v básni
U pražské Lorety zwážená kiídla dovolují soše vzlétnout apod.).
A tak dostává loučení s minulem i velice konkrétní podobu spole-
čenskou: podobu loučení se starymi iluzemi, jejichž klamnost po-
odhaluje vyhrocující se světov konflikt, a hledání hodnot novych.
S politickou poezií se tak bezprostŤedně vážou básně, které nachá-
zejí v situaci evropské kulturní krize hrdinu, jenž je nositelem této
prazákladni prostoty a kter1jr je označován programově jednodu-
ch m sociálním pŤíznakem: ,,chudí.. (Česk! betlém, SkláŤi). Sou-
časně také konfrontace historického vyvoje' spějícího lineárně
k tušené katastroÍě' s pŤírodním cyklem, jakkoli nepojíman1/m
idylicky, sama o sobě nes|azÍete|néznamení víry, že,,zima,, nem že
blft trval;fm stavem.

od samého počátku byla sbírka Jaro, sbohem pojata jako ote-
vŤená sbírka: i po pŤestavbách v roce |942 a |946 se neustále (ak.
koli již méně podstatně) proměřovala a definitivní podobu nabyla
až teprve v Seifertově novém projektu spisri v roce l985. Některé
básně v prriběhu proměn pŤecházely do jinlch sbírek (zejména
básnické dedikace a nekrology do knížky Ruka a plamelc), jiné opět
z jínycb sbírek pŤecházely sem (zejména ze sbírek Zpív no do
rotačky a Zhasněte světlaa též ze Seifertova válečného vyboru veršri
Jabloú se strunami pavučin), vešly sem i menší cykly vydané privod-
ně samostatně bibliofilsky.

Pňes tuto svoji vnější neukončenost patŤí Jaro, sbohem sv m
vznikem pŤedevším do sklonku tŤicátlch let, kdy v české poezii
postupně sílila tendence k oproštění básnického prožitku ajazyka
a k navázání těsnějšího styku se skutečností a čtenáŤem (Horriv
Domov, Nezvalova Matka Naděje, Závadova CESTA PĚŠK!.
U Seiferta tento v voj navázal poměrně plynule na dávn! pŤíklon
k písni a jejím vyrazovym možnostem a pokračoval verši bezpro.
stŤední citové reakce na události roku 1938 (ZHASNĚTE SVĚT-
LA) i pŤilnutí k staletlm hodnotám vlasti (Kamenn;| most). Za
okupace se v krajně okleštěn ch kulturních podmínkách sbírka
(oblíbená a dvakrát vydaná) stalajednou z morálních opor národa.

vm
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Ještě jednou se vrátíme - Antonín Sova
1900, 191,2

V definitivním uspoŤádání z r. |9|2 je sbírka Ještě jednou se vrátíme
tematicky i stylově jednotná, obsahuje pŤírodní a intimní lyriku'
napsanou z větší části v devadesát1|zch letech. V pŤírodní lyrice
vodního titulního oddílu pokračuje a vrcholí obdobná tvorba ňa-

dy pŤedchozích Sovovych sbírek (Z mého kraje, Soucit i vzdor aj.).
Hlavním pŤedmětem zobrazení je tu opět odlehlá kopcovitá krajina
autorova dětství na pomezi Českomoravské vysočiny a Jtžních
Čech; pro básnicky subjekt je místem klidu, ťrlevy a oproštění, zá-
roveĎ se však stává podnětem k aktivizaci smyslri jemně vnímají.
cích barvy' zvuky a vrině, či spíše jejich jedinečné, časově i místně
individualizované odstíny a kombinace. Soudob! q|voj Sovovy ly-
riky k symbolismu a k zacbycení skrytlch psychick1/ch stavri
a procesri se projevil stupĚovanou diferenciací v obrazu krajiny,
ktery se impresionisticky rozechvívá (velká pozornost je věnována
zejména světlu s jeho barevnymi odrazy a prchavym odstupĎová-
ním intenzity), vylehčuje a otvírá subjektivnímu citovému proživá-
ní. I ve svém souznění se subjektem se však pŤíroda nepojímájako
odraz nebo symbol duševních stavri: má svou vlastní rozmanitost,
a je-li podobna člověku, pak nesmírnou složitostí a rozlišeností
sqfch podob, ne tím, že by pŤejímala obsahy jeho prožitkri. V kon-
frontaci s bohatstvím piírodních situací se naopak teprve plně in-
dividualizuje ná|ada subjektu, která, pokud je vyslovena pŤímo,
vystupuje spíše v obecn1fch obrysech. Mezi člověkem a pňírodou se
rozvíjí jak1fsi tich;f dialog rovnoprávnlch partnerti, kter! nevylu-
čuje ani nesouhlas nálad. Subjekt pŤináší ovšem s sebou svou so-
ciální ,,městskou..zkušenost (reprezentovanou ve sbírce i několika
realisticklmi básněmi); ta je mu sice popudem, aby se do pŤírody
utíkal, zároveř mu však nikdy nedovolí v ní plně zakotvit.

obdobně diferencovany obraz kraje je obvykle aktivní složkou
i v básních oddílri erotické |yriky Samota milenc a Na rozchodu
s mládím.I zde je pŤíroda - a v prvním z těchto oddílri také láska -

zdrojem harmonick ch a uklidĎujících tÓnri ( Largo dlouh!,ch veče-
r 1. Prožitek milenecké dvojice, v níž oslovená Žena vždy má svrij
hlas' svou samostatnost stanovisek a citov1ych reakcí, je však indi-
vidualizován a dramatizován neklidem, vědomím pomíjivosti
aproŽíténebo očekávané deziluze. Neboťjen v iluzi a snu dospívají
intimní touhy subjektu spontánního naplnění: ve skutečném životě
je naplnění možné jen na základě risilí, pŤekonávání vnitňních
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i vnějších zábran. Milostn! cit mriže bÝt méně než pŤiroda rítočiš-
těm' pŤítomnost druhého v samotě je potenciálním zdrojem neladu.
V posledním oddílu (a stejně i v dialogu Zasněn!,flirt, zaÍazeném
iako samostatn1| oddíl) už dezí|uze, spjatá s ribytkem životních sil
á podzimem pŤírody, zcela pŤevládá; ani zďe to však nic nemění na
vŤelosti, na citovém rozechvění a vnitŤní opravdovosti mužova
hlasu. Erotika ve sbírce Ještě jednou se vrátíme vyslovila tedy in-
timní prožitky moderního subjektu v jejich nezávislosti na odo.
sobřujících prožitkov ch konvencích, sjejich snivostí a vnitňní ne-
jistotou, a nepodlehla pŤitom dobov m dekadentním náladám
a sty|ízacím' Její dramatičnost vychází z nitta člověka; neběží v ní
jen o zachycení okamžitfch stav , poukazuje se k pÍedpokladrim
a perspektivám milostného vztahu, jehož protagonisté mají už za
sebou svrij ,,pŤíběh.., své zázemí citového a názorového zrání i kul-
tivace, svrij zápas o osobitf postoj k základním životním otázkám.
V těchto procesech chvíle básně je v]ilslednicí i bodem obratu. S1o-
žité prožitky Sova svírá a sjednocuje citlivě vyvážen m a vždy nově
koncipovan1|'m básnick1fm tvarem, kter'.f v protikladu k rozechvě.
l;im slov m básně sugeruje oproštění, neproblematické uchvácení
Životem: v tvaru sv1fch básní je Sova odevzdán citu jako nepochyb-
né hodnotě. V tom má závažnov rilohu hudebnost verše. založená
často na dráždivém opakování hlásek i slov a na vynalézavfch
konfiguracích r1fmri a refrénri (napŤ. báseř Kdo vám tak zcuchal
tmavé vlasy o vztazích dvou lidí, jejichž lásky se navzájem minuly).
Z hudby se také rodí i vědomě iluzívní, polopohádkové obrazy vy.
sněnfch bytostí, symboly sebezapomínavého utonutí subjektu
v prchavém a reálně nedosaŽitelném milostném okouzleni ( Prin.
cezna Lyoleja).

K jednotnému ladění definitivního vydání z r. 1912jako sbírky
piírodní a intimní lyriky dospěla kniha teprve po zásadních změ-
nách. V l . vydání z r. 1900 bylo podstatně méně (o 58 čísel, z nichž
některá byla napsána i v mezidobí l900-l912) milostn1fch a pŤí-
rodních básní; všechny kromě samostatného Zasněného flirtuby|y
zaŤazeny v jediném, titulním oddílu. Vedle toho však 1. vydání Ještě
jednou se vrátíme obsahovalo žánrem i posláním zcela odlišné od.
díly Vybouíené smutky II, Náčrty k Vybouženj,m smutkúm a scénu
Mecenáš; to vše Sova ve Spisech zaiadl| do rozšíŤené podobv VY-
BOUŘENÝCH sMUTKŮ. Dále bvl v l ' vvdáni oaáil Úaoti No-
vého Královstyí se samostatnou rozsáhlou báiní Pííchod prorok , a
ty v definitivních spisech tvoŤí samostatnou sbírku. Tyto verše
pŤedstavují nov! postoj v sociálně reflexívní Sovově tvorbě, odlišnli
od pŤedchozích VYBoUŘBNÝcH SMUTKŮ. Společenská re-
volta tu Ztrácí točně asketick1f ráz a spojuje se s pozitivnímvzta-
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hem k prost1fmazák|aďním životním hodnotám; odmítání soudo-
b1fch společensk1ích poměrri rlacháziprotějšek v odvážné vizi spra-
vedlivějšího uspoŤádání světa v utopickém Novém Království (na-
pŤ. v básni Když vládla duše). Básnickf subjekt hledí s drivěrou
vstŤíc násiln;im sociálním pŤevratrim, které nastolí novy svět (Ano,
s divokou a vj,skající radostí) , tÍebaže ho tvrdě znepokojují nebez-
pečí obsažená v možné neshodě mezi idealistickfmi hlasateli hu-
manity a zástupy stržen1fmi potŤebou pomsty a hmotného blaho-
bytu ( PŤíchodprorokú) ' Sovrividealistick1f socialismus se projevuje
v tom' že rozhoďujicí role pŤi pŤeměně světa je pŤipsána obrodě
duchovní a mravní. Podobně jako u BŤeziny, rrist sociálního opti-
mismu se i zde opírá o sílící utopické prvky v Sovově názorovém
vfchodisku. Kolektivistické monumentá|ni vize, často s epick1|m
zabarvením, postavy prorokri i širok1il daktylsky rytmovan volny
verš zaŤazuií Udolí Nového Království mezi básně vrcholného ob-
dobí českého symbolismu, podobně jako BŤezinovy RUCE a Neu-
mannriv SEN o ZASTUPU ZOUFAJICICH. Sova navázal na
tuto linii své tvorby ještě ve sbirce Dobrodružství odvahy (l906)'
ve které - v kontaktu s bouŤliv1fm sociálním děním počátku století
-využívá symbolistické metody v aktuálně politick;ích a sociálně
kritick;fch verších, zejména však v ríhrnnfch společensko-filo-
zoficklch meditacích o bolestech a perspektivách moderního svě-
ta. Rétorická vymluvnost této sbírky vyp|lvá z je1iho společen.
sko-mesianistického zaméÍení. - Impresionistická a hudební
lyrika ostatních oddílri sbírky Ještě jednou se vrátíme nemá v So-
vově generaci pŤímé obdoby, jeb|ízká spíše pozdější tvorbě Šrám-
kově a Tomalově; Sova sám na ni bezprostŤedně navázal sbírkou
LYRIKA LÁSKY A ŽIVoTA. mč

Jiskry na moŤi . Josef Václav Sládek 1880
Titul druhé sbírky J. V. Sládka se odvolává na jeden z čast ch mo-
tivri jeho prvotiny Básně (|815), kde jiskŤení na moŤské hladině je
reáln1fm vjemem z autorovy mladistvé cesty do Spojenlch státri; bez
této souvislosti se v čele druhé sbírky stává spíš metaforou lyrické
básně, pojatéjako zábleskjasu na rozvlněné hladině Života, na po-
vrchu jeho temn ch hlubin.

Sbírka věnovaná autorov m rodičrim má pět nepojmenovanych
oddíl , z toho čtyŤi lyrické. Intimní lyrika je těsně spjata s událostmi
básníkova života: jedenáct měsícri po sĚatku, kterému pŤedcházelo
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dlouhé čekání, zemÍe|a roku 1874 Sládkova první žena Emílie pŤi
nešťastném porodu; následovala léta bolesti násobené vfčitkami,
teboť,vztah s Emílií nebyl vždy harmonick!. V roce 1878 se básník
seznámíI s Marií Veselou, která se o rok později stala jeho druhou
Ženou'

Ráz prvních dvou oddílri je určen žalem po skonu Emílie.
V obecn ch konfesích životního názotu (1. oddíl) se k všudypŤí-
tomnému vědomí smrti, krut ch zásahri nicoty proti bezbranné
kráse a mládí (napŤ' v heinovské a nerudovské stylizaci španělského
tématu Doia Inez) a k vyostŤen;fm konfrontacím jarní pŤírody
a lidské melancholie pŤipojuje i skeptické hodnocení lidského ži-
vota a jeho možností. HoŤe vrací lyrického mluvčího k motivrim
puklého srdce a k romantickfm postavám, jako je bludn1f rytíŤ,
symbol věčného neklidu, nebo bled1i panoš' kter1f jako u Máchy
rozmlouvá s pánem o ztraceném štěstí a je pÍitahován pomyšlením
na sebevraždu. K romantick;|.m osamělcrim a cizinc m pŤiŤazuje
Sládek i svého generačního druha, autora dobrodružnlch historic-
klch románri, ktery zemÍel na Kavkaze jako dobrovolník ruské
armády pÍítažení proti Turkrim (Památce Bohumila Havlasy).Ye
verších čerpajících z niternějších zdrojri se prosazuje vyrovnany
a osobitji postoj' bolest ztrácí nadvládu už proto, že je jasně a la-
konicky pojmenována. V prvním oddílu rivodní báseí PŤišlo ke
mně žití vyslovuje odhodlání pŤijímat život v dramatické rozpoÍ-
nosti jeho sladkjch, hoŤk1fch a bolestn1Ích stránek. Mužná vŤelost,
žal nepodvracejíci zák|ady osobnosti jsou určujícími prožitky in-
timnějšího druhého oddílu, kter1|'se zcela soustŤed'uje k elegiím za
zemŤelou' Také zde pevnf lyric\f tvar prisobí jako nástroj k ovlád-
nutí hoŤe, začIeněni bolesti do v1ístavby novych a ryzích hodnot ži-
votních' SevŤenost a kompoziční uzavŤenost ritvarri pŤipomínají-
cích umělou píseĚ nebo náhrobní nápis odpovídá Sládkovu jlžzde
doztávajícímu pojetí lyríky jako souhrnu zživotni látky (ne tedy
zachycení okamžitého duševního stavu). To nebrání v užití indivi-
dualizovanych, jemně odstíněnfch motiv nejen pŤi zobrazení pÍí-
rodních scenérií, ale zejména pÍi naznačení procesri psychick1fch:
pati.í sem jednak vyčitavá pŤipomínka nedorozumění v mladém
manŽelství (báseř Andante inspirovaná motivem z Beethovena)'
jednak teskně zaznamenané vědomí zapomítání: mrtvá se s uplj'-
váním času stává blednoucím obrazem (,,Dnes ještě vzpomínám,
však v mlhách hyne / tvá podoba. . ...). - Na základě obdoby nálad
zapadá do druhého oddílu i balada StŤevíčky s erbenovskym ná-
mětem o štědrovečerní věštbě odchodu z domova, kter1f však ne-
znamená sĚatek, ale smrt. P r otí zobr azenym v áŽny m událo stem tu
v kontrastu stojí mluvní styl plny zdrobnělin a skoro taneční uvol-
něn dakty lsky rytmus.
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Pro nejlepší básně Sládkovy vlastenecké lyriky, soustŤeděné do
tŤetího oddílu' je pÍiznačné zintimnění obecnfch prožitkri. I v pa-
tetick1fch vyznáních (napň. rivodní báseř Čechy) najdeme kompo-
z1énězávažnémomenty oproštěné citovosti, kde standardní téma je
rázem vztaženo k niternosti mluvčího. (Tím spíše to ovšem platí
o včelém poslání Jaroslavu Vrchlickému, které vedle běžného arze'
nálu oslavn1|'ch veršri klade nejintimnější pÍátelské qfrazy') V po-
dobném směru prisobí i rytmy a intonace spjaté s lidovou písní.
Bolestné pochybnosti v dobách nerispěchri národního hnutí se
projevily v trpitelském tÓnu mnoha verš , napŤ. ve Znělkách věno-
vanlch Janu Nerudovi, které svlm napril mytick;f-m, napril alego-
rickÝm wslovením národního osudu stoií mezi SLAVY DCEROU
a zi,ÉvÝ pÁrpČNÍtvtl. Ale SládkovďmuŽnost a sevŤenost jeho
vyjadŤování se i v tomto žánru prosadily v podobě pádnlch aforis-
tick1ich formulací národního programu' poja|fch značně radikálně
(,,Je proti nám, kdo není s námi..)' obnova slovanského cítění
v době rusko-turecké války se promítá do patetick1f ch vyzev Blíže
k sobě! a KupŤedu!. Ke zkušenosti z americké cesty s9 vrací epick1Í
vyjev Vystěhovalci (v defrnitivním vydání vhodně pŤesunu|f do ,BrÍs-
n{).

Bez pÍímého vztahu k vlastenecké tematice je osobní světonázo-
rová konfese v básni NevěŤím, která ve qfmluvnfch deklamačních
verších vyslovuje distanci od oficiálního náboženství, šlechtického
panstva, pokrytecklch hlasatelri humanity a od soudobé poziti-
vistické vědy: klade proti nim intimně pojaté tradiční hodnoty' kte-
ré Sládek spojoval pŤedevším s venkovsk m lidem - práci, myš-
lenkové risilí, pravdivost, lásku.

Epika obsažená ve čtvrtém oddíluje žánrově znaÓně r znorodá
a vcelku málo vyznamná. Hálkovské balady se stiídají se žánrov m
zobrazenímpňíznačnfch vesnicklch postav (Faráí z PodhoŤe, Starj,
kantor) v zábavném t6nu. List z kroniky 19. věku pŤedstavuje zají-
mavy pokus o žurnalistickou epiku na aktuální téma se sociálním
obsahem a protiaristokratick;im ostnem, bez opory v tradici se však
syrovou látku nepodaŤilo ztvárnit; Sládek v definitivním vydání
báseř vyŤadil. V básni Z dob roboty se poprvé vynoŤuje po..Stava
sedláka, pozděii pro Sládka tak drileŽitá (viz SELSKE PISNE
n ČpsrĚ ZNĚLKY). První vyznamnější soubor epicklch text
nacházíme však až v následující sbírce Světlou stopou, kde Sládek
v kontaktu s dobově slavn1im viktoriánsk;fm básníkem A. Tenny-
sonem a poučen zkušeností svého pŤítele Ju|ia Zeyera dospívá
v cyklu 1dyl k samostatné podobě veršované povídky (Anna Po-
tocká aj.).

Závěrečnlm oddílem se sbírka vrací na nejvlastnější Sládkovo
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pole, k intimní lyrice. Tentokrát jsou to verše inspirované novou
iá'ko.. a manželstvím. obnova životních perspektiv a duševní po.
hoda vyplfvající z porozumění s druhou lidskou bytostí piinášejí
rozjasnění nálad a zároye i pÍevahu písřovlch veršri ve stylu mi-
lostné romance' Nedochází pŤitom k ochuzení, i zde vstupuje do
jediného zvrstveného prožitku několiken.f ciu milostné uchvácení
a idyla jsou pňedvedeny jako v1|sledek mravního usilování, zbyvají
i vzpomínky obou partner na jejich pŤedchozí hluboce zasahující
vztahy, na stará okouzlení, zklamání i zoufalství. V tomto zvrstvení
citu, kterf je v celé složitosti zahrnut do prrizračného, pevného
tvaru a vnitŤně ho rozechvívá, jsou rozvinuty podněty z lyriky Ne-
rudovy. Vzniká rovnoprávná protiváha druhého velkého lyrika
doby Jaroslava Vrchlického a zároveř je pŤedznamenána tvorba
moderních básníkri typu Tomanova. Podobně jako Neruda a To-
man rozehrál i Sládek napětí mezi celistvou, harmonickou, na.
mnoze písřovou melodií rytmick1fch celkri (verš, sloka) a zvuko-
vym obrysem jednotlivého slova, které se hledí osamostatnit a vy-
trhnout z jednotné zvrrkové linie. oproti Nerudovi, ktery zďttaznl|
Samostatnost slova, usiluje Sládek o vyrovnanost a dává větší váhu
sjednocující melodii verše a věty. Nikdy v tom však nejde tak daleko
jako jeho současníci Vrchlick1f a Cech; slovo není u Sládka vybírá-
no tak' aby bez zadrhnutí zapadlo do širšího kontextu. V daném
období to vedlo k tomu, že Sládek zristával ve stínu sv ch součas-
níkri. Nebyl s to rozvinout jejich rétorickf patos, bránila mu v tom
jakási ,'zajíkavost.. (jak to později nazvaII. B' Čapek)' která ovšem
jest i organick1fm pŤíznakem odstíněného, niternějšího zprisobu
prožívání. Později se právě tyto rysy staly pŤedpokladem vysokého
hodnocení Sládkovy tvorby a zdrojem jejích novfch aktualizací.

V literárním životě doby byla ovšem Sládkova tvorba pŤijímána
pŤedevším v kontextu poezie Vrchlického a Zeyerovy. V letech
vzniku Jisker na moŤi se dokonce centrem této formující se školy
stal právě Sládek, neboť se ujal časopisu Lumír, kde pak po dvě de-
setiletí publikoval práce sv1fch druhri a jejich následovníkri a kde
hájil program světově orientovaného básnictví proti konzervativní
kritice požadující omezení na domácí, ryze českou inspiraci' S obě.
ma jmenovanfmi básníky uzaviel v této době i vŤelé osobní pŤátel.
ství. (Spolu s uveden mi verši Vrchlickému je v Jiskrách na moŤi
íbáseŤl' Juliu Zeyerovi, opětza|ožená na intimních motivech a vděč-
ně pÍipomínající morální oporu v době, kdy krutá životní ztráta
znamenala i ohrožení Sládkov1fch možností tvurčích.)

V druhém, definitivním vydání vyňadil Sládek z Jisker na moňi
sedm básní ajiné dvě pŤipojil. Textové ripravyjsou vfraznějšíjen
u několika básní (zejména zmírnění ritočnosti básně Nevěíínt). -n'rc
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Kameni, pŤicháziŠ...
Vladimír Holan 1931
Pátá sbírka Vladimíra Holana staví pŤed čtenáŤe i vykladače zcela
neobvyklé problémy' neboť běží o mimoŤádně těžko srozumitelné
lyrické texty. K verš m s pŤírodními a erotick1/mi tématy se tu pŤi-
pojují četné antické motivy (Umírající SapÍÓ) a vribec motivy kul-
turně historické (napŤ. Rukopis pŤipomíná velkého německého
básníka Holderlina v době jeho šílenství); obvykle pŤedstavují i pŤí-
spěvek k nejbohatěji propracovanému námětovému okruhu sbírky

k reflexím o smyslu a charakteru básnictví a umění vtlbec (Tan-
čící jinoch aj.). V souvislostech osudri ducha a kultury vystupují
básně na smrt vfznačnfch evropskych, u nás málo známlch
osobností, jmenovitě francouzského básníka René Crevela (kter;f
spáchal sebevraždu po svém rozchodu se surrealistickou skupinou)
a ruské revoluční novináŤky Larisy Rejsnerové zemŤelé na prahu
společnosti, o kterou zápasl|a. - Konkrétní věcné a prožitkové
motivy jsou v Holanovfch básních podrobeny všestranné umělecké
transformaci, jejíŽ hlavní metodou je ,,abstraktní.. obraznost;
básnického pojmenování tu není využito k názornějšímu nebo ci-
tově sugestivnějšímu podání věci, pocitu' n1fbrž k jejich pÍetvoŤení
a pŤehodnocení. Proto také metafora není kontro|ovánavztahy , jež
je možno nalézty hmotné skutečnosti nebo v lidské psychice, svoji
motivaci nachází pŤedevším v obecném sdělovacím systému, v ja-
zyce. Slova a jejich v znamy jsou uváděny takŤka zkusmo do vše-
možn1fch vztahi,jak jen je umožřuje a často pŤímo inspiruje gra-
matika, a vfsledn vlznam takto vzniklfch kombinací už ne|ze
pŤímo spojit s ja(fmkoli prvkem jevové nebo psychické skutečnos-
ti,je to něco pŤedem neodhadnutelného' co vyšlo z experimentu bez
pŤedchozího koncipování a silí o vfstižnost. PŤesto se tento zne-
pokojivf, unikající v1fsledn vlznamnezÍíká možnosti, aby bylně-
jak uchopen a interpretován, pojat jako podnět k prožitku ukry-
t ch stránek, nebo dokonce zákonitostí bytí, lidského ducha' snu
a tvorby. Tak z tvrirčího rísilí obráceného piedevším k vnitňním
zdrojtim jazyka se formuje relativně samostatny básnick1í svět. -

Vedle metafory jsou nástrojem této básnické metody napŤ. rafi-
nované opisy (perifráze),v nichž reálná věc nebo děj se rozplyvají
v síti odhmotĎujících pŤedstav, které nahrazujípŤímé pojmenování
zdánlivou pŤemírou slov; tak svítání po probděné noci je napsáno
takto: ,,Kolikrát ranní risvit tvého zneklidnění' nenáviděn / lrinou
v zrcadle kouzla, zlati|zmála l rihlavní hromnice mé nespavosti.....
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Ylntamy jednotliv1ích slov se v takovfch spojeních rozmyvají
a žnejasĎují. U Holanajsou ovšem časté i paradoxní vfroky, kde se

iednotlivé kontrastující a vyvracející se vyznamy vzájemně zvytaz-
Ďují a činí jednoznačnymi. - Všechny tyto stylistické procesy mají
obdobu i v ideové v1Ístavbě básní. V celé Ťadě Holanovfch textri je

sugerována pŤítomnost skrytého světa čisté duchovosti, snad pŤímo
světa platÓnsklch idejí rozk|áda1ícího se nad světem pozemsk m.
Avšak jen méně pozotná četba pÍestává na tomto zjištění. Tento
spirituální svět byl vytvoŤen básníkem nejako soběstačná existence,
áe jako protiváha reálné zkušenosti, kterou má do básně dosadit
čtenáÍ.. ten je také k této akct,dráždivě nevyrovnanou a mezerovitou
vyznamovou vystavbou básní systematicky podněcován. -

Umělecká stylizace Holanov ch básní nepostupuje pouze jedinfm

směrem, k abstraktní dokonalosti čistého tvaru dovršujícího pŤe-
konání skutečnosti hrdinsk1fm spiritualismem: vedle tohoto ,,apo-
linského..principu je tu i opačná možnost, směr ,,dol 

.., do hlubin'
k tajemství země, tělesnosti a mytu, v duchu tragického principu

,,dionjrského... Jedna z klíčov]ich básní sbírky to vyslovuje progra-
mově pŤipomínkou antického mytického obra' nepŤemožitelného,
dokud se dot1fkal země, a věštkyně těžící ,,v1froky božské.. ,,z par
země.. (delfská věštkyně byla ke svému věšteckému šílenství pod-
něcována sirn;imi v1fpary; báseĎ se jmenuje Antaios).

Konfrontace spirituálního světa s hmotou žívota má ve sbírce
Kameni, pÍicházíš,.. ještě jin1|' pramen' a to je současná evropská
realita společenská' Z její rupjaté atmosféry v druhé polovině tňi-
cátjich letvychází motiv stísněnosti, tlaku, napětí' motiv tvrdého
pŤedmětu ohrožujícího člověka v jeho tělesnosti (kámen v titulu
sbírky; motiv trpknoucího slova v ťrvodní básni se statečnou maxi-
mou ,'Netísněn, neproplyneš / z osudu do osudu, z věkri do věkli..;
tvrdé nárazy věcnosti v básni těsně pŤed závěrem, kde je sbírka vy-
mezena jako kniha ,,napětí a tlaku..). Také Holanovi - jako Ho-
rovi nebo Halasovi - se prototypem básníka zápasícího s tlakem
metafyzlčna i dějin a v tragédii své porážky otvírajícího nové cesty
básnictví stává K. H. Mácha (báseř K. H' M.). - Společenská si-
tuace pŤináší do sbírky i několik básní na aktuální témata;jsou tu
vyrazy solidarity se španělskou republikou napadenou frankistic-
kymi povstalci (báseĎ Španělskj,m dělníkúm se sugestivní vyzvou
k odolnosti vriči tlaku pŤesily ,,kdo za plod měl vás, tvrdé jádro
cítí..; dvojdílny Madrid oslavující obránce města v souvislostech
mytického hrdinství). Evropa 1936 usvědčuje drisledky nezaměst-
nanosti. Básei Sousedé s odvoláním na Tacitovu Germánii se své-
rázně vypoÍádává s fašistick1im v1ivojem v současném Německu;
fašismus je Holanovi volbou ,,pňedčasnych..' uspěchanych, falešně
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jednostrann ch Ťešení nedbajících o složitost skutečnosti a mno-
horozměrnost člověka. Protikladn1f motiv plodného váhání, ne-
rozhodnutosti dovolující disponovat vlastním duchem a b1/t ote-
vŤen budoucnosti patŤí k charakteristicklm prvkťlm Holanova
postoje.

Motivy kontaktu a stňetnutí s drsnou skutečností odlišují sbírku
Kameni, pŤicházíš... v rámci ,,hermetické.. (',skryté.. obsahem
a zasvěcenecky v1flučné formou) lyriky prvního Holanova období,
jež v této knížce dospívá k svému vrcholu. - V soudobém českém
básnictví má Holanova lyrika, směŤující k zduchovnění spíše cestou
absolutní jazykové tvorby neŽ s oporou jakékoli ideologie (včetně
náboženství), jen vzdálené pňíbuzné. Ještě nejspíš je možno vidět
v jejím sousedství Halasovo DOKORAN, které podobně reaguje
na napjatou společenskou situaci myšlenkovjlm vyostŤením; jistá
podoba je i v mobilizaci jazykovlch možností. Holan se méně než
Halas opírá o novoty v oblasti slovníku a více o bohatě rozvinutou
a odstíněnou větnou stavbu, užitoujako generátor nečekan;|ch v!.
znamov ch konstrukcí. Pro kontext celé rané Holanovy tvorby je
nejv'.iznamnější ta větev evropské lyriky, jejímž rn.fchodiskem bylo
dílo francouzského symbolisty St. Mallarméa a jeho pokračovatele
P. Valéryho (tímto rodokmenem se Holanovi u nás blíží formálnější
ametaÍyzícky méně v1bojná tvorba J. Palivce); pro Holana by|zní
pravděpodobně nejaktuálnější velk1f německ1i básník pražského
privodu R. M. Rilke, jehož Holan i pÍekládal. (Na pruzkum dosud
čeká pŤedpoklad Holanova vztahu k někteqfm soudob1fm básni
krim ruskyim, zejm. k B. Pasternakovi.)

Siršího ohlasu čtenáŤského dospěly až pozdější Holanovy sklad-
by; cesta k nim by ovšem bylabez lyriky typu sbírky Kameni' pŤi-
cházíš... nemyslitelná. Ta zrjstává omezena na uzky okruh milov-
ník poezie' kteŤí jsou natolik zběhl mi čtenáŤi, aby mohli ocenit
odvahu, která až k prasknutí napíná strunu možností jazyka ve
snaze pŤimět ho, aby vyslovil nehmatatelné. mč

Karolinská epopeja - Julius Zeyer 1896
Karolinská epopeja, vytvoŤená v letech l887-1894, obsahuje čtyÍi
rozsáhlé epické skladby: Pohádku o Karlu Velikém(Zeyerji věnoval
polskému slavistovi Bronislawu Grabowskému), Rom n o čtyÍech
synech Ajmonovj,ch (věnován Zdeně Bratrnerové)' Píseít o Rolandu
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a Píseil o korunování kr le Lovise (věnována německé pŤekladatel-
ce české poezie o. Malybrokové-Stielerové). Zák|adním Zeyero-
qfm inspiračním vzorem byly starofrancouzské národní zpěvy
z||.-13. století, tzv. chansons de geste-písně oslavující hrdinské
skutky rytíÍri z kruhu Karla Velikého. Ustňední postavou všech čtyŤ
skladeb je císaŤ KarelVelikf (.742-8|4), zosobněná ideavítězícího
kňesťanství, jeho meč i štít. Zeyer sleduje své starobylé pŤedlohy
i v tom, že panovníkovo postavení v epopeji chápejako nadlidsky
neotŤesitelné: je nejen vládcem a hlavou veškerého západního kŤes-
ťanství, ale je i charismatickym prostŤedníkem mezi lidmi a Bohem;
nepodrobuje si svět pro sebe, ale pro větší slávu samého Boha.
odlesk této Karlovy velikosti pak dopadá na cely svět těchto
hrdinsklch zpěvti - všichni Karlovi paladini jsou ovládáni vrilí po
velikosti, jejich činy i vášně mohou b1ft dobré nebo zlé, ale nikdy se
neutápějí v malosti, vždy dávají v sázku svoje životy. A protožeje
základním tématem epopeje boj, ať už je to Karlovo španělské ta-
žení proti Saracénrim, v němž zahynejeho nejmilejší paladin Ro-
land, nebo pokoŤení vzpurnlch vaza|i' prokazují tito hrdinové
svou velikost většinou v boji. Velikost činri a vášní tyto postavy
monumentalizuje a pŤetváÍí je v jednorozměrné nadčasové typy.
Statečn;f Roland je ztělesněním rytíŤskfch ctností' na svoji milova-
nou a krásnou Aldinu musí zapomenout pro rytíŤskou čest, va-
zalskou věrnost a slávu Frankri: takovéje záklaďnírytíňské krédo.
olivier, Rolandriv nejvěrnější pÍítel, musí absolutnost svého pŤá-
telství zpečetit smrtí po Rolandově boku; ztádce Ganelon, ktery
vydal Rolanda nepŤíteli' pŤijímá rozsudek smrti z Karlovy ruky
jako vykoupení, protože jeho nenávist vriči Rolandovi už došla
naplnění; Ajmonriv syn Renald, jeden z hlavních hrdinri Románu
o čtyŤech synech Ajmonov|lch, zosobĎuje hrdost svobodného vaza-
la, kter! stojí tŤeba sám proti celému světu, je hotov ke každé oběti,
aie nem že se zŤíci své hrdosti. Svět těchto bájnlch hrdinrije plnf
barev a lesku; obrazy hodovních síní vyzdoben1fch s královskou
nádherou a tajupln;fch hradri uprostňed lesri se stŤídají s dramatic-
k1fmi popisy nesčetnfch bitev, kde bojují rytíŤi pod vlajícími ko-
rouhvemi za svoji čest a slávu Frankri. A tato bitevní vŤava, v níž se
utváňejí dějiny, se neustále prolíná s milostn1|mi pŤíběhy, v nichž
rytíÍi dokazují svou velikost i v lásce k ženě, symbolu nebeské čis-
toty, citové vŤelosti a rajského, inspirujícího privabu.

J ' Zeyer vnímal starofrancouzské chansons de geste jako ideální
obraz feudální rytíŤské epochy, tak jak si jej transformovala lidová
tradice, která povfšila Karla Velikého na symbol této epochy a ztě.
lesnění její ideje ,'gesta Dei per Francos.. (''činy boží skrze Fran-
ky..). Básník pŤistupoval k chansons de geste obdobně jako k m;ítu
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(zejména ve VYŠEHRADU), v němŽ víďěl ,,vyraz lidové duše ná-
roda..; proto také Zeyer v pňedmluvě ke Karolinské epopeji neváhal
označit lid za jediného tvrirce této hrdinské epiky (,,Lid je prostě
jako matka země, vše, co roste' vyroste pouze z ní a vše se k ní zase
vrací...) a lidu také svoji epiku věnoval (v piedmluvě k Romántt
o čtyíecll ,synech Ajmonovych napsal zároveí s věnováním Z.Brav
nerové: ,,Napsal jsem tuto báseĚ pro Vás a pro česky lid, pro Vás
proto, Že jste poeta, a pro česky |id z tohotéž drjvodu. Lid jako dítě
zristává vŽdy poetou...). l kdyŽ Zeyer staté texty karlovského cyklu
nepŤedkládal čtenáŤi jako pňeklad, a|e parafrázoval je, pňistupoval
k jejich pňepisu veimi citlivě, píidržuje se základní dějové i ideové
osnovy originálu' Ve své básnické parafuázt pŤedevším oslabil po-
pisnou vrstvu eposu, zejména zkrátil neobyčejně podrobné popisy
bojťr a zjemniljejich privodní až naturalistickou drsnost ' (Zeyer na
to sám upozornil čtenáňe v piedmluvě k Písni o Rolandu,) Naproti
tomu prohioubii subjektivně psychologicky rozměr textri rozvíje-
ním mnoha milostn ch motivti, jejichž romantická zjemnělost je
dosti vzdálená drsně pňímočarému naturelu autentickych rolan-
dovskych rytíiri. Karlovo vášnivé milostné vyznání,'Ráj bez ní
peklem byl by nejhlubším..má mnohem blíŽe ké kurtoazní milostné
lyrice než k púvodním chansons de geste. Zeyer by| také obdivova-
telem zaniklé keltské kultury a vyznavačem fantaskních pŤedstav
o ní, které se široce rozvinuly v západníkultuie l9. století; keltské
prvky silně ovlivniiy bretonsky cykius chansons de geste (o králi
Artušovi a jeho rytíňích)' ktery se oproti cyklu karlovskému vy-
značova| hlubším smyslem pro niterny život hrdinri i silnym zauje-
tím pro pohádkově snové děje' Zeyera pÍi parafrázování karlovské
hrdinské epiky ovlivĚovaly i pŤíběhy bretonského cyklu; Pohádku
o Karlu Velilcém napsal ostatně pňímo v Bretani a ze svého okouz-
lení clávnou keitsko-bretonskou kulturou se vyznal i v její pŤed-
mIuvě.

Celá Karolinská epopeja je psána, tak jako pÍevážtlá většina
Zeyetovy b1rsnické epiky, plynulym, až monotÓnním blankversem
(neryrnovany pětistop;y jamb). MonotÓnie rytmu je oŽivena nesou-
hlasem veršového a větného členění (pŤesahy větnych celkťr z verše
do verše, časté ukončování vět uvnitŤ verše), a tedy zesílenym a di.
ferencovanym uplatněnírn větné intonace. Zeyer se pÍi svém bás-
nickérn paraírázování pi.idrŽoval nejen základní dějové osnovy
originálťr, ale snaŽi1 se zachovat i kompoziční postllpy chansons de
geste. Proto v textu panrrje paratakticky Ťád: jedna epizoda násle-
duje za druhou. jejich rozpornost není objasnována, věci jsou pie-
dem dány stejně jako společenská hierarchie postav. Děj se často
rozvíjí jako v pohádce opakov1rním, bohatě je vyuŽíván dějov1f pa-
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ralelismus;jedna dějová linie vstupuje do jiné, napň. tak, že některá
z postav pňeruší hlavní linii děje vyprávěním svého vlastního pŤíbě-
hu, ktery pŤedstavuje rozsáhlou samostatnou odbočku, coŽ zpo-
maluje celkov1i dějov! spád. Ve vloŽenych vyprávěních pŤitom
mluvčí rrení odlišen jazykem, hovoŤí stejně jako autor pŤi tlumočení
hlavní dějové linie' Hrdinové nemohou samostatně rozhodovat
o svych činech, dodržují pouze pfedem dany kodex rytíŤského mo-
rálního jednání. Dramatičnost jejich niterného života pramení ze
situací, v nichŽ se jednotlivé pÍíkazy jejich kodexu dostávají do
konfliktu (napň' mezi věrností králi najedné straně a osobní hrdostí
nebo intimními vztahy na straně druhé). Zeyer si byl pňirozeně vě.
dom odlišnosti historického Karla Velikého od jeho legendárního
obrazu v chansons de geste, kde se změnil z dobyvatele v prototyp
kÍesťanského rytíĚe. Básník,jak to sám uvádí v prologu knihy, ne-
chtěl oslavovat,,polobarbarského imperátora.. Karla Velikého, ale
chtěl skrzejeho typ, zidealizovany lidovou tradicí, znovu vytvoŤit
vysněny svět velkfch činri a nadosobních ideálri.

V podstatě celé Zeyerovo dílo, nejen Karolinská epopeja, je neu-
stálou romantickou konfrontací básníkova snu o veiikosti s měš-
ťáckou malostí doby; proto Zeyer nemohl nevnímat stŤedověk -

tak jak jej zobrazovalo stňedověké básnictví - jinak než jako dobu
,,velké síly, duševního jasu a ohně promethejského.. a stavět ho do
ostrého protikladu k současnosti. Pod tímto zornym rihlem viděl
básník feudální rytíňe jako zosobnění všech ctností, jako lidi, pro
něž měla ještě věrnost, čest a víra hodnotu kategorického imperati-
vu; proto také v pŤedmluvě ostŤe odsoudil soudoby pozitivistick
pohled na stiedověk a vyslovil domněnku, Že v Písni o Rolandu je
mnohem více z ducha Francie nežv Zo1ově románu Země. Zobra-
zením těchto pŤíkladnlch typťr chtěl Zeyer dát svému lidu vzory
velkych činri a cit , jaké nenacházel v soudobé společnosti; vyslovil
to velmi pfímočaŤe v dedikaci Písně o Rolandu, kterou věnoval
,,všem pravym, silnym a odhodlan m mužrim tohoto sice krásného,
ale až běda v baŤinách kantorství, advokátství a šosáctví tonoucího
království... V této konfrontaci současné malosti s velikostí dávné
minulosti tkví základní aktualizační vyznam Karolinské epopeje'
v níž básník neuniká pŤed skutečností, ale chce o ní vyslovit v his-
torické alegorii kritick! soud. I když je Zeyetova tvorba Svou me-
lancholickou aristokratičností, romantizujícím pohledem na mi-
nulost i v běrem postav v jistém smyslu vylučná a odlišovala se od
ostatní soudobé literatury, jej í využívání historick;fch látek k obra-
ně humanistické evropské tradice ji pevně včleĎovalo do lumírov-
ského básnického kontextu, stavěloji do blízkosti takovych básni-
ckych dělJ. Vrchlického, jako bylry Mj,ty (l879) nebo Nové zlomky
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epopeje (l895). Také tím, že zpňístupřovala české literatuŤe nové
a dosud neznámé kulturní podněty (v pňedmluvě ke Karolinské
epopeji čteme: ,,...je naší povinností navazovat všechny svazky,
které nás pojily vždy s kulturou všeevropskou a jež pŤeéaty byly,
když nás do hrobu kladli..)' naplĎovala jeden ze základních lumí-
rovskych postulátri, pozitivně ovlivriujících v1yvoj české litera-
tury v poslední tŤetině l9. století'

Klekání - Jan opolsk1f r900
Klekáníje druhou ze tŤí básnicklch sbírek, jež napsal J. opolsk! na
pŤelomu |9, a20. století a jimiž vstoupil do literatury jako básník
symbolistně dekadentního ladění. Celá tato sbírka je prodchnuta
tíživou melancholií, smutkem a náladami bez těšného zmaru.
z nichŽ není ríniku. Ve většině básní, zcela v intencích dekadentní
poetiky, aktivita lyrického subjektu ustupuje pŤed odevzdaností
neurčitym nostalgick1|m náladám, jimiž demonstruje básník mar-
nost kažrlé touhy (básně Hněv, Melancholie aj.). Scenérii těchto
impresí netvoŤí konkrétní pŤírodní realita, ale jakási neskutečná
,,bez|iďnatá země* a ,,morozní krajina.., v níŽ se pohybují lidé po-
dobní stínrim a romantick m pňelud m, kteňí žijí jedině ve snech.
oč nudnější a ,,mdlobnější.. se jeví básníkovi život, o to větší v1f-
znam pŤikládá snu, do něhož promítá svou touhu po síle a činu.
(,,Jen ve snu chví se barva krásné vlajky..- báseí Za lodí./ HrajeJi
u symbolistně dekadentních básníkri obecně sen velmi driležitou
roli a je-li vždy víceméně vyrazem melancholie a rinikem pŤed sku-
tečností, u opolského je jeho funkce ještě zvytazněna tím, že se do
snťr promítá i ona romantickábizarnirealita, velmi častá kulisa de.
kadentní tvorby. Básník toužicí po v lučnosti a exotičnosti hledá
nejkuriÓznější a nejbizarnějšímotivy, jimiž by vyjádŤil své sny i své
opovržení vriči šedivé měšťácké společnosti. Česká dekadentní
poezie vylžívala v tomto smyslu velmi často osobitě pojatych mo-
tiv z antiky a stŤedověku (J. Karásek, K. Hlaváček). J. opolsk! se
antick]ilch reálií jen letmo dotkne, pŤičemž volí motiv Ťeck:f @áseri
Akropolis),zatímco dekadenty tolik obdivovan Řím zcela opomí-
jí; naproti tomu bohatě využívá stňedověkem zabarven ch pohád-
kovfch a romaneskních motivri (loupežníci, králové, rytíŤi, hvozdy
plné vlkodlakri apod.). Navíc pak opolsk1f svoji touhu po exq-
tičnosti ještě doplĎuje africk1ími a podobn;imi motivy (Nubičanky,
tygŤi' sloni apod.), cožjen podtrhuje bizarně dekadentní charakter
jeho obraznosti.

jm
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Exotičnost všech těchto rrrotivu Itrri v podstatě jedinou funkci:
stát v opozici vriči soudobé spo1ečnosti, jevící se básníkovi jako ztě-
lesnění bezbarvé prostŤednosti, pokrytectví a nudy. Lyrick;f subjekt
zaujímá k současnému světu postoj pohrdavě aristokratické ironie,
měnící se občas až ve vlsměšny sarkasmus. (''Mé rodné město ...
Ninive, plné hnusn;fch stonožek, / až v hlubinách se za tě hanbí
duše...) Toto pohrdání se objevuje v nejrriznějších pňevlecích a sty.
lizacích - jednou je to don Quijote, uvědomující si ironickou pro-
měnu svych iluzí, které se staly obětí Životní banality a chudoby,
takŽe z nich ze všech vytrvaly pouze větrné ml1fny čnějící nad kraji-
nou (báseř Quijote); podruhé Noe, kter1f pŤi pohledu na zem po
potopě, nasáklou silou z tisícri mrtvych' volá po novém stvoňení
bytostí schopn1i'ch této síly využít (báseĎ Noe); potňetí pak Gulliver
smějící se ubohosti mocn ch (báse Dvě pohádky). Dekadentní bás-
ník se sice měšťákovi vysmívá a pohrdá jím, ale nerevoltuje, protože
a priori ví, že všechno je marnost a ,,plynoucí d!m...

Toto programové zd raznění marnosti má pro symbolistně de-
kadentního básníka piímo noeticky vyznam. Absolutizuje se bás.
nící subjekt (',zrak světu vzat, do hlubin vnitra civí.. - báseř R7á-
ník bravnj,);vše mimo tento subjekt, tedy objektivní realita, je pou-
hou pŤekážkou či tíhou, zabrařující tvrirčímu duchu v rozletu.
Proto je skutečnost tak často vnímána pouze pod jedin;fm zotnym
rihlem - a tím je hnus, rozpad a tlení. Také opolského pŤitahuje
světélkující záŤení hniloby. opolského pŤitakání baudelairovské
kráse ohavného a častá pŤítomnost až naturalistick1Ích detail jej
pŤivedla bezmá|a až k jakési fascinaci rozpadem, pÍipomínající po-
zdější expresionistickou poezii typu Georga Trakla. V tom je také
jistá opolského osobitost v kontextu české symbolistně dekadentní
poezie.

Klekání spolu s básnickou prvotinou Svět smutnjlcft (1899) a se
sbírkou Jedy a léky (|901) tvoŤí básnick;f triptych, jímž opolsk!
zaujal pevné místo v české symbolistně dekadentní poezii. Ve své
tvorbě dovedl opolsk1f zdaŤile postihnout neurčitost nostalgicklch
nálad, atmosféru uvadání i smutek rozpadu a tlení. Změnil-li však
téma svych básní a objevil-li se v nich epick1i prvek, velmi často pak
upadal do rozvláčné popisnosti (napŤ. v básních ZvíŤátka a Pe-
trovští a Probuzení). Sv1 m básnickym naturelem, zejména hu-
debností svého verše, měl J. opolsky mnohem blíŽe ke K. Hlaváč-
kovi (napŤ. báseĎ Na' Griegťtv Erolicon má typicky hlaváčkovské
ladění - viz P0ZDÉ K RÁNU' MSTIVÁ KANTILENA) neŽ
k J. Karáskovi' Klekání spolu s dalšími dvěma básnicklmi sbírka-
mi z pŤelomu |9. a 20. století tvoŤí patrně vrchol opolského lite-
rární tvorby, která zristala i ve svém dalším vlvoji (J. opolsk1f
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publikoval celkem 1l básnick1fch sbírek a 16 knih drobn;fch prÓz)
zcela poplatná atmosféŤe devadesát1ich let minulého století. Tím
ztrat1|a později kontakt s organick1irn v vojem české literatury
a byla vnímána víceméně jako pouh1f archaick1f pozristatek pŤe-
konan ch tvrirčích tendencí a snah. im

Kniha lesrio Yod a strání .
Stanislav K. Neumann t9L4
Jednaz nejv1fznamnějších knih St. K. Neumanna je rozsáhlym, te-
maticky jednotnlm cyklem pŤírodní lyriky. Jeho dějištěm je kop-
covit1i kraj velk1fch lesri poblíŽ Brna' protékan ňekou Svitavou.
PŤilnutí k pŤedmětu zobrazení, konkrétně k pŤírodnímu koloběhu,
kter1f si sám určuje i zprisob svého ztvárnění, je naznač,eno v kom-
pozici sbírky: básně jsou Ťazeny podle posloupnosti období roku.
Sbírka počíná barevně rozzáÍetym podzimem, jehož obrazy jsou
zvlášť zp sobilé sugerovat vychozí pocit okouzlení krásou a ve-
lebností pŤírody (obět, poděkovací, Se složenymi vesly s motem
z H. von Hofmannsthala)' pokračuje pŤes nehybné, do ticha vno-
Íené zimni scenérie vyzyvající k zamyšlení a pŤes zvučné, větrem
a prouděním vod rozhybané zábéry jara ( V den větrn ) k létu, kdy
se pňíroda ridery slunečního svitu a pŤívaly vegetace energicky
zmocĎuje člověka ( Poledne v seči) ; v závéru několik básní z časné-
ho podzimu naztlačuje iluzívnost snu o plném splynutí s pŤírodou
( Stesk na konci léta) . - Naladění subjektu tu ozvučně harmonuje
s rázem okamžité pŤírodní scenérie, ale pŤíroda pro Neumanna není
záminkou k vytváteníparalel mezi stavem duše a hmotnym světem.
Sbírka obsahuje - a v tom je její hlavní novátorsky pŤínos - pŤe-
devším konkrétní záznamy jedinečnlch pŤírodních vj'jevri ; využív á
pŤitom bohatého slovníku, v němž se objevují pojmenování zvíÍat,
rostlin a terénních ritvarri, pŤesně odstíněné názvy pro barevné
vjemy a celé barevné stupnice. K postižení pŤírodních dění užívá
Neumann i obraznych pojmenování; pŤi srovnání s člověkem
a pŤedměty lidské civilizace jde Neumannovi spíše o jemné vystižení
krajiny než o její personifikaci.ZaměÍením k jedinečnému okamži-
ku a živou vnímavostí pro zrakové dojmy pŤípomínají mnohé básně
impresionistické obrazy. Neumann zároveÍl' ukazuje stavy kraje
jako vlsledky pŤedchozích a vlchodiska následujících procesri'
vybítá rozhodující situace pŤírodního dění a tak často ďocházi až
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k obrazu typickému a monumentálnímu. UpŤení pozornosti k de-
tailrim a znalost piírodních reálií nevedou k popisnosti a k potla-
čení básnického subjektu, neboť vypovídají o jeho mocném zaujetí
pŤírodou a manifestují jeho smyslově bezprostŤední pŤístup ke
škutečnosti bez pŤedsudkri a pŤedem pňijatlch schémat vnímání
a hodnocení. Subjekt bj/vá v básních pŤedmětně zobrazen v podobě
velmi blízké skutečnému tehdejšímu Neumannovi: volnému literá-
tovi, ktery si blahopŤeje, Ževyvázlzkaváren a redakcí,znervozního
městského a bohémského životního stylu (báseĎ Autoportrét
v červnu); člověk se tu snaží co nejtěsněji splynout s novj'm pŤírod-
ním prostŤedím, které se pŤed ním otevŤelo jako zdroj netušen ch
možností, prožitkťr, poznáni, tvrirčích podnětri' svět pln1f jemnlch
rozlišení, oblast tajemnych a vyznamn1ich událostí. Kromě toho je
však pŤíroda i jaklmsi argumentem pro materialistickÝ názor, kon-
trastem spiritualistického popŤení hmoty a tělesnosti (protinábo-
ženskábáseí Strašidla v kraji aj.);piíroda vyzlvá k svobodnému
životu, v němž osobnost ďozrává - podobně jako ptáci, zvěŤ
a stromy - podle svého vlastního určení a zároveí ve shodě se zá-
konitostmi bytí. Sociální poměry v moderním městě se na tomto
pozadí jeví jako nesmysln chaos: radikální odstup od soudobé
společnosti i její kritika se tak prolínají s prvky programové izo|ace
od společenského dění. Také pňíští revoluční společenské změny
vidí Neumann jako pŤíklon k piírodnímu Ťádu' Tento postoj byl
naivní, rozporny a Neumann ho zanedlouho opustil, postačil však
jako vfchodisko umělecky silné syntézy. Ve sbírce vystupuje i pŤí.
mo v častych reflexívních pasážích a v programaticklch básních
(Vstupní modlitba): ve Sporu se soudobymi vládnoucími ideolo-
giemi, pňedevším s kŤesťanstvím, tu básník opětovně vyznávábez-
prostŤední pŤístup ke smyslově dané skutečnosti v její okamžité
podobě, ke ,'vteŤině..' kterou má člověk pochopit aprožít co nejdi.
ferencovaněji. Tento názor má pro Neumanna i jasné morální dťr-
sledky: je to poŽadavek věrnosti zemi. Vedle patetick1fch apostrof
(někdy pol emicky cituj ících a par afr ázujících kŤesťanské modlitby'
tapÍ. Jarní zvěstován) a vroucích, stylově často spíše tradičních
citov1fch vyznání, mají velk! vyznampro vyslovení tohoto postoje
náztaky mytu země opírajícího Se ne o ideologii, ale o pňepodstat-
nění skutečnosti pomocí jak moderní metafory a symbolu, tak po-
hádkové pŤedstavivosti lidové (Zpěv země). Ale intelektuální,
ideově analytická povaha autorova talentu se ve většině básní ne.
zapÍgjeví se napŤ' v užití četn1fch - zvláště cizích- slov ze sou.
dobé esejistiky a žurnalistiky' Ve sbírce zanechaly stopy i široké
autorovy kulturní zá|l'by, napÍ. zájem o Japonsko a jeho v tvarné
umění. (BáseĎ Vzpomínka v den šery na motir' ze slavného japon-



ského autora dŤevoŤezri Utamara je blízká Ťadě dalších Neuman-
nou.ich obrazri mytickfch' historick1ích i soudob1fch žensk1fch po.
stav z rrizn 'ch světadíl ; tyto básně vzníkajici současně s Knihou
lesri, vod a strání shrnul později Neumann do sbírky B ohyně, světice
a ženy.)

Největší část Knihy lesri, vod a strání byla napsána v letech
l908-l2. Y 2'vyd. autor doplnil několik básní. Sbírka znamena|a
pro autora velkou básnickou obnovu, pŤekonání několikaleté kri-
ze, pod jejímžt|akem Neumann dával pÍed poezií pŤednost žurna-
listice' Počátkem století už nebylo možné pokračovat v patetické
symbolistické tvorbě prvního Neumannova tvrirčího období (viz
SEN o ZÁSTUPU Z0UFAJÍCÍCH) a nové cesty bylo nuino
dlouho a svízelně hledat. Náznaky obrody se projevily v pňírodní
a intimní lyrice sbírky Hrst květ z rúznych sezÓn (|906).

V době vzniku Knihy lesri, vod a stráni bydlil autor v Bílovicích
u Brna a externě spolupracoval s Lidovfmi novinami' kam psal čet-
né fejetony s pŤírodní, uměleckou i kulturně politickou tematikou
(kniha S městem za z dy |922,1923); tyto fejetony jsou i pro dneš-
ního čtenáŤe cenn;|'m komentáŤem ke Knize lesri, vod a strání, vy-
značuji širší názorov'.f a společensk]il kontext, ztéhožrostla, odrá-
žejí i Neumannriv rozchod s anarchistickfm hnutím a jeho i nadále
trvajici kritick1f, radikálně nonkonformní postoj k současné spo-
lečnosti. V době vydání sbírky měl Neumann nejblíže k pňedválečné
literární a v tvarné moderně kolem Almanachu na rok 19|4, jejíž
dílo verši sv1fch NoVÝCH ZPĚvŮ a svymi publicistickfmi pioje.
vy vyrazně spolutvoŤi1;-K. Capek napsal k 1. vydání Knihy lesri, vod
a strání pŤedmluvu, J. Čapek ji později ilustroval. Umělecky je však
sbírka nejblíže vrcholn m dílrim Neumannov ch vrstevník , kteŤí
se v téže době obraceli od subjektivní lyriky kzobrazeni širší pŤed-
mětné skutečnosti a bohatě pŤitom využívali pŤírodní tematiky,
usilujíce ještě zŤetelněji než Neumann o vytvoŤení moderního m tu
básnicky ztělesůujícího splynutí země a člověka (Tomanovy SLU-
NECNI HODINY. Srámkriv SPLAV).

Kniha lesri, vod a strání patŤí k čtenáŤsky nejoblíbenějším dílrim
svého autora, často reeditovanym. Sám autor od dvacát1fch let se
k této sbírce stavěl kriticky, neboť se obával, že kv li ní bude ozna-
čován nálepkou ,'naturisty.., idylického básníka pŤírodních obráz-
kri;proto dával pŤednost experimentální tvorbě svlch NoVÝCH
ZPEVU a v nedokončenych Pamětech ptoved| kritiku jejích ideo-
vlch v1fchodisek. Ve své pozdní pŤírodní |yríce (Srdce a mračna,
Zamoíená léta aj.) pŤesto s prospěchem využívá jejích umělecklch
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Druhá Nerudova básnická sbírka má reprezentovat - jak vypl1fvá
z rivodního Proslovu k prvnímu vydání - kritick1f vybor z veškeré
básníkovy veršované tvorby padesát;fch a šedesát;fch let' včetně
..mnohostranně kacéŤované.. prvotiny HŤbitovní kvíti. Kniha je vě.
nována pŤíteli Karlu Sladkovskému, barikádníku z roku l848 a Ne-
rudovu novináŤskému spolupracovníku' Zahrnuje dvě básníkova
tvrirčí obdob í. Za prvé je to ridobí tzy . tozeryanectví, charakterízo-
vaného také podle Nerudou často užívaného dobového obrazu
jako poezie puklého srdce. Vznik této poezie spadá do padesálfch
let, do doby rítlaku za bachovského absolutismu; jejím pŤedstavi
telem je kromě několika epick1fch básní pňedevším HŤbitovní kvítí
a zák|ad m znakem pocit světobolu, vyplyvající z vlastního pro-
žitku lidské bíďy,zpoznání sociálních protikladti' z nichŽ doba není
s to nabídnout neiluzívní v1fchodisko' Citlivé ptoživání těchto pro-
tikladri uvrhuje básníka do pyšné osamělosti a pesimismu' vyvolá-
vá v něm provokativní vzdornou negaci. Druhé Nerudovo tvrirčí
období' spadající v podstatě do časri novych, reálnějších spole-
čensk1fch perspektiv po pádu absolutismu' pŤedstavuje postupné
pŤekonávání této negace, neboť doba už umožĎuje pŤímou spole-
čenskou aktivitu. V jejím rámci také Nerudovy demokratické ideá-
ly, vedoucí diíve k rozervanectví' mohly najít pozitivní básnické
vyjádŤení.

Svrij v bor však Neruda nerozčlenil podle časové následnosti
dvou tvrirčích obdo.bí, nybrž- v souladu s dobovymi zvyklostmi
- podle uŽítlch druhri a žánrri. Knihy veršri tak vlastně vytváŤejí
tŤi ucelené, relativně samostatné, navzájem však názorově sklou-
bené sbírky' První nese tit:ul Kniha veršú vjlpravnilch, ďruhá Kniha
veršťl lyrickjlch a smíšenilch, tÍeti Kniha veršfl časovych a pííležitj,ch.

Tematicky i žánrově rriznorodá epika první knihy směŤuje pŤe-
vážně ke zďtraznéní tragick ch momentri lidského života. Tomu
také odpovídá nejčastěji užit ritvar balady. Baladičnost zabarvuje
i zpracováni někter;fch cizokrajnfch látek (Skotská balada vedle
indické legendy, arabské morality a severské báje). Alespoil ba-
ladic\i pŤísvit provází Nerudovy rozsáhlejší skladby, lyrickoepické
povídky Divok! zvuk a o Šimonu Lomnickém. Ač se sqfm zptaco-
váním vyrazně odliŠují - první oslavující nespoutanost cikánského
zlvota Se vyznačuje vzrušen mi romantickymi vfjevy a popisy pŤí-
rody i divoklch čardášovj'ch melodií, druhá je skoro bez děje a pŤe.
vládají v ní reflexe o smyslu žívota - exisiuje mezi nimi vnilŤní
spojitost. Zárovei korespondují i s ostatní Nerudovou poezií ro-

postupri. mc
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ZeÍvanecÍví. obě totiž stylizují osudy historickfch postav umělcrj
a zároveř' životních ztroskotancťr. První je inspirována osudem
madbrského houslisty českého privodu Antonína Čermáka, vyni-
kajícího interpreta cikánsk1fch písní, kter1| z neoslyšené lásky zeší-
lel, druhá uvádí na scénu českého básníka z pŤelomu l6. a 17. sto-
letí, katolíka, kter! se pŤidal k povstání českfch stavri a po jejich
porážce se znovu vrátil k vítěz m, ale ani to ho nezachránilo pied
smrtí v naprosté bídě. Podle Nerudovy verze je oba teprve piíkoŤí
a chudoba pŤivedly k vrcholnfm vjkonrim. Aby zd raznil' že lidsky
vyzrálé umění mriže vytvoÍit jen ten, kdo procítil ponížení a sociální
vzdor, Neruda pozměnil houslistťrv životní pŤíběh. V Šimonu
Lomnickém pak tuto sociální motivaci provází i osten vriči služebné
písni, která ,,sotvaže tu vzniká, / juž peklu nesmíru jest zapsána*;
proto také pÍicbázi za ni odplata: ,,Trest stejn!, jednomu-li píseĚ
slouží, / či času svému zalíbit se touží.,,

Nejv1frazněji ovšem tragícké rysy života vystupují do popŤedí
v baladách. I Nerudu fascinovala Erbenova KYTICE' i on proto
často sahá k tradici folklÓrní balady. Alejen ojediněle se v ní vy-
skytuje erbenovská osudovost v podobě trestu pňicházejícího vzá-
pětí po provinění (Rubáš, Jeník). Pouze v jediné baladě se také
objevuje bájná bytost' vodník, a tojenjako záminka k rozvinutí
mravního konfliktu mezi pŤirozen]Ím mateÍsk1ím citem a božím
imperativem, s Ťešením protikladn m Erbenovu Vodniku (Matka) .
Jinak i v těchto ohlasovych baladách tragické okamžiky vypl1fvají
zreáIného života, kteqí' je zmaÍenmilostnou zradou (Jeník), pňed-
časnou smrti (Mrtvá nevěsta) nebo lehkomyslností (Jako do sko-
ku ), jak je to běžné v romantické tradici, a|e uŽ také sociálními po-
méry ( Skočme hochu!) . Spolu s těmito více či méně ohlasy folklÓrní
baladičnosti vznikaly i další balady, v nichž inspirace folklÓrem
a Erbenem je také patrná, ale jež se již zcela odpoutávají od tradič.
ních ohlasoÚch motivri. Charakterizuje je minimum vnějšího
vzrušivého děje, zato jsou plné vnitŤního napětí. Jejich civilnějšímu,
realistickému rázu s kritickfm zaostŤením odpovídá i zkratkovitě
sevŤeny děj, směŤující k vyostŤené pointě. Motivace jejich niterněj-
ších konfliktri tkví vesměs v oblasti sociální, ať už pňíčinou tragic-
kj'ch děj je hmotná bída, nebo srážka konvence s pňirozenym po-
jetím života' Nouze nutí jediného živitele matky dát se na vojnu
s nadějí' že osamělé ženy se lidé spíše ujmou ( Dobrovolník), touze
dostává padlou dívku pŤed soud (Slaměnfl vínek) a nouze vede
upracovaného starce, na něhož rodina v honbě za chlebem nemá
čas, do títulku pro chudé (PŤed fortnou Milosrdnilc, /. Sociálně
motivovaná drsnost lidské povahy určuje také jednání mladého
hospodáŤe' kter! otci zhotovuje dŤevěnou mísu, aby nerozbíjel tŤe-
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soucíma se rukama nádobí (Dědova mísa). A na druhé straně nut-

nost zachovávat dané konvence ponechává profesionální risměv na
tváŤi tanečnice i ve chvíli, kdy se na jevišti zhroutí rinavou ( Píi ba.
letu), a vyvolává vnitŤní konflikt v mladé jeptišce, jejíž modlitba
k Panně Marii ristí v rípěnlivou prosbu: ,,Tys milovati mohla sama
boha, f nech milovat mne aspoř člověka|... Básně tohoto typu pŤe-
tv áÍe1í tr ad1Óní žánr ba|ady v tom nejpodstatněj ším: jako hybné síly
dění místo nevyzpytatelné síly osudu nebo hry náhod vystupují
v nich dramatické konflikty vytěžené z reá|lého života.

Vedle folklÓrních a sociálních balad se v první, epické části sbír-
sky vyskytuje ojediněle ještě tietí typ baladičnosti, jenž je pozoru-
hodn1f tím, že se v něm uplatřuje Nerudriv specifick! humor,
v tomto stadiu silně poznamenan! ironií a sarkasmem. Y Poslední
baladě z roku dva tisíce a ještě několik je sarkastick1f osten zaostŤen
opět sociálně' míňí na šlechtu, jíž Neruda prorokuje vymŤení v mo-
derní společnosti;její poslední potomek spáchá poslední krádežna
světě, a je proto odsouzen k vjlprasku holí, trestu, jímž kdysi feu-
dálové postihovali neposlušné sedláky. V těchto baladách (napŤ.
ještě v humornych verších o tŤech kolech) ironie dosud nezastŤela
jejich v jádru rozmarn! ráz.Do Knihy verš vypravnych však Neru-
da zaÍadili čtyÍibásněze Híbitovního kvítí, v nichž básníkriv humor
se jeví v poněkud jiné roli: tragick pŤíběh sevŤen do maximální
zkratky krátkého verše s popěvkově veselou intonací je tradován
lehkovážn1fm tÓnem, pÍecházejícim až v krut! sarkasmus. Napětí
tragična a komična, jež tak vzniká, nablvá značné naléhavosti, jež
zvyrazÍruje nejen pŤíběh sám, ale pŤedevším vadu v mravním prin-
cipuza ním skrytou' o které se pŤímo nemluví (otrh nek, Roman-
ce).

Těsné sepětí tragična a komična a s ním i p oukazy na skutečnosti,
jež nejsou pňedmětem básně, není vysadou jen Nerudovy epiky.
objevují se i v Knize veršú lyrick!,ch a smíšenycá, pňedevším pak
v těch básních,jež sem pŤešly z HŤbitovního kvítí. Svou lyriku básník
člení do Ťady cyklri, skládajících se povětšině zmatlch bezejmen-
n;ích básní; nejobsáhlejší z těchto cykl s titulem Zislky HŤbitovního
kv ítí pÍedstavuje podstatně pŤepracovany, Io znamená ňadou básní
doplněn1f v1fbor básníkovy prvotiny. Neruda tentokrát cyklus roz-
členil do čtyň oddílťr: Ze srdce , Z divokj,ch l sek, Píi spuštěn ch stru-
nách a Ze hŤbitova. Zde pŤedevším je uložena Nerudova poezie ro-
zervanecká. Lyrick! subjekt se v ní otevňeně zpovíďá z vlastních
prožitkti a tato zpověď mávj,razné protiromantické, ale také pro-
tiidealistické rysy' pŤičemŽ touha po vnitŤní pravdivosti vyvolává
i títočně stylizovaná deziluzívní gesta. V1|chodiskem první části
cyklu se stává obraz srdce. Je nepokojné, pobolívá, je v něm pusto



102 Knihv veršú - Jan Neruda

a mrtvo, pŤirovnává Se ke Starci, stojícímu na dešti a bojícímu se po-
prosit o pňístÍeší. Reka krve,ježjím protéká, pŤináší usazeniny bídy
ze všech koutri země a lidské historie. z tohoto stále se vracejícího
obrazu srdce vyrristá portrét lyrického subjektu: má v srdci jedin!
květ' kter;f se marně snaží potlačit- lásku k lidstvu a jedinj cíl ,,by
v rovnost, v lásku splynul cel svět... Avšak moŽnost jít za ním se
sobě rovn;|'mi druhy se rozbíjí o malichernosti a nepŤátelství' Zbyvá
pyšná samota, ukr1Ívající pŤirozenf cit a dusící každou touhu po
družnosti, a myšlenka na Smrt. I v ní chce bft lyrik sám. Sám chce
zasadit strom života, sám zalévat ho svou krví, sám zjeho dŤeva vy-
robit motyku a prkna, sám motykou vykopat hrob a z prken zho.
tovit rakev, a i tu v jámě ať zavěje jen vítr. - V oddílu Z divokj,ch
lásek se lyrick1i subjekt vyznává ze svlch milostn1/ch zkušeností.
Hned vstupní báseĎ tážícise, coje láska, navozuje onen rozmarně
zlehčující tÓn, plnf sarkasmti, jenž charakterizova| už básně, které
pŤešly do epické části sbírky. Láska je tu pud a zvyk a náhlá shoda
soupeŤri, aby nevymÍelo člověčensvo. V obdobném duchu tvrdě
věcnfch, prozaick1fch konstatování postavenlch proti romantic-
klm prožitkov'.im schématrim cyklus pokračuje, někdy i s pomocí
slovních hŤíček (pŤítel se dal láskou umoňit, lyrickf mluvčí umoŤil
lásku a žije dá1). Ze pŤitom nejde o laciné pohrávání se sarkasmy,
dosvědčuje vyznáníjiného druhu, zaÍazené teprve do Lístk : zk|a.
maná milá je ujišťována, že ',nejsem lháŤem, jsem jen chud1fm
bankrotáŤem,,, a také poslední báseĎ oddílu (zaÍazená až do dru-
hého vydání Knih veršri aza|oŽená opět na slovní hňíčce), v níž je do
hutné zkratky sevňena jedna z velkych proher básníkova milostné-
ho života' - Ve tŤetím oddílu věnovaném poezii se opět prudce
stňídá vážn!, rozmarn! avysměšně sarkastickf tÓn. Vážnf tam, kde
se mluví o bolestech světa ukrytlch do veršri, o mrtqích písních
ztozenychzživé krve a také o smrti poezie, jíž pňehlušuje podzemní
,,kyklopick1ich kladiv bušení.., tj. hlubinné rozpory moderního
světa. Rozmarn1|' tam, kde se tato pŤedpověď koncri poezie v zápa-
sech moderního věku okamžitě zlehčuje ironicklm poukazem na
doby, kdy poezie skutečně ži|a,tj. kdy sny byly víc než pravda' ,,do-
kud v palmách dryádky se kryly, / a ne ságo z našich polívek... Tato
drsná ironizace romantické poezie se několikrát vrací, aé už se
zlehčuje její pravdivost, ať se radí zamilovan1ím mladíkrim, aby
místo vlastních stereotypníchvyznáni se obrátili k poezii otcri, kde
je lásky až dost. Rozmar se však objevuje i tam, kde lyrick1f subjekt
uvažuje o nahé a zahalené kráse vlastní poezie: nahá slouží k bás-
níkovu zatraceni, a ta zahalená k jeho spáse. Satiricky r1 směšn1fm
se pak básník stává tam, kde se sráží s kritick1fmi zastánci star1ilch
směr , stoupenci panenské literatury i kritiky, kteŤí v honbě za
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chlebem a slávou jsou s to umlčet všechno nové. - Teprve poslední
oddi| Ze hŤbitova poodhaluje motivaci Ťady pŤedcházejících básní
kovlch gest' Je ovšem prostoupen ideou smrti a krajním pesimis-
mem, ale jak pŤedstava smrti' tak pesimismus postrádají zde osobní
rázpÍedcbázejících částí. Lyrická v1fpověďse tu objektivuje, na pŤí
rodě i lidstvu se pŤedvádí nevyhnutelnost zániku i role času a osud
lidské myšlenky v něm. Ale také společenská nerovnost, která pa-
nuje i na hňbitově v podobě protikladu vznešen ch krypt a hro-
madné šachty pro bídnou chudinu. Lyric!Í subjekt promlouvá
pŤímo hlavně ve verších, v nichž se solidarizuje s chud;fmi vyděděnci
(,,okéŽ byste místo toho lidu / v šachtu stlali jeho chudobu..), a pak
v básni, kde pĚiznává, že zpivá o chudobě' že zná,,boj ten denní
o chléb s branou skutečností.., že proži| též naděje vkládané v ,,mi-
lost budoucnosti.. i zklamáni z ideji mladosti, z nichž zbyl prost1f
fakt: ,,Živils se, bys mohl jednou umŤíti!... Je zÍejmé, že Nerudova
skepse, jeho hŤbitovní nálady pramení z prožitku lidské bídy, z po-
znání společenské nerovnosti. Tato sociální stránka skutečnosti se
stala v celém cyklu prvoŤadou, vytvoŤila zorn! rihel, jímž lyrick!
subjekt nazira|' celou skutečnost. ByloJi to v některfch částech
Lístktt méně zŤejmé, vyplfvá to právě z onoho básníkova tvrirčího
postupu, kdy jakékoli téma, zpracované s deziluzívní věcností, vy-
povídá zároveř o skutečnostech, které se za ním ukr;fvají.

Lyrika zpovídajícího se subjektu pŤevládá i v ostatních cyklech
druhé knihy, pŤedevším v rodinnfch verších zasvěcenych otci
a matce. Cyk|us Matičce dává s piekvapivou spontánností prrichod
citu; kreslí portrét prosté chudé ženy milující nadevše svého syna,
jenž jí oplácí stejn;fm. Adorační projev prost! vší umělosti a proje.
vující se i v takovfch detailech, jako je hojné užívání deminutiv'
zárovei prozrazaje patrné citové oproštění, dalo by se Ťíci zjeclno-
dušení dňívějších komplikovan1fch citor4fch gest. Vlsledkem jsou
verše shrnující citovou zkušenost do lapidárních v'.frokri, obsahem
i formou blízk1fch lidové slovesnosti. I v rovině ryze intimního vy-
znání se tak projevuje nov'.f postoj, kter! básník zauja|za změněné
společenské situace v prriběhu šedesátfch let. To zda|eka neplatí
o ostatních intimních verších staršího data. V cyklu otci již sama
vzájemná láska je mnohem složitější, ve své plné intenzitě se vyje-
vuje až nad umírajícím otcem; dňíve tomu bránila oboustranná
mužská pfcha. Složitější je i básníkova reakce na otcovu smrt (ne-
mtiže se vyplakat, hrozí mu puknout srdce, chce blt sám v širém
světě, touží po slávě, aby uctil otcovu památku). Skutečnost, že se
tu opět objevuje pňedstava puklého srdce, zároveĎ naznačuje četné
nitky, kterlmi je tento cyklus svázáns Lístky HŤbitovního kvítí,nej-
qfrazněji tam, kde pohlíží na otcriv život z jeho sociální stránky. I tu
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ovocem celoživotní práce je zap|acené ',místo vlastním v hrobě...
Do souvislosti s milostn;|m cyklem Lístkri vstupuje i intimní

cyklus Anně (Anna Holinová byla Nerudova láska v letech
|852-1862). otevírá se světobolem' v němž láska poskytuje ritě-
chu' a uzavírá opět obrazem pukajícího srdce. I zde se lyrick! sub.
jekt jeví složitě: je neuspokojen1f' pln1f pochyb, po chvílích počá-
tečního milostného okouzlení a adorace milé pŤichází znejistění
vztahu i lásky vribec (vydáv á se za klam a její trvalost je bájí) a po-
s\éze i rezignace. Její motivaci shledává milenec také v nepevnosti
svého hmotného postavení, tedy opět v oblasti sociální: ''Raděj
bych však po ulicích žebra|, / raděj kletby lidstva na se kopil, / nežli
bych snad u sobectví podlém / lásku svoji v bídy blátě stopil...
V kontrastu k veršrim Anně další malf milostnj' cyklus nr. N.,
určen! mladé Ludmile Schmidtové, jíž se Neruda po rozchodu
s Annou krátce dvoŤil, má oslavny ráz. odďanávyznátí lásky mla-
dé dívky pŤináší soubor verš ohlasy italskj,ch národních písní.

Do rriznorodé tematiky většiny ostatních drobnějších cyklri se
více či méně promítají pocity rozervanectví a světobolu. Y Elegic-
k|lch hŤíčk c strach z falešné mámivosti jara, v Loretánskjlch
zvoncích stesk po dětství, v cyklu Také růtže smrt ironie nad po-
hŤbenou láskou, v cyklu Z mělnické skály náznaky společenského
vzdoru ve formě rozmarn ch provokujících veršťr o víně a v Mj,ch
eJbmerkách hoikost nad promarněn1fmi dny. Z tohoto rámce vy-
bočujíjen dva soubory verš Z kraje a Vnitíní život. V prvním se na
protikladu teskné zádumčivosti a bujaré veselosti vesnické chasy
zvyrazÍnji pocity městského člověka ocitnuvšího se na venkově;
následují žánrové i baladické, folklÓrní poezlí zabarvené obrázky
venkovského života, zŤejmě vfraz básníkova hledání po poezii ro-
zervanectví. V druhém, nezvykle nabádavém souboru je na kon-
trastu vnitŤního Života a honby za vnějšími radostmi světa demon.
strována pronikavá ana|yza ceny duševního života' ristící v hoŤk1f
sebekriticky hodnotící závěr., ,,Já probil vnitŤní život svťrj, / s ním
všechny písně svoje' / se zpěvem zaseŽívot sám, - / nač, srdce' tlu-
ky tvoje!... Cyklus VnitŤní život naznačuje, jak bolestn!, krizemi
provázeny byl básníkriv rozchod s pocitovou atmosférou padesá-
tlch let. Subjektivní ráz této lyriky zprisobil, že právě ona nejdéle
setrvávala v této atmosfeie, a proto také v ní bylo hledání novj,ch
cest nejobtížnější.

Nálada HÍbitovního kvítí doznívá ve tietí knize sbírky, v Knize
veršťt časovjlch a pÍíležitj,cá; ale současně je tu patrn;/ básníkriv
postupn1f pŤerod vyvolany nov1fm společensk1|m a politick1jlm ru.
chem, kter1f umoŽřoval vyslovovat se k veŤejnému dění otevŤeněji
než dŤíve. Z minulosti tu piežívá pŤedevším sociálně kritick! pohled
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provázeny skepsí. Jestliže však dŤíve Neruda zabyvaje se spole-
čenskou situací vždy mluvil o lidstvu, nyní jeho obzor cele vyplĎuje
postaveníjeho národa. Ve vztahu k němuje patrnf pŤechod od ra.
cionálně kritic\fch, ritočn;fch a skepsí nesenych analyz k citově vňe-
lejším, pozitivně perspektivním tÓnrim. Ještě v dvoudílném cyklu
Z času zaživa pohžbenj,ch je obraz ritlaku za absolutismu provázen
prudklmi invektivami vriči ,,zmalátnělé lrize..' s níŽ je marné chtít
uskutečnit iakoukoli směleiší mvšlenku. I zač,átky ÚrstŤedního cyklu
této části s iitulem České věrše,é n.,ou u obdobně kritickém dulhu;
lyrick! subjekt se cítí ve vlasti cizincem, točí na národní kramáŤ-
ství hrozící národ zahubit i na národní nesvornost. Sám se pŤitom
pňihlašuje k jakékoli oběti' jen když jeho bratÍi budou svobodni.
Současně s tím se vynoŤují i první pramínky víry (,,však nás ta ruka
sotva umoŤí..) ináznak pozitivďho programu (,'nuž učme se, když
noc nám chrámy boŤí, / v den pracovat a bdíti za noci!..) a nakonec
i zcela optimisticky závě"r, ktery svou pádností jako by pŤedpovídal
monumentalitu ZPEVU PATECNICH: .,My cel1f svět jsme bil i
v tváÍ la cel svět tlouk v lebky nás, / my pohibili jsme mnohého i
a mnohy moh už pohŤbít nás; / my sklesli choŤí - pŤišel čas /
a zdraví jsme a silni zas -.(. Jako se diíve v básníkově poezii prolí.
nala tragičnost s komičnem, tak i nyní po Česklch verších následuje
cyklus Popěvky k vlasti, v němž etotizoyaná vlast je oslavována ve
své ženské vrtkavosti, pÍičemž ironické a sebeironické zabawení
veršri poukr;fvá opět silnou citovou nálož. Ostatní verše oddílu mají
vesměs ,,pÍíležít!,, ráz. Yznika|y v prriběhu šedesátfch let a jejich
emfatickjl patos prozrazuje názorovy vyvoj' kterfm Neruda mezi-
tím prošeI od své rané tvorby. Vyslovují básníkovu lásku ke Slo-
vensku i bázeí ze vzájemného odcizení v čase jazykové rozluky
(Poslání na Slovensko, Na pešťské Kalvárii), víru ve zvláštní poslání
Slovanstva v boji proti iltlaku člověka v čase moskevské pouti
česk1ich politikri i ríctu a obdiv k osobnosti Karla Havlíčka, ktery
i v době poroby vytrval ve svém boji a pŤipravoval tak ''bíl den...

Vedle těchto časovych veršri se Nerudovo druhé tvrirčí období
nejvlrazněji rlsuje v druhém vydání sbírky z roku l873; autor je
sice doplnil jen devíti básněmi, byly to však verše klíěového vyzna-
mu pro sbírku i Nerudriv noqf postoj. PŤedevším to platí o vyzna-
vačské básni Vším jsem byl rád!, rekapittllaci dosavadního života
a zárovei konfesi českého básníka zpodobujícího bídu svého lidu
i prostého vojákanárodaztotožřujícího se s jeho bolestmi a rístrky.
BáseĎ prozrazuje také pŤíčiny básníkova sociálního zájmu pouka-
zem na bídu v mládí, naznačuje i zdroje jeho uvědomělého plebej.
ství: ,,Však kolem pycha, pycha - ach ta krutě hněte! /já začaljsem
do pansk ch synkli prát -,,. Závěrečné pokorné srozumění se
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vším, co básníkovi osud ještě pŤinese' znamená také definitivní roz-
chod s rozervanectvím. Že tento noqf postoj neoslabuje zájem
o sociální stránku života, naznačuje další z novych básní Legenda
o chudobě. Z pětimuž:ú rrizn1ich povolání, jež osud obdaŤil chudo-
bou, chválí si ji jedině mudrc-pária, neboť mu umožřuje poznávat
cel! svět a pŤitom zristat světem nepovšimnut. A konečně' že toto
nové stadium nevylučuje ani subjektivní tÓny hoikého smutku,
prokazuje jednaznejpozdnějších básní sbírky Našel jsem se!,pan-
dán k básni Vším jsem byl rád!,v níŽse|yrick1f subjektzpovidáztrp-
kého osudu básníka i člověka.

Jakkoli vyrazné byly dvě fáze mladého Nerudy, obsažené zejmé-
na v lyrické a časové složce Knih veršri, pňece nepodnítily vznik
dvou rovnocennfch poetik. Proti umělecky jednolitému reflexívní-
mu období rozervanectví stojí v druhé fázi jen pokusy o jeho pŤe-
konání' nejčastěji s pomocí folklÓrní tvorby. obě fáze jsou ovšem
vytvorem jedné osobnosti, mají proto také Ťadu společn1ich rysri.
Vztah k písřovému folklÓru se napŤíklad objevuje jIž v Lístcích
HÍbitovního kvítí, dokonce v pŤím ch citacích (,,vycházejíť písně
ztebe, l jak andělové znebe,,), ponejvíce však Neruda rozpracová-
vá jeho popěvkoqf ráz, i když ve v běru jazykov1fch prostŤedkri
pÍicházi ke slovu tlak městského lidového prostŤedí a jeho mluvy.

Síla Nerudovy poezie nevychán z básnické obraznosti, nybrž
z bohatosti a proměnlivosti myšlenkové osnovy básně a znivypl!-
vající variability a jedinečnosti konkrétních pojmenování. Proto
také se Nerudriv verš vyznačuje v5Íznamovfm zatíženim každého
slova, což zd&razÍnjíi četné novotvary akatachréze; rozloha verše
se kryje s rozsahem syntakticky uzavÍené větné části. PŤes blízkost
popěvku nemá tento verš písĎoq|'ráz, je to verš mluvní, vycházející
ze sty|izace individuálně odstíněné mluvené Ťeči. Na pozadí pravi-
delného metrického schématu se uplatřuje riloha větné intonace,
ktetá zď razĎuje pŤedevším vlznamové vztahy uvnitŤ věty' a to.
muto principu Neruda rád obětuje i plynulost verše. A byla to právě
tato myšlenkově bohatá reflexívnost vyjadňovaná syt;|'m jazykem,
jež promítnuta do široké rozlohy rozmanit ch básnick1fch druhri
a žánrri učinila z Nerudy uznávaného vridce školy májové' byťjeho
raná básnická tvorba ještě ani po Knihách verš nedoznala obec-
nějšího veŤejného uznání. zp
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Kohout plaší smrt .
František Halas r930
Druhou Halasovu sbírku tvoÍí z větší části básně, které jsou lyric-
kym vyznánim a zároveř samomluvou, sebeoslovením (s charak-
teristicklm stŤídáním l. a 2. osoby u sloves vyjadŤujících prožitek
a situaci mluvčího)' Vždy znovu se tu shrnuje a bilancuje risilí
o orientaci subjektu vzhledem k základním konstantám lidského
života, pŤičemž vlsledek je zpravidla dramaticky rozeklanj: ho-
roucná, smyslná láska k hmotnému světu se prostupuje se zhnuse-
ním ze světa (báseí Ze dna), obdiv k racionalismu, k jasu myšlenky
je popírán pocitem, že ',láska zvétrá v nadbytku moudrosti.. (Ten
hlas),vědomí ničivého prisobení času, které člověka vykazujezbez-
prostŤedního prožíváni šťastnfch chvil, je pŤekonáváno pŤesvědče-
ním o nezcizitelnosti ,,rirok krve.., tj. toho, co na pomíjivosti vy-
dobyla tvoŤivost člověka prohlédajícího k hoŤkému jádru věcí
(Stará b seř). Cinitelem rozhodujícím o tragickém vyznívání těchto
vnitŤních konfliktri je monumenta|izovaná smrt, která je zpŤítom-
řována naléhavfmi, vtírajícími se obrazy fyziologického rozkladu
i tlení a rozp|lváni věcí; dramatick! charakter básníkova životního
postoje je dán i tím, že v tomto období nebylo ještě pro Halase roz-
hodnuto, zda vědomí smrti se stane popudem k znicotnění všech
otázek, nebo naopak základnou tím vášnivější pŤe s tragikou osudu
individuálního i společenského; aktivizující smysl však pŤece jen
pŤevládá, jeho nositelem je symbol kohouta, kter! v sobě slučuje
pÍedstavy jitra a zpěvu. Básei' Verše ( Noci rozsvit' se lítostí) vyzná-
vá ričast na snu a naději chud1fch. ostatně i ve smrti by Halas rád
odhalil dvojakost: není jen zánlkem, čistě hmotn m procesem, rodí
z hniloby novy život; tak je tomu napŤ' v efektní básni HÍbitov ná-
moÍníktt ovlivněné lyrikou německého expresionismu (zejména
v pÍízračné pŤedstavě sester, jež se staly undinami) nebo v Bojišti,
které se vrací k tématu světové války, tentokrátbezjak chkoli
společensky ritočnÝch tÓnri. - Těmito rysy Se sbírka začleřuje do
máchovské tradice české poezie, a to v duchu buŤičské interpretace
této tradice, kterou Halasovi pŤedstavoval zejména v1fklad jeho
staršího pŤítele a učitele JiÍího Mahena, jemuž je sbírka věnována.
- Ve sbírce je dále Ťada pŤírodních básní; i krajina je tu prostou-
pena často jedy rozkladu a smrti (Jedovatá krajina navazující na
vize současného imaginativního malíŤství). Nejčastěji je zalidněna
postavičkamí vyhublfch, choulících se dětí. Promítá se sem vlastní
básníkovo dětství pŤedznamenané krajní chudobou' ale také dět-
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sk1im viděním drobn1fch zázrak , oživllch pohádek a mlt (Pod-
zim na jaŤe); už zďe je naznačen podstatn1i vlznam, ktery bude mít
pro Halasovo dílo pňíroda kraje, kam se vrodil, kamenité počátky
Ceskomoravské vysočiny v okolí Kunštátu (Krajina u nás). -Yy-
znamné jsou ve sbírce také verše věnované zemŤelym vlivn;im
osobnostem dvacát1fch let (Lenin, Amundsen).

Ve sbírce Kohout plaší smrt se podobně jako v soudobé tvorbě
J. Seiferta aY. Závaďy ruší bezprostŤední spojení s vyhraněnymi
avantgardními básnick1imi školamí. Pocit tragičnosti života pro-
stupuje na pŤelomu dvacát1fch a tÍicátych let tvorbu celé mladé ge-
nerace' jen zÍidka však z toho byly lyvozeny takvyrazné drisledky
pro tvrirčí metodu jako u Halase. V jeho drsném stylu, zároveĚ
zdrivěrĎujícím a monumentalizujicim, kter1f v této sbírce dozrává,
se tvrdě srážejí slova označujicí konkrétní smyslové pocity a ab-
Straktní pojmy' Brutalitou kontrastních obrazri navazuje Halas
kontakt s poezií barokní. od ní i od současného náboženského spi-
ritualismu však zristává Halas ostŤe oddělen svÝm otevŤeněwzná-
vanym materialismem. - K drsnosti je zaměŤena zvuková podoba
verše, zejména v .rímyslně nelibozvučnjch, skŤípav1Ích r mech
a asonancích a v nezaokrouhlenfch strofic\fch ritvarech (tŤíverší).
Halas neveden ničím jinlm než potÍebou maximální v raznosti
odvážně zavrhl velkf v1fboj moderní české poezie dovršen1i' poetis-
mem - hovorovou plynulost a pŤirozenost větné stavby. Syntax ve
sbírce Kohout plaší smrt je často ,,nepŤirozená*, archaická, znejas-
něná inverzemi a polovětn1fmi vazbami; mnohé z těchto prostŤedkri
napomáhají zhuštěnosti vlrazu, ale často jde i o stylisticky vyjád.
Ťenou obňadnost nebo o tlumočení rižasuze změteného, doléhající-
ho, neutŤíděného života. Halasovo pojmenování čerpá ze zasutlch
vrstev slovníku, ale i z lidového vyjadŤování, které do dramaticky
vypjatfch pasáží vnáší vldech intimity a něhy.

Sbírka takto rozhodně popírající platné - tradiční i avantgardní
-poetické kánony se setkala s nepŤízniqfm ohlasem jak u zastáncri
básnické tradice, tak u-bfval;fch Halasov1ich druhri ze skupiny
poetistri (V. Nezval). CtenáŤi a česká moderní kultura' napŤ.
F. X' Salda, ji však pŤijali kladně. V české meziválečné lyrice má
sbírka vyznaln pro upevnění nové orientace naznačené už v Hala-
sově SEPII aj.; pro svého autora byla dílem nejmilejším. - Ve
2. a zejména ve 3. vydání autor sbírku rozšíŤil o několik básní; nei-
v1fznamnější z nich je Večer v Arles, ktery se váže k Vincentu van
Goghovi. mč
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Král Linra .
Karel Havlíček Borovsky 1 854

Veršovaná pohádka vypráví midasovsk1í pŤíběh irského krále
Lávty, vcelku dobrého panovníka s drobnou slabristkou: holil se
pouzejednou do roka a holiče da|vzápétípopravit. Lid královské-
mu zvyku pŤivykl a holičri ,,bylo málo i na rebelii.., nezbylo jim než
jednou do roka metat los, kdo tentokrát krále obslouží a pak na-
stoupí cestu k šibenici. Když je takto postižen Kukulín, jeho matka
prosí u krále o milost a král se vskutku slituje, mladík ovšem musí
slíbit, že nikomu neprozradí, co králova bujná hŤíva skqfuá: oslí uši.
Kukulín postoupí na místo dvorního holiče, aLe poznaná pravda
nedává pokoje. opět pomriže matka: pošle syna do lesa za pous-
tevníkem - ten mu jistě poradí. Podle starcovy rady Kukulín své
tajemství našeptá do duté vrby ,'blíže u Viklova / na stoku dvou
Ťek.. a skutečně se mu u|eví' Za čas táhnou kolem čeští muzikanti
a basista pan Červíček si z vrbového proutku pŤiiízne kolíček k ba-
se. Basa na plese tajemství vyzvoní. Tajemství ,,rozešlo se v lid.., oslí
uši nadále skr;fvat ztratt|o smysl a lidé si zvykli: ,'zdá|o se jim' že ty
dlouhé uši / právě dobŤe ke koruně sluší... Básefi končí naučením
dceŤi.

Zvo|eny žánr pohádky s konvenčními slohoqimi a tematick1imi
znaky - od rivodní formule ,,Byltě jednou jeden. . ... až po celkovou
stylizaci básně v pŤíběh o ,,dobrém.. králi (zdánlivě jakoby vpro-
tikladu k ostatním skladbám brixenskÝm - KRTU SVATEHO
VLADIMÍRA a TYRoLSKÝtrl Br.BctÍM) - tlačit celou sklad-
bu k idylickému tÓnu. Už nápadně delší strofa Krále Lávry (tam
kde obě skladby zbyva1ící měly čtyŤverší) - jakkoliv se obdobně
hlásila k metrickému pridorysu lidové písně - by|avlrazné vyprá-
věcí a neumožĎovala tak prudké zvraty vyznamového kontextu
jako sloka čtyŤveršová' ,,epigramaticky.. sevŤenější. Volba irské lát-
ky znamenala ovšem ve své době krajní aktualizaci a spíše pŤiblížení
české problematice než rinik do vzdáIené země za,,troje moŤe, de-
vatery hory... Ve čtyňicátych letech 19. století se spolu s postupnym
rozpadem pŤedstavy velkého slovanského národa utvrzovala
smysluplnoit samostatné existence Čechri právě analogií k jinfm
mal1im národrim Evropy a Irsko ve svém zápase s Anglií hrálo
z tohoto hlediska zvláštní rilohu (srov. mj. za|ožení Repealu v Praze
v roce 1848): situace irská byla v dobovém povědomí vlastně nazí-
rána jako obraz situace české. Tuto analogii dovolovala rozvést
i pŤedloha: Havlíček nemusel pŤíliš počešťovat jména v ní užitá -
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Lavra-Lávra, Wicklov (iŽně od Dublinu) - Viklov, a také pro
Kukulína, jehož pŤedloha neopatŤila jménem, našel snadno ,,slo-
vansky.. zrrějící jméno v Cuchullinovi u ossíana. Pohádka však
podtrhla možnost aktua|izace pŤíběhu nejen svym privodem, ale
typem drivěrného kontaktu vypravěče a publika. Za pozornost
stojí,jakje právě tato ,,kontaktová.. složka (napŤíklad i proti běžné
obrozenské praxi literární fixace pohádkov1fch textri) krajně zdri-
razněla: postava vypravěče a gesto, jímž se obrací k posluchač m,
stojí zňetelně v popŤedí. Na počátku ještě v podobě dosti obecné
(,,nalej, stará' čerstvého do číše / a vy, kluci, poslouchejte tiše..), ale
v závěrečném oslovení ,,dceruško drahá.. již silou autobiografic-
kého faktu (Havlíček měl dceru Zdenku) sugeruje totožnost vy-
pravěče a autora. Tato dvojí aktlalizace pŤíběhu - národní (čes-
ko-irskou analogií) a osobní (náznakem ztotožněni vypravěěe
s autorem) - zvlznamiuje v zdánlivě rozmarném vyprávění (sám
Havlíček hovoňil v souvislosti s Králem Lávrou o ,,veselé baladě..)
četné groteskní prvky s velice živou publicistickou funkcí: drobná
libristka ,,dobrého.. krále je krvavou zvrilí; lid zistává pasívní
(,,však co král chce, zdrávoťpro poddané..), pÍivyká tyranii, stejně
jako později opět pŤivyká královs{fm uším; oslí uši jako symbol
hlouposti j sou poq|šeny s jednoznačn ym vy znamov1ym drisledkem
v symbol monarchismu atd. V této perspektivě se i osud holiče stává
vlastně analogií Havlíčkova vlastního osudu, podobenstvím o si-
tuaci intelektuála a vlastně rn-fslovně žurnalisty, jenž tváÍí v tváÍ
despocii zná, avšak má smlčet pravdu. V tomto smyslu je ,,osud
žurnalisty.. tematickou spojnicí všech brixensklch skladeb: ve
KŘTU SvATÉHo VLADIMÍRA je zpŤítomněn zmínkou o osu.
du rouhačského novináŤe, kter1|'.bYl,,kvrili nestrannosti.. utopen
spolu s Perunem, v TYROLSKYCH ELEGIICH nabyl podoby
autentického - byť stylizovaného - svědectví osobního, v Králi
Lávrovi se odrazil nepŤímo alegorií.

PŤedlohu nalezl Havlíček v prÓze svého vrstevníka (a v roce 1 848
také politického protivníka) Moritze Hartmanna Listy z lrska
(Briefe aus lrland), publikované v časopise Deutsches Museum
(l851). Součástí textu byla také Geschichte des Konigs Lavra'Už
počátkem roku l852 si Havlíček prÓzu v podstatném vytahu pro
svou potŤebu pšekládá a v polovině roku 1854již najejím zák|adě
rozptacovává plán na 35 slok skladby (nakonec vzniklo slok 37).
l5. 9. l854 byla skladba dokončena. Šírila se v Čechách četn1fmi
opisy' teprve v roce l863 v Rodinné kronice mohla b;ft poprvé zve-
Ťejněna tiskem, knižně vyšla až v roce l870. V Hartmannově pŤed-
|oze aktua|ízující obecně rozšíÍenou látku o králi s oslíma ušima
a odhaleném tajemství (nejznámější je z tohoto látkového okruhu
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báje o králi Mídasovi, jehož tajemství o skrytfch oslích uších ob-
dobně prozradil sluha, když je našeptal do jamky v zemi; rákosí,
které tu pak vyrostlo, tajemství vyjevilo) nalezl Havlíček vhodn;f
materiál pro svrij dávny záměr ,,sepsati povídku, v níž by se co
směšná osoba obievil král...

Krásná po chudobě .
František Hrubín 1935
Útlá sbírka drobnlch lyrick1ich veršri věnovaná architektu a bás-
níku Vítu obrtelovi obsahuje pŤírodní lyriku zaujatou Posázavím,
krajem, z něhož pochází básníkova matka a o němž Hrubín vždy
hovoŤil jako o svém domově, rodné krajině. PŤírodní lyriku kníŽky
doplĎuje lyrika milostná.

PŤírodní a intimní lyrika také ve vzájemném prolínání společně
určují vyznavačskj' ráz sbírky. Naznačuje ho jiŽ moto z Máchova
MAJE: ,,Ach zemi krásnou, zemi milovanou.., k němuŽ Hrubín
hned v první básni pŤipojuje další charakteristickf dodatek: ,,zem
krásná po chudobě a po naději!.. (Na sv. 'Ill). PŤedstava chudoby
této země se ve sbírce vrací několikrát, a to docela konkrétně, ať už
jako pŤipomínka malé plodnosti (Za hvězd i za dešt{ a chudého
šatu (Léto na Jáchymu, Cestou k oborám), ať viděním země jako
domova chud1fch a bloudících, odehnan ch od domácích ohřri
(Bloudění\. Poezie laskavého vztahu k ..svaté chudobě.. vedle do.
mácí tomanovské tradice navazuje na Verlaina a jeho následovníky
(z jednoho znich, postsymbolistického básníka Raoula Ponchona'
otiskl Hrubín ve sbírce pňeklad básné Rondel). Piedstava naděje
se naproti tomu stává jen zamlženym náznakem, odkazem k bu-
doucnosti, otázkou s pňídechem mravní vyzvy: ,,Čím budoucnost
jako včelí plást / naplníme, dnové rodní?,, (Včelí pldst). odpověď na
ni mriže dát jen touha (,,vy časy neprozŤetelné' a zkuste / šťastnější
dny nám uhnísti!.. - Na kraji pÍírody) nebo sen (,,a jako mlad1f ja-
san o povětňí / o časech srdnatějších sníme my!.. - I tady), Ve sbírce
se projevuje dvojívyrazná tendence. Najedné straně vzniká zv|ášt-
ní, ojedinělá jednota lyrického mluvčího' rodné krajiny a erotiky,
dalo by se Ťíci, že tu dochází kjejich prolnutí až k splynutí; na druhé
straně se lyrick mluvčí z této jednoty vyčleřuje jako subjekt, jenž se
táže' medituje o budoucnosti, naznačuje své touhy a sny, hledá své
jistoty a naděje. Do sbírky tedy současně proniká moment reflexe,
kter;f zabraĚuje tomu, aby pŤíroda posloužila básníkovi jako zdroj
čiré imprese anáIad, nebo naopak jako pasívní pŤedmět, do něhoŽ
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se promítá obraz nitern1ich stavli subjektu. A zatímco splyvání
subjektu s píírodou ristí ve značné omezení tematiky i básníkova
slovníku, sugeruje neurčity reflexívní prvek čtenáisk1i pocit pro-
nikání do hloubky tohoto omezení' k těm nejsubtilnějším vztahrim
a prchavym okamžikrim, jež nelze zachytiÍ jinak neŽ náznakem,
obraznym pojmenováním, metaforou. I u Hrubína, podobně jako
u většiny básníkri meziválečnych generací, stává se metafora ná-
strojem, jenž svou smyslovou svěžestí a zárovei pronikavostí ko-
runuje básníkriv projev. Prudce osvětluje nepostižitelné momenty
prchavého dění a současně erotízacípÍírody a zpňírodněním erotiky
dovršuje vzájemné prolnutí a sjednocení pŤírodních a erotickych
motivri: ,,Mdlé prsty světel rozhrnují kvítí / na kraji tvého lrina - /
Na konci louky odcházejíc svítí l nahymizády luna.. (Uplněk).Ime-
tafora se tak stává nástrojem sjednocení reflexívního a spontánního
prvku stavby. Metafory v této sbírce, právě tak jako v celém raném
období Hrubínovy tvorby, piibírají na sebe ještě jednu funkci. Je-
jich nahromadění bezděčně vytváňí siln obrazn;i opisny sloh, ktery
svou perifrastičností prodluŽuje vzdálenost mezi jevy a jejich bás-
nick1ym pojmenováním. obdobnou roli tu hrají i bohatě rozvité
a složitě komponované Hrubínovy věty, zd razĎující vfznam větné
intonace na ukor do značné míry zautomatizované intonace ver.
šové (pravidelné metrické schéma jambické nebo trochejské), jeŽ si
zpravidla podňizuje vyznam jednotliv..fch slov; stejn m směrem
prisobí také propracovaná stavba originálně sestaven;ích strof
a r moqfch konfigurací směňujících od nesouladu k harmonii,
a konečně i básníkriv rízk1f slovník, kter! vytváÍí rťrzné eufonické
obrazce a tak rovněž posiluje napětí mezi věcí a jejím pojmeno.
váním' Všechny tyto jevy, kumulace obraznosti, složitá větná
a strofická vystavba a eufoničnost podstatně pÍispívají k oslabení
v znamové stránky Hrubínov1ích veršri a ke zdiraznění jejich
hudebnosti. Melodičnost vyrazně pŤekqfvá tematickou stránku
a stává se prvoňadym stavebním prvkem této poezie' Hrubínova
melodičnost není ovšem z rodu písně, na to je pŤíliš rafinovaná
a umělá, nicméně i tak je natolik vyrazná, Že právě jejím prostŤed-
nictvím čtenáŤ pňedevším proniká k smyslu básníkova sdělení.

Není pochyb , že v této melodičnosti í ve vyznavačském vztahu
k pŤírodě se projevil vztah k tvorbě Máchově a básníkťrv ideov!
vliv; charaker Hrubínovy obraznosti zároveirprozrazuje, že básník
nezristal netečnym k poválečnému rozmachu poezie dvacátych let,
z níž nejb|tžší se mu staly Horovy verše proudícího a vše promě-
Ďujícího času (STRUNY VE VETRU). Avšak svymi koŤeny sahá
raná Hrubínova poezie ještě hlouběji do minulosti, k symbolistické
poezii domácí (Sova) i cizí (Verlaine). I v této rriznorodosti zdrojri
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rané Hrubínovy tvorby (patŤí k ní ještě prvotina Zpíváno z dálky,
|933, a tŤetí sbírka Země po polednách ' |937) se projevuje její oso-
bité postavení jako díla vysloveně mezigeneračního, vzdalujícího se
jak sv1fm pÍedchťrdcrim z generace proletáŤské poezie a poetismu,
tak následovníkrim zgenerací válečnfch. zp

KÍest svatého Vladimíra.
Legenda z historie ruské _
Karel Havlíček Borovsky
asi poč. 50. let 19. stol.
Z nedokončeného (či alespoř v ríplnosti nedochovaného) heroic-
ko-komického eposu psaného strofou ukrajinsk;fch kolomyjek se
dochovalo l0 zpěvri. I. zpěv Perun a Vladimír začíná in medias res
- car Vladimír posílá drába k bohu Perunovi s pŤíkazem, aby na
carsky svátek ,,drobet zabubnoval.. hromy a blesky, tatík Perun se
vzbouŤí a svťtj nesouhlas vyjádŤí nehledan mi slovy. Car svátek
oslaví i bezboží asistence, ale rozhodne Se vzpouru tvrdě potrestat.
Hospodáíství _ (II.) zasvěcuje v dlouhém Perunově monologu do
těžkého živobytí božího (,,Sám se žádnf starat nechce, / o všechno
se modlí, / jako by měl každf boha / jen pro své pohodlí..) a vrcholí
lamentem Perunovy ženy-Perunice: ',Nezačínej si jen s cárem, / to
já poŤád Ťíkám, f ,že to se svou opozicí / nepŤivedeš nikam... III. zpěv
Vojenskj, soud oteyírá apostrofa policie a její neomezené moci:
Perun je policajty odváděn do šatlavy. Zatim právrrici narazí na
nepňekročiteln1f problém: na pánaboha se žádn1f paragraf ,,nešiku-
je... Car si ovšem ví rady' povolává vojensk1y soud a Perun je bez
prritahri odsouzen k smrti provazem' pňičemž je mu dána milost
,,k utopení v Dněpru..; kvrili nestrannosti je spolu s ním odsouzen
k stejnému trestu i žurnalista, ,,protoŽe se bohu rouhal / a psal proti
víŤe... IV. Testament Perunťlv svou tivodní formulí upomíná na
oblíbené kramáŤské písně (,,Poslyšte, milí kŤesťané, / tu smutnou
novinu. . ...) a také vlastně zvěstuje ,,kriminální historii.. - popisuje
- s odkazem na letopisce Nestora a na jeho ,,plátek..- Perunovu
popravu. Běh světa se smrtí boha nijak nenarušil, jen ,'církevní
mašinka' ta se zaraz1|a,, (Y. Bezbožnost v Rusích); postižené pop-
stvo prosí cara o slitování: ,,kdyžs nám zabil pána boha, / opatŤ
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nám jiného.. (YI. Audience). Ce|á otázka se dostává na pŤetŤes ve
vládě (VII. Ministersk rada), cariv fraucimor, tato svérázná ka.
marila, moŤí panovníka návrhy a požadavky ohledně kandidatury'
až se c\ytry lokaj Mates rozhodne pomoci a dá do novin vyhlá-
šení konkursu, což zprisobí velk! rozruch zvláště ve Vatikánu
(III. Kamarila). Jezovité táhnou do Kyjeva (IX. Jezovitskj; marš),
kde se zástupci církví pŤou o to, čí brih je lepší (X. Konkurs). - Po-
dle dochovaného Havlíčkova ..Plánu na Vladimíra.. měla skladba
končit dvěma zpěvy s tímto tématem: ,,Bitva rozhodující mezi ka.
tolíkv a Řekv. - KŤest. Konec. Veselost...

zik|ademkŤtu svatého Vladimíra - a v rozsahu větším než se
obecně pŤedpokládá - se stala poměrně rozsáhlá pasáž (kap.
38__43) z Nestorova letopisu, tzv' Pověsti dávn1)ch /et, nejstarší
ruské kroniky. Tyká se vlády knížete Vladimíra v Kyjevské Rusi
a časově je zaÍazena do let 6488-6496 od stvoŤení světa' tj. do let
980-988 n. l. Zevrubně popisuje rísilí církví ,,bulharské.. (tj.
islámské)' ,,německé.. (tj. Ťímskokatolické), židovské a Ťecké
o Vladimírovo obrácení na víru, Vladimírovo váhání,jeho dispu.
tace s věrozvěsty až po konečné rozhodnoutí pro víru Ťeckou
a vládcovo pokitění. Perunova socha na chlumu nad Kyjevem je
symbolicky ztlrána a svržena do vln Dněpru. Havlíček danf dějov!
pridorys, byť v jiném uspoŤádání a v obrácené motivaci, pŤevzal
a současně drisledně pátral ve své pŤedloze po místech dovolujících
humorné rozvinutí - tak napŤ. téměŤ doslova piejímá z Nestora
motiv Vladimírova pohoršeného uplivnutí (,,plivnul Ia zem' za-
sakroval..), nebo charakteristiku Vlaďmírovy chlípnosti (,,a me-
tresekjako pecek, / tňi sta v Bělehradě, / dvě stě v sele Berestově, /
tŤi sta v Vyšehradě..- u Nestora v pozdějším Erbenově pňevodu:
,,...a souložnic měl 300 na Vyšehradě, a 300 na Bělehradě,a200 na
BŤestově ve vsi.. apod.).

V pŤehodnocování historické látky, ale i ve qfběru, ktery se snaží
zachovat v co nejautentičtější podobě ze starého letopisu vše, co je
těhotné humorem, se prozrazuje zák|adni travestickj postoj: kro-
nikáÍsk1f pŤíběh o knížeti Vladimíru Svjatoslaviči je pojat jako
pŤíběh vysoké epiky, pŤíběh vznešenych hrdinri a boh , a součas-
ně drisledně od počátku snižován; vfsledkem je sblížení s tradicí
heroicko-komického eposu. Konfrontace světa,,sakrálního..
s ,,lidskfm.. nepŤestává již na prosté analogii rozvedené drislednou
projekcí lidskfch slabostí do světa bohri. Svět sakrálníje světu lid-
skému podŤízen, pevně začleněn do panující sociální hierarchie jako
její podŤízená složka, jejíž pňípadná ,,vzpoura.. musí b1ft likvidová-
na jako kterákoliv vzpoura jiná; současně však je to i složka nutná
k ňádnému chodu sociálního mechanismu. Nestorriv pŤíběh tak
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posloužil politické satiňe, jejímž hlavním protagonistou se vlastně
itává sám vypravěč okáza|e demonstrující svou intelektuální svo-
bodu, s níž manipuluje s kronikáŤskymzáznamem, mísí nejruznější
Žánry (\egelda, lidová píseř, píseĚ kramáŤská' publicistika, epos)'
vtahuje téměŤ tisíc let staré děje do své pÍítomnosti a zaplĎuje dávn;f
pŤíběh četnlmi anachronismy, mísí nejprotíchridnější slovníkově
slohové vrsty (archaismy, rusismy, latinismy, vulgarismy) až k no-
vodobému využití postupri makarÓnské poezie (míšení latinsklch
floskulí do českého textu v Jezovitském marši) pro blasfemickou
konfrontaci církevních dogmat s praxí. PŤes zŤetelnf publicistickf
náboj není tedy KŤest svatého Vladimíra budován s prostou jed-
noznačností aktuální publicistiky a nepŤestává ani na prosté
dvojplánovosti jinotajného pŤíběhu. obdobně jako v ostatních
skladbách brixenského cyklu - TYROLSKE ELEGIE a KRAL
LÁVRA - je vfznamov! kontext ,,heroicko-komického eposu..
budován jako dynamick1f celek s neustálymi vnitŤními zvraty,
s vnitÍním vfznamoq|m pŤehodnocováním, schopnf stále nové
aktualizace.

Záměr napsat humoristickou báseĎ na danf námět vznikl prav-
děpodobně již zaHav|ičkova pobytu v Rusku. V každém pŤípadě
podle doborr.-ich svědectví už v červenci l848 existovala poměrně
znaéná část skladby (pravděpodobně vznikala za Havlíčkova po.
bytu ve vězeni na Hradčanech v červenci t. r.) abtzy poté (nejpoz.
ději 1850-185l) už její části kolovaly v opisech. Na skladbě Hav-
líček pracoval ďáIe za své internace v Brixenu; na základě udání byl
dokonce 29. |0. 1853 na podkrajském riňadu vyslfchán ohledněje-
jího rozšiŤování (odmítl obvinění s poukazem na pečlivé stŤežení
své korespondence a oznámil riŤadu, že podezŤení vzniklo nejspíš
omylem: báseĎ je staršího data). První riryvky tiskem se objevily až
v roce 186l v obrazechživota (I. a III' zpěv) a l867 v časopisu Pra-
ha (II., IV. a V. zpěv). Uplné kniŽní vydání vyšlo až 1877.

vm

Kytice z poYěStí národních -
Karel Jaromír Erben 1 853
Jediná básnická sbírka autorova obsahovala v prvním vydání dva-
náct básní' názvem vztaženych k Žánru folklÓrního vyprávění,
k pověsti. Námětově se básně skutečně opíraly o zápisy projev



stní slovesnosti, aé již pŤímo autorem zaznamenané nebo jinak
ziskané, často dotvoŤené i s pňihlédnutím kjinonárodním zpraao-
váním obdobné látky. Sama pŤedstava pověsti byla Erbenem pojí-
mána poměrně široce. Y pozaďí vodní, dedikační básně Kytice
stála pověst etiologická (Erben ji v závěrečném Poznamenání lo-
kalizoval na Klatovsko), pověst o privodu jména rostliny, posunutá
současně do podoby jakési osobní,,pověsti.. o genezi a smyslu sbír.
ky. Ta jednotlivé básně vyváza|azevztahu k autorskému subjektu
fienž sám sebe hodnotí jako pouhého sběratele) a pŤiŤadila je
k subjektu novému, jako jedině autentickému: k vlasti. V závěru
sbírky jako protějšek básně dedikační je pak umístěna Věštkyně
(s podtitulkem Uryvky), kterou tvoŤí šest věštkyninlch monologri
zpracovávajicích obecně známé, ale i méně známé látky, ať již se
tlkají celonárodních historicklch pověstí pŤemyslovsklch (PŤe-
mysl a jeho nedooraná pole, kolébka Libušina syna, bájné vojsko ve
vlnách Vltavy) či lokálních(zlaty zvonz chrámu propadlého do ze-
mě u Kostelce nad orlicí, pověst o trojí bráně chrámu, jež je Erbe-
novi symbolem nesvornosti kmene,,českoslovanského.., pověst
o soše tzv. Bruncvíka na Karlově mostě, jejíž torzovitost - pouhé
bŤicho na kamennfch nožkách' bez hlavy a horoucího srdce se stá-
vá podobenstvím o pŤítomném morálním stavu národa, a|e i vy.
zvou k budoucnosti: ''S nadějí nic se nenoste, / leč nad tím bŤichem
vŤelé srdce znova f a ptavá hlava naroste!..).

V tomto zŤetelně aktualizujícím rámci jsou pak sevŤeny ostatní
básně Kytice - ať již svou látkou blízké pověstem mí stnim (P oklad;
v prvním vydání byl provázen i polsk1fm pŤekladem Adama Roš-
ciszewského) nebo zvykoslovnym (Š t ě dr j, den), démonologick1|'m
(V o dnik, P o le dnic e), legendám (Z áhoŤ ov o l o ž e), po|táďkám (Z l at j,
kolovrat, zpracovávající pohádkoqf syžet získanf od B' Němcové)
nebo lidové baladě (Svatební košile, Holoubek, Vrba, DceŤina klet-
ba).Kdalšímu vydání Kytice pŤipojil Erben ještě Lilii atakto roz-
šíŤen1f celek označen! jako Pověsti národní doplnil samostatn;im
a poměrně cizorodym oddílem Písně (|7 básní), vnitŤně rozmani-
qfm, obsahujícím mj. opět látky baladické (Sirotkovo litžko, Cizí
host, Smolny var); Věštkyně byla rozšíŤena o 24 veršri.

Pňes žánrovou rozmanitost skladeb - navíc psan ch v prriběhu
dlouh1fch let zpočátku spíše na okraj básníkov ch zájmri vě.deck1fch
- vytvoŤila Kytice jednolit1Í celek. Nositelem této jednoty' pŤesto-
že Erben o sv ch skladbách - snad s v jimkou Holoubka - dané-
ho žánrového určení nepouŽíva|, se stala právě balada; Kytice tak
vlastnějednou provždy typizova|a v české literatuŤe pŤedstavu ba-
ladična. Svět v ní pňedstavenyje prostorem neustál1ich konfrontací
hrdinri s existenciálními univerzáliemi (zrození - smrt' láska -
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zrada, dobro - zlo) na pozadi nehybnlch a neriprosnfch norem,
v nichž lidské jednání nutně uvádí do chodu mechanismus fatálních
následkri. Čin je vykročením z lidsk1fch možností, z každodennosti,
kterájako by byla povrchovou tváŤností obecně platného absolut-
na. Na pozaďí norem, jež majiráz staticky anezvratn! (zvratiteln:Í
snad jen odvoláním k normám hierarchicky vyšším), je vlastně už
sám epickf děj budován jako Ťetěz od porušení normy k trestu
a pŤípadně dál k vykoupení viny - v každém pŤípadě od porušení
noÍny k jejímu novému stvrzení. S trochou nadsázky Ťečeno,
epick1f děj tak ažpozbyvá svého očekávaného esenciálního smyslu,
není demonstrací lidské svobody, ale naopak demonstrací jejích
mezi.Zdáse,žez tohoto hlediska je pÍíznačné, jakčasto je konflikt
vyhrocován kolem postavy ženy. Najedné straně právě ženy tu vy-
stupují jako bytosti ambivalentní , patÍicí často současně do světa
lidského i nelidského (matka pÍeb1fvající po smrti v mateŤídoušce,
žena déIici se o život s lilií, jindy s vrbou, věštkyně pŤekračující
osudovou omezenost lidského života silou svého vidění věcí pŤíš-
tích, vodníkova za1atkynéjako dcera člověka a matka vodníkova
syna). Na straně druhé - a to pŤedevším - právě žena je v Erbe-
nově baladickém světě bytostí nejčastěji pŤekračující hranici, poru.
šující normu - jako by v pŤímém rozponr se svymi biologickjmi
pŤedpoklady a sociální funkcí, která je proti mužské roli v tradič-
ním společenství zŤetelně statická: ženabyLa bytostí domova, uza-
vŤeného prostoru' vnitňku, a v této pŤedpokládané pasívní roli by-
chom ji očekávali i zde. Jednáni ženy, která porušuje zákon, její
pohyb prostorem, jehož principem je závaznost pŤekážek klade-
nlch lidskému pohybu, tak vlastně ještě podtrhuje destruktivní,
pŤirozenost znásilřující ráz lidské akce v tomto ,,světě balady...
A naopak lpění na hodnotě Ťádu, kolektivně dané normy oživuje
v Ženě vnitŤní ambivalenci, schopnost ne skrze čin, ale pokornym
pŤijímáním ridělu pŤekonat prostorovou hranici tak základní, jako
je hranice lidského a nelidského' zhodnocuje sám akt smírného
ztotožnéní s Ťádem, kterjl svazuje pouze v individualistické vzpou-
Ťe, ale dává svobodu' jeJi pŤijat jako závazny a nezrušite1n;!'.

Statičnost baladického světa Kytice podtrhuje i povaha času
v něm: není časem historic(fm' pociťovanym jako neustálf lineární
pr běh lidsk1fch dějin' navíc jako prriběh kumulativní, jako po-
St lpné narristání pŤíběhu, jehož hrdinou je lidstvo. Je pouh1fm
upl;iváním, jímž v lidském světě nic nenar stá, naopak v něm vše
pomíjí' ale současně je upl1fváním, které se nijak nedot1fká podstaty
skr1tečnosti, jejíž vlastností je stálost a neproměnnost pčirodního
a mravního Ťádu - čas je Ťádem-osudem pŤímo podle potŤeby
ovládán (,,Jisté a pevné jsou osudu kroky , f co má sďstáti, sta''e se;
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/ a co denjeden v své pochová toky, / druhy zas na svět vynese..).
Tak či onak není časem ,,lidskÝm..' S tím souvisí i krajní obecnost
baladick;i'ch dějri, jejich naprosté odtržení od historie (bylo v této
souvislostijiž napŤ. upozorĎováno na časovou neurčenost Svateb-
ních košil proti historicky zaÍazené a motivovanéBirgercvé Leno-
íe). Zv|ášť, zŤetelnáje ona tendence po potlačení historického času
právě v závěrečné Věštkyni, jejíž monologmá zÍetelnou platnost
aktuální, oslovuje autorova současníka v docela konkrétním his-
torickém okamžiku zhroucení národních nadějí a navíc je jeho
pňedmětem pňímo otázka česk1fch dějin. Právě zde však bije do očí,
jak je tu - chceme-li - syntagmatická povaha dějin zcela nahra-
zena pataďígmatikou věšteck1fch znamení dějinnlch událostí,
strukturou platnou nadčasově a v čase nezrušitelnou: české národní
dějiny mají tak do slova a do písmene podobu provždy daného
a nezvratitelného národního osudu.

Statick! prostor Erbenovy Kytice se hlásí k lidovému světu jako
ke svrchovanému a nezrušitelnému souboru hodnot, pojímanému
jako celek uzavÍen!, vyložitelnj ze sebe sama, sebou samym
oprávněn1f a současně jako jedin1f schopn1| zaručít národní svébyt-
nost a stabilitu. Vztah k folklÓru však jižzda|eka není ohlasov! (iž
v tŤicátfch letech Erben ohlasové postupy Čelakovského jedno-
značně odmítal)' básníkovi Kytice nejde o iluzívní reprodukci li
dové slovesnosti jako hodnoty estetické, opírá se o ni mnohem spíše
jako o hodnotu mravní. Jeho tvrirčí čin se sám o sobě v mnohém
vlastně stavebním princip m lidové slovesnosti pŤímo vzdaluje
(princip volného, alogického pŤiŤazování motivri nahrazuje naopak
drislednou motivací všech složek, jejich krajně ekonomick m včle-
řováním do racionálně ne prosného rozvíjení dějového sledu)'
Souvisí v tomto smyslu mnohem těsněji s baladikou umělou
a ostatně s celfm kontextem romantické poezie (v pŤípadě sv1Ích
Svatebních košil Erben také pŤímo oďkázal jako ke srn.fm pŤed-
chridcrim nejen ke G. A. Biirgerovi, ale i k V. A. Žukovskému a jeho
Světlaně nebo k Mickiewiczové Utěku.)

Ve sporu s romantickou poezií a zv|ášté s její etikou činu se ko-
nečně odehráváznačny díl vlastního dramatu Kytice. Jestliže hlav-
ní proud evropského romantismu akcentoval právo individua na
čin, navíc namezní čin nepodŤízen! lidsklm normám, a takto po-
qfšen! v čin božsk1f, tvoÍící nové světy, schopn;f unést absolutní
vinu, v Kytici je zŤetelně zd.irazněn hodnotov! protipÓl: stabilita
Ťádu národní pospolitostí. (Ztobo hlediskaje konečně pÍíznačné,
že mnohem pozdější Wolkrriv pŤíklon k erbenovskému pojetí bala-
dy jako žánru, v němž se vyjevují tváŤí v tváŤ člověku absolutní
etické imperativy, je současně spjat s pŤehodnocením právě postoje
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k činu' kter se stává naopak naplněním nadosobního pŤíkazu; mi-
mochodem je to spjato také s maskulinizaci rístŤedního konfliktu
pÍevzetim epické iniciativy mužem - Srov. rÉŽrÁ HODINA).
Spor obnažen;|' v nejzňetelnější podobě Záhoíovlm ložem Qehož
privodní podoba by|azce|apŤímou polemikou s MAJEM) prostu-
puje celou Kyticí a zdaleka není v souvislostech české literatury
pouze sporem Erbena a Máchy' Kytice je součástí dlouhodobého
sporu s romantismem, ktery se táhl českou obrozenskou kulturou
vlastně jlž od' ďvacát1fch let a v němž proti pociťované jedno-
strannosti romantismu (,,byronismu.,,,,rozerv a119ctví..) byl kladen
projekt syntetické, krajností prosté poezie ,,s1ovanské.., proti bu-
iičskému gestu individua aktivistickf ideál vlastenecké práce a dri-
raz na jistotu nadosobní, národní axiologie. Jisté prvky polemiky
s romantismem lze po.zorovat v pňehodnocováni potenciálně ro-
mantickych motivri v Čelakovského oHLASU PÍSNÍ ČBsrÝcH
a oHLASU PÍSNÍ RUSKÝCH, v někten-fch soudech Kolláro-
v!ch, v Klácelově poezii apod.; nejvlraznějším pŤedchridcem
Erbenovym^v tomto smyslu je pŤedevším V. B. Nebesk svfmi
PROTICHUDCI. Podle Erbenovy pŤedstavy slovanská poezie
měla odrážet tušené hodnotové souŤadnice lidového pohledu na
svět (česk1f národ ,,není ve sporu s Bohem, se světem i sám se se-
bou..). Stabilita ňádu nalezeného Erbenem v protikladu k roman-
tické individualistické vzpouŤe ve folklÓru a vlastně spíše ještě za
ním, v lidovém mytu, se v konkrétní situaci po porážce revoluce
1848 a politick;fch iluzí s ní spjat1fch stala ovšem současně zname-
ním stability a neochvějnosti hodnot národních - povznesenych
tak mimo ,,časnost.. a v ,,časnosti.. utrpěnou porážku.

Právě pro to sepětí s dobou krajní deprese sotva vzkŤíšeného ná-
rodního života nabyIa Kytice mimoŤádné aktuální platnosti (ejí
kulturní dosah se projevil také v tom, že i v ironickém Nerudově
HŤbitovním kvíti pozďěji zazni zcela neironické verše obdivu k této
knize). Sám Erben' zak|ádající si v té době spíše na své prestiži
vědecké, v dopisech pŤátelrim pŤedstíral, že jde o plod mladickjuch
Iet. Polednice vznikla sice už r' l 834, Poklad 1 837, ve 40. letech pak
vyšly časopisecky ještě Svatební košile a Zlat!, kolovrat, pozďějípak
|tědr!, den a Holoubek (otisky 1848, 1851), a|e zbyvající skladby
byly psány již pŤímo pro sbírku, jejíž plán se zrod1| aŽpočátkem lel
padesát1fch. Později bylv tomto ideově dťrsledně komponovaném
celku spatŤován (o. Fischer) - snad až pŤíliš uměle - i pŤísn1í skla.
dební skelet kompoziční spojující vždy do páru básně z počátku
i konce (Kytice-Věštkyně, Poktad.DceŤina kletba s tématem mateň-
ské viny' Svatební košile.Vrba s tématem vamp rsk1fm atd. až ke
stŤedu, kde měla byt Štědrému dni protějškem Šiatojanská noc, jež
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však zristala nedokončena; pÍíÍazení Lilie k Vrbě pak bylo pociťo-
váno z toho hlediska za rušivé). Současně se však-i díkypotlačení
,,časovosti.. pŤímo ve své struktuÍe - měnila Kytice v nadčasovou
hodnotu klasickou fiakkoliv ještě v r. |862zazně| jako pokračování
dávného sporu mezi buŤičsk1fm gestem a nadosobním horizontem
hodnot národních pňíkrf odsudek Kytice jako poezie otrocké
a katolické - J. E. Sojka: Naši mužové, jenž pak b1fval v rrizné po-
době opakován i později). Spolu se soustavn m kriticklm vyrov*
náváním, jež započa|a pozitivistická literární věda (J. Máchal,
J. Jakubec, J. Vlček) a které pokračuje, až do dnešních dnri
(A. Novák, A. Grund' o. Fischer' J' MukaÍovskf, F. Vodička,
M. otruba aj.) se s Erbenem vyrovnávalo i české umění vytvarné
a hudba (K. Bendl, Z. Fibich, A. DvoŤák, V. Novák, B. Martin ,
K. KovaŤovic aj.). Další vjvoj české poezie Erben hluboce ovlivnil
pŤedevším jako tvťrrce klasického typu umělé balady, jenž byl ve
20. letech našeho století aktua|izován zvláště J. Wolkrem.

vm

Ladění . František Halas 1942
Na rozdíl od jin;fch Halasovych knih se Ladění člení na Ťadu dru-
hově a tematicky odlišenlch oddílri, což souvisí s tím, že na pŤelomu
tŤicátlch a čtyŤicát]ích let (datace uvedená v podtitulu sbírky je
|937_4|) se Halasova poezie funkčně vyhrařuje. První oddíl Do
usínání... je rozsáhllm cyklem verš pro děti; inspirovalo ho
otcovství autorovo. Ráz mu dávají básně vycházející z večerních
rozprávek a her otce a dítěte, které se ukl ádá spát (Stínohry , Mlj,nek
aj.). Je tu uskutečněnazcelanová koncepce dětské poezie: verše pro
děti jsou zbaveny didaktičnosti a esteticky se naopak poučují u dí-
téte, nacházejíce ve svěžesti dětského vidění obdobu moderní
básnické metafory ( PŤe d usnutím, J ak t o kdo vidí, H ádanky) ; v tom
později na Halase navázal Fr. Hrubín. Yyužívá se tu dětského
folklÓru, Ťíkadel, hádanek i ritvarri epick1fch, v jejichž duchu Halas
vytváŤí pohádky, povídačky i privabnou legendu '/cĚ pŤišla hrdlička
k pásce, Z oďďi|u Do usínání v1vstává pŤedstava aktivního, tvoŤi-
vého, energického dětství. Uvodni báseĎ Ladění spojuje dětskou
snivost s touhou chudlch lidí po lepším světě.

V druhém oddílu HoŤká pokračuje a doznivá autorova milostná
a reflexívní lyrika už od poloviny 30. let. Délka období' v němž od-
díl vznikal vcelku ve stínu jin1fch básnick1fch Žánrri, se projevila
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v jeho značné stylové pestrosti, ba nesjednocenosti. V pŤepracované
básniuŽzt. |934 se v hoŤklch metaforách bilancuje skrovná koÍist
člověka v pěti hlavních sféráchjeho osudu označen;fchjako život,
sen, láska, smrt a poezie ( Nic víc ) . objevují se - u Halase méně
obvyklé - verše, v nichž vyznam naléhavfch metafor jen místy
prosvítá skrze náročně rozvinutou hudebnost opakovanfch hlásek
aslov (Stíídáníaj.); ale jsou tu i hravé, rytmicky vylehčené erotické
popěvky. Zkratkovitě je vyslovena touha po statečnosti ve chvíli
smrti ( Pžání)i stesk po matce, kterou Halas ztratil už v dětství (bá-
seí Ještě teď objevně využíva1íci citací pŤímé Ťeči dítěte). Nejcha-
rakterističtější jsou básně se značně sloŽitou spletí barvitfch, po-
nejvíce pňírodních motivri hustě obepínajících ristŤední myšlenku,
která v závěruvyrážína povrch prostym citovjm v rokem často
pňevzat;|m z hovorové lidové frazeologie apod. (sugestivní dvojice
básní o jarním a podzimním dešti s pŤipomínkou anglického ro-
mantika Keatse, elegie za mladlmi kamarádstvímí Loučení aj.).

oddíl Psi víno (metafora marné těchy) pŤedstavuje odvážn!
pokus o legálně publikovanou národně obrannou politickou lyriku
i v okupačních podmínkách; tento záměr bohužel nebylo možné
realizovat: Ťada básní nemohla b;ft pro hrozící represálie ve sbírce
otištěna, a nebyly vráceny na své místo ani po válce (na rozdíl od
čtyŤ vlasteneck1fch básnickychvyzev aproseb v oddílu Hrejme dále,
kter! byl v 1. vydání zrušen a po válce obnoven). Psí víno nyní ob-
sahuje barvitou piírodní poezii s v1íraznfmi vlasteneck mi podtex-
ty (Pod Zvičinou aj.), zejména pak cyklus na staré Halasovo téma
básnického slova; Halasova víra ve smysl, sdělnou nosnost a spo-
lečensk! dosah poezie, v její schopnost pravdivě vypovídat o sku-
tečnosti a mobilizovat jak k sociální aktivitě, tak k spontánnímu
prožitku krásy světa nyní roste ( Sláva slova). Pojetí básnictví se
pŤitom nezužuje, zaujeti smrtí a bolestí a1azykové hledačství patŤí
k jeho základnim složkám (lyrická autocharakterlstlka Básník).

V následujících oddílech Stisky a Za hrob je toto pojetí poezie
rozšíňeno na celou kulturu. V portrétech umělc , pŤedchridc
i současníkri, se ukazuje - opět i s cílem národně sjednocujícím
a obrann m - pňínos jednotliv1fch osobností českému národnímu
bytí, pňínos pro Halase timzávažnější, čím odvážnější a osobitější
byl jejich pohled na společenské a obecně lidské problémy. V1fbě-
rem motivri i slovesného materiálu i stylistick1fch poloh usiluje Ha-
las o vystižení individuálnítváÍekaždé z uvedenych osobností; u li-
terárních tvrircri mu k tomu často slouŽí t paraÍráze a citáty jejich
textri, u malíŤri evokace barev' tvar a světel' u herečky náznaková
reprodukcejejího hlasu. objevují se prvky pŤátelského rozhovoru'
intimního kontaktu s hrdiny básní (s užitím druhé osoby slovesa),
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zaujatého vyprávění o pŤedmětu chvály nebo ZaSe sošného zachy-
cení jeho rozhodujícího gesta. Mnohé z těchto básní pŤekonávají
pŤíležitostnou povahu svého vzniku. Básně pojednávají o těchto
osobnostech: J. Hora, J. John' K. Toman, malíŤ A. Procházka,
P. Bezruč, herečka M. Burešová v Burianově inscenaci Dykova
KrysaŤe' J. Mahen, J. Orten' H. Jelínek, B. Smetana, J. Neruda,
J. Mánes, F. X. Šalda, K. H. Mácha aj. Celá sbírka je pŤipsána pa-
mátce J. HoŤejšího. Některé básně musely bytza okupace vypuště.
ny - báseř na smrt J. Floriána už nadobro -, některé byly pŤipo.
jeny až v pozdějších vydáních. Blízko těchto veršrj stojí samostatně
vydan1f cyklus NAŠE PANÍ BoŽENA NĚMCovÁ (1940).

Ve srovnání s pŤedchozími Halasov mi sbírkami je vyjadŤování
v Ladění barvitější, naléhavě apeluje na nejrriznější oblasti čtená-
Ťovy smyslové zkušenosti; zá||bté se vyhledávají malebná slova
z rozmanitych jazyko{ch vrstev, lidová rčení apod. Driležitou
rilohu tu hrají i konkrétní' odstíněně a dynamicky viděné pŤírodní
motivy, užité často jako svérázné symboly prožitkri společenskfch
i intimních'

Spolu s Vančurov1imi obrazy z dějin národa českého a desítkami
jinlch děl všech uměleck1ích odvětví spolutvoňí Ladění širok!
proud kulturní aktivity, která v těŽkych dobách okupace vyzvedla
velikost česk1fch dějin, umělecké i lidské hodnoty demokratické čes.
ké kultury. Proti nacistickému násilí klade nikoli vyzvu a tezi, a|e
rozmanitost a svobodu životav celé jeho šíŤi a neredukovatelnosti.
Jako ostatní Halasova díla této doby vyvolalo i Ladění spontánní
zájemčtenáÍri. Teprve koncem války se však uskutečnilo druhé vy.
dání' maskované ridaji vydání prvého (a expedované aŽ po osvo.
bození). MimoŤádného rispěchu došly Halasovy verše pro děti,
které často vycházejí samostatně s ilustracemi pŤedních česk1fch
vltvarníkri. mc

Láska . Lvrické interm ezzo 1925-1932-
Stanislav K. Neumann r933
Sbírka Neumannovy pozdní erotické poezie se ve své definitivni
podobě vrací k tradičnímu tvaru lyrického deníku -- cyklu krát-
k1fch, pr běžně číslovan1fch básní většinou bez nadpisťr, jak ho
u nás - ve stopách H. Heina - pěstovali Neruda, Machar, Gellner
aj. Jednotlivé básně tu vystupují jako okamžiky v časově proměn.
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livém vztahu dvou milenec$fch postav a společně tvoŤí linii pros-
tého táznakového děje, kter! básnicky stylizuje reálné prožitky
autorovy. - Kniha má tri oddíly chronologicky Ťazené. První
z nich, Jediná věc, s jemnou psychologickou introspekcí zazname-
náyá zrozeníLásky stárnoucího muže k ženě daleko mladší, jeho ne-
smělost a nar stající vášeĎ, vděčnost ve chvíli, kdy partnerka od-
poví stejn1im citem. Nenaplněná touha tu vytváŤí silné napětí mezi
subjektem a skutečností, které nabyvá nejrťrznějších odstínri
v mnoha autostylizacích včetně polÓh romanticky vyostŤenych
(Náměsíčník). Není to jen žádost erotická: zahrnuje i stesk po
mláďí a sen o lepším uspoŤádání světa, kter! oba milence zaÍazuje
i společensky' Tento sen vystupuje v dvojí podobě: jednak jako re-
voluční komunistická ideologie, jednak jako ,,touha chudhsri.., jimž
je odŤíznut pŤístup ke krásám světa; v tomto druhém pŤípadě se jeví
zcela osobně a intimně jako marné snění chudobn1ích milencri
o cestě do exotick ch krajin (báseri Rozmluva aj.).- Lyrickf děj
pokračuje v oddílu Žal vyznáními bolesti v mezidobí lásky neopě.
tované. Intenzita a bezelstnost, s nimiž je vyjadŤováno utrpení
i zoufalství, dává tušit lidské zdroje, které i v krajní situaci umožĎují
člověku zachovat svou integritu. Soukromy bol je usvědčován me-
taforami bludného kruhu, pavoučí sítě, žaláŤe apoď, Zároveř se ne-
ztrácí ze zÍete\e širší souvislost osudu jinfch lidí a jejich osobních
neštěstí a utrpení, která všechna společně vytváŤejí společenskf
kontext nespravedlivě uspoŤádaného světa pňesahující strázeř jed-
notlivce (básně Za Majakovskilm, Pavouci smutku hlídají mď1. -

V závěrečné Srdcové dáměláska dospívá k naplnění. JitŤiv! konflikt
snu a skutečnosti se vyrovnáváv okamžících něhy, jež v ženě spolu
s milostnou tělesností rozeznává i vŤelé srdce, zdroj posily' vnitŤně
bohatou lidskou byÍost (Nad tvyma zavŤenyma očima).I zde spo-
lečenská nonkonformnost a revoluční víra ovlivĎují celého člověka,
tedy i prožitek lásky - naplřují ho neklidem lidí nesmíŤenych s tím'
co je dáno, osvobozují ho od morálních stereotypri, ale též defor.
mují žurnalisticklmi komentáŤi.

V protikladu k pŤedchozím ,,zpěvrim.. (NoVÉ ZPĚVY, Rudé
zpěvy) naz:yvaI autor básně Lásky písněmi. Písriov! styl tu vystu-
puje do popŤedí více než v kterékoli jiné Neumannově knize. Často
jsou tu parafrázovány sociálně pňíznačné písřové druhy soudobé
(trampská a westernová píseri, blues) i tradiční (romance nebo
šanson jako Wagons-lits a Íaďajinfch). PísĎov1f styl se projevuje
v pŤevaze pravideln1fch nebo jen mírně uvolněn ch veršri, v rtizno.
tvárné strofice' v refrénech, v paralelní v1istavbě slok, v rísilí
o oproštěn1i a stručnf v raz soustŤeděn1f k jediné citové situaci.
obrat k tradičním zdrojrim intimní lyriky pozorujeme i ve v1fběru
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slov a motivti. Neumann však pasivně nepŤejímá stará schémata;
oživuje je pŤesně volenymi vlrazy í tematickfmi prvky z moderního
světa, a tak vnáší do ustálenj'ch námětri napětí, psychologické roz-
lišení, neopakovatelnou atmosféru ďvacátychlet. Dějištěm básní je
tŤeba chodník pŤed kinem (báseí Proč se ti nelíbí velikj;, Dug?
s pŤipomínkou slavného filmového herce D. Fairbankse), soudobá
lidová masopustni zábava (Mardi.gras) nebo velkoměstská ulice
na jaÍe (titulní básečt Srdcové dámy). Mluvčí tak nejen dokresluje
dějiště svlch prožitk ' ale mimoděk podává i svědectví o svém stále
mladém srdci; dovede uchopit svět v té podobě' v jaké se stal samo-
zŤejm1ím pro generaci jeho srdcové dámy. Také milenka ve své
energičnosti, samostatnosti, orientaci na pozemské hodnoty je vtě-
lením ženství dvacát1fch let' Eventuální tradiční masky jsou už jako
masky poodhalovány samym básníkem, i ony jsou tu prostŤedkem
vzrušující oscilace mezi tím, co je v milostném citu věčného, a tím,
co je spjato s určitou dobou a životním stylem. - Neumannova
osobitost se projevuje i neustálou pŤítomností racionální analyzy,
sebeironie a odstupu; jejich nositelem jsou zejména hojné reflexívní
pasáže, užív ání ctzích slov a pojmri shrnujících a zaÍ azujicích citov á
hnutí apod. Poezie se tu stává jedním z nástrojri slouŽících člověku
k tomu, aby se vyznal v sobě samém. Ale í tyto intelektuální prvky
jsou nakonec začleněny do vŤelého' bezv hradně upŤímného u.f-
razu hluboce a spontánně prožívan ch okamžik , ďozrá|ych
k sladkosti a plnosti životní' Lyrick1f subjekt a jeho milenka v nich
a jimi pŤekračují omezující determinace společenské, vyrnykají se
tísniv1fm poměrrim; oporu pŤitom hledají v revolučním postoji a
r' scpčtí s l iclrni své víry.

K Lásce lze sotva najít nějak1f širší kontext současně vznikajících
básnickj'ch děl obdobného směŤování. Spíš piedstavujejedno z in-
dividuálních ňešení v letech' kdyjejí autor - stejnějakojiní socia-
lističtí básníci - nemohl už pokračovat v proletáŤské tvorbě neod-
myslitelně vázané na revoluční ovzduší počátku dvacát1 ch let.
Mnohé stylové rysy stejně jako orientace na bezprostňední osobní
prožitek subjektu (a dokonce i nezŤídka se objevující autostylizace
jako poutníka, tuláka apod.) pŤipomínají tvorbu druhé z generací,
s nimiž byl St' K. Neumann v prriběhu svého v1iruoje spjat: tvorbu
generace Tomanovy a Gellnerovy, a ovšem i intimní poezíi samého
Neumanna pÍedcházející I'ásku o dvě desetiletí (ve sbírkách SEN
o ZASTUPU ZOUFAJICICH a Hrst květťl z rťlznj,ch sezÓn).
V bezprostŤední tematické souvislosti s Láskou je soudob1jz Neu-
mann v lyrizujícíromán Zlat! oblak (1932), pln1| nejroznanitějších
diskusí. Pro pojetí ženy a lásky u Neumanna je pŤíznačn1í i jeho
mnohalet1i studijní zájem o tuto oblast, kter se od historické
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a etnické problematiky obrátil k soudobfm problémrim morálním
v programové knížce Monogamie (|932).

Kritika rrizn ch odstín hodnotila v Lásce obrodu lyrismu
v Neumannově díle; nejhlubší vfklad prokazující duchovní jednotu
Neumannovy intimní lyriky s jeho poezií revoluční věnoval Lásce
J. Hora' Sbírka byla opětovně vyďávána i v letech poválečnj'ch
a měla velk! dosah pro pochopení šíŤe, mnohotvárnosti a neredu-
kovatelnosti Neumannovy osobnosti. Láska patií i k čtenáŤsky nej.
oblíbenějším Neumannov1fm díl m.

Do sbírky Láska autor ve svych spisech shrnul lyriku, která už
pŤedtím byla vydávána v Samostatn1fch bibliofilsklch knížkách
odpovídajících oddílrim definitivní trilogie (Písně o jediné věci |927;
Žal |93|; Srdcovti dáma |932); do všech oddílri pŤitom pňibyly další
dotud knižně nepublikované verše' text prvního oddílu byl na Ťadě
míst podstatně pŤepracován' - od 2. vydání pŤipojují editoŤi
k Lásce ještě v bor erotick;Ích veršri z pozristalosti' privodně vyda-
n samostatně r. 1948 (Z intimní poezie 1925-194). mč

Lešetínskf kováŤ . Svatopluk Cech 1883
Básnická povídka o 16 oddílech má v souvislostech Čechovy ver-
šované epiky zvláštní postavení' neboť pŤináší pŤímé zobrazení so-
ciálního konfliktu. Idylick! život zapad|é a poklidné vesničky Le.
šetína je narušen vpádem cizího živlu: moderního prrimyslu. Kováň
- ristŤední postava skladby - odmítne nabídku správce, aby svrij
pozemek prodal: ',Nechať pán váš zaplaví vše kol l z|atem svym' ať
skoupí cel! dol, / všem, kdož blvali tu domovem' / odloudí krov
otc ' rodnou zem.., l já tu pevně setrvám jak zžuly|,, Fabrika po-
stupně pohlcuje vesnici, kovárna upadá a kováŤ musí propustit
tovaryše Yácltav4' Václav se pŤed svym odchodem vyzná z lásky
k jeho dceňi Lidušce avyžáďá si na kováÍi, aby ji neprovdal jinému
a vyčkaljeho návratu. Lyrické písně loučení obou milenc stŤídá
monolog kováŤriv podávající pochmurn obraz zkázy krajiny,
prastar ch zvykri a padek jazyka (,,se rtri loupí mluvu ryzí, f v níž,
je matka uspávala..); poezie milostného stesku vyznívá v až operně
komponovaném duetu milencri již vzdálenfch. Ve zpustlé kovárně
se scházejí ztroskotanci a nespokojenci: soused Brázda, kter11r sv j
statek prodal, ale rodn1y kraj nedovede opustit, skupinka navrátilcri
z Ameriky s JÓzou, posedllm touhou po pomstě své továrníkem
svedené a opuštěné - milenky, která se i s dítětem vrhla dojezera,

t25
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několik fabričních dělníkri veden ch Prokopem a proklínajících
bídné živoiení v továrně. KováŤ' podvodn;|mi soudními spory
ožebračen a vyvlastněn' živí pŤipomínkami dávné husitské mi-
nulosti svrij sen o vzpouÍe anakazíi ostatní. Kovárna se znovu pro-
bouzí k životu - kováŤ zhotovuje zbraně. PŤi exekučním zákroku
dojde ke srážce, ozbrojen1f dav vyžene exekutory a zapáIi továrnu;
majitel továrny je zabtt mstitelem JÓzou. PŤi zásahu vojska je za.
stŤelen také kováŤ, když se odmítne vzďát. Zpěv poslední piináší
smíňení - kováŤ sice umírá, a|e než skoná, zastihne ještě Václava,
jenž se vrací do situace jako zázrakemzcela změněné: zpustošená
továrna již postavena nebude' majetek od syna fabrikanta skoupil
,,zeman... k lidu lnoucí vŤele.., aby obnovil dŤívější stav vykoupenf
kováÍovou krví a prací Václavovou.

Tento pŤíběh s prudce vyhrocenlm konfliktem, jehožzávažnost
podtrhuje ftagícká smrt hrdiny, není podán jako jednolitá epická
promluva, ale spíše jako mnohohlasé oratorium. Vypravěči v něm
pŤísluší pouze jeden z hlasri, doplřující a spojující, kteqf si jen na
okamžik ponechává vypravěčskou iniciativu, aby ji vzápětí pŤedal
postavám: děj je tak pŤedstaven pňedevším jako děj sdělovan!, jako
téma lidského projevu, některé jeho driležité riseky jsou pouze
implikovány,,rozostŤenou.. motivikou lyrick1fch vložek (loučení
milencri, stesk milencri rozloučenfch' kováŤova piíprava k obraně,
Václavriv návrat). Stejně jako v Ťadě dalších sv1fch epicklch skladeb
i zde Čech vzdoruje pŤevládajícímu dobovému směŤování epiky
k metrické jednotě. ostŤe se tu vyděluje zák|adní pětistop trochej
vyprávění a dialogu, čtyŤstop! trochej pracovní a vzpurné písně
kováÍovy podbarvované rytmem riderri kladiva, ale i krátké tro-
cheje či daktyly lyriky milostné nebo šestistopé trochejské písně ele.
gického toužení po domově. Ta pestrost veršovych ritvarri skladbu
měnila z básně spíše v ,,pňedstavení.., emocionálně podbarvenou
podívanou, v níž prudké stŤídání intonačních schémat a zÍetelná
tendence k rozkládání děje do staticky a dekorativně poja|fch si-
tuací vytváie|o ažiluzi pestrého mluvního ekvivalentu tehdy obli
benjch živych obraz .

Ylrazny apel na čtenáŤe-diváka v této nápadně teatralizované
básni byl spjat s vyhraněnou aktualizující funkcí. Jestliže v cyklu
veršovan;|'ch novel VE STINU LIPY (1880) byl pŤedstaven česk]/
národní život v podobě patriarchální idyly, v Lešetínském kováŤijej
už Čech nepojímá takto bezproblémově. Do tematického ohniska
básně se dostávají mimoŤádně aktuální problémy: sociální rozpory
plynoucí z postupujícího procesu zpr myslřování Cech a s nimi
související dělnická otázka,problematika vystěhovalectví společně
se stále - a ještě dlouho potom - živou ,,otázkou českou.., pro-
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blémem perspektivy národní kultury. Tato konfrontace idealizo-
vané nazíraného světa ,,starého venkova.. se stále q|razněji se
upevřující skutečností moderního kapitalistického podnikání bás-
níka k pÍehodnocení obrazu idyly nicméně nevedla. Starosvětskou
selanku, kterájiž dávno nebyla skutečností, pojaljako pravou' au-
tentickou hodnotu piedstavující tresť češství. Její ohrožení, ba roz-
rušení chápe tedy jako ohrožení a rozrušení samé podstaty české
kultury. PŤedstava českého světa ztělesřovaná Lešetínemje pŤed-
stava z moderní doby ostŤe vyděleného prostoru (,,vesnička ta pro-
stomilá.., ,,utajená světu..), spjatého těsně s pŤírodou a jejím život-
ním rytmem, jednoznačně hodnotově určeného atributy nepro-
měnnosti, klidu' nábožnosti, p vabu, starobylosti, udržování dáv-
nfch zvykri - ba i sama česká Ťeč (a národnost) se stává hodnotou
pÍedevším jako Ťeč pradávná, jako star1f zvyk pŤejat1f od pŤedkri.
Svět moderni civl|ízace do toho prostoru vpadá zvnějšku jako
,'cizí.., ,,rušny.. (''náhle divn! ruch rozvlnil se.....), bezbožn! apÍe-
devším jako ,,nov!.., ,'novotáŤsky,., ,,mlad!,, - což v této axio-
logické perspektívě znamená jednoznačně rozbíječsk1f, zbaveny
tradice a tedy hodnotově prázdn!. Jakkoliv ze stanovisek doby, je-
jíŽ poziceby|a j1ž dávno ztracena, postihuje Čech kapitalistickou
podstatu tohoto civilizačního vpádu velice pŤesně: jako nedostatek
smyslu pro hodnoty nepŤevediteln é ve zboŽi (kováŤriv ,,domov.. -
hodnota qf sostná, spjatá nenahraditeln1fmi mezilidsk1imí vztahy,
dědictví pŤedkli- je v dialogu se správcem,,ríhrnemjen trochu slá.
my..). Postupné rozrušování privodního světa moderní epochou tak
má u Cecha až ironicky podobu postupného obsazování funkcí
prvotního organismu: proti jazyku jednomu pŤijde ,jen.. jazyk jinf,
proti zanikl1fm mftrim m1fty nové (',Vzrtistá žasně, jak obr báje /
mlad1f závod náš ... ves vám celou zďo|á, l prar".f otesánek..), proti
dávnému bohu nov ',brih zisku.., proti písním a zvukrim varhan
moderní hudba strojri: tato zména znamená však nezvratnou kata-
strofu privodního a ,jedině pravého.. iádu.

Ntlsitc|e ttr tlclptlru vuČi tčrrrto protttčrli im, jehož qfsledkem ne-
mohl nebyt pokus o nepravděpodobné znovunastolení idyly, učinil
Cech v souladu s dobovou ikonografií postavu kováŤe, oblíbeného
clobového symbolu vzdorného češství jak v malíŤství (Karel Pur.
kyně, Politizující kováŤ), tak v poezii (F. L. Rieger, KováŤská -
s pÍíznačn1fm motivem ,,svoji na svém chceme stát..) jako ztělesnění
dobové ideální pňedstavy mužného, zdatného Čecha (v rovině jiné
ho upevĎovalo sokolské hnutí). JiŽ rivodní verše básně tento sym-
bolpŤedstavují v nápadné bohat1frské stylizaci (,,ocel rukou láme, /
pěstí kámen kruší, / hračkou zvedne statn;i Strom' / jeho perlík jako
hrom / v kovadlinu buší..)' často až s démonickfmi rysy (,,vlaje
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temnf vous a vlas: / v rudé záÍi jako ďas / do stropu se t!čí..). Jeho
odpor - ve své podstatě pasívní - zristáyá omezen citovanou Rie-
grovou devízou: brání své právo (demonstrace češstvíjako obrany
starověkého práva byla v druhé polovině 19. století oblíbenfm li.
terárním motivem). Projevy aktivity kováŤovy jsou spíše dekora-
tivní gestací odporu fiiskŤící se oko, dunivf hlas, pozvednutf perlík,
vztyčená postava), než vlastními činy v pravém smyslu slova.
Vzpoura je vykonána jin;fmi, kováňov mi druhy, jejichž společen-
s{f status byl cizím světem pŤímo vytvoŤen (nespokojen;fmi dělni
ky, navrátivšími se zbídačenlmi vystěhovalci, které kapitál vyštval
za moie). Jin;fmi slovy: ani mravní drisledky činu porušujíciho zá-
kon nepadly v logice skladby na postavu symbolizující paÚiar-
chální, autentické češství, ale na lidi nové, zplozené nov1fm ňádem.
I jejich zobrazeni je podrobeno dobové konvenci, prosazující se
v literatuŤe postupně, počínaje lety šedesátfmi (v prÓze Pfleger-
-Moravsk;f, Arbes aj.), podle níž bylo dělnictvo piedstaveno zá.
sadně v nerozlišené mase,zatímco individualizovanost byla vyhra-
zena postavě dělnického vridce - obvykle v proletáŤském prostiedí
sqfm privodem cizorodého -, opatňené vltaznymi rySy roma-
neskními: i v Lešetínském kováŤi se srážka tŤíd vybíjí v konvenčním
a pokleslém motivu pomsty svedené dívky.

Báseř vznikla poměrně rychle pro Nerudovu knihovnu Poetic-
kfch besed, v níž vyšlajako l l. svazek pŤed vánocemi l883. Proni-
kaqf ohlas na ni upozornil státní návladnictví: trestní soud pražslf
v lednu 1884 naiidil konfiskaci sbírky a vyďaLzákazjejího rozšiŤo-
vání, protože knihou (v doslovném pŤepisu rozsudku i s mluvnic-
k mi prohňešky) ,,hledí se popudíti dělníky proti živnostníkrim..
a vybízeti k ,,činrim v zákonech zapovězenfc|t*, éímž byl spáchán
pŤečin ,,proti veŤejnému pokojí a Ťádri... Dílo zákrokem ještě víc
proslavené šíŤilo se dále v četn1fch opisech' l1 písní proniklo navíc
na veŤejnost v zhudebnění Františka Pjvody (l888)' a vesměs zpo-
pulárnělo, v roce 1892 se dostalo do Cech nelegálně americké vy-
dání; teprve v roce l899 bylo dílo ríŤady povoleno k novému vydání
po obměnách a vypuštění několika inkriminovan ch míst. Jeho
popularita se projevila v ohlasech ve vytvarném umění (Vilém
Amort, Jaroslav Špillar) i v několika dramatizacích (Tomáš V.
Huben!, Marie L. Kiihnlová, Eduard Simek) a v operách (Stani-
slav Suda 1903 podle libreta Pavla Nebeského a E. Simka, Karel
Weiss l9l9 podle libreta Ladislava Nováka). Ve své době masová
obliba aktualizovala v hodnotově ambivalentním díle jednoznačně
revoltující složku - nacionální' ale také (a později stále vfrazněji)

Lvrika lásky a života _ Antonín Sova

Lyrika lásky a života. Antonín Sova |907
Rozsáhlf soubor lyriky vznikající od r. l900je rozdělen do čtyŤ ne-
pojmenovanych oddílri. TŤi první mají shodnou' erotickou temati.
ku a liší se jen směrem a intenzitou umělecké stylizace; od jednoho
oddílu k dalšímu stylizovanosti pŤib;fvá. Vzdálen1fm životopi5n1fm
pozadím je bolestně proŽivanákrize arozpad autorova manželství;
projevuje se to spíše napjat1fm zaměŤením pozornosti k milostnfm
vztahrim a k jejich trpklm stránkám než konfesemi subjektu nebo
bezprostÍedď mi záznamy citovlch stavri. Citlivá, intenzitu prožit-
ku neoslabující, ale uvědomělá a všudypŤítomná umělecká stylizace
(často v duchu soudobé secese, v duchu pohádky, alegorického v1f-
jevu apod.) dává této poezii nadosobní dosah a otvíráji ciziživotní
zkušenosti, ostatním lidem a jin;im osudrim. Erotická situace i ve
své bolesti a krutosti se ve vrcholnych verších sbírky (zejménav zá.
věru tŤetího oddílu) jeví jako vzácn! klenot lidství: Sova ji utváŤí
slovem intenzívním, pečlivě volenÝm a zaujatym' Stylizace nazna-
čuje i stálou pŤítomnost kulturní tradice v milostném prožitku' na
jehož dnešní podobě spolupracuje jeho historie; umělecké zformo-
vání básní tedy neslouží pouze artistním ričelrim, nlbrž otvírá prri-
hledy k tušenlm dalším horizontrim lidského duchovního života
a mravního Ťádu.

S v1fsledky umělecky nejoriginálnějšími se tato objektivace
uskutečnila v lyrick1ích tvarech, které sám autor nazyvá baladami
a které skutečně pŤedvádějí intimní děje (někdy i události tradičně
baladické' jako je společná sebevražda milencri v básni nazvané
Balada), proměny vztah.i, nebo podávají portréty postav charak-
terizovan1|ch pŤedevším postojem k osudovému prožitku lásky.
Balady obvykle shrnují pŤíběhy už se uzavírající, jež rrizn mi ces-
tami a na základě tragické viny protagonistťr směŤují k deziluzi
a nenaplnění' To platí hlavně o těch baladách' v nichž básník po-
zorně a s psychologickou prohloubeností sleduje dobové rysy mi-
lostného ptožívání, snad i jako součásti jisté společné generační
zkušenosti (báse Drama). Jde o prožitek formovan společenskfm
a kulturním ovzduším pŤelomu století s jeho vyostŤenou nekon-
venčností a odvahou k životnímu experimentu, ale i otravnou
skepsí a nezodpovědnymzahráváním s tím, co by mělo b;ft osudem
srdce (Balada z galantní toulky ) . Vždy však je pňítomn! autorsky
hlas, kter nekomentuje, ale i pňi konstatování hoŤk ch a bědn1Ích
skutečností je pln vŤelosti, okouzlení, smutku z nenaplněnlch
možností životních. Lyrickému subjektu je cizí jakákoli blazeova-
nost, je bezelstnf a zranitelnj spolu se sq/mi hrdiny nebo za ně (na-socialistickou.
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pÍ. Hrdá bolest s pŤíznačn1fm Sovoq|m motivem hry na housle).
VŤelost už zce|a pŤevažuje v tom typu baladick1fch qfjevri, jež
s žasem zachycuji dobově neohraničené, žíve|né složky lásky a
smyslné vášně v obrazech povahy téměŤ mytické; spolu s hudeb-
ností verše blvá v těchto pŤípadech využito i motivťr blízk1fch sou-
časnému fantasknímu vytvarnému umění (básně Mladá láska, Je-
zero mládí aj.). oběma typrim balad je společná rozechvělá drama-
tičnost, vypl1fvající jak z napjaté,vnitŤně rozporné, měnlivé povahy
tlumočeného citu, tak z náznakového, pŤeryvaného zprisobu jeho
vyslovení. (Méně pevné a stylizované podoby a rozmanitější tema-
tiky nab1fvá balada v Sovově časově blizké Knize baladické aj.),

V básních těsněji spjatlch s osobními zážitky básníkovfmi je
o poznání více hoŤkosti, ale i ta je zjemněna vzpomínkou i snahou
pochopit ženu, druhého člověka sjeho utrpením a touhou, smysl-
ností, hŤíchem i zradou (báseĎ B.olest oklamán). Iako v pŤedchozí
sbírce JEŠTĚJEDNOU SE VRÁTÍME hraje aktivní rilohu pŤi for.
mování prožitku pŤíroda; tentokrát je však ěastěji zobrazena bez
impresionistického rozechvění, v stŤízliq|ch, pňesnfch, monumen-
tálních obrysech (Dopis E, . . ze samoty nebo Do jezer stíny lesfl pa-
daly). Sovav Lyrice lásky aživota vťrbec směňuje k stručnosti, k v!-
běru nejcharakterističtějších rys . oproti pŤedchozím sbírkám
ub1ivá odstiřujících a dokreslujících odboček, dochází k slohovému
oproštění. Jádro vlastního nebo cizího osudu b vá shrnuto v afo-
ristickfch, skoro epigramaticklch formulacích. Sova vyuŽívá pŤe-
vážně krátkého, pádného verše s pravidelnějším rytmem a vynalé-
zav m strofick;ím uspoŤádáním, spjat1|m s hudebními efekty. Spolu
s tradičními motivy erotické poezie pŤispívá to k tomu, že mnohé
básně pňipomínají tvarem umělou píseĎ (zejm. ve druhém oddílu,
napŤ. romance Píseú o ledové krásné panf . Vfstavba a členění básní
komponuje životní situaci a její ohlas v nitrech lidí podle umělec-
kého Íádu vysoce náročné lyriky s jejími paralelismy, antitezemi,
refrény atd.

Do čtvrtého oddílu sbírky zaňadil Sova svou časovou lyriku
z posledních let pŤed vydáním sbírky - většinou souhrnné cha-
rakteristiky doby využívající kulturně historicklch symbolri a ale-
gorií. Vypja|i patos velk1fch vizi a moráIníchkázání nedávn1fch 1et
je tu vystŤídán sušším, byť stále nesmiŤiteln;fm glosováním, které
kritizuje nerispěchy české věci i kulturní aktivity Sovovy vlastní ge.
nerace na počátku nového století a trpce konstatuje všeobecnou
prázdnotu a nízkost soudobého veÍejného Života. (Je tu i polemika
s Macharovou oslavou antického Říma: proti zaujetí klasickou
krásou klade Sova své zaměiení k budoucnosti.)

Druhé vydání sbírky rozšíŤil autor o 10 básní; k vydáním po-
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smrtnfm pňipojují ještě editoÍi- na základě pokynu v pozristalosti
autorově-24 dalších básní stejného stylu a ze stejné dobyjako pri-
vodní sbírka.

Lyrika lásky a života se do jisté míry pŤibližuje soudobé tvorbě
mladší geneÍace, pŤedevším K. Tomana, kterf podobně s použitím
prvkri klasické poetiky v hutn;fch zkratkách vyslovoval souhrny
intimních osudŮ (ToRZo ZIVOTA a j.). V poezii Sovovy generace
1ze najít vzdálenou obdobu jen v lyrice F. X' Šaldy' kter..f se vrátil
k básnické tvorbě nedlouho po vydání Lyriky lásky a života. V díle
samého Sovy znamená sbírka driležitf mezník a umělecké vyvr.
cholení veškeré intimní lyriky z první poloviny autorovy tvorby.
Stala se součástí klasického odkazu moderní české poezie.

mc

Magdaléna . Josef Svatopluk Machar 1894
Magdaléna je pokusem o znovuoživení upadající tradice českého
veršovaného románu. Machar využil tohoto žánru ke kombinaci
sentimentálního pŤíběhu prostitutky (vzďáIeny podklad našel
v dávném osobním zážítku: v rrrládí básník pŤemluvil jednu dívku,
aby opustila nevěstinec, pak se stala prodavačkou, ale postupně se
vrátila k starému zprisobu života) s širok1fm kritick1fm obrazemží-
vota českého maloměsta.

Prostitutka Lucy je dcerou venkovského učitele, kterf po smrti
své ženy zpustl a začalvyužívat dcery k vlastní obživě, ažji donutil
odejít do pražského vykŤičeného domu. Tam se s ní setkává JiŤí, dě-
dic venkovského statku, a v návalu soucitu a dobromyslnosti ji ne-
zištně pŤemluví, aby zanecha|a dosavadního zprisobu života. SvěŤí
ji své filantropické tetě, která si Lucy zamiluje a stará se o ni. Aby
ochránil Lucy pŤedjejím otcem, odjedou všichni na venkovské hos-
podáňství. Lucy si s pomocí Íety zvyká na novy život; náhle se i tam
znovu vynoŤí Lucyin otec. JiÍí ho sice penězi odbude, a|e nezabrání
tomu, aby se v hospodě nerozhovoŤil o dceŤině minulosti. od té
doby se Lucy stává pŤedmětem opovržení a také nezÍízené zvé-
davosti maloměstskych dam. Na jednom z v1fletri místní honorace
s..'L}iy náhodou užaátí oa společnosti a seLnámí se Se souchoti-
náŤsklm ,jakobínem.., blvallm studentem, kter1f ji varuje, že sou-
dobá společnost jí nikdy nedovolí návrat ke spoŤádanému životu;
to burle možné teprve tehdy' aŽ současny proh}n! Ťád se rozpadne
v trosky. Mezitím se JiŤí rozhodne kandidovat na poslanie do
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Zemského sněmu' a to za opačnou Stranu, než se kterou dosud
Sympatizoval. Po jedné pŤedvolební schrizi, jist si ríspěchem a toz-
jaŤen společností, se pokusí zmocnit se Lucy, a ta, tozechvěna ještě
pohŤbem nově objeveného piítele souchotináŤe, rozhodne se skon-
čit svrij život. Prchá zpátky do Prahy, v rozhodné chvíli však zaváhá
a místo skoku do Vltavy se vrací tam, odkud odešla.

Fabule má tedy Ťadu znakri dožívajícich sentimentálních sociál.
ních pŤíběh . PŤesto nesměŤuje k vyvolání Soucitu s lidsk;ím utrpe.
ním, nybrž tvoŤí dějovou osnovu' nanížserozyíjí satiricko-kritické
zobrazeni sociálních poměrri. Tento tÓn se ozyvá hned na začátku
vypravování, v popisu večera v pražské páté čtvrti: zvony velebně
vyzvánéji své Ave a v okně jednoho domuje vidět bělovlasou mod-
lící se staŤenku,,zníž se brzy vyklube majitelka nevěstince. Podobně
si vypravěč vede i pŤi líčení lokálu, kďyž pÍedstavuje jako jeho
hostypostavyliterárních ďě|J.Zeyera, Sv. Čecha, M' A. Šimáčka'
E. Krásnohorské aj. Ironíe silně zaznívá i pŤi pňedstavování Jiňího
i pii stručném portrétu vypravěče, ktery žáďá čtenáŤe, aby se nele-
kal, do jakého prostŤedí ho vede, neboť on sám, autor, je člověk
spoŤádan! a v podstatě šosák. Hned na začátku si také vypravěč vy-
máhá právo na vlastní glosování vyprávěné historie, na yo|né za-
cházeni s charaktery postav a na nepravděpodobnost vjejichjed-
nání. Satirická složka románu vrcholí ve chvíli, kdy Lucy pÍicházi
do maloměsta (je v něm sice anonymně, ale s ňadou identifikujících
narážek zpodoben Brand1is n. Labem). Kritika postihuje jak
samotné prostňedí, tak jeho morální zásady. Barvitě a se smyslem
pro detail autor líčí neplodn , pokryteck1f život maloměstsk1fch
paniček i klášterní zprisob vychovy patricijsk;fch dívek; líčení pŤe-
chází v kritiku zbahněl]|'ch politicklch man]r maloměsta. S ritoč.
nou otevŤeností básník zachycuje vztah obou hlavních politickj'ch
stran a jim odpovídajících spolkri veterán , JiŤího politickou bez-
páteŤnost ajeho frázovité politické projevy, na kter ch buduje svou
politickou kariéru; nezastavuje se ani pŤed skutečn1fmi postavami
českého politického života (napň. některé narážky v textu Í1azÍa-
čují, že dťrvěrník a obratně manévrující Ťečník z Prahy' pňijíždějící
pŤipravit volební boj' je mladočesk1i Žurnalista Ignát HoŤica).

V Magdaléně Machar oživil tradici romantické lyrickoepické
básně, zejména v té podobě, jak ji známe z Puškinova Evžena oně-
gina. Zjejí faktury zachova| hlavně autorské vstupy, v nichž vy-
pravěč oslovuje čtenáŤe' komentuje vlastní vyprávění a rozvíjí své
rívahy a polemiky' jež reagují na aktuální oÍázky často ani s dějem
bezprostňedně nesouvisející. Na rozdíl od klasicklch poém tyto
pasáže nemají charakter lyrick1ích odstupri, nfbrž vnášejí do
skladby jednak prvky reflexe, jednak prvky žurnalismu, takže
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Magdalénaje plna soudob1fch politick;fch i vědeckfch problémri.
I iinak Machar typ romantické poémy podstatně pŤetvoŤil; vyprá-
vlní i autorské vstupy směňují jednotně k jedinému cíli, k ironické-
mu zpochybněnizobrazované reality, k jejímu satirickému zesměš-
nění' Ironie vypravěče provázi nejen postavy pŤíběhu (ažnavážné
pasáŽe studenta-souchotináŤe a Lucy), ale vstupuje i do líčení
městskych prostŤedí (Praha i maloměsto).

Magdaléna vyšla v témž roce jako jiná Macharova kniha Zde by
měly kvést rúže.Y ní se básník obrátil k těm, kdo nejvíce trpí ve spo.
lečnosti' kženám, a v několika veršovanlch povídkách zobraz;i je-
jich hoŤk! osud. Tato časová souvislost do značné míry ovlivnila
také pohled soudobé kritíky na Magdalénu. I v ní shledávala další
jen šíie rozvedeny pňíklad ženského utrpení a vážně Ťešenou otázku
o moŽnosti nápravy i tak kleslého tvora, jako je nevěstka. V tom se
setkávali kritikové nejrriznějšího zaměŤení' jak ti' kdo knihu posu-
zovali kladně' tak i ti, kdo ji rozhoičeně odmítali. Konečná podoba
Magdalény je ovšem vysledkem dlouhého vlvoje (první verze vzni-
kala ještě za Macharovych stŤedoškolsklch studií), v němž se v!-
razně měnila její podoba, a to nejen pokud jde o veršovou strukturu
(zrušení rfmri, opuštění jambu ve prospěch trocheje, rozbití pravi.
deln1 ch strof)' ale ivztahk básnic(fm školám a směrrim (od krajní
romantiky ke stále realističtějšímu pojetí) a hlavně pokud jde
o žánrovy typ. od sentimentálního románku dospěla k točné po.
litické a společenské satiŤe s v slednou tezi, že prostitutka stojí
morálně v1Íše než celá maloměstská společnost, pŤičemž pŤíběh ne-
věstky tujen posloužiljako prostŤedek této satiry. To ovšem pod.
statně mění naziraci rihelna cel! pŤíběh. Magdaléna pŤestává blt
dalším pŤíběhemzknlhy Zde by měly kvést r že, autor v ní nesleduje
specifickou ženskou otázkl, n1ibrž opět, jako ve své rané poezti,
vynáší odsudek politického a morálního profilu měšťácké spo-
iečnosti.

Magdalénou v 19. století vrcholí risilí české literatury o vytvoňení
novodobého veršovaného společenského románu a rozsáhlé epické
veršované skladby ze současnosti vtibec. PŤesto' že tento vrchol pŤi.
cházíve chvíli, kdy se poezie s v1fjimkou Sv. Čecha od tohoto žánru
začíná nadlouho odvracet, dosáhla Magdaléna široké čtenáňské
obliby a stala se jedním z nejvíce vydávan]ilch Macharoqfch děl.

zp
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žáďnlm ďi|čim cílem. PÍes milenčino rameno hledí do závratízáhad

a proměn. Tuší pomíjivost dočasnych rirod a trvalost jediné věci,

zd?nlivě nejméně definitivní: cesty, která ubíhá dáIadálr. Jeho hnací
silou není však pouhá touha po novém, ale metafyzická žízeĎ. Ne.

chce pŤebíhat od jednoho k druhému, ale noŤit se stále hloub.
Intenzívté, smyslně prožívaná krása věcí, záyrať, lásky i zkušenost
tvorbyjsou pro něho vždy novou pŤipomínkou sváru, tragédie po-

míjivosti' rozporu mezi moŽnym a sněnym, nizkym a vznešenym,
sladk1fm a krutym, časem a věčností. Je však pro Horu pŤíznačné, že
qfsledkem těchto opakovanlch zyrat není znicotnění všeho do-
časného a lidského. Nové vášnivé uvěŤení v možnosti člověka
schopného tvoŤit život v jeho plnosti se opírá o logicky nezd vod-
něné, srdcem a uměleckym smyslem diktované rozhodnutí subjek.
tu. Metafyzické okovy pukají ve chvíli, kdy jsou vysloveny ,,lidské
verše.., schopné oslovit,,piíští bratry... Individualistická nesmiňi-
telnost a svoboda jedince prohlédajícího posvěcené sebeklamy
otvírá cestu i ke společenskému buŤičství. Ve vrcholném aktu ode-
vzdanosti a víry snová země ,,na konci větru kdes.. myticky splfvá
jak s krajinou smrti, tak s rodnou zemí, domov opíraje se
i v tom o Máchovo dílo, zejména o vězĎovo oslovení vlasti, nene.
cháváHoračtenáŤe na pochybách, že spolu se svfm romantick:Ím
pňedchridcem proživá tu moderní básník i své vlastní duchovní
drama; skladba sama se tak stává dokladem' že Máchovo oslovení
,'pňíštích bratŤí.. nevyznělo do prázdna. I tv rčí čin vymykající se
tradici zakIáďá tradici novou' spoluvytváŤí duchovní prostor ná-
rodního byt| Z odstupu lze v Máchovskfch variacích spatŤovat
pŤedjímavé vyjádŤení osudu celé české lyriky meziválečného
období: zaujetí metafyzicklmi problémy neoslabilo, ale naopak
posílilo schopnost poezie kladně pŤispět k historickému v1fvoji
v podmínkách sociálních zápasi a národního ohrožení.

Cyklus má v Horově tvorbě postavení vyznamného spojujícího
článku mezi poezií ,,času a ticha,, z konce dvacátlch a první polo-
viny tňicátfch let (viz STRUNY vE VĚTRU) a následující tvorbou
soustŤeděnou kolem tématu domova. Sbírka v rukopisu nazyaná
nejprve Poutník je také první z Ťady Horov ch děl věnovanlch
problematice tvrirčího individua, svobody a vázanosli poezie
a uměleckého činu; v tom pokračoval Hora JANEM HOUSLIS-
ToU a Životem a dílem básnika Aneliho. Máchovské variace jsou
nejv1íznamnější součástí velkého souboru básnick1fch děl inspiro-
vanych Máchovym v1/ročím 1936; vedle básní Halasovfch (Do-
roŘÁN1, seifeitovych (Ruce-Venušiny aj.), Nezvalovy Óiy ,o
návrat Karla Hynka Máchy eĚT MINUT ZA MĚSTEM), Buria-
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Máchovské variace - Josef Hora 1936
Cyklus šestnácti reflexívních básní stejného rozsahu' metra (čtyŤ-
stopÝjamb) i strofického členění byl napsán k l00. vlročí vydání
MAJE a smrti jeho autora, jeho l".iznam však pŤesahuje tento pŤí-
ležitostn! podnět' Hora cituje, parafrázuje nebo r rro'"c l.orrnulaci
uvádí Ťadu motivri z Máchova básnického di|a, zejména z vÁlB
a z vrcholné lyriky: motiv vězně, poutníka, pŤitahujících hvězdn1fch
v1fšin a poutající země (Máchova báseř Temná noci! jasná noci),
motiv znícího a hynoucího hlasu prchav1fch vteŤin; rozyádi zlom-
kovité zápisy z Máchov1ich deníkri' jmenovitě rn-frok o květině mi-
lované právě proto' že musí uvadnout; pŤipomíná piíznačné části
Máchova životopisu - pŤedevším jeho milostny vztah k Lori na.
rušovany p chou, žárlivostí i nespokojeností se vším běŽn m a do-
stupnym, ale i Máchovu italskou cestu, jeho časn skon a dokonce
i červeně podšitf plášť; znovu evokuje máchovskou krajinu s rui-
nami, jezerem, r:ŮLží a měsíční nocí. Tato zčásti už ustálená ro.
mantická klišé jsou ve sbírce obnovena, probuzena k čerstvému
uměleckému ríčinu s pomocí dramatické' zkratkové obraznosti,
která slučuje Máchovu metaforu (ostŤe viděná věc uvedena do
slovní i pŤedmětné souvislosti, která ji tozkmítává, zneurčiťuje,
proměřuje smyslov! prožitek v sen) s intelektuálním básnick1fm
pojmenováním moderní poezie nastolujícím svévolná, ale vymluv-
ná a vlznamově pŤesná spojení mezi nesouměŤiteln1ími vrstvami
skutečnosti. Máchovská tvrirčí vášeĎ, v1fbuchy jeho fantazie a r'e-
smírná rriznorodost jeho reakcí, prudké stŤídání psychicklch stavťr
jsou sugerovány také větnou stavbou s dlouhlmi pŤer1fvanfmi
souvětími rozbíhajícími se do rn.fčtri složenlch z nestejnorodych
prvkri a do sérií závisl1ich vět obsahově zcela odlišn1fch; zdánlivě ne-
kontrolovany, riryvkovity, čirou spontánností nesen1f spád těchto
větnfch rítvarri je ve skutečnosti v Máchovskych variacích doko-
nale komponován, a tojak z hlediska vyváženosti básnického tvaru
(nakonec se ze zdánlivého chaosu vyloupne pridorys čtyŤverší, vŽdy
stejn1f a vždyjinakjazykově uskutečněn!), tak z hlediska obsahové
celistvosti každé básně, která ve změti piedstav ukr;fvá dobŤe zjis-
titeln]Í myšlenkov! proces shrnut a vrcholící v závěrečnych ver-
ších.

Máchovské variace jsou portrétem postavy romantického
básníka. Jeho hlavním rysem je nezakotvenost, nevázanos t k žád-
nému místu a situaci; Hor v Mácha je nutkán pŤekročit každé po-
stavení, jež mu chce vykázat danf Ťád společensk! a morální. Je to
věčn! poutník; vidíme ho jen jít, béžet, stoupat. Není uspokojen
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novy inscenace Kata amnoha pokusri portrétních a ilustrátors\fch
je nutno uvést Šaldovu esej Mácha snivec a buŤič,se kterou je Hor v
cyklus obsahově spŤízněn nejtěsněji. mč
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světa a dob vá se do světri božsk1fch. V tom je sepětí s českfmi
a stŤedoevropsklmi poměry' které vracely básníka vždy znovu do
kontextu bližních. Zdánlivé omezení znamená pŤitom orientaci
básnického subjektu k tajemn1im, plodn m, společensky i duchov-
ně nesmírně progresívním zdrojrim niterného žití. Soucítící subjekt
je v Máji jako u všech romantikri subjektem svobodnym: v danfch
souvislostech to znamená pŤedevším osvobozenym od závaznosti
stalet1ích společenskych i morálních struktur a od institucionalizo-
vané náboženské víry. Tato svoboda rázem pŤed tvrircem a jeho
čtenáŤi otevÍela mučivě neŤešitelné metafyzické a mravní oÍázky;
pro literaturu se stala pronikavlm pŤínosem. Básník v pohled, aniž
by naráŽe| na jakékoli pŤedem dané směrnice a zábrany, se volně
upíná jak k temnotám a jasu kosmíckfch prostor , tak k senzuál-
nímu bohatství barev a tvar země a Máj - spolu s Máchovou ly-
rikou - stojí v počátcích české kosmické poezie stejně jako mo-
derního básnického vidění krajin.

Mezi Máchovymi autografy je samostatn! lístek (tradičně naz1f-
van1f V klad Máje), kde se píše: ,,Nasledující básně jest oučelhlav-
ní, slaviti májovou pŤírody krásq k tím snadnějšímu dosažení
oučelu tohoto postavena jest doba májová pŤírody proti rozdíln1fm
dobám života lidského... Není drivodu pokládat tyto ňádky za
pouh1f krycí manévr k oklamání ceuuzl|ry1jak se to někdy pojímá,
neboť básníkova slova - vyzvedávajíce ideově tematickf prvek
poměru mezi člověkem a pŤírodou a styloqf princip kontrastu -
směŤují k jádru básně.

PŤed text Máje vložil Mácha věnování Hynkovi Kommovi,
,'usedlému měšťanu pražskému, vlastenci horlivému.., kterf byl
pekaŤem, členem Matice české a snad i obchodním partnerem -
daleko ovšem chudšího - básníkova otce. K témuž muži se obrací
veršovaná dedikace, oslavujíc ho jako nositele typickfch česk1fch
ctností, dobroty, statečnosti a věrnosti Bohu, králi a vlasti. BáseĎje
konglomerátem ustálen ch formulí soudobé vlastenecké sborové
písně, její refrén je obměnou refrénu Společné písně Čelakovského.
Začlenění těchto zcela cizorod1ich veršri do Máje se stalo pŤedmě-
tem mnoha vfkladri; zdá se však, že není d leŽit! obsahov vztah
dedikace k básni, rozhodující byl sám záměr věnovat Máj prriměr-
nému rispěšnému vlastenci: když už se odhodlal k tomuto kon-
venčnímu aktu, zhostil se ho také pomocí konvenčního dobového
rítvaru' Stylová odlišnost dedikace od dedikovaného díla byla
samozŤejmostí.

Následujících 824 veršri vlastního Máje se člení do čtyŤ nepo-
jmenovan ch oddílťr, mezí 2. a 3. oddíl, jak ož i mezi 3. a 4. oddíl je
nadto vloženo vždy jedno intermezzo. Ideálně symetrická kompo-
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Vrcholné dílo obrozenské poezie a českého básnictví vribec se hlásí
k literárnímu druhu lyrickoepické povídky, romantického eposu,
nazyvaného podle svého nejproslulejšího pňedstavitele též ,,byron-
sk! epos... V1fběr žánru, ktery u prribojn ch autor všech evrop-
skfch literatur byl mimoŤádně oblíben, znamena|v české literatuŤe
tŤicátfch let nápadné novum. Spíše než podŤízenost souboru norem
a pŤíkazri pŤinášel s sebou neobvyklou volnost: mísení všech tŤí zá-
kladních odvětví básnictví, epiky, lyriky i dramatu, zaměňené proti
klasicistickému ideálu druhové čistoty, otvíralo cestu pro indivi-
duální Ťešení. Mácha plně využil těchto možností, pŤičemž v trak-
tování celoevropského tvaru našel bezprostŤední pŤedchridce
v tvorbě romantikri polsk ch (Malczewski, mlad Mickiewicz
a Slowacki aj.). Sdílí s nimi ,,hudební.. zaměŤení, na rozdí| od pňe-
vahy mluvních, event. i rétorick1fch prvkri v ostatní romantické epi-
ce. - Pronikání lyriky do eposu znamená v Máji stejně jako
u ostatních romantikri jednak rozklad tradičního epického děje
(piítomnost tajemství v zobrazenlch událostech a fragmentárnost
zprávy o nich; co je v Máji ětenáŤi pŤedloženo' pňedstavuje závě.
rečné situace piíběhu, kter1f proběhl v prehistorii básně, takže děj
sám nevyvolává skoro žáďné napětí), jednak v umocnění rilohy
lyrického subjektu, kter! pŤerušuje vyprávění líčením pňírody,
pŤipodobĎuje postavy sobě samému (zločinec tlumočí rivahy ro-
mantického intelektuála) a dokonce vstupuje sám na scénu básně.
Pro Máchu je pÍíznačné, že subjekt se neprosazuje v lyrickfch od-
stupech; nevnáší do textu libovolná extempore' Horizont jeho vě-
domí není nápadně nadŤazen horizontu postav. Hlavním obsahem
vztahu subjektu k postavám je soucítění - a to jak ve smyslu sou-
citu, tak ve smyslu sdílení, spoluproŽívání pohnutlch myšlenek
a citri, které zmitajíjejich duší. (Dokonce se setkáme s projevem
fascinace pŤíběhem, kter;f mluvčího básně neodbytně pŤitahuje:
,,leč smutná zprávatavzdy vábila mě zpět.....). Dobová dandyov.
ská autostylizace, která si našla cestu do někter1fch Máchovlch
prÓz a dopisri, nemá prostě v Máji místo, stejně tak jako arzenáI
romantickych postoj tu zlistal ochuzen o gesto titanismu, jímž se
subjekt básně nebo jemu pňipodobněn;f rek vymaĎuje z běžného
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zice by vyžadova|a také intermezzo mezi | . a 2. zpěvem, Máchovo
rozyržetí staví l. zpěv (ako rivod) proti ostatku básně. Naproti
tomu Z hlediska zobrazenych událostí (časov1f pŤeryv, Změna po-
stav)je od ostatní básně oddělen 4. zpěv (ako ,,dozpěv..). Tyto asy-
metrie, a spolu s nimi ztačná nerovnoměrnost V rozsahu zpěvri
(2. zpěv zaujímá tŤetinu celé básně a je skoro tŤikrát tak dlouh1f než
nejkratší zpěv, závěrečn1f), ukazuje Máchovu lhostejnost k poža-
davkrim klasické kompozice: pŤed nimi dal básník pňednost plnému
vyjádŤení své pňedstavy' pŤičemž íntermezza zaÍazova| podle hu-
debních principri kontrastu' pŤechodri, náladového uzavňení jisté
části děje. Intermezza pŤitom nejsou stylově odlišn mi vložkami'
jsou do básně tematicky začleněna a od zpěvri se liší jen rozsahem
a tím, že mají statickou povahu jediného vfjevu.

V l. zpěvu podle citovaného V kladu je poměr pňírody a člověka
pŤedvedenjako kontrast dvojího typu lásky. Pňíroda bují ve svém
nejnáruživějším rozkvětu a erotika ji prostupuje jako vševládná
síla, která nutí bytosti pŤibližovat se k sobě. Zasahuje i nebeská tě-
lesa, u osamocené lriny se projevuje melancholick m narcisismem.
Smyslnost obrazu je zárovei prohlubována pŤítomností tajemství
spjatého sjezerem a odrazy hvězd ve vodách. Právě tyto mystické
motivy, v druhé části zpěvu rozvinuté v pŤípadějezera v odvážnou
impresionistickou barevnou škálu a v pňípadě hvězd v nadreálnou
pňedstavu zrcaďlení nebesk ch světel v kanoucích slzách, jsou spo-
lečné pro zobrazení pŤírodní a lidské erotiky. V konfrontaci s vroucí
pŤírodou je láska záhadné dívky - zde se už V1|klad rozchází s tex-
tem díla - umdlelá, bledničkově svadlá;je podlomena dávnym ne-
štěstím a tušením neštěstí nového. Také motiv pŤibližování, kter1f
prostupoval v vodu erotiku pŤírodních bytostí, je v pasáži věno-
vané lidem malebně rozveden (pŤíjezd člunu), ristí však v ironické
rozčaroyáni: lidé, ovládaní zákonem individuace, mohou mít jen
jednoho určitého partnera, a dívka objímá nepravého. Následující
dialog, jedin;f v celém Máji, klade proti'rozněžně|é pŤírodě a bez-
moci ženské bytosti drsnost plavcova projevu. Až zánik Jarmilin ve
vodách jezera je zahalen milosrdn;fmi náznaky;je to vlastně jak1fsi
návrat, neboť tajemné vody a hrdinka v Máchově zobrazení od,
počátku náleŽely k sobě.

V 2. zpěvu se dozvídáme -po náznacích v plavcově promluvě -
prehistorii zobrazené situace, a to pŤedevším ve vězřov1fch vzpo-
mínkách' tlumočenych s neosobním chladem. Vilém' otcem vy-
hnany v raném věku' se stal rispěšnlm vťrdcem loupeŽnické tlupy,
zamiloval se do dívky dŤíve už svedené, a teprve kďyŽ zavražd1l
svridce' seznal, že je to jeho otec. Je to pŤíběh pln1f ironicklch záměn
a zdvojení. Dvojíje otcovo násilí a dvojíje také - pokaždé otcem
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zapÍíčíněná - vina Vilémova. I bez romantické pŤízdoby otco-
vraždy, jako pouh1f lupič, byl už Vilém psancem a propadlhrdlem.
Jak mohl otec z stat svému vrahu neznám!,když Vilém nevraždil

,,na místě.., a když tedy svridce musel b;ft napŤed nějak pojmenován
avypátrán? Jak byl zločinec ve svlch lesích dopaden, když po tolika
nesl1fchanlch činech dotud unikal? Tyto otázky by s jist1fm silím
nebylo nemožné ve fabuli zodpovědět, ale básníkriv záměr to ne-
vyžadova|:,,. . .jen tolik z děje toho v báseř pojato, jak daleko k do-
saŽení oučelu hlavního nevyhnutelně tieba.., napsal o tom Mácha
ve Vfkladu' Oučel, kontrapozice pŤírody a člověka, pokračuje ve
2. zpěvu jako protiklad nevědomé, hravé, lhostejné harmonie
a metafyzického neklidu. Pňírodní souzvuky zaléhají do vězřovy
síně šepotem větru a vln, zásvity hvězd na jezeÍe, sladlfmi zvuky
lesního rohu. I Vilém do této harmonie kdysi patňil' v dětsklch
hrách, a jeho vyhnání v krut1f ,,svět.. je osudovlm pŤelomem - ne-
jen v ději básně, ale v obecné lidské existenciální situaci, která je
očekáváním popravy a vědomím vinyjen krajně vyostŤena. Stejně
jako svedení Jarmilino je Vilémovo vyhoštění obrazem ,,pádu..,
symbolizovaného i motivem kleslé hvězdy, kter1f je bez věcné sou-
vislosti vsazen do čela zpěvu: hvězdy vypuzené ze své kruhové drá-
hy k lineárnímu letu bez cí|e. Několikeré monology vězĎovy po-
stupně exponují rrizné stránky této problematiky: lhostejnost světa
k osudu člověka; otázku svobodné vrile a viny - vězeĎje trestán, ač
snad byljen nástrojem trestu Za viny otcovy; hamletovskou otázku
po existenci a podobě posmrtného žívota, následovanou krutou
pŤedstavou prázdnoty, nicoty bez konce, nepŤítomnosti cíle
(s použitím vlraz skoro shodnych s těmi, jež pŤedtím líčily osud
padající hvězdy). Do těchto riryvkovit;ích monolog s ostŤe člení-
cími interpunkčními znaky, nedopověděn1Ími větami a pŤerfvan!-
.mi slovy se mísí - v kontrapunktu s plynule se měnící, tj. zvolna
temnějící vnější pŤírodní scenérií - žaláÍni zvuky, které se šíŤí síní
a tím zanikaji; mezí nimi se ve chvíli, kdy vězřovi vyvstává pŤed-
stava prázdné věčnosti, zvlášť uplatní rytmick! zvuk padající kap.
ky, symbol a signál lineárně plynoucího času.

První intermezzo, jež jediné v Máji omezuje autorskou Ťeč na
rivodní líčení dějiště a na označení mluvčích, nezačleněná do ver-
šovaného textu, se dělí na dvě části. První ve stopách Mickiewiczo-
v1fch Dziadri navanl1e na lidové hŤbitovní podání (což je i komen-
továno v Poznamenání za básní), a to iza cenujisté nelogičnosti,
neboť popravní místo není pŤece hňbitovem. V1fjev duchri umísťuje
celou scénu do oblasti nadpŤirozeného, což vrhá světlo pohád-
kovosti na druhou část intermezza. Zde pokračuje hlavní téma,
konfrontace pňírody a člověka: v protikladu k dosavadní lho-



140 Mái - Karel Hynek Mácha

stejnosti pŤírody, a také v hudebním kontrastu oproti rozjitŤenému
pÍedchozímu zpěvu tu pŤírodní bytosti ve vysněném soucítění las-
kavě chystají poslední službu nešt'astníkovi, bědnou' ironicky ne-
skutečnou náhradu pohŤebního obŤadu tam, kde i ten byl bližními
odepŤen.

Ve tŤetím zpěvu se kontrast pŤírody a člověka dále rozvíjí a na-
b1fvá nov1fch forem. Pfíroda v osvětlení jasného dne má podobu
oživené krajiny' stává se reálnou aje zobrazetamnohostranně;je to
pňedevším soubor velmi rriznorod1ích aktivit, mizí nadvláda ero.
t1čnaz l. zpěvu ipouhá hravá l ibost z2.zpěvu. Člověka v bezpro-
stŤedním sousedství smrti jímají elegické city. Vilémovo pokoŤení
pŤed Bohem je součástí této nové nálady i náležitého rituálu' nikoli
odvoláním vzpurnych otázek z 2' zpévu. V zreálněné a o to piitaž-
iivější pňírodě se stŤetává zdání pŤístupnosti, otevÍenosti člověku
s tím' že pňírodní svět je nadále fakticky nedosažitelny: i tento zku-
šenosti bližší ráj je od vězně oddělen siluetou popravního pahorku'
V posledních chvílích pŤed popravou nab vá pŤíroda pro Viléma
(a pŤi opakovánípasáže i pro lyrick! subjekt) nové podoby' stává
se zemí.matkou, protikladem krutého otce (o Vilémově lidské mat-
ce není v Máji zmínky), a v tomto pŤepodstatnění' jehož tradiční
podstata rolnického mytu s cyklickou stŤídou setby (: smrti)
a nového rristu je zcela zakryta hluboce individualizovanym a ni-
ternym prožitkem mluvčího, nabízí snové vyrovnání metafyzic-
kého neklidu 1luzí možného návratu (srov. napň. v básni Temná
noci!: ,,Č|ověkem jsem; neŽ člověk pohyne, / ve 'ué.ě l.ino 'as země
uvine' / zajme, promění a v tváŤnosti jiné / matka má země zas mě
vydá...). Ale série pŤíměrri v závěru zpěvu obnovuje vědomí' že
návrat k plivodnímu ráji, nové začlenění do mytického cyklu jsou
nemožné. Dětství se tu pŤirovnává k nehmotn1i'm, byť smysl m do-
stupnym projevrim (hluk, záŤ, tÓn atd') pŤedmět (harfa, bludice,
zvon) nebo děj (myšlenka, boj), jejichž existence je popňena niči-
v1fm uplyváním času (zbortěn1f, zašly, zapomenut;f);je tedy dětství
pojato jako něco naléhavého, svádivě okouzlujícího, ale veskrze
ireálného, zbaveného hmotného nositele (podobnou logickou
strukturu má ostatně piímé pojmenování ,,dětství zemŤel!ch..).
Jestliže v 2. zpěvu Vilém v proŽitek byl zaměien k expresívnímu
vyjádŤení hr zy z lineární nekonečnosti aužíval k tomu opakova-
n1fch piím1fch pojmenování nicoty, zde dává básník vykvést krás-
nym obrazrim nekonečnosti cyklické, aby v nich demonstroval stej-
né prázdno. Elegicky cit se prostupuje s romantickou ironií'

Ani krátké 2' intetmezzo není pouhym náladovym dodatkem,
kontrastujícím s jedin;fm ,,denním.. zpěvem básně temnotou noci'
Žalozpěv loupežníkŮ, oznamující jedinou opakova nou větou skon
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druha a vridce, pŤipomíná jednotvárny hlas padající kapky, a v celé
scéně vribec jako by se zhmotĎovala pŤedstava posmrtné nečleněné
prázdnoty z2. zpěvu.I pŤíroda je tu na okamžikzobrazena jako vě-
zení, sbranami skal a klenutym stropem Vilémovy vězeĎské síně'

V privodních pŤedstavách o Máji - podle dochovaného náčrtu
- Se V závéru Vilémova milenka měla dostavit na místo popravy
a byt svědkyní všech fyzick;Ích hrriz lidského zániku. V definitivním
znénípÍichází ve 4. zpěvu Hynek, básnické zosobnění subjektu díla,
a báseĎ dostává podstatně driraznější morální vyznění. Na počátku
zpěvuje pÍíroda poprvé pŤedvedena vjiné než májové podobě, ale
ta se vzápětí vrací, let času není s to narušit věčnou obnovu. Zimní
krajina je paralelní, nikoli kontrastní kulisou prvního setkání
mluvčího s Vilémov m pi.íběhem. opakovany uryvek ze začátku
básně ironicky i soucitně konfrontuje vŽdy novy erotick]l rozkvět
pŤírody s lidskym zánikem, Co zristalo z člověka tělesného, zvolna
spljlvá s živoucí hmotou pŤírodního dění, ale pro pŤekonárrí bolesti
to nic neznamená. TŤikrát se vytváŤí souhlasná paralela mezi po-
pravenym tělem a lyrick1fm subjektem, potňetí je to společenství
uprchlého dětského věku. Metaforická ňada, byť doslovně opako-
vána,má nyní' v kontextu neukončeného lidského života, poněkud
jin;f smysl než ve 3. zpěvu. Jestiiže tam pňedstava dvojího záníku
(člověk ztratil dětství a sám zemÍel) se spojovala s elegick;ím žalo-
zpěvem a s vědomím definitivní ukončenosti, zde stesk po dětství je
aktuálním prožíváním míjející krásy žívá rána v srdci čiověka, kte-
r má ještě pŤed sebou další osud. Ztráta dětství jako jednoho z prťr-
chozích stadií života si vynucuje obrat k budoucnosti. Je to opět
budoucnost krutě vyprázdněná, pňedurčená k zklamáním. Pro její
charakteristiku je v závěru básně uŽito shodn1fch vytaz.&, jakych
uŽil i Vilém pro nicotu posmrtné věčnosti (nikdy' bez konce). Je to
však budoucnost každodenního' prozaického' bdělého života, do
něhožje subjekt 4. zpěvu od počátečního zimního vyjevu vrŽen
,'šír! svět.., kter;f byl i místem vyhnání Vilémova. Není-li v závé.
rečném syrnboiu poutníka mnoho radosti a naděje, zajisté v něm
rnŮžeme spatiovat ináznakenergie a životního odhodlání. Děj bás-
ně (s nepierušenym časovym navázáním i na švech zpěvri a inter-
mezz,io sedmiletém pňedělu pÍed 4. zpěvern je podána pŤesná zprá-
va) končí ve chvílijejího dopsání (',co tato báseĎ má..), báseř se
stává faktem životopisu reálného člověka, kter1y ji uzavírá iako
krutou zkušenost a odchází: pĚese vše bude žít.

Jedno z mnoha možn ch piečtení Máje interpretuje tedy básní-
kem zd razněnou kontrapozici pŤírody a člověka jako protiklad
dvojího času, času cyklického a času probíhajícího lirreárně. Člověk
ve svém dětství, dosud blízky pi.írodě, pied nutnynr a vlastní lidství
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zakládajicim okamžikem índividuace' je dosud součástí pŤírodních
cyklri a později na to Ýzpomíná jako na nenávratnou, šťastnou har-
monii. PŤipomíná si ji v m1i'tu s jeho cyklick m časem a vlastní jeho
konstituce jako neopakovatelného subjektu se mu jeví jako vyvr-
žení do nevratného, lineárního času, ničitele, nositele vyprázdnění
a pŤíčinu nekonečnych zk|amání. Žít tento čas a v něm zemŤít, to
jest blt vydán témuž času, jako je ten' jenž plyne bez rozlišení jed-
notvárnou věčností, je však reáln1fm lidsk1 m osudem.

V kontextu obrozenské poezíe, která svrij národně uvědomovací
rikol nemohla plnit jinak neŽ s pomocí nejrriznějších tradičních
i nově vznikajících mftri, měla báseĚ vedle své zdánlivě osamoštat-
nělé estetické funkce i q'ostŤenou, v prriběhu desetiletí jen postupně
realizovanou funkci poznávací. osvobozeny subjekt' pŤipisující
otazníky k zdánlivě pevně rozŤešenfm problémrim lidského žívota,
byl otevŤen i směrem k poznání rozporri soudobé společnosti a
k jej ich nekonformnímu pr oživ áni. Do Máj e se to promítlo zej ména
ve vězřov ch rivahách o vině, odpovědnosti a trestu, ale obecně
i v tom, že jako nositellidské problematiky i jako pŤedmět básní.
kova soucítění byl uveden člověk společností vyvrženy.

Sudba věcí - rozplynout se v čase - Máchovi jen stupĎuje pro-
Žitek jejich smyslové krásy, rozdm;íchává jeho senzualismus, kterf
i v uchvácenizistává vždy podivuhodně pŤesn!' Barevné odstíny
a škály' kontrasty černé a bílé, bílé a červené aj. jsou zároveítna|é-
havou evokací věcí či spíše jejich neopakovatelnych okamžikri,
a zárovei nab1fvají symbolické hodnoty podle potŤeb myšlenky
a exprese. Celkové panoráma krajiny s jezerem ve stŤedu, horami na
obzoru, zvláštním rídolím pro dětství, pahorkem pro popravu'
skalou pro čekání na milence atd' 1e názorn m, do prostoru vepsa-
nym rozvrhem hrdinova osudu, ale také samostatnym, o sobě ma-
lebnlfm obrazem.

Kvyrazu napětí mezi smyslovou vj'razností a rozpl vavostí věcí
pŤispívá zvuková vystavba básně' Proti obrazťtm vyvolan m v -
znamy slov klade osamostatněné zvukové struktury' opŤené v první
iadě o opakování hlásek, které oslabují určitost pojmenovanych
pŤedmětri a do popŤedí vysunují ,,pŤedměty..zvukovych harmonií,
vytvoňené z nehmotnych ritvarri jazyka, Poukazují snad ještě k jed-
né oblasti bytí, v básni v1islovně nikdy nepŤipomenuté, k poezii jako
živlu prodírajícímu se k podstatě Života a zároveř vŽdy znovu ob-
novujícímu prožitek jeho čarovnosti. V Ťadě pŤípad ovšem tytéŽ
prostňedky zvukového uspoňádání vytváŤejí i vyznamově určité,
ideji slouŽící spoje mezi slovy, jako je napi. opakování hlásky a na
začátku 1. zpěvu (celf text je tu tak zabarven vyznamy slov ,,máj..
a ,,láska..) nebo tragické spojení země.kolébky s popravčím kolem
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v 3. zpěvu' Osobitou, umělecky nesmírně bohatou kapitolu v1f-
stavby Máje tvoŤí veršov rytmus, kter je za|ožen na rriznych
jambick1fch metrech, dotud minimálně rozvinutlch a vyžadujících
-zejména pŤi Máchově risilí o vzestupnou zvukovou linii rytmic-
k1fch celkri - energické deformace celé slovní zásoby. Také stŤídání
meter, jejichž mnohotvárnost je pro ďan! žánr i z evropského hle-
diska objevem Máchov m, je zdrojem jak obsahov1fch (protiklad
čtyrstopého jambu a jambu šestistopého v sepětí s dvojím obrazem
pŤírody a dvojí lídskou situací), tak čistě hudebních efektri' které -
spolu s mnohonás obnym opakov áním pasáži, autocitáty, refrény
atd. - činí z M.áje jakousi obdobu několikavěté symfonie nebo
hudebního dramatu. Všechny tyto osamostatněné utvary zaujímají
vztah k rozčlenění tématu, ale jejich loha se tím nevyčerpává;vy-
nucují si i osobitou pozornost vnímatele a tak ji odvádějí od obrysri
zobrazenych pŤedmětri a událostí.

Také slovní spojeníjsou koncipována tak, že poukaz k věci nebo
jednoznačné pŤedstavě je znejasněn; v jednom sousloví vystupují
slova, jejichž hIavní vyznamy k sobě záměrně nepŤiléhají (napŤ.
jitňní máj, daleká noc; intenzifikace slovesa: skály lom květoucí
bŤeh jezera tíží). Vlsledkem je zastŤenízáklaďních, běžnlch vyzta-
mri slov a uvolnění vyznamri pŤídatnfch, jen volně navazujících na
vlznam základní a rozechvivajících tedy obrys označované věci'
Podobně prisobí i opakování slov, hromadění pŤídavnj'ch jmen,
nadbytečné rozdvojení podstatnych jmen v genitivních vazbách
typu noci klín apod.

Všechny tyto postupy pŤispívají k tomu' žeipÍímá pojmenování
získávaji v Máji skrytě obrazny ráz. Mácha ovšem nebfvalou in-
tenzitou nabíjí i pojmenování obrazné, ježje mu zároveĚ nositelem
svéprávné básnické vize' nepodŤízené běŽni,mzákonitostem reality
avytváÍejícíze slov samostatné básnické světy, a zároveř nástrojem
akce vriči realitě, její destrukce, poukazem k tomu, co se - racio-
nálnímu nazírání nedostupné - skr1fvá za vnější podobou věcí. Ve-
dle Ťady pŤíměrri ztraceného dětství, v nichž imaginativní užití bás-
nického obrazu vrcholí, pŤináší Máj celou Ťadu symbol , mnoho-
značnych, nikoli však abstraktních, schopn ch v konfrontaci se
zkušeností novj'ch generací vnímatelri nab]fvat vždy nového aktu.
álního smyslu, a také jim uvádět na mysl součásti obecně platné
a konstantní lidské zkušenosti.

Mácha bfvá pokládán za prvého českého básníka aMáj za po-
čátek české poezie. Básnické hodnoty ovšem u nás vznikaly už pŤed
Májem a Mácha, jenž pŤedstavuje vrchol prilstoletého vfvoje no-
vočeského básnictví, mohl stavět na jejich základě. Velk! v1fznam
pro něho mělo obohacení básnického slovníku od dob Jungman-
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novych, Dobrovského prozodická reforma a pokusy o uvolnění
metrické norrny pod vlivem lidové písně, rozmanitá drobná epika
balad i podvržen;fch Rukopis . Hlavní podněty nacháze| ovšem
Mácha v literatuŤe světové; vedle Byrona, kterého četl v německ1/ch
a polsk1fch pŤekladech, a jmenovan ch romantikri pols[fch to byl
zejména Goethriv Faust a v ranějším období i německá romantika
v čele s Novalisem. Mácha mnoho četl i současné romanopisce (W.
Scott, Bulwer-Lytton). Postoj proniknut vědomím životní tragi-
ky, nespokojenosti s trvallmi i dobov1fmi podrrlirlkami lidské exis-
tence nebyl však ani u nás něčím v1flučn1fm, povědomí krize a do-
konce i risilí o jeho literární vyjádňení sdílel autor Máje s prribojnou
částí své generace;zajímaví z tohoto hlediska jsou i Máchovi pŤátelé
a ričastníci literárních debat a pŤedčítání, kteŤí se kolem Máchy se-
skupili. Nevycházel tedy Máchliv uměleckf čin jen z podnětri lite-
rárních, ale z ovzduší doby' z bezprostňední životní zkušenosti
mladého člověka' toužícího rozvinout své schopnosti a krutě ome-
zovaného rízk1fmi možnostmi v zaostalych poměrech českych, ra-
kouskjzch, stŤedoevropskych.

Reálnou pŤedlohu dějiště Máje určil Mácha sám jako Hirschberg
(Doksy) s dnešním Máchovymjezerem a čtyimi ruinami na obzoru'
Vlastivědn1f vyzkum odhalil dokonce pobliž pÍípad otcovraždy
s veŤejnou popravou' není však jisté, zda Mácha pňíběh znal; ne-
pŤesvědčivé jsou pokusy najít v místních lokalitách pŤímé vzory
popravčího pahorku apod. Krajina Máje je pŤedevším básnickou
vízi,kníž Mácha zajisténacházelpodněty i na jinlch místech sv ch
četn ch cest. S krajinou s vodním tokem a čtyŤmi hrady se setkal
i na své cestě do Itálie, a to v rakouském Rattenbergu; také zde
mohl slyšet zprávu o popravě mečem;její tradice je dokonce dodnes
živá, neboť šlo o pňestupníka ušlechtilého a veÍejně politicky aktiv-
ního.

První náčrty k Máji jsou datovány podzimem l834. V této době
měl Mácha už napsána vynikající díla, jmenovitě historickou po-
vídku Kíivoklad, poetickou prÓzu Marinka i Ťadu objevn1fch lyric-
klch básrrí. Za sebou nechal období nejintenzívnější fascinace By-
ronem' zejména jeho Larou,jeŽ se odrazila ve fragmentech poémy
Mních (pÍe|om let l832-3) a ve vizionáiské Krkonošské pouti. --
Hlavní práce na Máji byla uskutečněna r. 1835, a to zejména na jeho
konci, když cenzor nepropustil souběžně vznikající rotnán Cikáni a
zárove pĚislíbil jistou blahov li pii posuzování Máje. Podle
pozdní vzpomínky interpretoval kter;ysi Máchrjv pňítel a později
autor sám cenzorovi Zimmermannovi Máj jako báseĎ líčící ,,oše-
metnost světa a trest zasloužen! hned piitom.., tedy - ve shodě
s pravděpodobnym vkusem cenzora-kněze - jako báseř barokní.

Mái - Karel Hvnek Mácha

(Mohli se piitom mimochodem opÍít o skutečn;f vztahk baroku,
nebo alespoř k jeho tradici, živé jak v části romantické poezie, tak
v pololidové kultuŤe - knížky lidového čtení, kramáŤské písně
apod' - Máchovy doby.) Cenzorovi se líbila teze,že na zemi je vše
nicota, a Máj bez škrtri schválil. To bylo ovšem poté, co počátkem
roku 1836 Mácha napsal 4. zpěv a báseĎ dokončil' Máj vyšel auto-
rovym vlastním nákladem (s finanční podporou pŤítele E. Hindla)
v dubnu, a to s odvážnlm označením,,Spisy Karla Hynka Máchy.
Díl první. Svazek první... Mácha ho rozprodával v Praze sám, na
venkově s pomocí několika někdejších spolužákri. Kniha šla dobŤe
na odbyt.

U kritiky však - kromě pŤímfch básníkovlch stoupencri z ne-
zformované dosud levice české kultury, kteŤí publikovali pŤedevším
v německ1Ích časopisech, a kromě mladjch Slovákri, pŤístupněj-
ších romantickému směru (K' Kuzrnány) - naruzi| Máj na tvrd;f
odpor. PŤedstavitelé starší generace (J' K. Chmelensk1f, v kore.
spondenci F. L. Čelakovskf a Ťada dalších) i Máchovi vrstevníci
(J. K. Tyl, J. S. Tomíček) většinou uznávali poetické hodnoty Má.
je, ale v otevÍeném dialogu s národem o obecně lidslfch otázkách,
kter1| tu poezie zahajovala, spatŤovali nebezpečí pro plnění národně
uvědomovacích ríkolri literatury. K. J' Erben odmítl to, co pokládal
za nezďrav! byronismus, odvolávaje se na povahu českého lidu;
jako polemiku s Májem koncipoval první (později značné zrněně-
nou) verzi svého ZáhoÍova lože, v níž lupič a otcovrah se pokoÍuje
pŤed hrozbami pekla a je vykoupen mnohaletlm pokáním. - Ne-
bylo vinou těchto polemik, ale spíš drisledkem díletantismu vyda-
vatelri, že M.áj a celá Máchova chaoticky dochovaná pozristalost
pŤes naléhání veŤejnosti nebyly celá léta vydávány; jen r. l 845 vyšla
část Máje v prvním (a také posledním) sešitě chystanlch spisri, pŤi-
čemž větší část sešitu vyplnila první velká máchovská studie, Sabi-
núv Úvod povahopisnj..Znovi byl vydán Máj až v Máchovlch
opožděn ch spisech r. |862. - To už se k Máchovi manifestačně
hlásila mladá generace, která titul Máje vepsala do čela svfch ko.
lektivních almanach . Hálek a Neruda nejnápadněji navázali na
Máj ve svlch ran ch lyríckoepicklch poémách, nejblíže smyslu
Máchoyy iniciativy je však Nerudovo Híbitovni kvítí (viz KNIHY
VERŠŮ), kde romántické,,rozervanectví.. je pojato jai postoj tváŤí
v tváŤ k rozporrim moderního člověka. - V druhé polovině století
se rozvíjí Máchriv kult, v němž se básníkovo dědictví maloměšťácky
zplošéuje v podání o pěvci lásky opÍené o několik prvních veršri
l|.Ááje a operující i sentimentálním pŤíběhem o zápa|u plic uhnaném
pŤi hašeníjaklchsi stodol (ve skutečnosti básník zemŤel na infekční
cholerínu). o seriÓznější vyzkum Máchy se tehdy pokouší J. Arbes.
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- Čehí básníci lumirovské generace věnovali Máchovi statě
(J. Vrchlick1fl i verše (Sv. Čech), jejich tvorba však vycháze|a z oď-
lišn]ch zdrojri; nelzeÍíci, nakolik siJ. Zeyer uvědomoval souvislost
sqÍch čelnfch prozaickfch ďě| (Jan Maita Ploihar, D m (J tonoucí
pvaz(Ď' s máchovsklm postojem. - R zné stránky Máchovy tvor.
by v čele s Májem i její celkové směŤování se vždy áovu aktualizují
v moderní poezii od symbolismu až po současnost: hudebnoJt
a eufonie Máchova verše (Hlaváček), metafora jako svéprávná
,,nová skutečnost.. a vyznamová mnohoznačnošt pojmenování
(BÍezinaaznovu jinak poetismus), tematika kosmu a čásu 1Bňezina,Hora, Holan, Zahr adniček), deformace obrazu reality pooánut,';í"i
hlubinné psychické procesy (surrealismus), niterná oahoďanást
individua směŤujícího od metafyzickych otÁzek ke společenské re.
voltě (Mahen, Halas, Hora), láska k životu posiloviná vědomím
jeho prchavosti (Seifert, Hrubín), žánrovy ritv}r lyrickoepické ver-
šované p9ldkv (Hora' Holan) - ve všec-h těchto(a jinfch, zd,e ne-
uveden1ich) pňípadech je kontakt moderních uasnítri . Má"hou
nejen rozpoznateln;.i jako fakt' ale i jimi vědomě reflektován a často
i adekvátně básnicky pojmenován (viz MÁCHOVSKÉ VARIA-
CE). Za pomoci těchto nesčetn5ích uměleck]Ích aktualizaci (trlatÍi
k nim i vytvarná, hudební a scénická díla spjátá s Májem, '""]tu".
:ď"Í:! pňednašečri aj.) se v posledním století prohloubí i ;dh
čtenáŤské veŤejnosti k Máchovi. Měla na tom podíl i novodobá
literární věda, která se Máchou od pozitivistictyctr pramenn]fch
yj"lyty a.od pronikav ch esejri čelrr..fch kritik L geierace lo. tJ
(|. v. rrejčí, F. X. Šalda, M. Martěn, J. Vodákiintenzivně iá-
bjv{a. od speciálních otázek máchovské textologie a biografie
(F. Krčma, K. Jansk , K. DvoŤák, R. SkŤeček, o. Králík) a initr-
ního rozboru zvukové a vyznamové v1fstavby (J. MukáŤovsk1f),
jeho verše (R' Jakobson) a.jazykoué zái|adny (n' Havránek), so"]
viďostí i9eologick:ích akulturně hístorick:ich (Ď. Čyževskyj ,i. li-
:?t.,K. Krejčí) pÍecházetapÍitom vždy k nov m 'yoíé,á^oÉjasru-
jícím spolu s Máchoqfm postojem ke skutečnbsti i jeho "místo
v obrozenské společnosti a kultuie (J. MukaŤovsk1f, B. Václavek,
F. .Vodička) a spolu s díly básníkri zdrivodnila pláťnost máchov.
ského typu. a postoje v zápasu o uchování a duchbvní prohloubení
národní existence' Jako osobnost dramatickou a zápašicío p'uuáu
pŤijal Máchu za- svého prvého- básníka - pňedevsim oity vraii -_
celf národ. Poté, co jeho tvorbu pŤipomněio sté v1fročí tasnitouy
smrti a ry^{1ní Mále a p.oté, co z okupovan1fch Liioměiic byly ná
Pg{'iP l938 narychlo pŤevezeny jehďostatky' stalse Máchív po.
hŤeb do vyšehradského hrobu v květnu l939 první protinacistickou
demonstrací v prvních tfdnech okupace. mč
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Mé Čechy a jiné básně .
Antonín Macek 1918

Sbírku tvoŤí tŤi básnické skladby. První a poslední - Mé Čechy a
Mému dítěti - jsou pÍevzaty z Mackoly prvotiny Mému dítěti
(1909); soubor byl nyní doplněn novou básni Na rozhraní. Yetše
Mému dítěti vznikly roku 1908 a pŤešly do nové sbírky s malfmi
pravami. Mé Čechy měly ve sbírce Mému dítěti títv| Hymna mé

vlasti. Básei napsal Macek v roce 1907 a do nové sbírky vešla ne-
zménéna,jen s noq|'m lázyem. Autor jej zvolil záměrně, aby po.
ukáza| na stejnoimennou' velice známou báseř otakara Theera
zvá|ky (sbírka VSEMU NAVZDORY zr. 19|6), která svou stav.
bou i v'.ichozí ideou je do jisté míry Mackoqfm veršrim poplatná.
Zďá se, že právě snaha podtrhnout toto Mackovo pŤedchridcovství
zavdaIa podnět k nové publikaci básně i k sestavení celé sbírky.
Y každém pŤípadě to bylo šéastné rozhodnutí, protože tak na
sklonku války vznikl vysoce aktuální triptych lyznavačskych skla-
deb' dotlkajících se z rrizn1|'ch stran národního osudu, celek, jenž je
mnohem sourodější než privodní nejednotná prvotina, a ktery pro-
to plnf-m právem m žeme pokládat ža samostatnou sbírku novou.

Mé Cechy je rozsáhlé hymnické oslovení vlasti; v duchu Mackem
uctívaného amerického básníka walta whitmana s enumeračním
patosem a intonačně proměnliq|m volnfm veršem vypočítává qf-
razné rysyjednotlivlch končin české země. Její obsah však netvoŤí
jen zanicená apoteíza kraje a jeho pŤírodních pŤedností a krás.
Učin skladby zá|ežínaopakv protikladnosti a vnitŤním napětí líče-
nfch jew a v jejich dramatické gradaci s cílem vytvoŤit hyper-
bolicky monumentalizovan!, reá|ny a zároveř mytick! obr az země.
Vzniklo tak koncepčně promyšlené, sevňené dílo se zieteln1fmi sto-
pami symbolistické a u Macka také zabstraktriující obraznosti'
které všestranností charakteristiky vybočuje z ustáleného rámce
žánru oslavné Ódy. Báseř začíná apostrofou určitého geograficky
vymezeného celku, kterym básník prochází od severu kjihu; pŤitom
se letmo dot1iká i jeho historické minulosti, konkrétně tradice hu.
sitské (,'Mé čechy' zryté kdys stopami gigantick1fch voz ...,,)' Již
zoe;e patrná tendence narušit tradice oslavného žánru:kďyžtotíž
básník líčí vlchodisko svého putování, sever, pak vedle pŤíiodních
.;evri a historickych památek tu objevuje i místa sociálních dramat,
děj iš tě .,hruzypln1f ch katastroť., vy tv áÍ í obt az,,ď! majících dolri..,
''pohňebišť hrdinri tisícerfch, jichž Ťevy dozněly v něm;fch hlubi-
nách země / v ohromném, zoufalém boji s pŤírodou / a lidskou bes-
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tií... obdobně protikladn! obraz, vystihující pŤírodní, historick!
i sociální tázkraje, poskytuje putujícímu básníkovi i česk1f jih' kde
jeho poué končí. Místo dalších krajinnfch scenérií a dějišť sociál-
ních tragédií se náhle rodí básníkova iluze jinfch Čech, země dáv-
nych obrri, jejichž stopy sledované básníkem s nadějí a opojnou
radostí je snad možné na|ézt i v současnosti, pod všim smutkem,
bolestí, tupostí a zoufáním. A tak jako básníkova vize historick1fch
Cech pŤerustá až v symbol pŤírodní prasíly, rodící ještě dnes od vě-
kri nahromadě3r1Í vzdor' tak současně geograficky pojímané Čechy
se pŤetváňejí v Cechy mytické, v zaslíbenouzemi,tichou Kanaán, na
niž se slunce nejtepleji usmálo av niž luhy rozpučely zelení nejvon-
nější: v zemi, jež je tepajícím srdcem Evropy. Teprve zde, v závěru
básně se dostává plně ke slovujejí Ódickf ráz,teptue zde široké vf.
čty, nanášející stále nové vrstvy na básníkriv obraz Cech, pŤecházejí
v citové vyznání plné něhy, v němž geograficky i myticky pojímané
Cechy se stávají symbolem ,,největšího božstva - Lidskosti.. a au-
tor v citov vztah k nim nabfvá až milostného odstínu v posledním
oslovení:',Má lásko!...

Také druhá báseř sbírky Na rozhraní má vyznavačsk! ráz.
V duchu prastarého symbolu W. Whitmana a po něm Vrchlického
(strom Života) básník apostrofuje strom národa. Svrij národ shle-
dává Macek na dvojím rozhraní: jednak na pŤedělu mezi severem,
,,ňíší mlh a bojovn;fch bohri.., a jihem, zemí ',dobrého, smavého
slunce.., k němuž má ovšem blíže, a jednak na pŤedělu věkri, mezi
světem,,člověka bez srdce' chorého dravce..a světem vykoupeného
nového, radostného člověka žijiciho lásce a štěstí. Jeho místo vy.
koupení je zďe, ve stŤedu Evropy, kde pod apostrcifovan m stro-
mem, v jehož koruně šumí ,,Evropy duše.., ,,našel sebe' našel i las-
kavou matku zemi... BáseĎ má tentokrát od začátku do konce
jednoznačnf oslavn a zbožinjici ráz; rysy až mysticky pojatého
národního poslání svědčí o tom, že vznika|a uprostŤed vzníceného
vlastenectví, za válečného dění, v němž se rozhodovalo i o budou-
cím osudu národa. Také tato báseř je napsána nerfmovan m vol.
n1y'm veršem, stejnoměrnějším a tudíž i melodičtějším než Mé Če-
chy; rytmem i pravidelnlm stŤídáním dvojverší pŤipomíná pŤízvuč-
ně pojatá antická metra' což jen podtrhuje její jednotny hymnick!
ráz.

Poslední skladba Mému dítěti obsahnje do deseti oddílri (obdoba
biblického desatera) rozvedené rady otce synovi. S ostatními bás.
němi sbírky ji spojuje básníkovo vŤelé národní cítění, pojímajicí češ-
ství jako vyšši smysl života uskutečĎovanf prací, a patos lidskosti'
snaha vychovat ze Syna hrdého' neotročícíhojedince' kteqi zná ce-
nu lidské i národní volnosti. Všemi básníkov1fmi piíkazy prolíná
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ovšné. takŤka aristokratické gesto vzdoru;jeho nositelem je ideální
pÍedstava člověka, kter;Í poznal zocelující prisobení pŤekonané.bolesti, 

chová odpor k duchovnímu otroctví a hrdě nese svrij nedo-
stižn1f ideál lidského bratrství budoucích svobodn1fch lidí - sen
o lidském ráji, jenž je na dosah jen těm, ,,kdo ráj srdce dŤív si stvoĚí...
Nezotročující svobodymilovnost pak vyžaduje básník i na ženě,
která by zkÍíži|a cestu jeho synovi. Báseř zaujme spíše osobitostí
životního programu než vlastním básnickjlm projevem. Na ré-
torickém, didaxí prostoupeném pravidelném verši je znát vzot
J. Vrchlického a zvláště Sv. Čecha; zaprisobily tu také - spolu
Š doznívajícím symbolismem - neorenesanční snahy z pŤelomu
století, jak je známe ze statí Šaldoqfch a z básnick;fch projevri
Neumannovfch. Projevují se vzrušen mi apoteÓzami života, kte-
rému vzdělan1f básník, knihomil a vášniv1f čtenáŤ, manifestačně
dává pňednost pŤed literaturou' neboé ,,knihy samy ničím nejsou,
život v nich se musí tajit...

Antonín Macek nepatŤil k autor m, kteŤí se soustavně věnují
poezii. Jeho verše' stejnějako ostatní literární práce, vznikalyjako
doprovod aktivity kultivovaného revolucionáÍe a žurna|isty ve
službách dělnického hnutí. NetvoŤily těžiště autorovy činnosti, byť
jejich žánrová rozlohaje velice široká (politické, sociálně kritické
a satirické verše ve službách dne, básně opojení pŤírodou i moderní
technikou, intimní verše milostné i sloky filozofického rozjímáni
a nábožensk]ilch meditací). A pŤece i tak nastaly chvíle, kdy Mac.
kova tvorba plodně zasáh|a do v1fvoje české poezie a došla i širo-
kého čtenáŤského ohlasu. PŤedevším to platí o básnické skladbě Mé
Čechy, která sv1fm vroucím vlastenectvím pňedjala válečnou poezii
Sovovu, Tomanovu, i Dykovu (Zpěvy domova, MESICE, ANE-
Bo) a bezprostŤedně ovlivnila zmíněnou skladbu o. Theera.

zp

Měsíce . Karel Toman 1918

Cyklus dvanácti básní, z nichkaždáje věnována jednomu měsíci
v roce' prisobí zcela jednotnfm dojmem, tÍebaže jsou v něm za.
hrnuty básně rriznlch žánr:iu a témat. PŤírodní lyrika v živ1fch po.
stŤezích zachycuje rozechvívající prisobení české krajiny na vníma-
vého svědka v rozhodujících okamžicích proměny ročních dob
(BŤezen). Setkáme se tu však i s pŤíležitostnou básní inspirovanou
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národně vyznamn m vyročim (Červenec věnovan;|' památce Místra
Jana Husi; piíznačně se tu proti romantice soudob;|ch vlkladti obě-
ti na hranici staví nenápadnf, stál! plamen vŤelosti, víry a reáln1fch
činri). Podnětem jiné básně byl proletáŤsk! svátek pojat1f jako norn.f,
aktivní článek národní tradice, kterou dělnick zápas o spravedl-
nost rozvíjí a oživuje svym snem o budoucností(Květen). Dále jsou
v Měsících intimní verše zapadající do souvislosti Tomanovy sou-
časné poezie rodinné, i ty ovšem časově a politicky aktualizované
prostiednictvím tématu dítěte, symbolu budoucnosti (Červen).
Jádro a nejosobitější pŤínos cyklu pŤedstavují motivy venkovsk ch
činností, rolnické práce a tradičních svátkri,jakje pŤináší koloběh
roku (Srpen, Z Íí aj.). Prosté, všední pracovní rikony jsou stylizo-
vány s monumentální typičností, takže se stávají znaky tvoÍivého,
mravně piíkladného života lidu, a také těch stránek národní situace
v osudov ch létech sociálních pňelomťr, které ukazují k perspekti-
vám spravedlivějšího uspoňádání světa. - Smyslem volby základ-
ního kompozičního principu, kalendáŤe, je vyjádŤení toho, co trvá
v proměnách a proměřuje se v trvalém. K nezdolnému národnímu
bytí, kteréje podstatněji a hlouběji vkoňeněno v zákonitostech světa
než dočasny ničiv! ,,karneval.. světové války' poukazují obrazy
venkovského žívota a pŤírody nejen jako symboly: jsou zároveř -
podle básníkova pŤesvědčení - tohoto bytí nejzákladnější a hod-
notově nejvyšší součástí. Všechny tyto motivy proniká prožitek
kolektivní naděje, která je nejen spontánním pocitem, ale podmín-
kou spoluríčasti na národním životě, pÍíkazem mravním. V této
společné, stmelující naději vidí Toman zák|aďni mentální oporu
demokratické národní jednoty, založené na nejširších vrstvách li-
dov1fch, jako záruky trváni, dalšího rozvoje a Samostatnosti české-
ho národa. Má tedy etika v Měsících i časově politick! aspekt. To-
manovy verše nabádaly k společnému postupu' chtěly roznítit ko-
lektivní hlad po spravedlnosti a schopnost sebeobětování.

Dvanáct krátk;fch básní Měsícri je jakousi zhuštěnou encyklo-
pedií, zachycením zmenšeného univerza života v jednom časovém
cyklu jeho existence - jak už to odedávna b valo v znakovych sys-
témech spjatlch s kalendáŤem a jak se to ideálně vtělilo napŤ. do
Mánesova orloje nebo Alšova Špalíčku. Do této univerzalistické
pŤedstavy usiluje Toman vpravit i vědomí o sociální kŤivdě;je to
snazší o to, že chudoba se mujeví v poetickém osvětlení zpÍedvá-
lečné tvorby jako ,,rod opuštěnfch.., bezbrannych tulákri. Kdysi
jeden z nich, Toman se s jejich osudově danlm pokoňením vyrov-
nává soucitem, v zvou k dobrotě lidského srdce. ZároveĚ inten-
zívně cití, že nejen chudí potŤebují národní společenství' a\e také že
v tomto společenství mají chudí svou d ležitou rilohu, neboť právě

Měsíce _ Karel Toman

oni isou nejvlastnějšími nositeli oné věčné naděje a obnovy, podně-

couáteli b|ahodárnfch změn - tedy hodnot, v nichž Toman na|ézá
stŤed a osu národního bytí. Proto chudí poutníčkové nesmějí bÝt od
držitelri pevnjch obydlí ze společenství vylučováni, zaslouží si
hmotnou pomoc i dobré slovo (Leden, Prosinec)' Chudí jsou spjati
s nejhiubším zákonem bytí, a toje zákon rozvoje a r stu; víŤe v bu.
doucno dávážívot za pravdu i tam, kdeje vystavena nepŤízni do-
časnych poměrri nebo kde se dostává do rozporu se zdánlivou
pevností zkostnatěllch tradic (motiv starc a jejich pranostik
v Dubnu).

Zdánlivě jednoduché básně Měsícri s jambick1fmi verši nestejné-
ho rozsahu a s nepravidelně a zŤídka se vyskytujícími rfmy pňed-
stavují ve skutečnosti složitou strukturu. Vlastní básníkova vfpo-
věď j e pr o s toupena ci t acem i a p ar af r ázemi široce znám! ch a užiy a-
n ch slovesnlch ritvarri jako je dělnická píseř, koleda , chorá1 Svaty
Václave,lidová risloví apod. Ve své tradičnosti se tyto narážky stá-
vají nositeli v znamu,,my.., ,,naše.,,vyznamu, kterf je spjat s po-
tŤebou vytyčit citové hranice domova jako něčeho odolného' uza.
vŤeného, vzdorujícího vnějšímu ohrožení. Tato mnohohlasost dává
cyklu nepatetickfch veršri charakter velké poezie kolektivní. Me-
todu v1lběru a pŤesného pojmenování qfznačn ch pŤedmětn1fch
detailri, a zejména gest (jako je stírání potu z tváŤe, pohlazení koně
po šíji apod.) nab1í.rajících symbolické P|atnosti si pŤipravoval To.
man už v pŤedchozí sbírce SLUNECNI HODINY (l9l3).

Měsíce patŤí k vlastenecké poezli z let první světové války (So-
vovy Zpěvy domova, Dykova Válečná tetralogie, ME CECHY
A. Macka a stejnojmenná báseĎ Theerova aj ) V této vzrušené
době Toman vstoupil do veŤejného dění i jako signatáŤ Manifestu
spisovatelri zr. |9|7 a jako publicista. Souběžně s Měsíci dokončil
sbírku Verše rodinné a jiné (v jejím rámci publikoval poprvé i ně-
které básně z Měsícri); po nich pokračoval Toman Hlasem ticha
(|923), kterf kriticky reaguje vedle války už i na světové dění po-
válečné včetně ruské revoluce.

Ani když opadla vlna nadšeného ohlasu v době vydání sbírky,
nevymizely Měsíce nikdy z živého povědomí čtenáÍri. Byly pŤijí-
mány už stranou svlch časov1fch podnětri, pŤedevším jako soubor
intenzívních a jímav1Ích obraz českého venkovského života; Záií
se stalo nejoblíbenější Tomanovou básní vribec. Cyklus byl vysoce
hodnocen i pňedními českfmi kritiky; F. X. Šalda proti idylické in.
terpretaci poukazoval nato,žeípozdní Toman si uchovává mnoho
z dramatismu své lyriky pŤedválečné. Brzy po vydání Měsíc
navázalt na Tomana básníci Hora a HoŤeiší. mč
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Město v slzách . Jaroslav Seifert 1921
První autorova kniha. Byla pŤíznačně věnována S. K. Neumanno-
vi, ,,básníku z nejmilejších.., a uvedena pŤedmluvou Devětsilu,
psanou V. Vančurou, se známym závěrem (,,Nová, nová, nová je
hvězda komunismu' Jeho pospolitá práce buduje novf sloh a mimo
ní není modernosti..) ji jednoznačně vŤazovala do generačního
snažení o moderní socialistickou poezii' Báseř vodní srr'.i'm bez-
prostŤedním oslovením (',ČtenáŤi áobr , jenž pročítáš ty raaty..;
uvádí v ,,knížku prostou a nevtíravou.. (tomu ostatně odpovídal
i levn;f papír a novinově skromná grafická riprava) a vyvolává ná-
padně proticivilizačně stylizovanou vizi města, jež je pojato jako ži-
vel zotročující a.ničíci pŤírodu i člověka. Toto téma prostupuje ce-
lou knížku (Město v slzách, HÍišné město aj.) a stává se pozadím
rítočné sociální poezie' BezprostŤední ohlas revolučního vzmachu
z minulého roku (Prosinec 1920), rozdmfchávan! dosud živou
zkušeností z v á|ky (M ono log be z ruké ho v oj áka), pÍerttstá ve vzlváni
budoucí revoluce (Modlitba na chodníku' Děti z pŤedměst{), jež je
zatím jen vljimečně zabarveno zklamáním z odlivu politické akti-
vity dělnictva (v básni Revoluce se místo váhajícího lidu vzchopí
k boji figuríny, jež stá|y ve vfkladních skŤíních ,jak Wilde pŤed
soudci..). oporou snu o revoluci se stává sovětské Rusko - vf-
slovně v básni Dobr zyěst,vénované Ivanu olbrachtovi,jenž byl
mezi jeho prvními česk1fmi návštěvníky. obklopen drtivou sku-
tečností a u vědomí ričasti na tŤídní válce odhodlává se lyrick1f
mluvčí pŤímočaŤe zÍíci se i osobního štěstí, svazujících pout lásky,
pokud stojí v cestě revolučnímu tko|u (Básefi plná odvahy a víry).
Lyrick! hrdina je tak poznamenán určitlmi rysy až asketickymi,
jak v rovině společenské, kde odmítá jako nelidsk a protilidskf
sám technick1f pokrok (továrny, aeroplán), ale i v rovině zceIain-
timní. Teprve postupně si nachází cestu piehodnocení vymožeností
civilizace (Plátno v kinu, V pŤedměstské uličce); v básni Chudy se
dokonce pŤímo dobírá pŤesvědčení o možnosti jejich ovládnutí
(,,věŤím v komunisticky manifest, / věŤím, že pŤijde jednou den, /
kdy i já budu spokojen, / věňím, že i já budu jednou pánem l avy-
soko' vysoko, vysoko nad Prahou / poletím aeroplánem..). Už to
pŤipravuje cestu vizi o vybudování nového spravedlivého čádu na
troskách civilizace zničené - ňečeno dnešními slovy - ekologic-
kou smrtí (Stvoíení .sr,čta). Sbírkl uzayírá Báseil nejpokornější se
symbolistní a primitivistickou stylizací mluvčího, jenž je prorok,
mudrc, téměň brih, a pŤesto jen ,,milosti zástupri pokorně odevzda-
n1f / básník / Jaroslav Seifert...

Město v s|zách - Jaroslav Seifert

Obraz města tu nemá nic společného s oslavnym patosem futu-
ristické a civilistní poezie, pro kterou město znamenalo modernost
a pokrok. Nastolení palčiqfch sociálních otázek stejně jako bez-
prostŤední zkušenost vá|ky - již byla generace mladlch básníkri
poznamenána a která se pro ni jevila poÝstáním hmoty a strojri
proti duši, člověku - perspektivu pohledu na město zce|azměnily.
Někdy vzyvané moderní a jednoduché linie jeho kontur jsou náhle
,,hranatfm obrazem utrpení.., pŤímka hlavních ulic je nepŤátelsk1f
,,prudce mrštěn;f šíp... Jestliže futuristé hledali básnické prostŤedky
adekvátní rytmu města, Seifertova prvotina nabízí básnickou Ťeč,
která by byla s jazykem města v co nejpŤíkŤejší disonanci. Je to Ťeč
jakéhosi návratu k základním hodnotám, s v razn1fmi rysy nelite-
rárnosti, okázale neintelektuální (citovost, ba pŤímo sentiment je tu
stavěn do protikladu k nehumánní racionalitě města a techniky).
Lyrick! hrdina je pŤedevším stylizován jako ,,obyčejn;f člověk.., ja-
ko ,,chudy.., jehož životní potÍeby jsou jakoby stejně chudé: potŤe-
ba krásy, potňeba lásky' potŤeba se najíst. Proti ,,tvrdé.. stylizaci
města je postavena obraznost vyrristající z,,měkkosti.. kŤesťanství:
jednotlivé ritržky dějri, události, reálie, pojetí postav - to všechno
je tu spjato s kŤesťansk1fm m tem a rituálem (město jako ,,civitas
diaboli.., jako město ,,hŤíšné,,, ,,s|zavéudolí..; lyrickf hrdina a další
postavy, napŤ. bezruk;i voják,jsou stylizovány do podoby Spasitele
apod'). I Ťeč revoluce je tak sqfm zprisobem pokŤesťanšťována'
vtažena do kŤesťanského mytu, proměněna v sanktum, ,,očištěna..,
,,změkčena.., a tak postavena do protikladu k nelidské krutosti
města. Slévají se pŤitom vždy i protichridné vrstvy stylové, lidová
mluva (s pŤíznačnou hovorovostí, silnfm citoqfm zabarvením)
s Ťečí knižní, jazyk Písma, kázáni a modliteb je rozpouštěn jedno-
duohou františkánskou a pouťovou stylizací kŤesťanství lidového.
Rétoric(f patos revolučního projevu je pŤizprisobován lidové měst-
ské Ťeči, jejímu zcela věcnému tÓnu, ale i jejímu sentimentu; titánská
stylizace v české sociální |yriceběŽná (P. Bezruč, S. K. Neumann)
a odkazující sv1fm hyperbolismem k autostylizačním postavám
symbolismu (,,kdybychom chtěli a plivli na slunce, f zhasnď,,
,,opŤen jsa o zeď fabriky, budu se zalykat kouŤem..) spl1Ívá se zcela
protichridnou sty|izací básníka okáza|e primitivistickou a expre.
sionisticky zdrobnělou - ,,chlapec nejmenší z malfch... Všechno to
poznamenává i zvláštní tvar volného verše, ktery se podrobuje
mluvní dikci, běžnému členění na riseky Ťeči, okázale se odliterár-
Ďuje, a také nepravidelnfmi, jakoby nahodillmi r1fmy pomáhá do-
tváŤet celkovou podobu sbírky pojímané jako ,,lidová knížka,..

Do dobového kontextu Město v slzách skutečně vstupovalo jako
knížka až nečekaně nová svou neintelektuálností, zdála se blt
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vyslovně protimodernistická, zakoieněná,,v hluboké zkušenosti
a v-hlubokém dojetí lidského Srdce..; prvotina básníka privodem
ze Zižkova, rodilého proletáŤe, byla pŤijímána jako autenticky
proletáŤsky hlas' k němuž se autor na rozdi| od dalších proletáŤ-
sk1ích básníkri nemusel ',nutit... Jeho tendence byla vnímána jako
nikoliv vnější (B. Václavek, F. Gotz), na rozdi| od Wolkra se ne-
musel Seifert probíjet kpoznáni osudu proletáŤe zvnějšku, nezná
proto ani Wolkrriv tragicky patos, vypětí v le' je samozŤejmf;
naopak J. Wolker sám v recenzi varoval pŤed pŤílišnou tvrirčí
Snadností, nedostatkem,,kázné,,, lacinlm',komunistickym veršo-
vánim,,. Z odstupu vyvstávají pŤedevším společné rysy generačního
vystoupení a společn pridorys české proletáŤské poezie z počátku
dvacát1fch let vymezen zvláště HOSTEM Do DOMU a TÉŽ.
KoU HODINOU JiŤího Wolkra. HorovÝm PRACUJÍCÍM
DNEM, NESRoZUMITELNÝM sVATÝI\,i A. M' Píši (s nímž
bylo Město v slzách často společně recenzováno), HUDBOU NA
NAMESTI Jindiicha HoŤejšího. V ríctě k věcem, v hmotnosti vní-
mání reality a jisté až hravé samozŤejmosti' s níž byl rekonstruován
myšlenkov! svět proletáŤe, se ve sbírce již pod vrstvou revolučního
asketismu zračil pŤíští básníkliv v1fvoj ke sbírce Samá láska (|923),
která podle svého doslovu měla b;Ít ,,druhou polokoulí.. debutu,
jeho ,jednak rozvinutím, jednak protipÓlem.., neboť znamenala
pokus zničit ,,vylhané iluze o dělníkovi.., měšťáck ,,mučednic-
ko-patetick1f nimbus.. a opětovat jeho sny, duchovní i tělesné
radosti. vm

Mezopotamie - Richard Weiner 1930
BáseĎ, v níž vyvrcholila Weinerova básnická tvorba, patŤí k druhé,
časově pozdější trojici veršovan1fch knih tohoto autora (spolu se
sbírkami Mnoho nocí,1928 a Zátiší s kulichem, herbáŤem a ko'stka-
mi, |929; mezi nimi a tŤemi sbírkami pŤedcházejícími je desetiletá
pŤestávka). Tuto Weinerovu poezii charakterizuje napětí mezi
ripornou konstruovaností a básnickou spontánností. Konstruova-
nost vyplfvá pŤedevším ze složité jazykové v1istavby básně' která
všestranně vybočuje ze zvyklostí uplatřovan;Ích v české poezii po-
sledních desetiletí;to vedlo některé kritiky ažktvrzení, že básník
dlouholet1/m pobytem v cizině (prisobil jako stái;f dopisovatel Li-
doq|'ch novin ve Francii) pŤestal ovládat českf jazyk. Hlavní rysy
této vystavby tvoŤí několikastupĎovf systém větnych závislostí,

násilné pŤeskupování poŤádku slov, užívání pŤechodníkri, porušo-
vání větné stavby a její rozdrobenost, perifrastic[f sloh, jakož i le-
xikální zvláštnosti (archaismy, neologismy i slova pŤejatá z cizích
jazyktt). Proti této slohové konstruovanosti a často rafinované ne-
pŤesnosti a opisnosti jazykov ch prostŤedkri pak jako protiklad
prisobí rej poetick ch pŤekvapení, paradoxri' oxymÓr, neobvykl;fch
šlovních spojení, básnick1fch obrazi i slovních hŤíček; básnická
spontánnost nadlehčuje složitost slovníku i větné vystavby a vtis-
kuje ijim poetick! ráz.Zároye však i tato spontánnost svou alo-
gičností pŤispívá k základnímu zaměŤení této poezie: co nejvíce
oddálit od sebe vytaz a pŤedmět, k němuž poukazuje, a tak zastÍít
básníkovy subjektivní stavy a pocity, obestňít báseš', míÍicí zpra-
vidla k obecn m otázkámlidského bytí a vnitŤního života člověka'
atmosférou tajemnosti.

V Mezopotamii básnická spontánnost dosáhla svého kulminač-
ního bodu. Uvolnila ještě více básníkovu fantazii' otevňela prostor
pro hru s vyznamovou i eufonickou stránkou slova i pro hru aso.
ciaciÍizenlchčasto jen stále se opakujícími r1fmov1imi shodami ne.
bo asonancemi. Básníkriv jazyk se tu do značné míry zbavuje své
dosavadní strojenosti, nabyvá na lehkosti a pŤibližuje se soudobé.
mu básnickému stylu, a to do té míry, že dobová kritika spojovala
Weinerovu spontánnost s vlivy nadrealismu a dadaismu. Ne však
zcela právem , protože i zďe trvá básníkova zá|íba v jazykov1 ch bi-
zarnostech, kontrastujících s plynulostíjazyka poetistri a nadrea-
listri; Weinerova obraznost i ráz jeho slovních hŤíček se blíží spíše
postuprim barokního básnictví, popňípadě básnictví obrozenského
nebo folklÓrního' Sem spadá napŤ. lžívání zdrobnělin (Moravěn-
ka, boubelinka, ostrulenky aj.)' gramatick]Ích r]|'mli a asonancí
(z 39 veršri básně Jiné rovnítko je 28 zakončeno gramaticlfm r!-
mem na slovo zapírali v jeho obměnách) i uplatřování rytmickfch
nepravidelností, zvláště neshod pŤízvuku v rlmoqfch dvojicích
(pochodeĎ - pramení oheř, vlčat štvaná - v posteli satana).

Nejqfznamnější rozdíl proti soudobé avantgardnipoezlí pak lze
shledat v samém pojetí těžiště básnické tvorby; to u Weinera spočí-
vá v reflexívní a meditativní složce (která je nadto silně metafyzicky
zabarvená), v soustŤedění k tíŽivlm otázkámlidské existence. Tuto
atmosféru navozuje hned vstupní rozsáh|ábáseí Snebevzetí Sloya
Mezopotamie, vytváŤející polyfonní proud pŤedstav, v němž se
prolíná realita se snem, piítomnost s minulostí a v němž ďochází
k l'antaskním prtltněnátn vécí. Začíná sice idyiick1|'m líčenírn ná-
městí a jeho všedního života, jak ho z pouliční kavárny pozoruje
leikující divák, ale vzápéti se Sem vkrádají pochybnosti vyvolané
našeptáváním anděla, že vše, co divák má na očích' je ,,lživou lící
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jen.., ,,edensk m snem čehosi čeho není... Tedy hned na začátku
knihy se vynoňují základníotázky bytí, existence světa. Básnicklm
zápasemo poznání povahy této existence se pak stává celá skladba,
složená ze l6 osamostatřujících se básní, jež však pŤesto společně
vytváiejí jednotn;f celek. Sjednocujícím prvkem je tu symbolická
postava osmnáctiletého jinocha jménem František, jenž procházi
celou skladbou. Je to postava ze série Weinerovych dvojníkri zná-
m1Ích z jeho prÓz; obdivovaná bytost, kouzelník, zdroj všech pro-
měn, jemuž ',smutek je snem a skutkem vidina.., jenž je silnf svlmi
slabostmi; pohádkorn-f Honza a zároyei bratr Františka z Assisi,
člověk koŤící se kráse, ,,kdyžje zneuctěna v bídě.., stavitel budující
z d věry, plesání a chvály. František sní i bdí' vym šlí kouzla,
k svym pravdám d,ochází se zahálčivou lehkostí a hravostí, a to vše
z něho činí symbol žíznivého dychtění po životě a zároveí po ab-
solutnu, symbol pozemského štěstí.

Druh! rístňední symbol básně nese jméno totožné s názvem kni-
hy, Mezopotamie. Toto jméno, zjevené Františkovi v pršce písmen
a vracející se v závěru sbírky v básní Míč i v dvojitém akrostichu
(začáteční i koncové slabiky verš - v druhém pňípadě pŤi čtení
pozpátku - skládají dohromady slovo Mezopotamie) se stává
symbolem pro ,,lidskf ráj na pohled,, a zároveí zase i pro absolut-
no' Toto zjevené jméno však utajuje jiné: Carmen, jméno milenky
Františkovy a současně i latinské pojmenování pro píseř nebo bá-
seĎ. Láska a báseĎ tedy vytváŤejí nejvlastnější obsah básníkova
,,edenského snu.., ráje i absolutna' a jeho zápas o ně je bojem o po-
zemskou skutečnost, pozemské štěstí' A nejen to: pozemskf život se
stává i podmínkou existence absolutna' Tak vyznívá básníkova
odpověďna pochybnosti vyslovené nazačátku skladby. Tato od-
pověďje naznačena už ve druhém zpěvu stitulem Há im hlava pa i
orlí,kde se Ťíká, že,,mezi T.igridem a Eufratem /neuposlechnuvše
spasili děti své / Eva s Adamem... V pŤedposledním patnáctém zpě-
vu s názvem Kazisvět básník ještě radikálněji odpovídá závěrečnou
otázkou: ,,Bylo by boha neb1ft andělského pádu?.. Jestliže si tu bás-
ník všímá i vší nedokonalosti světa, jestliže s neb valou točnou
ironií poukazuje na svědomí a pocit hanby strážnika zat kajíciho
tuláka, na klapání poŤádkumilovn ch salv, na právo krčící se za
puškami a jestliže nakonec dává žáčkovi i radu: ,,Chceš-li blt od-
měněn tím svatym obrázkem i vlož pásku na oči a zalej uši vos-
kem.., pak m žeme také Ťíci, že básníkovo na|ezeni absolutna
v pozemském štěstí neznamená pŤijetí vezdejšího světa jako tako-
vého. Neznamená ovšem také,že by se ve skladbě otevíraly sociální
problémy tohoto světa. Znovu v ní jde o vnitŤní svět básníka, jenž
sváděl zápas o svou vlastní Mezopotamii; neodtržitelně ji spojil

s pozemsk m životem, neboé,,Mezopotamie je zemímezi proudy /
amy zas ňekou kterou ráje vroubí l aÍeka bŤehy bŤehy Ťeku soudí...
Tak se uzavirá Weinerova skladba i celé jeho básnické díIo, jež
prošlo cestou pro čtenáŤe velice náročnou, alejehož závěrečné pÍi-
lnutí k pozemskému životu jako zdroji radosti a štěstí znamenázá-
roveř básníkovo vítězné poddání se zákontim poezie, básnické
obraznosti a spontánní hravosti' zp

Milá sedmi loupežníkŮ .
Viktor Dyk 1906
Druhá lyrickoepická kniha V. Dyka obnovuje žánr romantické
balady, která čerpá látku z lidové pověsti nebo siji tvoŤí v obdob-
ném duchu. Postavy, pŤíběh i pŤírodní scenérie jsou v1fsledkem zá-
měrné stylizace, jejímž prostŤednictvím je oživován ritvar, kterf
v době vzniku básně byl už dávno historickou záležitosti. Spíše než
aby tlumočil nějaké v,.izznamově vyhraněné poselství fie potlačena
i Dykova zák|adni problematika dez1|uze), má tento návrat znovu
vyvolat romantickf pocit a náladu. Erotikou prostoupená báseĎ
sugestivně pŤedvádí nerozpleten uzel vášní - lásky a zrady,
smyslného pŤilnutí k životu, vražďy a smrti. - Hlavním vtělením
romantického pocitu je ristŤední postava ,,milé..(i když je obdaŤena
někter'.fmi rysy literární psychologie ženy z pŤelomu sto|eti). Zá-
hadná žena se pŤidá v divoklch hvozdech k bandě loupežníkri (ie-
jich prehistorie jako ričastníkri potlačené selské vzpoury, datující
pĚíběh někam do l 8. století, je tu jen vedlejším motivem), patŤí všem
a všechny miluje. Její druzizavražďí krásného mladíka, kterf jí pŤi.
pomněl někdejšího milence. Krutá pomsta na knězi, kterjz v době
lidového povstání držel s pány, vyvolá v milé hruzu z hŤíchu. Je za-
bit poutník, kterého si na první pohled zamilovala a kter.j'v ní našel
vysněnou bytost. Těsněji než s jin;fmi se sblíží s jedním z pŤíslušníkri
tlupy, a ten je sv1Ími druhy zabit, neboť porušil dohodu o rovno.
měrném rozdělení lásky milé mezi všechny. Vzápětí milá zradí tlupu
žandarm m; poslední její píseř zaznivá ve chvíli, kdy milá nosí
polní květiny k šibenici, na níž se všichni houpají. - Mnohé z epi
zoď|ze pochopit jako motivaci milenčina jednání, ale jednoznačně
to z básně nevypl1fvá: ana|yza pÍíčinného spojení událostí tu ustu-
puje pŤed v1fsledn1im paradoxním dvojzvukem lásky a zrady. Je to
dáno i zlomkovitlm zprisobem,podání, ve kterém zcela chybí
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autorská Ťeč. Jsou tu jen monology postav' z nichž každ1 tvoňí
krátkou báseř; hlas rnilé se stŤídá s hlasy loupežníkri, jimž pŤede-
vším je svěŤeno sdělení o prriběhu událostí; projev milé je pŤevážně
lyrick!. Vždy jsou to lapidární shrnutí životních situací a citov ch
stavri' Někdy dostávají podobu písně nebo rozsáhlejšího mluvené-
ho projevu. Cel1f děj je tedy fragmentárné naznačen v samostatn;ich
vfjevech; místo epického probíhajícího, souvislého času tu máme
pŤetržitou ňadu lyricklch okamžikri. Také motívy v rámci básní
jsou kladeny vedle sebe bez logicklch spojri, v krátk1fch riryvkovi-
tfch větách; propojení obstarává spíš lyrické opakování slov, ref-
rény apod' Tato trŽkovitost má vyvolat i dramatick! ričin a napětí:
je tu sugestivně zpiítomřována situace psancri - život zatlačen do
krajních poloh se ani ve svfch spontánních projevech nemriže plně
rozvinout. Podobn1f citov1 odstín tragikou sevňené krásy mají i pŤí-
rodní líčení, inspirovaná divokou krajinou krkonošskou; namnoze
pŤinášejí jen znaky romantick5ich scenérií. Také sdělení o činech
a prožitcích se opírá o nerozlišená souhrnná pojmenování cel1fch
prožitkovlch komplexri (hŤích, msta) nebo o vyrazné izolované
detaily nabité obecn m smyslem (niž, jtzva, oprátka). Mámivá
opojnost básněje tedy na všech rovinách opŤena nikoli o rozvinuté
zobrazení, ale o dramatickou kombinaci osamostatněn;|ch proti-
kladnlch prvkri, jejichž skoro heslovítá oznaéeni získala v kultur.
ním v1fvoji - ve folklÓru i v tvorbě umělé - celé rozlehlé okruhy
qfmluvn1fch asociací.

Ve veršovaném Prologu autor vzpomíná, jak pŤed sedmi lety
z pŤírodního dojmu a romantické nálady vyvstalo pocitové jádro
skladby. (Závérečné číslo bylo napsáno r. l897 a publikováno ve
sbírce Sila života o rok později.) PŤedevším však tu nacbázime ná-
znaky celkového vlkladu knihy, a to prostŤednictvím literárních
odkazri. Slova o ,,radosti ze zIa,, ukazují k dekadenci a k imoralis-
mu na zprisob F. Nietzsche; toto heslo je však uvedeno ironicky'
jako piedpokládaná nevfstižná nálepka pŤedpojaté kritiky: ,,ra-
dost ze z|a,, tu totiž vystupuje jako hrn celé Ťady motivri, které se
zálibou ve zlu nemají nic společného - taková j e vyzva,,In tyran-
nos.. ze Schillerov1i'ch Loupežníkťl' a také ,,bolest tmy.. a ,,plaché
zmatky našich srdcí.., tedy bezelstné prožitky literárního mládí
Dykovy generace. Další odkaz míŤí k osudové tragédii německé
romantiky (cituje se Grillparzerova prvotina Pramát), ale i to je
spíše matoucí: v Dykoqfch zločincích a mstitelích je jen náznak
spravedlivého zbojníka, kterého Prolog točně vyzdvihuje proti
,,světIrim vlasti.., tj. soudobych pokrotlych Čech. Spíše v tomto
komentáŤi než v charakterech sam;fch mrižeme spatŤovat vzdá|e-
nou souvislost s typy společenskfch vyděděncri z anarchisticky za-
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barvené tvorby Dykov ch vrstevník (Šrámek, Toman). Dykova
skladba nechce bj't obrazem konkrétně motivovaného společen-
ského odboje. Také monolog jednoho z loupežníkri žalujícího na
osudovou nutnost je tu spíše jen jedním z pÍiznak.ú romantiky.
Jádro Milé sedmi loupežníkri je v tom, že - opírajíc se o umělecky
pŤetvoŤenou tradici literární - znovu vytváší svět velkfch vášní,
pŤivolává ho zpět jako pŤešlf sen, vidinu elementárních skutkli.
V tom jsou Dykově baladě relativně nejb|íže soudobá díla autorri
Dykovi jinak vzdálenfch, jmenovitě prozaick! cyklus Černí my5-
livci R. Svobodové (1908).

Milá sedmi loupežníkri je součástí Ťady tŤí lyrickoepick1fch knih
Dykova mládí. PŤedchozi Buíiči (1903) jsou ana|yzou zroďu z|a
z pÍičín sociálních a patologickfch; jsou zaměŤeni k minulosti
hrdinri a balada se tu prolíná s veršovanou povídkou. Následující
Giuseppe Moro (|9|1), pŤíběh renesančního moieplavce, bezohled-
ného dobyvatele a pokorného poutníka k domovu' je prostoupen
etickou problematikou nadosobního závazku; hnacími silami lid-
ského jednání jsou tu budoucnost a cíl. Milá sedmi loupeŽníkli stojí
uprostŤed a nechce ana|yzovaÍ ani Ťešit žádnou problematiku; míŤí
k pŤítomnosti silného prožitku aneptá se po jeho pŤíčinách ani dri-
sledcích. Dokonce na něj ani neuplatřuje hodnotová kritéria -
s vljimkou právě kritéria síly. mč

Moji pŤátelé - Jakub Deml 19t3
Moji pŤátelé, v poiadí šesté Demlovo dílo, jsou souborem básní
v pr6ze,v nichž se apostrofují nejrriznější květiny. Každá jednotlivá
květina je oslovena básníkem, kter! s ní vede dialog, chce odhalit
její tajemnou jedinečnost, aby v ní nalezl sám sebe i smysl krásy
(''...člověk se chvěje, že tvoje poupata každlm okamžikem mohou
rozpuknout a Že se pŤitom stane veliké Zjevení Krásy.. - Blatouch).
I kdyžje záklaďní zornf rihel básníkova pohledu pln něhy a lásky,
pŤesto tyto apostrofy nejsou naivní' františkánsky prostou oslavou
pŤírody, ani idylou rozkvetlÝch luk a zahrad; vše probíhá na tem-
ném horizontu básníkova prožitku ohroženosti lidské existence
smrtí. Květiny jsou zástupnym symbolem světa krásy, záztaktl
a něhy, kter1i stojí v pŤíkrém protikladu k temnému světu utrpení
a smrti. Jediná moc, jeŽ mriže tuto protikladnost smíĚit, je láska
(''...a my toužíme' aby se milovalo nezištně, nevinně a věčně.. -
Vstavač); proto má většina Demlov1fch textri charakter vášnívé rni.
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lostné exaltac e, jíž chce básník sjednotit své bytí se vším stvoŤenlm
a tak proměnit smrt v integrální součást života (,,A budu-li jak ty
květinou, všechno se rázem změní, a mnohé věci pominou, snad
také utrpení.. - Tulip n). Láska, měnící vztah subjekt-objekt, dává
klíč k životu, její mocí pňeklene člověk propast, která ho dělí od dru-
hého i od světa pŤírody a věcí. Jakmile je tato propast pŤeklenuta,
vše souzní se vším, piíroda i věci kolem nás se stávají našimi bratry
a sestrami, nabizeji nám své barvy, tvary i vrině jako nepŤebern!
zdroj krásy. Tato proměna, dosažená vzepětím básníkova citu,
pŤedstavuje základní hybnou sílu Demlovy básnické aktivity
v Mfch pŤátelích. Jeho exaltovanj poměr k realitě také vytazně
ovlivŘuje formální vlstavbu těchto básní v prÓze a je nositelem silné
dramatičnosti. Hlas lyrického subjektu se táže, prosí, apeluje, kvě-
tiny konejší a usmiŤují - hlasy se proplétaji avytváÍejí jakjlsi snou}
dialog, plnf zámlk a nezodpovězenych otázek. Do volně plynoucí
pr6zy vpaďá zcela neočekávaně verš symbolistické hudebnosti, jin-
dy pčeqranf , záměrně arytmick rozhovor, a tak vzniká zvláštní
osf'bit1f tvar, jejž bychom mohli nazvat melickou prÓzou' I když se
v M1fch pŤátelích pohybujeme ve snovém světě básníkovy imagi-
nace, kde není ani času, ani lidí, pŤesto nejsme v Ťíši podvědomí
a surrealistick1fch nahodilostí. Vše je demlovsky ,,uzemněno.., pod
konturami snové vize je pevná prida rodné tasovské krajiny (na
Ceskomoravské vysočině) s její květenou, probleskuje zde tváÍ
mrtvé matky a milované sestry Matylky izážitky zčetby a z neustále
prožívané katolické liturgie.

Zák|ad pro čtenáŤské vnímání M;fch pŤátel tvoŤí pochopení
Demlovy zvláštní osobité obraznosti (','..žádn! hlas a žádné pís-
meno se nevyrovná vidění.. - Lilie bíl ), která má v podstatě
bipolární charakter; na jednom pÓlu je až mysticky vizionáŤská,
druh1f její pÓl pak pŤedstavuje silná smyslovost' Jednotlivé názvy
květin jsou jaklmsi tematick1fm klíčem k plynoucímu toku píed-
stav a obrazri, jenž byl vyvolán básníkov1fm setkáním s realitou.
Stačí nepatrn;.f dotek, okouzlení barvou, vuní či tvarem a básník
svou'obrazností vše proměřuje a staví do noqich a nečekanlch
souvislostí. Jedna asociace stŤídá druhou akaždá z nich vyvolává
bezmáIa nedohlednf proud pŤedstavovanych souvztažností
a vzpomínek, které pak dohromady vytváiejí Deml v zvláštní
snově reáln básnic{f svět.

V složitém p dorysu Demlova díla pŤedstavují Moji pŤátelé spo.
lu s knihou básní v proze Miriam (1916) jak si protipÓl k dvěma
vrcholn 'm knihám básníkova prvního tvťrrčího období (Hrad smrti
- |912, Tanec smrti - 19|4),jež jsou pŤeplněny temnou rizkostí
o bytí člověka, které je neustále negováno smrtí. Z tohoto drama-
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tického konfliktu života a smrti hledá Deml vfchodisko anacbázi je
v pokorné a všeobjímající lásce ke všemu živému. Y Miriam je to
láska k Ženě,v Mfch pŤátelích je to pak láska k pŤírodě, květinám
a lidem.

Moji pŤátelé jsou rozhodně nejpopulárnějším a nejčastěji vydá-
vanym Demlovym dílem; básník na něm pracoval bezmála aŽ do
smrti. Neustále pŤebudovával kompozici sbírky, měnil rozmístění
jednotliv1fch čísel a rozmnožova|jejich počet. Moji pŤátelé nejsou
ovšem jen jedním z klíčovlch děl pro poznánísložité a rozporuplné
tvorby Jakuba Demla. Sehrály i v1iznamnou rilohu v kontextu mo-
derní české poezie. Svlm až milostn1im a netradičním vztahem
k pŤírodě pomáhaly rozbijet konvenční schéma pŤírodní lyriky.
A svou básnickou metodou' za|oženou na virtuÓzním sdružování
asociací' anticipovaly nejeden z impulsri budoucí poetistické a sur-
realistické avantgardy; proto také V. Nezval v Moderních básnic-
klch směrech neváhal označit Jakuba Demla za jednoho z nej-
autentičtějších píedchridcri české básnické avantgardy.

lm

Mstivá kantiléna -
Karel Hlaváček
Sbírku tvoŤí jedenáct veršovanych básní a jedna báseř v prÓze;
cyklickf charakter celku je zd razněn tím, že jednotlivé básně jsou
bez titul , nesou jen označení číslicemi I-XII. Jednotu jim vtiskuje
společné téma vzdoru a msty. Toto téma je programově nastíněno
již ve vstupní básni' jež je sice soustŤeděna k intimně citovému, mi.
lostnému v ztahu, zár ov eí však pr ozr azuj e motivaci nové tematiky
(hlad a touha mstít se) i proměnu lyrického subjektu, jenž revoltuje
proti nemužně pokornému' oddanému obdivu k milence a uchyluje
se k drsnému, mstivému zpěvu. A poté již následují odsubjektivo.
vané samostatné v jevy, baladické zkratky apÍízračnévíze, obrazy
lidského hoŤe, utrpení i kruté msty' obrazy bouŤících se štvancŮ
a vyděděncri. Básník je vesměs situuje do historie, kde pro nětalézá
rozmaníté pŤedobrazy. Jednou je to revolta Geus , holandsklch
vzbouŤenc proti španělskym vojenskym a církevním utlačovate-
lrim, kteŤí uchvátili zemi (ll., Xll'), podruhé vzpoura sedlák proti
bohu v blasfenrické modlitbě mužri toužících nejen po chlebu, ale -
k vlastní hanbě a vzteku - i po želách, jež jim hladem pomňely
(III.). Jindy mrižeme za gesty msty nalézat vzdálené ohlasy němec-
k]|'ch selskjrch válek (tX.) i osudri sekty novokŤtěncri, která spojo-
vala radikální náboženské reformy se sociálně revolučními promě.

1898
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nami (X.). Tyto obrazy se stŤídají s náladov1Ími verši, scenériemi
pŤízračn;fch krajin; na rozdíl od revoltních vfjevri se tu silnějí ozfvá
pocit marnosti a rezignace.Y závěru se sbírka apostrofou milenky
zase vrací k subjektivně intimní tematice. NáŤkem nad mrtq|'m
královstvím Geusri se uzavírá jak Hlaváčkova individuální revolta,
tak obrazy stĚedověké historické vzpoury' do nichž básník promítl
tu svou, v nichž ji objektivoval a vlastně ukryl. V Mstivé kantiléně
se totiž nesetkáváme s typickou dobovou autostylizací, v níž by se
básník bezprostŤedně ztotožnil s postavami sv1fch historick1fch ob-
razi; vzájemná souvislost je jen naznačena v rivodnich a závéreč-
nlch verších kníŽky.

Ve sbírce ovšem nejde o historické obrazy v plném slova smyslu'
Z H|aváčkoYfch vftvarnfch kritik těchto let je ostatně zÍejmé, že
básník látku nečerpal bezprostŤedně z dějinnjch událostí, že se tu
prostŤedníkem stalo vytvarné dílo (Hlaváček sám byl vynikajícím
grafikem a kreslíŤem)' zejména kresby německého malíŤe J. Sattle-
ra, ktery zobrazova| v1fjevy z těchto stŤedověk1fch sociálních bojri.
A tak Hlaváčkovy scény pÍedstavují ostŤe hraněné, eliptické kon-
strukce fantaskních dějri' které jen vzdáleně a v náznacich se pŤi-
hlašují k historick;fm událostem. Drisledně provedená, vše prostu-
pující stylizace (včetně záměrného vlběru odpudivfch motivri, pŤí-
znak choroby, slabosti, nesnesitelnéh o zužení žív otních možno stí)
je mění ve fragmenty pŤízračného světa, jak1f v této podobě neexis-
toval, a pŤece má schopnost znepokojivě poukazovat k reálnym,
ukrytfm, vlbušn1fm stránkám moderní skutečnosti rozeklané nej-
ostÍejšími rozpory. Prriběh těchto dějri, ač často jednoduch!
a logick!, pro zamlženost aktéru i motívri jejich jednání nablvá bi-
zarně tajemného, ale také otevÍeného, mnohoznačného smyslu.
Tak je tomu v pŤíběhu krysaŤe z XI. zpěvu i jinde' Tu všude vládne
neurčitost a náznak, vnášející v tyto vljevy prvky lyrismu. Tento-
krát však s v'.fraznym záměrem dekultivace skutečnosti, se snahou
zdriraznit její drsné, disharmonické rysy. Lyrick! charakter sbírky
dále posiluje i rytmická a zvuková složka veršri. Hlaváček záměrné
ochuzuje svrij slovník opakováním slov stejného vyznamu, uživá-
ním slov zvukově podobn ch rrizného vfznamu, a tak dává svlm
verš m vyrazné eufonick! (hudební) ráz; lexikální monotonie se
pŤitom uplatĎuje i jako činitel vyznamovy, stupřující staticky ráz
jednotlivlch v1fjevri (inspirace malíÍskym uměním) a pňedevším re-
zignovanou náladu veršri. Tím vším se jednotlivé básně Mstivé
kantilény i sbírka jako celek stávají nevšedně procítěn;fm, jednotně
v lyrickém tvaru provedenfm, zdánlivě odsubjektivovanym sym-
bolem básníkova nejosobnějšího vztahu k soudobé společnosti,
vztahu vzdorného, nenávistně ťltočného, prudce vzplanuvšího' ale
také rvchle se vzdávaiícího.

Mstiví kanti|éna - Karel Hlaváček

Není pochyb, že v této labilitě i v jisté exkluzivitě básníkov1fch v1f-

ievri a vizí, v jejich grotesknosti a bizarnosti se odrazila Hlaváčkova

brí'lušnost k dekadenci a k družině kolem Moderní revue; životní
motivace básníkova postoje však vyvěrá z hlubších zdrojri. Tkví
v básníkově chudobě, v jeho instinktivním proletáŤství, které pro
něho znamenalo pčedevším na vlastní križi vyzkoušen1Í prožitek
bídy a hladu' vědomí společenské vyděděnosti nutící ke vzdoru.
A ták na rozdíl od artistní stylizace pÍedcházejíci sbírky PoZDĚ
K RÁNU se Hlaváček Mstivou kantilénou pŤiŤadil k onomu
proudu českého symbolistického básnictví, jemuž symbolistické
vyrazové prostŤedky (obraznost, hudebnost a zejména vytváŤení
monumentálních, obrysov é zachy ceny ch postav j ako reprezentan-
tti revoltních postojri) poskytovaly možnost básnicky vyjevit napětí
mezi básníkem a společností, vyjádŤit rozchod s ní i prozatímmarné
hledání nov;Ích společens(fch jistot: t.edy po bok Sovovfch knih
ZLOMENA DUSE a VYBOURENE SMUTKY a Neumanno-
v1fch sbírek Jsem apoštol nového žití.'., Apostrofy hrdé a vášnivé a
Satanova slávamezinámi. PŤitom tím' že jednotlivévzájemně proti-
kladné faktory vlastní subjektivity dovedl Hlaváček proměnit
v básnick1f tvar a žepro ně nalezl i sjednocujicívytaz,v němž takŤka
současně se uplatřuje navzájem kontrastní gesto revolty a zmaru,
touhy po absolutních hodnotách i rezignace, vfbušná síla i slabost,
projevil se jako ,,nejvyslovenější, nejplněji a nejryzeji, nejvlastněji
lyrick! talent... moderní generace.. (Šalda). Proto nepŤekvapí, že
sbírka Mstivá kantiléna patŤí k tomu nejživotnějšímu' co nám
zanechala česká lyrika devadesát1fch let. zp

Na vlnách TSF . Jaroslav Seifert 1925
TŤetí básníkova knížka (TSF : Télégraphie sans fil, tj. rozhlas) je
věnována ,,Teigemu, Nezvalovi, Honzlovi.. a uvedena motem,,Na
tváŤi lehk]il žal, hlubok:f v srdci smích.o, ktery žertovně parafrázuje
verš Karla Hynka Máchy. Na začátek sbírky isou umístěny dvě
básně programového rází, Guillaume Apollinaiie, vyznání o6diu.'
francouzskému básníku, jednomu ze zak|adate\ri moderní poezíe,
v Zhavé ovoce, kteráje zformulovanou poetikou a básnick1fm vy-
jádňením generační zkušenosti. oddíl Svatební cesta (nazvarty
podle své ťrvodní básně) zahrnul verše inspirované cestou do Fran-
cie a Itálie (Marseille, PŤístav, Moíe, Hotel CÓte d,Azur, Má Itá-
lie). TéměÍ trojnásobná svym rozsahem pŤináší druhá část sbírky
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S excentrick}im názvlm Zmrzlé ananasy a jiné lyrické anekdoty
v pestrém sledu a vyna|ézavé tiskové rípravě r znorodé básně pŤí-
značnych tematicklch okruhri poetistickfch dvacátych let: kavár-
ny, cirkusy, cestování' Sport a pňedevším láskajako něŽná a tklivá
hra. Řada z nich jsou lyricklmi anekdotami nebo aforismy -

k aforističnosti tu Seifert také vyhrocuje asociativní osnovu své
obraznosti - (Moudrost, Počitadlo, Básník, Napoleon),je tu i há-
danka (Rébus), obrazovábáseí (objevy), návod k navození lyrické
situace.

Svět této poezieje zeměpisně širok1f, stŤídají se tu r zná místa
i kontinenty - Janov, New York, Marseille, Azurové pobÍeŽí,
Afrika - někdy i uvnitŤ jediné básně v souvislém panoramatickém
zábéru. V tom smyslu také téma cestování jako jedné znejpÍitaŽIi-
vějších poetickfch zábav - jak bylo programově hodnoceno čes-
kou avantgardou - není pouze spjato se skutečnou básníkovou
cestou jako faktem biografie, ale je současně literárním a pro mla-
dého avantgardního básníka takňka záv aznymprostŤedkem vidění
světa v jeho pestrosti a mnohosti, jako sledu básnickfch asociací
a neotŤel;ich pŤedstav (,jízdníÍád,ta kniha básnická,,), Zároveí je
však tento svět pojat naopak až do krajnosti zríženě: je to skuteč-
nost estetická, spíš naplnění vlastní poetiky a pŤijatého Ťádu tvorby
než svébytná realita. Je pŤedstaven jako soubor emblémri moderní.
ho věku a moderní senzibility, v němž se nejnovější civilizační vy-
moženosti prostupují se světem zábav a pouťoqfch atrakcí, pomí-
jivfch smysloafch vjemri a exotiky dálek' Lehce koketní pohled na
současnost a pŤedevším na civilizaci dŤíve Seifertem jednoznačně
odmítanou spojuje v této lyrice bratry Fratellini' Miss Gadu-Nigi
na visuté hrazdé, námoŤníky, černochy, nevěstky (teď jiŽ ne trpící
ženy, a|e dárkyně slastnych okamžikri pomíjivé a nesvazujíci roz-
koše) s vynálezcem Edisonem(Žárovka). Rozpory skutečnosti, vál-
ka (v motivu francouzského básníka Blaise Cendrarse, jenŽ v ní pŤi-
šel o ruku), i ruská revoluce (v motivu básníka Majakovského, je-
hož revoluční patos sezdábltj1ž mrtev) se ozfvajíjen vzdáIenym
echem a jsou pŤeklenuty vtipem. Jen místy pod ním ožívá v motu
popŤen1f máchovskf smutek' novodobé',malkontentství.. uvědo.
mující si iluzívnost vyvolaného obtazu (,,B;fti rybáŤem na Sahaňe /
a kapitánem lodi která nemá dna / hle to je vše co nám zbyvá., , Bj,ti
rybáŤem). Ve svém celkuje svět pňedevším pojatjako atrakce a hra,
jako kaleidoskop vjem ; i dojmy z cízích zemí se tu ozyvaji pŤede.
vším neurčitou básnickou atmosférou, víc jako jména a asociace
s nimi spojené než jako poznávané skutečnosti. A také poezie je
pojata jako hra a v tomto smyslu mizí pŤeděl mezi ní a realitou
jako jejím pŤedmětem. Nové pojetí skutečnosti a funkce básnictví

Na vlnách TSF - Jaros|ar Seifert

(srovnej charakteristiky poezie jako ,,podušky nudy.., ,,medového
měsíce..) zásadné proměiluje i pŤedstavu o statutu básníka, na-
plřuje totiž poetistickf sen o kultuŤe, v níž básnit mriže každ!. Je
iak současně i vybídnutím k následování: k estetickému osvojení
světa, což tady současné znamená osvojení světa jako světa estetic.
kého' světa, kterf je básní.

TŤetí Seifertova knižka, jakkoliv by|a zčásti pŤipravena pied-
chozi knižkou Samá laska (1923), vyvolala v české literární ve-
Ťejnosti jisté pŤekvapení. Seifert pŤijíman jako autentick! prole-
táŤskj' básrtík se v ní jednoznačně pŤiklonil k programu českého
poetismu. Dobová recepce sbírky byla tak do značné míry podmí-
něna postojem k prvním vystoupením poetistri a jejich koncepci
umění. Kritika na pozadí revolučního patosu prvotiny MĚsTo
V SLZACH zaznamenáva|a značné zjednostranění, okleštění rea-
lity ,,v galantní hravou idylu.. a ,,rokokovost... PŤíznivě pŤijal sbír-
ku F. X. Salda v souborné recenzi Nezvalovy PANTOMIMY
a knížky Seifertovy. Odmítl v1ftky z obratu k subjektivitě poukazem
na objektivismus básnické metody: ,,zde se básní, jako někdy venku
hŤmí nebo mrzne a taje, svítí slunce a duje vítr' . '.. V programovém
odromantičtění postavení básníka jeho sblížením s diletantem,
v okázalém ,,estetickém komunismu.. naznaÓíI piítomnost spojo-
vacího článku s revolučním gestem prvotiny a jejím lidov1fm lyric-
k;fm hrdinou. Jakkoliv ocenil zajímavost experimentu, i Šalda
pŤedpokládal' že není sám o sobě dostatečn 'm pŤíslibem pro bu-
doucnost. Také Seifert se od své ryzí poetistické knížky - která
si i v kontextu poetistické lyriky (Nezvalova PANToMIMA aj.,
Bieblova sbírka Zlatjlmi Ťetězy aj.) dovedla najít osobitou polohu'
ať jíž v dočasném tíhnutí k anekdotické antitetičnosti, či v nápově-
dích zpěvně stylizované melodie -brzy distancoval. V dalších vy-
dáních sbírka vycháze|a bez Ťady poetisticklch hŤíček a bez ná-
padné grafické ripravy; (do jejího titulu Se dostal pťrvodni názey
oddílu Svatební cesta)vlbér i rezignace navizuáIníprisobení textri
daly - ve smyslu tendence dalšího Seifertova {voje - právé ná-
znakrim plynulé, písřové intonace verše vfrazněji vyniknout.

vm
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Naše paní Božena Němcová .
František Halas 1940
Monotematick cyklus básní byl psán a vydán k 120' v1fročí naro-
zeni Boženy Němcové' které se v době nacistické okupace stalo
jednou z vlznačnych pŤíležitostí k pŤipomenutí demokratickfch
tradic české kultury, hodnot zakládajících národní existenci. Ve své
definitivní poválečné podobě (po vyŤazení jedné a začlenění jiné
básně) má sbírka pevnou a prrihlednou kompozici. Za vstupním
oslovením následují čtyŤi čtveŤice básní vztahující se postupně
k mládí B. Němcové, k její chudobě, smrti a konečně k jejímu tvrir.
čímu odkazu první a druhá část jsou společně rámovány verši in-
spirovanymi mladistv1fm a pozdním portrétem hrdinčinym, s pro-
tikladem uhrančivé krásy mládí a tváÍe poznamenané krutlmi
životními zkušenostmi. - První čtveŤice - kromě zrozeni sloves.
ného umění básníŤčina - mírí k jádru ztroskotání manželského
života B. Němcové s pŤedčasnfm sřatkem oslavenlm na jiŤinkové
slavnosti skalické a žalostí erotického neporozumění. Další čtyŤi
básně sugestivně zpŤítomřují bídu osamocené spisovatelky a její
konflikt se zámožnymi pŤíslušníky vlastenecké obrozenské spo-
lečnosti neschopnfmi jí pomoci: invektiva proti sobectví syt;ich je
qfslovně aktualizována i vzhledem k modernímu panstvu. Ve spo-
jení s folklÓrními motivy mají verše o hmotném nedostatku Něm.
cové také vyznam pozitivního poukazu k básníŤčině všestrannému,
bezprostŤedně žitému spojení s prostlm lidem, jehož ctnosti sdílí
a ve svém díle znovu prociťuje. Zďe je i zdroj Halasovy stylizace
Němcové jako moderní světice, opět v duchu lidov'.fch legend. -

Dramatická scéna umírání (s motivem korektur Babičky a s verši
o posilujícím prisobení knihy vyrostlé z utrpení) a elegie na básníi-
čině hrobě uzaviraji drsn;f a zárovei něžn;|i pohled na život a smrt
největší české spisovatelky, vyzdvihující disonantní rysy anayazu-
jící v tom na Halasovu tvorbu tňicát ch let. V duchu tragického
pojetí spatŤuje Halas pŤekonání tíživlch životních okolností
v mocném nadosobním činu básníŤčiny tvoiivosti, ktery se vepsal
do dějin národní kultury a podnes, živy, prisobí mezi námi. V po-
slední čtveŤici básní hledí Halas na dílo Němcové skoro vllučně mé-
diem jeho jazyka jako evidentní hodnoty historické, etické i es-
tetické, otvírající prostor všem hodnotám ostatním a spjaté konti-
nuitou s usilováním novodobé literatury. Halasova Němcová vy-
zbrojila a zjemnila mateÍštinu k plnění těch nejnáročnějších ríkolri,
učinilaji schopnou vyslovit společenskou vzpouru' vzepéti odvážné
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metafyzické myšlenky, monumentální prostotu, sladkost, rísměv,
lidovou moudrost. Verše o Ťeči B. Němcové jsou tedy zhodnocením
celého jejího dí|a.

Slovesná tkáĎ sbírky vycházi z tychž zdrojri, které jsou vyzdvi.
ženy v rovině tematické. Halasovo vyjadŤování kombinuje intelek-
tuální metaforu s formulacemi ve stylu lidov1fch rčení a pranostik;
užívá malebn;fch lidovfch názvri pro pŤírodní motivy i situace
všedního života, zkoumá možnosti neobvyklého slovního odvozo-
vání, pŤičemž i slova nově tvoŤená si ponechávají lidoqí odstín.
objevují se jadrné aforistické formulace a zkratkovité vfroky, které
plní roli moderní vyznamové koncentrace a zárovei odkazují ke
stylu folklÓrní tvorby. od lidov ch žánrri vychází i rozmanitost
básnick:fch stylizací,ježkaždé básni dodává individuální rá4 vedle
rriznfch typri písně, Ťíkadla, dětského folklÓru nebo náhrobního
nápisu se tu uplatĎuje Halasem často užívaná forma litanie, chva-
loŤeči s opakujícími se a paralelními apostrofami oslavované osoby
(Chvála naší paní);tato forma tentokrát není travestována, upíná se
k tomu, co básník skutečně pokládá za nejvyšší lidskou hodnotu.
Snad nejv1fznamnějším HalasovÝm zdrojem je však v této sbírce -
i ve shodě sezávažnymzájmovym okruhem B. Němcové - lidová
pohádka. Halasova hrdinka b1fvá obklopena pohádkoÚmi by.
tostmi, které jí pomáhají, ohrožují i děsi. Nejv.fznamnější báseĎ
s tematikou chudoby pŤedvádí bídu jako devítihlavého draka a spi-
sovatelku jako pohádkového hrdinu nuceného stínat jeho hlavy;
hlavy' tj. projevy bídy, jsou pŤitom pojmenovány parafrázovanymi
nebo piímo citovanj'mi hovorovlmi riryvky nejběžnější pŤímé Íďi
jako ,,Kouska chleba není.. apod. V postavě Němcové se prolíná
zázračnost pohádek s všedním dnem chudé ženy (Halas ho vyjádŤil
už r. |934 v básni Dělnice). Zďánlivé prrihledná struktura sbírky je
složena z protikladri na rťtznych rovinách. ohrožení národní exis-
tence se tu čelí poukazem k bohatému vnitŤnímu zvrstvení národ-
ního života v jeho všedních i svátečních, kolektivních i individuál-
ních projevech. Pohled na dějiny není idylicky, velikost vyznamné
osobnosti je pŤedvedena v konfrontaci s malichern m prostŤedím,
a nejen ve vítězstvích, ale i v pustošiqfch stopách, které na člověku
zanechávají životní porážky. PŤi hledání koňenri a opor existence
ohroženého češství se Halas - pŤes všechno takŤka zbožné chválení
své hrdinky - neobrátil k národní apologetice.

V tom se Naše paní Božena Němcová zaÍazajek nejlepším z čet-
nlch děl mobilizujících národní tradice a vyuiívajicich pŤetvoŤení
sociálně pŤíznačnjch slovesnych stylri spjaijch s ruzn1fmi sférami
národního života. Nejbližší je ovšem sbírce, psán k téže pŤíležitosti,
Seifertriv VějíÍ Boženy Němcové. Halasovym hlavním ždrojem ži-
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votopisnym by|a vyznamná, v době vyročí znovu s velk1ím rispě-
chem vydaná monografie V' Tilleho.

Protifašistické' demokratické poselství sbírky bylo v okupační
situaci dokonale pochopeno širok1Ími Vrstvami čtenáŤrj. V této
atmosféŤe jednoznačně promlouvaly i skryté vlroky o pŤe-
chodnosti okupace a o chvále tomu, kdo se nepoddá surovému tla-
ku doby. (Tato báseř At,se stalo musela b]|'t v někter]ich válečnj,ch
vydáních z cenzutttich drjvodri potlačena, podobně jako statečn1f
závěr poslední básně Chvála naší paní') nlč

I.{esrozumiteln sYaqÍ .
Antonín Matěi Píša 1922
Cyklus veršťr z roku l920, věnovan 'Z. Kalistovi (ednotlivé básně
jsou dedikovány dalším autorovym pŤátelrim ztvoÍící se básnické
generace - J' Wolkrovi, J. Knapovi, S. Kadlecovi) a s pŤedmluvou
F. Gotze, zaujímá osobité místo v mladé, těsně poválečné básnické
tvorbě' neboť se v něm prolínají téměŤ všechny dobové tendence
pÍíztačté pro tuto poezii' Sbírka tak více než jiné umožřuje ná.
zorně poznat podněty a zdro1e, o něž se mladá generace opírala,
i její názorové a umělecké zrání.

Také Píšovi v této knížce nejsilnější vfc|tozízážitky poskytla svě-
tová válka a po ní následující revoluční vímach, a to i pŤesto' že ani
jedno, ani druhé netvoŤí vlastní náplĎ jednotliv1fch básní. Naléha-
vost těchto proŽitkri vystupuje tujiž zprostŤedkovaně: rozdychtěné
smysly se opájejí radostí z mírového života, 1ehož prosté dary zda-
leka nejsou něčím samozŤejm;/m; vždyť byly v právě pŤekonan ch
letech války každému odpírány. Spolu s revolučním kvasem otvírá
nyní mír široké možnosti mládí, kterému pŤipadá všechno na do-
sah: ',Dvacet je nás / To mlad1fch let / My / Jásáme že s hlemyždích
beder ocitli jsme se opět na zemi l Běžíme kam nás oči nesou..nebo
jincle ,,Milujem neznámou cestu / od srdce k srdci od města k městu
/ Nože ostré jako hvězdy polykáme bezbázně f Žesenámv hrdlech
jásav;fch vzpÍíčí,'.

Těsně poválečná vlna vitalismu, pÍíznačná zvlášté pro Píšovu
první sbírku Dnem i nocí zr. 1921, se však v Nesrozumitelném sva-
tém dělí o své místo se snahou pňetvoŤit svět k vlastní podobě č1o-
věka, zabydlit ho láskou, odzbrojit jeho temné síly kŤesťansky po-
jímanou pokorou a proměnit všechno, co básníka obklopuje, v dri-
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věrně blízké, polidštěné pŤáteie člověka. Nástrojem této proměny se
stává pĚedevším personifikace (',Vlaky poklekly pŤed mym obra-
zemÍa slunci / domy chodily po ulici..)' Do antropomorfizovaného
souručenství lidí a věcí vstupují pak i mrtví, pŤedevším ti ze světové
války, ale i tehdejší nezbytná básnická rekvizita, andělé (,,anděly do
vojensklch šatri oblékli..), vstupuje tam však i zdrivěrněl1| a Zpo.
zemštěl1f brih, jenž ',rozb1| plot kolem zahráďky naší a udělal z ní
svět / Slunce na dosah v oblohu pŤibil / Z našich srdcí vždy vyjde /
Do našich dlaní prijde spat / Nikdy už od nás neodejde s1íbi1..' a na-
konec se v něm objevuje i sám nesrozumitelny svaty, kamenná
socha z náměstí, kterou ,,rozp1'aka|a nesmírná pŤítulnost radosti
v sadech..' V tomto pokorném pŤátelství ke světu se u Píši, podob-
ně jako u dalších básníkri mladé generace, ozyvají hlasy poezie
kňesťanské pokory francouzskych básníkri créteilského opatství
(Ch' Vildrac, R. Arcos, G. Duhamel aj.), kteŤí tehdy byli u nás
horlivě čteni a kteŤí doufali kŤesťansky zabarvenym humanismem
obrodit svět. VytvoŤili pŤitom jednu z nejosobitějších odrrid evrop.
ského expresionismu, vyrazně se odlišující od jeho privodní ně-
mecké podoby.

Projevy vitalismu i kŤesťanské pokory však v Nesrozumitelném
svatém pŤekryvá a stává se pro celou sbírku určujícíještějiná' právě
tehdy mladou poezií objevovaná vyrazná tendence' vliv apollinai-
rovské poezie, zvláště Pásma. Píša tu podobně jako Apollinaire
vytváÍí polytematickou báseí: souiadny, takŤka nečleněny proud
zachyceny - pravděpodobně poprvé v české poezii - bez inter-
punkce, proud pln! pohybu a děje, pŤeskakující odjednoho vjemu
ke druhému, od jedné pŤedstavy k další a měnící neustále i subjekt
dění, nositele akcí a vztah : ,'Kniha je písmo lásky l Mám mnoho
knih / Mám málo lásky lKaždy evangelista volá tě jinak / Nás vši
chni stejně / Pláč uslyšíš... Pocit neustálého pohybu a změny pod-
poruje i struktura verše, kter1i rovněž nemá pevn;i Ťád, osciluje mezi
veršem metricky pravidelnfm a veršem volnfm, rymovanym a ne-
rymovanym, krátk1fm a dlouhfm; drisledkem pro vnímatele textu
jsou rrizná zk|amáni a pŤekvapení, neboť nedocházíkrealizaciryt-
mick1fch, rlmov1fch í vyznamovych schémat, na které je čtenáŤ
zvykly ze své zkušenosti s poezií nebo jejichŽ naplnění očekává na
základě pňedcházející podoby textu' Píšovy básně jsou rozvíjeny
podle principu volnych asociativních pŤedstav, které se spontánně
(a vzhledem ke svému subjektivnímu privodu pro čtenáŤe často ne
zcela pochopitelně) pŤipojují k prostlm všedním tématrim dan1im
titulem básně(odjezd, Návrat, Léto, Miláaj,), Ztéto asociativnosti
také vypl1fvá, že proud drobn;ich dílčích témat neusměrĎuje logika
myšlenky, nybrž snaha o maximální citovou intenzitu souboru
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r znorod 'ch vjem ' kteréjsou stavěny souňadně vedle sebe. Vedle
apollinairovského principu má zňejmě podíl na těchto pásmech ver-
šri plnlch pÍeskokri i technika filmu, o níž se sám autor několikrát
zmiĎuje: ,,To je film jedin / Pňed božíma očima / Našima l Roz|á-
mán na barevné vteŤiny... Podobně i básník skutečnost rozkládá na
její ritržky, stŤípky, jež dohromady dávají obrazy již nijak nepo-
dobné privodním pŤedmětrim. Na rozdíl od Apollinaira Píša svá
pásma skládá, podobně jako film, z konkrétních děj a věcí' vládne
t! ryze pŤedmětné vidění zbavené citově vyznavačskych i reflexív-
ních partií. Píšovy motivy jsou sice blízké intimně citové sféŤe, mají
silné subjektivní zabarvení, ale to se projevuje pouze volbou téma-
tu,závaŽného pro lyrickf subjekt nebo spíše jen titulu, v1fchodiska
a odrazového mristku, zněhoŽvycházejí - opět subjektivně pod-
míněné - asociace pÍekr;fvající racionální logiku básně.

Další pŤíznačn;í rys, kterf ve sbírce vystupuje sice skrovně, nic-
méně činně, je básníkova hravost, která pŤechází v humor. Tento
humor má zde své specifické a dalo by se Ťíci dobově obecnější rysy;
projevuje se totiž jako vědomá poetizující naivita, a to jak v detailu
(,,Na prahu světa je nádraží / To je co nohy podtáži,,), tak jako qf-
znamná součást v1fstavby celé básně: ,,Píšu teď barevné nevěstě /
}i{ilá lProsím vás abyste sezítra ve 12 hodin zastŤelila / Nejlíp
v Ž1žkové tŤídě pod okny jeho / Ne snad nad strží v malovaném
lese..' V těchto Ťídk]í/ch humornych pasážích sbírky není těžko ob-
jevit prvek poetického naivismu, jak ho zláme také vrané poezie
Seifertovy' Bieblovy nebo Fričovy (viz UMELE KVETINY)' pr-
vek, ktery později pŤešel jako jeden z konstitutivních rysri do po.
etismu: Píša ovšem poetismus ani jako básník, ani jako kritik ne-
pŤijal' a dokonce stál v houževnaté opozici proti němu, nicméně
náznaky jeho básnick1fch postupri mrižeme shledávat i v jeho ranější
poezii.

Píšova sbírka se tak ocitá na kŤižovatce osobního vlvoje i v voje
české poezie dvacátfch let. Básník po vitalistické prvotině zkon-
centroval v Nesrozumitelném svatém nejpodstatnější qfboje, jež
charakterizují mladou českou poezii na počátku dvacát1izch let;
hned v následující knize verš Pozdravy (l 923) je však opustil a za-
měnil za málo spěšn1f pokus o rétorickou poezii proletáŤskou, na-
čež pŤikročil k subjektivně laděné poezii osudovosti (Hvězdy ve vl-
nách |924, Hoíící dúm |925); azatímmladá česká poezie na základě
obdobn1fch postupri a těžíc z nich se vyhranila ve dva vlrazné
proudy: proletáŤskou poezii (Píša se tehdy stal jejím prisobiq|m
mluvčím jako kritik) a poetismus, jež vytváŤejí základní napětí
i podobu celé básnické tvorby prvni polovíny dvacá|fch let.

zp
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Sbírka časové politické poezie je věnována J. V. Sládkovi;její vy-
dání následovalo krátce po JitŤních písních (l887)' knížce vlas-
tenecké lyriky. obě sbírky reagovaly na tehdejší neutěšeny stav
domácích politickfch poměr , byť se nevázaly na určité konkrétní
události (v Nov ch písních se vyskytují i verše z počátku osmdesá-
tfch let). Jestliže však v JitŤních písníchpÍevažova|y básnické apo.
strofy a vyzvy (zejména k národní svornosti, proti politické pasivitě
a pocitrim národní malosti)' Nové písně obsahují mnohem bohatší
škálu postojťr i užitfch postupri. PŤedevším sbírka pŤináší širší po-
hled na domácí situaci: vlastenecké téma v ní doplĎuje vyrazny zÍe-
tel sociální; v kníŽce se objevují i ukázky Cechovy historické epiky
aznačně v ní narristá podíl reflexívní složky' která nab1Ývá pŤevahy
i nad pŤímou didaxí v1izev.

Profil subjektu se rlsuje hlavně ve vyznavačsklch reflexívních
básních. Autorskf postoj se v nich nejeví jako jednoznačny, jak by
se dalo očekávat u politické lyriky, která má čtenáŤe získat pŤede-
všímjasn1fm stanoviskem. Ye Vstupu sbírky i v jejím Dozvukuautot
vyslovuje pochybnosti o sv ch verších' ví o mnoh;|'ch jejich vadách.
PŤestože netouží po poctách a slávě, vlastní stín ho usvědčuje, že se
i on uchyloval ke kompromistim, nutil se do šablon, pŤejímal cizí
myšlenky a zapíra| sám sebe (Stín). Cti poez7i, která povznáší nad
všednost, ale vnitŤní imperativ ho žene k jinému typu veršú, které
najdou ohlas u stejně sm!šlejících druhťr a vyprovokují skutky
(Vyznán). Má chvíle, kdy pochybuje o smyslu svého počínání,zdá
se mu rizkoprsé a malé vzhledem k všelidskfm cíl m poezie, ale
tisk a bída bratŤí ho znolrr pŤipoutávají k ,'rodnému žárť,, jenž

,,zrakŮm lidstva ka|i záÍ vyšších, krasších met,, (První struna). Ne-
cítí se proto ,,prav!m poetou.., bohem posvěcenym knězem krásy,
nfbrž jen ,,synem prostŤednosti.., ktery sice má svrij koutek cito-
v ch vznětri, ale nedovede je proměnit v ,,poezie z|ato,. (Vyznán[).
Jsou mu protivná vypínavá vlastenecká gesta v poezii i v životě, ale
zakotvení v tradici obrozenské tvorby (v1fslovně se pňipomíná Kol-
lárova SLÁVY DCERA a Čelakovského oHLASY, Havlíček,
Jablonsk1i i Tyl) i odkaz otce (patŤil k aktivním ričastníkťrm hnutí
roku 1848 a stoupenc m slovanské vzájemnosti) ho nutí k národní
problematice se stále vracet (První struna). I sokolí péro z čapky
junáka se mu vzpiíčí, když jím chce psát něžné dumy a nutí ho
k ,,táznym slokám.. (Péro sokol).

Protikladné pocity provázejí básníka i ve vztahu k soudobému
politickému dění. Váhá mezi pŤíklonem k minulosti, k síle její tra.
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dice a jejím ideálním vznětrim, a pohledem vpŤed (Zpět a vpŤed).Na
jedné straně se brání čínské zdi, která by neprodyšně obklopila do.
máciživot, na druhé vyzyvák její stavbě všude tam' kde se sahá na
národní osobitost, na rodn1i' jazyk a kde htozízhoubav|asti(Čínská
zel.

Většina Čechoqfch reflexívních básní je budována na antitetic-
kém principu. Autor v těchto vyznavačs\|.ch verších nejdŤíve vy-
sloví tezi, kterou pak popírá' popŤípadě modifikuje a pak - často
jako syntézu protikladn1fch stanovisek - vyjádÍi svrij konečn!
soud nebo apel. opírá se pŤitom o dobov! Ťečnick1f styl;jeho vliv
také blíže osvětluje ráz básníkovfch rozporu. Vyjevováním proti-
kladn1fch stanovisek' nástinem rriznfch možností, váháním mezi
nimi i jejich vyvrácením poskytuje básník čtenáŤi, či spíše poslu-
chači (celkov! táz těchto básní sbiižujících se s typem bérangerov-
ské šansony s refrénem pňedurčuje je podobně jako u V. Šolce
k pŤednesu) možnost vlastní reflexe a teprve na jejím základě pŤi-
jmout autorovo stanovisko, ZdáIo by se tedy, že básníkovy vnitŤní
sváry jsou pouh1mi ňečnick1fmi figurami' za timiŽ pňece jen stojí
jednoznačn! postoj. To však platí jen pro Čechriv poměr k spole.
čenskému dění. Jinak se za básníkovÝmi reflexemi skr.ívá skutečnÝ
Íozpor,kter;í sbližuje Čecha s lumirovsk1fm pojetím tvorby azáro-
veĎ ho od něho pŤíkňe odlišuje. I Čech se ztotožřuje s lumírovci
v novoromantickém pojetí tvorby jako vrcholu lidské aktivity, i pro
něho je básník bohem nadan věštec a soudce lidstva, i on si myslí,
že poezie má všelidské poslání a dokonce brání její ideální vzněty
pňed tyranií rozumu' kter1í by chtěIztacionalízovat cely svět a kter
i po poezii Žádá, aby Ťešila sociální problémy (Tyran Rozum). Zá-
roveĎ však celé básníkovo duchovní ustrojení, rodinná vfchova, li-
terártí orientace na obrozenskou tradici a ovšem také intenzívně
prožívaná situace národa ho nutí pŤekonávat v sobě tyto sklony ve
jménu národní povinnosti. Nedokáže to vždy azce|a ani ve své po-
litické lyrice. I v Nov1fch písních se tato rozkolísanost projevuje
protikladností jednotlivlch básní. Svou volní orientaci Čech pŤímo
ostentativně vyhlašuje v básni Švanda dudák (i tu ovšem je Švanda
charakterizován jako ,,orfej české pridy..). V protikladu k vznešené
kultuŤe plné nudy stává se Svanda s)imbolem prostého citového
projevu, kterjz však má moc rozehŤát všechny tak, že je radostí
,,pracovat a vrahy bít... A naopak v básni Ledové květy,kteráspolu
s Dozpěvem lzavirá sbírku a je tak na ni položen zv!šen;i, ď raz,
autor oslaluje všemoc čiré poezie. Metafora této poezie, svévolná
hŤíčka pŤírody, zimní ledové květy na okně - tyto ,,pňeludy plané..
- jsou s to probouzet fantazíi,vyvoIávat,,rajské vidiny.., pŤemáhat
stŤízlivost a bídu všednosti, a to bez rozdílu v paláci pána i v chatrči
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chudbse, rr dítěte i pěvce. Proto nepŤekvapí,že ve sbírce nalezla své
rnísto i ryze reflexívni poezíe zam1fšlející se nad tajemstvím smrti
a záhadamí všehomíra (V temné chvíli)'

V apelech, apostrofách a alegoriích Čech bezprostňedně navazuje
na JitŤní písně. Kritiku nevlídné současnosti ptovází touha po ob.
novení obrozensk ch ideálních snah (Mrtvj,m vlastencttm) i pňipo-
mínka Roháče z Dubé vzdorujícího pŤesile nepŤátel (Na Sion)'
Proti snění o minulé slávě se zdtrazíruje nezbytnost pŤítomnjch
čin:Ů(Ukolébavka, V záíiminulosti), ale zároveř proti kritiktim ne-
spokojen m s pŤítomností (míní se zŤejmě stoupenci Masarykova
realismu) se oponuje poukazem nato,že podlamují vrili k aktivitě
(Věčnj,m karatelťtm). Básník brojí proti nesvornosti Slovanri (Zá-
Ťím)ídoma(Svornost);uchy1uje se i k satiŤe na žabomyší válku mezi
staročechy a mladočechy a na všemocnost politick1fch stran (Divní
svatí).Y protikladu ke stojatfm vodám se dožaduje, aby žádoucí
rriznosměrné národní síly směŤovaly jedinlm Ťečištěm k ,'svatému
cíli,, (Podobenstvl). Apostrofa hory Říp vyznívá apelem' aby nevy-
dala cizincrim již ani píď české země, jak to potkalo odrodilé hory
věnčící hranice Čech (Vyhlídka do hor). V risilí o pokrok, v obraně
jazyka a v lásce ke Slovanstvu chce pŤitom básník stát vždy na
,, nejkraj něj ším kňídle.. (N a kŤ ídle nej kr aj něj š ím).

Tyto často radikální, ale někdy též neurčité a iluzorní apely ne-
sené vlasteneckym citem doplíují dvě básnické vize. Alegorická
básei Podzemní hlas oŽivující Nerudovo ,,kyklopick1ich kladiv bu.
šení.. z Híbitovního kvítí, v Novlch písních v podobě hlasu, ktery
zpodzemi stále silněji proniká do kaŽdodenního ruchu společnosti,
až pňijde jednou chvíle ,,kdy společnosti krok se v bezdno sveze, f
Ťád její slétne jako z karet drim... Vedle ní pak báseí Hrdina bu-
doucnosti,líčící bědn život dělníka, v němž však básník shledává
,,vyvoleného reka budoucnosti.., doby, kdy ztratí cenu z|ato, dra-
hokamy a kdy se nastolí šlechetnější věk, jenŽ povfší práci na
nejvyšší hodnotu společnosti. obě vize spolu s básní Svoboda'
obsahující v1fzvu' aby se očistila od těch, kdo ji zneužívají, tj. kupcri,
šarlatánri, lichváŤri, posunují Čechovo zaujetí současnymi zápasy
k sociální problematice a ve srovnání s JitŤními písněmi vyznamně
pozměřují celkové vyznění sbírky.

I Cechova historická poezie je ve sbírce zastoupena dvěma bás-
němi. Sen Koniášťtv, psany v dlouhém sedmistopém jambu, 1íčí
s vynikající barvitostí básnicklch popisri pln1fch obraznosti sen'
v němž Koniáš hoŤí spolu s šedesáti tisíci knihami, jež dal spálit.
Konec utrpení ho čeká teprve poté' ažzakaždou spálenou knihu
vzejde sterá náhrada' Báseí Geronúv smíchje pak epickou varian-
tou Čechova brojení proti nesvornosti Slovanri. Když germánsk!
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markyz V chodní Marky Gero se ocitl v největší tísni, zachráni|a
ho zrada knížete slovanského kmene Stodoranri.
- Antitetická vystavba reflexívních básní není jediné, co do
Cechoq' poezie proniklo z dobového ňečnického stylu. Ještě cha-
rakterističtější pro sbírku je neustálé, zpraviďÍa pleonastické pro-
mítání jediné myšlenky do ňady jejích básnick1fch opisťr (perifráz|.
obyčejně celá jedna strofa (nejčastěji šestiveršová, ale i delší) se
kryje s takov mto obtaznym obměĎováním jediné ideje. Stejně
jako u Ťečníkti má tento postup vtisknout myšlence plasticitu, prri-
kaznost a pŤesvědčivost. Vedle toho zvláště v epicklch verších vede
toto hromadění perifrází k bohatě rozvíjen m popisrim a líčením,
v nichž Cech dosahuje často značné virtuozity, blízké barokní
zdobnosti (napŤ. v líčení Koniášovy snové vidiny spalovan ch knih
stící v pĚedstavu hoŤícího keie písmen')
obdobně jako myšlenka, i Čechova věta se zpravíd|akryje s roz-

lohou strofy. Vznikají obsáhlé větné periody, obsahující četná zvo-
lání, apostrofy, otázky; pestrá členitost těchto vět vede kv!1razné
proměnlivé větné intonaci, prozrazující, že básně jsou kompono.
vány jako mluvní projev, kter! plně vynikne teprve pŤednesem.
Tato zák|adní ríloha větné intonaceje o to v raznější, že se realizuje
na osnově zcela automaticky dodržovan ch metet, z nichž nejčas-
těji se ve sbírce vyskytuje pětistopf jarnb' ale i jamby delší. Jen
v básních myšlenkově prostěji stavěn ch, hlavně v apelech se obje-
vuje kratší trochej nebo stŤídav! čtyŤ a tŤístop1f jamb. Jako zpestŤení
Cech ojediněle užil i epÓdick1f verš, tj. ve všech strofách se pravi-
delně stŤídající verš dlouh s krátkfm (Povzbuzení, Naše íeč).
Automatická realizace metra nutila ovšem básníka k četnlm inver-
zím, voka|izaci pŤedložek i novotvartim vyvolan m krácením slov
(dokona místo dokonale aj.). Spolu s archaismy (napŤ. chomolmís-
to chumel, obláčit místo obléknout) stávají se i tyto licence součástí
zdobného rétorického slohu, k němuž nemálo impulsťr poskytla
poezie V. Šolce a jenž Čech dovedl k malebné dďkonalosti. 

.

V době svého vydání byly Nové písně všeobecně pŤijímány klad.
ně. Pro svrij sociální patos pronikly i mezi dělníky. Teprve v poz-
dějších letech začala b;it generací devadesát]fch let Čechova po-
litická lyrika pociťována jako málo konkrétní, pňíliš všeobecná, což
se projevilo zvláště ve vztahu k PISNIM oTRoKA. Nového oži-
vení doznaly jednotlivé básně sbírky po roce 1948 v souvislosti
s tehdejšími požadavky společenské tendence v umění. zp

Nové verše * Brantikk Gellner
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Sbírka obsahuje stÍídmf vlběr rozsáhlé a mnohotvárné veršované
tvorby zhruba z posledních deseti let Gellnerova života. oproti
pŤedchozím sbírkám mladistvého bohémství (RADOSTI Žlvo-
TA) docházizde ke zklidnění, potlačení vešker1fch vnějších gest, do
popŤedí vystupují reálie civilního všedního dne. Autor je pojmeno-
vává věcně a skoro suše, nyní už bez nápadného zdtraziování
vlastních hodnotoqfch soudri. Vriči okolí zistává lyriclf subjekt
v nedrivěŤivém stŤehu. V rivodní básní Múj hrad pod vlivem hoŤ.
k1fch životních zkušeností hovoŤí o vlastním srdci jako o pevném
centru osobní identity, uzavŤeném, nepŤístupném' nezadaném ni-
komu. Subj ekt si zakazuje krajní polohy proŽitku, neboť vystavují
člověka ohroŽením z vnějšího světa využívajícího každé slabiny.
Mluvčí této lyriky pŤesto neustrnul v stŤedostavovské prriměrnosti.
Hledí na jednotvárné prostŤedí, ale vidí je diferencovaně. Pojme-
novává věci s vnitŤní noblesou a citlivostí, která dovoluje na nich
postŤehnout otisky lidsk1fch osudri a charakterri a tak je učinit v!-
znamnymi (Pokoj s nábytkem). Gellnerriv vztah ke skutečnosti zri-
stává i v Novfch verších disharmonick1f anapjaty. Skepse, obrann
prostŤedek vriči nebezpečnlm krajnostem, je i nástrojem věcného,
prrikazného, stŤízlivého odhalování kolektivních klamri' včetně
zdánlivlch jistot umírněně pokrokového čtenáŤe, k němuž se Gell-
ner jako kmenov autor brněnskfch Lidov1|ch novin obrací. Ra-
cionalistická motivace Gellnerovy kritiky společenské skutečnosti
neznamená, že by i Gellner v obraz světa byl racionalistic|f:
skepse a racionalismus dávají pronikavěji zahlédnout projevy ira-
cionality světa postrádajícího smysl a cíl. Prázdnota čiší z veŤejného
ž|vota, politiky, ze soukrom ch lidsklch osudri i z osudu vlastního
rístícího do samoty a rezignace. V aforisticky vyjádňenfch bilancích
zaznivaji mladistvé romantické tÓny jen proto, aby zvyrazníIy od-
stup od jakékoli I|uze (Pohdr k zemi padá). Toto mrazivé vědomí
nebrání básníkovi v aktivitě v omezeném rámci relativně osvícené.
ho pokrokového hnutí pňedválečné Moravy, je však zárlkou, že
básníkova osobnost nebude tímto rámcem vyčerpána. Gellner se
nebrání pňijetí pozitivních stránek života, ale vždy si uvědomuje je-
jich relativitu: jejich hodnota je pŤedem zpochybněna nesmyslností
celku, k němuž ná|eží. Ale ani takto neoostrádáživotve své nezdo-
latelnosti jakéhosi pochmurného kouzla' Nevyčerpatelny, otvírá
i racionalístickému kritikovi pŤístup k svlm prostym a bezpro-
stŤedním projevrim. Nenáročné okamžiky jasu a pohody, oázy
v drsném a šedivém světě (Na hradbách, V ateliéru aj,) vyznívají sice
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lenka na absurditu ávota neměla místa, stejně jako ve vynikajících
Gellneroqfch satirick1fch kresbách. PŤístup k nejhlubším a nejsvo-
bodnějším vrstvám sloŽité básníkovy osobnosti ztistal vyhrazen ly-
rice, která vyjádiila nenápadnou, ale hluboko jdoucí revoltu ne.
konformního racionalismu. - Nedlouho po uspoŤádání své po.
slední sbírky byl Gellner povolán na ruskou frontu a na samém
zač,átktl války, pŤi hromadném ristupu, u kterési haličské silnice
vysílením zemŤel' Sbírku vyda| až po pěti letech jeho starf pŤítel,
básník St' K. Neumann. mc

Nové zpěvy . Stanislav K. Neumann
1918,1936

Ve své privodní podobě v l. vydání je sbírka rozdělena do tŤí oddílri:
Zpěvy dráttt, Zpěvy z lomozu, Zpěvy z ticha.Tématemobou prvních
oddílťr jsou civilizační proměny počátku dvacátého věku, uvolřu.
jící dosud neznámé síly (ako je napÍ. elektŤina), a jejich pňevratné
prisobení na veŤejnf i nitern1f život lidí. V osmi básnichZpěv dr tŮt
elektrická vedení prostupují kontinenty a opĚádají vroucí města
jako nositelé světové integrace' unifikace a zotročení, ale takéjako
nástroje sjednocení, zorganízováni' probuzení glÓbu k společnému
dílu. Chvála rotačky vynalézavě, s využitím Ťady originálních so-
ciologickfch postňeh oslavuje stroj, kterf má mocnf vliv na ma-
sovou komunikaci, šíŤení informací a veŤejné mínění; Jarní neděle
v letní restauraci v souboru ruznorodfch, víŤivě promísen ch smy-
slovjch vjemri názorně zpŤítomřuje jednu ze scenérií urbánního ži-
vota' manifestujíc (v polemice s inďvidualistickou básní Theerovou
- viz VŠEMU NAVZDORY) Neumannovu sympatii k masové-
mu životnímu stylu, davu' živelné demokracii městského lidu. -

TŤetí oddíl obsahuje netradičně pojatou pŤírodní, reflexívní a hym.
nickou lyriku. V celé sbírce nalézá Neumann svérázn! typ moderní
poetičnosti v šir'.fch prostorech světa; od metropolí až po exotické
země sleduje epochální procesy pÍetvoŤení, jež dávají glÓbu novou
podobu; je uchvácen velkfmi dimenzemi práce a odvážného pod-
nikání, pohybem tisícihlav1fch zástupri všech ras a zeměpásri.

Moderní civilizace vstupuje Novlmi zpěvy do české poezie
v tomto rozsahu poprvé a je - v polemice proti dosavadnímu
básnictví, s manifestačním d razem na poetičnost nepoetického -

monumentalizována a esteticky wsoko hodnocena. Civilizačním

bez potěšující pointy a unaven . rižas, s nímž jsou zaznamenány,
svědčí o trpkostech, o ohraničenych životních možnostech, kteréje
obklopují: pňesto tu jsou,lyriclf subjekt je sdílí s lidmi, kteŤi dove-
dou žít v podmínkách pŤirozeného světa, a začleřuje se mezi ně
s flegmatick1fm vědomím jejich i vlastní nedostatečnosti. Život
v tomto osvětlení naprosto nevystupuje jako něco nicotného. Je
opětovně symbolizován obrazem chladného, klidného, ponurého
plamene, kter;f pňese vše, bez viry abezchtění něčeho lepšího hoňí,
trvá uprostňed temnot (Věčnjl plamen, PŤdni).

Vědomí absurdity světa je vysloveno a groteskním detailem zvi-
ditelněno i ve veršované povídce (Babička Málkov ). Mravoučná
povídka o hodném a zlém hochu epicky ztvárřuje dilema známé
z mladistqfch Gellnerov1fch sbírek, protiklad nudně šosácké exis-
tence a neméně neplodného života deklasovaného dobrodruha.
Jsou to jen malé ukázky z rozsáhlé Gellnerovy epické tvorby
shrnuté r' 19|4 do nikdy nevydaného souboru l/j,pravn ch básní.
Jeho částí byl i publicistickf román ve verších Don Juan(|9|2),na-
vazující na slavnou skladbu lorda Byrona i najejí Jungriv českf pŤe-
klad; Gellnerova báseř byla uveňejřována na pokračování v ne-
dělní pŤíloze Lidov1fch novin. Ač její funk ceby|azábavná, vystihuje
věrně a s technickou virtuozitou flegmatick;f autorriv pohled na
zmatené divadlo žtvota. UplatĎuje se v ní galerie mezinárodních
vykoŤeněnfch postav i figurek, s nimiž se Gellner setkal za svého
pobytu v PaÍíži. Do Novlch verš se paŤížské motivy promítly ve
scenérii ňady lyrickfch básní, v další drobné epice apod., nejv,.f-
znamněji však ve vzpomínkové lyrické rekapitulaci s piíznačnlm
pohledem zdo|a, z perspektivy chudoby: romantick sen o světové
metropoli se tak rozplyvá v skepsi a hoŤkém sarkasmu(básei V Pa-
Ťíži). Yšechna tato díla jsou vyznamn;fm pŤíspěvkem do poměrně
rozsáhlého souboru česklch pŤedválečnlch děl s paŤížskou temati-
kou (Toman, Majerová, HoŤejší aj.).

Nové verše jako celek sezaÍazaiímezízra|á díla Gellnerovy se.
nerace, v nichŽ Neumann (KNIHA LEsŮ. voD A srnÁN.Ít.
Toman (SLUNEČNÍ HootN9 i Šrámek (sPLAv) pŤecházejí od
vyrazu subjektivních rozpor k lyrice obrácené k pŤedmětnéiku-
tečnosti; znamenalo-li to pro jmenované autory zvyšeny zájem
o barvitou pŤírodní tematiku, zristal Gellner městsk1fm čl.ověkem
a jeho hlavní barvou byla šedá. - PŤi sestavování sbírky zristalo
stranou vše bezprostňedně aktuálně zaměŤené; pŤedevším svérázny
ritvar satirick1fch' ritočně protirakouskych veršovanfch komentáŤii
z Lidov1fch novin psanfch s nedostižnou pohotovostí a vtipem ze
stanoviska Ťadového demokratícky a protimilitaristicky sm;;steji-
cího občana. V jejich dravém kriticismu a funkčnosti politické myš-
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proces m u Neumanna pÍes jejich nepŤehlednost pŤísluší jakási
statistická zákonitost, spjatá s velkfmi čísly' s rihrny jednotlivlch
nevypočitatelnlch dějri. Zároveí se odhaluje rozpornost velkého
moderního civilizačního rozmachu. Technika a civilrizace je pro
Neumanna mnohoznačná, je to svazek rozpoutanfch sil, které
mohou b1ft zaměŤeny k zájmu člověka i proti němu. Personifi-
kované dráty vidí, slyší a vědí, vydávají svědectví' jejich citové pro-
žívání však je nulové (nepočítámeJi jejich sen ve stylu science fiction
o budoucím zaÍizeni na vysávání elektŤiny z atmosféry); vyjadiuje
se tím jejich ambivalentní vztah k životním hodnotám. Vyplnit tuto
prázdnotu nabitou možnostmi pŤipadá už vflučně lidem. Otázka,
do jaké míry mriže člověk do masovych civilizačních procesri ini-
ciativně zasáhnout' se pŤitom neklade, alespoĎ pokudjde o zásah
do světajako celku. Jednotlivci se spíš otvírá sféra kultury a sou-
krom1fch vztahri, neurčená vlivy statistick1fch zákonitostí platících

" pro velkf svět; zde pŤinášejí Nové zpěvy mnohé jímavé verše lidské
solidarity, piátelství k člověku potlačované tŤídy a rasy (Černoch)
nebo prostě ke komukoliv (Podaná ruka). - PŤíroda je ve sbírce
zdrojem osobitlch a nespornfch hodnot, kteréjsou uvedeny v dra.
matick1f vztahk civilizaci (rozsáhlá básei Stavba vodovodu,pokus
o moderní epo.s lidské práce azápasu s piírodou). oproti pŤedchozí
KNIZE LESU, voD A STRANI, kde jde o jedinečné okamáky
pĚírody, v Norn.fch zpěvech básně s tematikou pÍirodní (Dub)
a venkovskou (Chvála selky, KŤídlovka) rozvíjejí ideu tvoiivého
proudění času, neustálfch proměn, které sm vají hránice mezi
jevy a sjednocují všechno hmotné bytí. (Neumann tu pŤehodnocu.
je podněty filozofié Bergsonovy.) Také lidskf subjekt, dokoŤán
otevňen všem vnějším podnět m, spllvá s prostory zeměkoule'
s prouděním dav , s pŤírodními procesy nebo s moderní světovou
kulturou.

Básně zmocĚující se sv1fch námětri z mnoha stran, v proměnách
a v souvislostech se vším kolem, pŤekračují hranice tradičních žánrri
lyrické poezie. Jsou většinou neobvykle rozsáhlé, množství rrizno.
rodfch motivti Ťazenfch v dlouhé v!čty vytváŤí pestré zážitkové
plochy. Subjekt, dychtivě vnímaje vnější pŤedmětnou skutečnost, se
projevuje nadšenou ričastí na rihrnném dění. Má však i srdce ote-
vŤené pro romantické stránky soudobého svéta (Cirkus) a pro do-
časné oázy ticha, dojetí a něhy. Nové zpěvy opl1fvají technick1fmi
a žurnalistickymí vyrazy , které byly dosud v básnickém jazyce ne.
pŤípustné. Poezie se tím nepŤibližuje prÓze: exklamace a apostrofy
spolu s intonačně propracovan m voln1fm veršem a rozsáhljlmi
enumeracemi vyjadŤují rétoricky civilizační patos' Ve slovech ně-
kterlch básní zvukomalebně rezonují skňípoty a lomozy strojri
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a oracovních nástrojri. Metafory a pŤirovnání spojují skutečnosti

ziačně navzájern vzdá|ené; tyto obrazy jsou vždy podloženy zku.

šeností a racionálně kontrolovatelné: skŤivan se srovnává s pilkou

wÍezávaiící stÍíbrn mi zoubky otvor do vzduchu.
Sbírkďstojí v odporu proti poezii symbolistické (na kterou záro-

veř sv m patosem a risilím o syntetické postižení nejširších témat
zÍete|něnavazuje) a dekadentní' inspiruje se tvorbou W. Whitmana
a E. Verhaerena (v básnickém nekrologu, Panychida však oslavuje
jako velkého pŤedchridce v pohanské oddanosti životu i J. Vrchlic-
kého) a vyrovnává se se soudobfmi programy světové básnické
moderny, kubismem a futurismem. Neumann tuto orientaci pro-
sazova| i v Ťadě prubojnfch stati (At, žije život, |920),jimiž spolu-
vytváŤel hnutí pŤedválečné moderny - spolu s mladlmi bratry
Čapky a dalšími experimentujícími vltvarnymi i slovesnlmi uměl-
ci; do dějin literatury vstoupili jako skupina Almanachu na rok
1914. - v období obecné společ. krize pňed první světovou válkou
poukázaly básně Novych zpěvri k perspektivám spjat1fm s rozvojem
v!.robních sil, s tvoŤivostí lidovlch mas, s postupujícím demokra.
tismem moderní společnosti. Proti metafyzickym tendencím po-
stavily pohled na hmotnou skutečnost v její dynamice, umělecky
experiment orientovaly k postižení jejích podstatnj'ch stránek.
Autor Novfch zpěvri už jako komunistickf básník později v tomto
smyslu sbírku komentoval s drirazem na souvislost mezini a sv1fmi
Rud!,mi zpěvy a proletáňskou poezií vribec. Nové zpěvy uváděly
v nadšení mnohé básníky poválečné generace a měly vliv na prole-
táŤské verše Horovy, Wolkrovy a Seifertovy; pŤipravovaly i pod-
mínky pro nezvalovskou avantgardu.

Básně Norn.fch zpěvri byly napsány a zve|ké části i publikovány
(zvláště v brněnskfch Lidovlch novinách, s nimiž tehdy autor i ji-
nak spolupracoval) v letech 1911-14; ke knižnímu vydání však
mohlo dojít až na konci války. -y 2. vydání Neumann sbírku roz-
šíŤil a pŤekomponoval: za Zpěvy drát pÍipo1il torzo pozdějšího
obdobného cyk1u Zpěvy světel, Zpěvy z lomozu pŤesunul ažza Zpě-
vy z ticha;nazávér -pod názvem Zpěvy poválečné - pŤidal ty ver-
še z proletáŤskych' komunistickou ideologií prostoupenlch Rudlch
zpěvú (|923), které nebyly postiženy konfiskací (ty autor po roce
l945 vrátil zpátky do této sbírky), jakož i Ťadu dalších politick1fch
agitačních básní z Let |924-5. Je tu i vlznamny autorťtv Doslov'
Vcelku tyto rípravy sbírku poškodily. mč
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NovÝ Ikaros . Konstantin Biebl 1929
Básnická skladba vyznavačského rázu, vyjevující zák|adní zkuše-
nosti autorovaživota. Její titul je zvolen podle pŤíběhu z Ťecké my-
tologie o lkarovi, kterému jeho otec Daidalos sestrojil z vosku
kÍídla, aby mohli společně prchnout ze zajetí; Ikarovi však slunce
vosk roztopilo a on pádem zahynul' Príběh se stal symbolem touhy
moderního básďka, aby podobnějako lkaros - byť za cenu ztros-
kotání - našel v sobě kŤídla, odvahu ťantazií pŤeklenout prostor
a čas. Jako avantgardní umělec nalézá Biebl vtělení této osvobodivé
fantazie v básnickém obtaze, kter;í ve zkratce a simultánně klade
vedle sebe nejrriznější děje a časové roviny, spojuje proudem aso.
ciací minulé i pŤítomné prožitky, umožíuje prolínání skutečnosti se
snov mi vidinami, pŤedvádí fantaskní proměny věcí i vnitŤní svět
subjektu.

Rozsáhlá báseĎ psaná voln m veršem jen občas provázenfm r;í-
mem nebo častěji asonancí je věnována E. F. Burianovi a skládá se
ze čtyÍ oddílri. V každém z nich bychom mohli sice vysledovat klí.
čovf básníkriv zážitek (v prvním smrt, v druhém reminiscence na
světovou válku, ve tŤetím vzpomínky na cesty po světě, zejména po
jihovlchodní Asii, ve čtvrtém pak prožitek lásky), avšak v celé
skladbě docházi k tak náhlfm pŤechodrim mezizážitkoYfmi sféra-
mi, že se jednotlivé motivy navzájem stále prolínají v jednotném,
nečleněném proudu. Vzniká tak polytematická báseĎ, ekvivalent
pňedstavy moderního světa, jehož základními znaky jsou neustálf
pohyb, zména, dynamičnost, ale také prchavost a pomíjivost. Celé
dílo prostupuje jedin! návratn! motiv, a to motív polnice: v ní se
zprvu proměĎuje chobot posledního zbí|fch slonri v pralesích Cej-
lonu, poté polnicí voják vyzlvá k boji a nakonec anděl svolává
mrtvé k poslednímu soudu. Tento opakující se motiv (e i ukázkou
toho, jak často prostÍednictvím vlznamového posunu v jediném
pojmenování skladba pŤech ází od jeďné zážjtkov é oblasti ke druhé)
prozrazuje základní, dalo by se iíci kňticí zážitekskladby: světovou
válku a z ní pramenící vědomí pomíjejícnosti lidského života.

Takjak se ostŤe a bezprostŤedně, ritržkovitě i v drobnlch pŤíbě-
zích neustále stŤídají jednotlivé okamžiky básníkova života, tak
prudce se ve skladbě proměřují i druhové ažánrové roviny. V pŤe-
vládajícím lyrickém proudu se občas vynoŤí drobné epické pasáže;
komické nebo tragické (i ty však často anekdoticky podané) príbě-
hy vyvolávají sv1fm vnitňním kontrastem až agresívní grotesknost'
obrazností h1ÍŤící seky textu (i zde Biebl svou obraznost často za-
kládá na homonymitě slov i cellch vět: ,,Jinak bylo dŤív když se
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dlouho nevracel z po\e ljinak je to teď pláče selka / když se muž
dlouho nevrací z pole..) se stŤídají s prozaizujícími prvky; patos je-

diného pocitu stále naléhavěji stupřovaného opakováním slov
a hlásek (,,bubnuje bubeník bubnuje k toku do tmy a prázdna l
kam všichni mrtví se dívají kupňedu kupŤedu do tmy a prázdna l
Bubnuje bubeník bubnuje do tmy aprázdna l ... tak umírá v poli
voják s očima do tmy a prázdna lTakusíná v noci tulák na lavičce
vparku lTakodchází Chaplin / s očima do tmy aprázďna...,, atd.)
se sráži s civilností anekdoty nebo i banálností všedního sdělení
(,,Bfti zamilován to jest osel / Ale bj'ti milován to jest césar ověn-
čen;y rrižemi..). Reminiscenční zpovědi podávané zpravidla v první
osobě nacházejí svrij náhlf protějšek ve vyprávění v druhé osobě,
kterou vypravěč oslovuje sebe sama; stejně nečekaně á bez pŤecho-
du se ocitáme uprostŤed pŤímlch apostrof dalších postav' Z proudu
dění se vynoŤují pŤíhody prostfch lidí z války, raněného učitele
i žen, které marně čekají na své padlé muže; tajemnf svět Asie stojí
vedle světa minulého skrlvajícího svá tajemství v Ťímsk1Ích kata.
kombách i vedle dějiště nedávnlch krutfch válečnlch Ťeží (Ver-
dun). Defilujítuženy,jež básník miloval, právě tak jako umělečtí
pňátelé K. Teige, K. Konrád, herečka J. Horáková' slavní umělci
(Chaplin) i vynálezci a hrdinové moderního věku (Edison, Marco-
ni, Lindbergh). Součástí textu se stávají i citáty, napŤ. z Vrchlického
básně Cirkus, ale také z nápisu na pomníku v Thermopylách po-
staveném na paměť statečného odporu antick1fch Řekri proti Per-
šanrim. Biebl citátu užil hned dvakrát: poprvé v groteskní travestii
pŤi pohledu na ,'p!chu Historie.., mumifikované mrtvoly v Ťíms-
k;fch katakombách (,,proč vy tuhle mrtví ležíte jenom jako pňi-
špendlení brouci?..) a podruhé v anekdoticko-parodickém smyslu,
v souvislosti erotické. Podobně se tu vyskytuje i polemika, a to se
Šaldoqfm v1frokem o Bieblovi v pňe anďsce.o neimladší poezii české,
kde kritik básníka označíljako PetŤíčka (Pierrot lunaire)' ,,kter;f
spad z měsíce a kter! se cítí nejist m na této divoce roztočené pla-
netě... Biebl mu odpovídá: ,,... a jsem-li já pierrot lunaire / loďmoje
kytara opentlená blesky...

V Novém Ikarovi autor d sledně rozložil tematickou osnovu
básně do Ťady vzájemně se prostupujících motivťr a mikrotémat.
v. 3ni!]a tak polytematická báse ř, nahrazujíci v moderní po ezii tra-
diční lyrickoepickou, popŤípadě epickou šnuabu. Inspiiační pod.
net K tomuto počinu zavda|a básnická skladba Guillauma Apolli.
nair.a P smo.vydaná v pŤekladu Karla Čapka r. l9l9, ježvyiazně
ovlivnila českou poezii 20. století (J. Wolkei. V. Nezval. V . Závada.
F. Hrubín aj.). Ze všech česk1/ch básník Éiebl tento podnět roz-
vinul nejdrisledněji, a to tím, Že roz|oží|i to, co ještě u ipollinaira
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blice,jak sejeví v činnosti politick1fch stran, pŤedevším pak'ze sta-
rého mladočešství zrozené národní demokracie. Básník pran!Ťuje
její protiněmeckf šovinismus, upjat;f k vidině všenárodního státu
bez národnostních menšin, její nenávist k socialismu, její antibol.
ševismus a carofilství i pokrytecké pseudovlastenectví, za nímž se
skrfvá honba za sinekuramiazisky zvlhodnfch obchodních trans-
akcí' Nevyhlbá se pŤitom ani jednotliqfm osobám; vedle vridčích
politikri K. KramáŤe, A. Rašína, A. Kusáka, A. Stránského a jeho
syna častuje svou ironií i básníky V. Dyka a J. S. Machara (bjvalf
nonkonformista se stal generálním inspektorem armády)' spisova-
telku B. Vikovou-Kunětickou, národohospodáŤe K' Engliše, filo.
zofa F. Mareše, novináňe K. Judu aj. Z ostatnich politickfch se-
skupení se vypoŤádává Haussmann s agrární stranou, hlavně s její
ochranou válečnfch lichváŤri a s jejími spekulacemi s vfživou ná-
roda, posmívá se stoupencrim Hlinkovy slovenské lidové strany
i soudobé vládní koalici. Kárá nesamostatnost čes[|ch politikri,
kteŤí buď se Ťídí Francií' nebo vzhlížejí k Moskvě. Satirickému rn.f-
směchu je podrobena vládní politika, ať už se projevuje rristem
drahoty, strachem ze sociálních reforem' které by mohly dráždit
spojence - dohodové mocnosti, nebo postupem v otázkách cír-
kevních. Cást sbírky je věnována literatuŤe: ironicky je komentován
osud básník , kteŤí se pŤed časem stali klasiky' ale ani pakje nikdo
nečetl, a pseudokulturnost podnikatelri, kteŤí vyhlašují literární ce-
Íy za propagaci všenárodního vlastenectví, stávající ch Íád:Ů', a ze-
jména vlastních v robkri.

Báseí Prťnodce (zaÍazena- ve shodě se záměrem autorovym -

spolu s básni Vol ní doby až do 2. vydání z roku 1934) je svlm zpri-
sobem pÍíznačnápro Haussmannriv satirick! typ. Pro své básně si
totiž autor volí zpravidla konvenční situace, dávno ustavená lite-
rární dějová schémata, kter;fch - aniž by je parodova| - využivá
k satirickému zobrazení současnosti. Y Pr vodci tak užil Hauss-
mann principu putování: anonymní informátor a vykladač (iako
kdysi v Komenského Labyrintu) provázícizince Prahou a ukazuje
mu pozoruhodné budovy; prohlídka posloužila satirikovi k rn.f-
směchu jednak poválečn1fm'nešvarrim, jednak hrubé neznalosti
česk1fch poměrri v cizině. V básní Legenda je zase rozvinut havlíč-
kovsk1f motiv putování duše do nebe: neznaboh, keťas, zloděj,
opilec a chlípník se dostane do nebe, protože volil Hlinku. Velmi
oblíben1fm nástrojem Haussmannovy satiry je motiv válečnického
tažení. Jeho vzorem se stala zŤejmě Macharova perzifláž staré
hrdinské epopeje Boží bojovníci; Machar v ní líčí sv j sen, v němž
mladočeši táhnou na Vídeř a u Tábora potkají dělnické masy, které
tyto novodobé ,,boži bojovníky.. vyhubí. Podobně v Haussman-

mělo ráz pevné soudržnosti. od pásma vědomí pŤešel k pásmu
podvědomí' je}ož asociační aktivita se stala určujícím kompozič-
ním prvkem skladby. Zrodi|o se tak dílo, jež básníkovi umožnilo do
básnické zkratky koncentrovat nesmírné množství děj a prožitkri,
pňehlédnout vlastní dosavadní život, vyjádŤit pocit melancholie
a smutku, tíhy života zaskočeného a natrvalo poznamenaného vál-
kou, ale také vědomí neustálé proměny světa a prožitek věčné, ži-
votodárné moci lásky. Skladba syntetizující básníkovo dosavadní
tvrirčí risilí pŤedstavuje vyvrcholení jeho pňíklonu k poetismu.
Vznikla v době, kdy v tvorbě poetisticklch básníkri nastává odvrat
od hravosti a kdy i k nim pronikají momenty tragického vidění svě-
ta a rozpor doby. Norn.f Ikaros se stal jedním z nejqfznamnějších
plodri této proměny; uplatněním tvťrrčí aktivity podvědomí pak
zárovei naznačil básníkúv pŤechod k surrealismu. zp

občanská válka.
Politické verše - JiŤí Haussmann 1923

občanská válka je posmrtně vydaná sbírka pňedčasně zemŤelého
satirika; nese podtitul Politické verše a obsahuje epické i lyrické
verše a epigramy vesměs satiricky glosující poválečné společenské
poměry v mladé Československé republice. Sbírka je svědectvím
prudkého v voje mladého básníka, kter..f od nacionalistickfch
a objektivistickych Zpěv hanliv!,ch (1919), rozdávajicích vysměch
na všechny strany' dospívá k rozlíšujícímu, hodnotícímu vztahu ke
společenskému i politickému dění v novém státě. Piitom některé
rysy občanské vátky nasvědčují tomu, že ani v ní není autorriv v!-
voj dovršen, že ani nad ní nelze jednoznačně hovoiit o básníkově
trvalejším názotovém stanovisku. V občanské válce nejde o pra-
n!ňování jednotliqfch zloŤádri, nepravostí a omylri vládnoucích
tÍid, nybrž o zásadní negativní postoj ke společenskému Ťádu zro-
zenému ze soukromého podnikání (epigram Vznik kapitalismu),
jenž panuje i v nové republice. PÍitom však básník ve sbírce zristává
racionálně uvažujícím, v podstatě osamělym, levicově orientova-
n m intelektuálem, kter1f hájí socializaci, ale ponechává stranou
sociální otázky ve smyslu zájmri pracujících vrstev, a ač hájí ruskou
revoluci, nestává Se Stoupencem revolučního ňešení domácích spo-
lečens[fch poměr .

PŤedmětem Haussmannovy satiry jsou politické poměry v repu-
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nově básni Ser sleduje vlastenecky pisálek, jak pochodují národní
demokraté na Rus vyhladit bolševismus. Stejn1Í motiv, včetně pojetí
národních demokratri jako macharovsk1fch božích bojovníkri, ob-
sahuje i ristŤední skladba, jež dala sbírce jméno, občanská válka.
Také v ní národní demokraté táhnou na bolševiky' pokládají za ně
čtyŤi sněhuláky s rudou hvězdou na čepici, s rud1imi praporky a ná-
pisem ',Pryč! My jsme bolševici!... Než se ovšem ,,boží bojovníci..
zformovali k boji, slunce nepŤátele roztavilo a národní demokraté
mohou zapíjet svrij triumf. Tato báseř je ovšem jen nová, ideově
protichridná varianÍa Haussmannovy epické básné Karmínová
garda ze ZpěvŮ hanlivj,ch, kďe básník ironicky vykreslil vypravu
česk1fch sociálních demokratri na pomoc ruské revoluci. A do tŤe.
tice táhnou vyhubit nepŤátele i básník Dyk a filozof Mareš v básni
Vlastenecká legenda. Nejprve pobili všechny Němce, pak realisty,
socialisty a bolševiky a nakonec i všechny ostatní, neboť ,,vše
ostatní, co země naše hostí, / je nakaženo internacionálností... Aby
se lid mohl dále množit, ponechali na živu jen spisovatelku Kuně.
tickou: ,,A tak, ač jen tiíčlenny, l národ bude spaseny...

Jako si Haussmann nedělal starosti s dějovou osnovou pŤíběhu
abezrczpakiji pňejímal ze starší literatury' tak také v podstatě tra-
diční je i jeho verš, pravideln1í, rytmicky vlrazny, poukazující zvláš-
tě v epigramech ažk Havlíčkovi. obojí je mu jen vnějším rámcem
s\ftajícím prostor pro uplatnění a rozvinutíjeho nejsilnější zbrar.ě:
pronikavého' rítočně bŤitkého intelektu, miňícího vždy k jádru věci.
Tento intelekt nepodává empirii jednotlivin a detailri z tehdejšího
politického dění, nlbrž racionálně konstruuje modelové situace,
které v satirické nadsázce zobecĎují podstatu analyzovaného jevu
a odhalují jeho absurdnost. Takové situace vytváŤí Haussmann
tňeba i nazák|adé intelektuální hry se slovy. Stačí mu k tomu napŤ.
homonymita slova tŤídní (tŤídní loterie a tŤídní - opak celonárod.
ní), aby se zrodil pamflet Balada o zoufalém zrádci, o národním de-
mokratu, kterf si dovolil vyhrát v tŤídní loterii.

Vedle vytváŤení modelovlch situací se pronikavost básníkova
intelektu nejzŤetelněji projevila ve vynalézavé ptáci s v 'znamově

funkčními r1imy. V nich se koncentrovaly dílčí pointy jednotlivlch
strof i dvojverší (KramáŤe - za cáŤe), satirizující kontrasty (na
klobásy - národ spásy, kalem - generálem) i jazykové hŤíčky
v podobě rriznorod ch lomenlch r;imri (národ - dar Ód, nar'-dem.
- bardem). Není pochyb , že právě tradiční faktura verše poskytla
možnost, aby v kontrastu k ní plně vynikla básníkova hra s r;Ímy
a jejich v znamové zdtnaznéni. K tomuto kontrastnímu vyniknutí
rlmri pŤispívá i satiríkova mírně archaizovaná větná stavba (někdy
ovšem s parodicko-ironickou funkcí). Archaizující prvky pronikají
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spolu s lidovlmi obraty a vulgarismy, ale také s učeneck1imi lati-
oi'-y u slovy ze současnych cizích jazyktt i do básníkova slovníku'
pÍlčemžzase zvláště na sebe upozorřují tím, že jsou soustŤeděny do
nímu (ster:Ích blah - konal tah, oslyšán - zase pán; Mareš Franta
j_ svazek Kanta, zjev Ty - kšefty; Veni, vidi, vici - bolševici, ne-
známá - fueramus Pergama; Smith a Kant thé dansant, ještě

dnes - Spuckgefáss).
I když občanská válka někter;i,mi svlmi rysy souvisí se starší

tradicí satiry Havlíčkovy, Macharovy, Dykovy a Gellnerovy' svou
intelektuální potencí' schopnou v satirickém vyostňení zachytit si-
tuaci v jejím tehdy podstatném, politickém aspektu, dále r movou
vynalézavostí i jazykovou hravostí se piiŤadila po bok uměleck1fm
vfbojrim mladé básnické generace dvacá|fch let. Haussmann se stal
jejím nejv znamnějším satirikem a občanská válka souputníkem
tehdy se rozvíjejícípoezie proletáŤské. zp

ohlas písní českfch .
František Ladislav ČelakovskÝ 1839
Sbírku, opatŤenou obsáhlou pŤedmluvou usilující postihnout
zvláštní ráz české lidové písně mezi písněmi jin1fch slovansklch ná-
rodri (a tím také obháiit odlišnost českého ohlasu od oHLASU
pÍsNÍ RUSKÝCB, vénoval Čelakovsk1f zemielfm pÍátel m' Jo-
sefu Vlastimilu Kamar'.ftovi a Josefu Krasoslavu Chmelenskému'
kteŤí mohli po dlouhá léta sledovat pozvoln! vznik knížky. Sám
básník vyčlenil několik ',tŤíd.. české lidové písně, které se pokusil
v ohlase pŤedstavit: básně rozpravné, písně elegické, písně naivní,
žertovné a satirické, vlastní písně a popěvky (drobné,jednoslokové
písĚové miniatury). Toto členění se nijak nepromítlo do kompozice
sbírky, taje naopak vedena snahou pŤedstavit českou lidovou píseř
jako rítvar žánrově co nejrozmanitější a pestr!. Do čela ohlasu je
umístěna balada Toman a Lesní panna. Její hrdina odjíždi,,večer
pŤed svatfm Janem.. na koni za svou milou' ale zastihne ji uprostŤed
zásnubní hosttny jíž jako zaslíbenou jinému. V zoufalství zapomene
na varování, se kterym ho vyprovázela z domu sestra, a zabočí do
doubravy' kde se dostává do moci Lesní panny. Skladba končí ses-
tŤin m pláčem u koně, kter! se vráti| bez jezdce. Epickou poezii
zastupuje ještě historickjl zpěv Prokop Holy zpracovávající his-
toricky nedoloženou epizodu z husitsk1fch válek, baladická píseĎ
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Súatek s tradičním motivem zemŤelého milence-ženicha a Svatební
den (druhá z nich je opatŤena podtitulem ,,Dle pověsti národní..).
Zbytek,,písní.. pŤes zamfšlenou a také proklamovanou rozmani-
tost zristává vesměs v jediném žertovně lyrickém nebo tklivě slad-
kobolném tÓnu' Tematicky pŤevažují písně milostné (Celoroční
vllživa, Stasa čarodějnice, Dárek z pouti, Slzy a vzdychání), jen oje-
diněle se objevují témata jiná, ať jíž porttét českého národního
charakteru Ceskj, sedlák (''PŤed pánem stejská si, f za vraty vejská
Si.....), alegorická Cikánova píšt|alka se skrytlm protiněmeck1fm
ostnem nebo satirka Vrchni z Kozlova. Zák|adnim lyrick m posto-
jem jsou jednotlivá témata sjednocována: nemá zde v oblasti mi-
lostné místo všespalující, démonická vášeĚ, prudké konflikty citri
a postojti, také sociální rozpory bjvají pŤeklenuty vtipem, problé-
my českého společenského života prosvítávají jen v lehce posměš-
nfch popěvcich (Pražská). ohlas písní českfch vzavítaji popěvky
s finálovou Kratičkou modlitbou: ,,Pane Bože, zachovej / naše ose-
níčko... k dlouh;fm věkrim dochovej / všecky věrné Čechy!..

Sjednocující lyrickf postoj s pŤevažujícím bodr1fm nebo hrav m
podtÓnem je současně v teoretické pŤedmluvě vztaŽen k obecn1fm
rysrim jak české lidové písně - kterou Čelakovsk1i ostatně sbíral
a vydával -, tak národního charakteru, jehož má byt vfrazem.
Proti ruské lidové poezii fiak našla vyraz v Čelakovského oHLA-
SU PISNI RUSKYCH) je kladena česká píseř jako její krajní an-
tipod: ,,Čítání písní rusŘy"h... podobá 'ě p.o"t'á'č"'trtuubt1imi
hvozdy' mezi hustfm, vysokym stromovím, vedlé potvorně rozme-
tan1|ch skalin, hučících iek a jezer; bavení se zas písněmi česk1fmi
procházce šírlm polem a lukami, kde oko toliko s nizklmkňovím
neb utěšen1fmi hájky se potkává a sluch chŤestem potričkriv aneb
skÍivánčím švítoňením b;fi.lá zaměstnáván.,, Proti heroickému ná-
rodnímu duchu ruskému a jeho folklÓrnímu vyrazl je kladen ne-
heroick tvar české písně lidovéjako adekvátnivyrazčeské národní
povahy, kterou dobová publicistika označova|aza prostou veškeré
krajnosti, l"y značujicí se,,nevinnou veselostí.. apod. PŤedstava těs-
ného pouta mezi národní svébytností a lidovou písní-která tehdy
určovala dokonce i sběr a zásady vydávání folklÓrního materiálu -
nutila pŤitom pňistupovat k ,,pŤedloze.., k reálné lidové písni, silně
kriticky, poměňovat ji apriorně pňijat1m estetickfm a etick1fm
ideálem. ',Národní povaha.. se tak nejen z lidové písně odečítala, ale
současně značně ustálená pŤedstava o ideální podobě národní po-
vahy určovala i zásady ripravy písní a postupy ohlasové tvorby (ne-
byly napŤ. pňijímány ani těžkomyslné selské skladby barokní, ani
kramáŤské písně se svym naturalismemo ani dvojsmyslné popěvky
apod.)' PŤestože poetika ohlasri znamena|a svou idealizací lidové
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oísně prudk1| rozchod s pŤedjungmannovskou umělou lyrikou.prosté[o 
citu, na zák|adě hodnotového povfšení ,,malého..

á ..zdrobnělého.., akcentu prostoty a uměŤenosti jako by s ní ještě
píese všechno udrŽovala sepětí.

Hodnotovy Íádza touto poetikou skrytf se tak dostával nepŤímo
do rozporu nejen s pŤedstavou monumentální, vysoké poezie, která
už tehdy byla v krizi, ale i s novymi, zvláště romantickymi tenden-
cemi v české literatuŤe. Proti romantické krajině prudk1fch kon-
trastri je zde kladena poklidná krajína polidštěn1ich pŤírodních
znakri, romantická vášeř je konfrontována s kolektivní normou
(Tomana Lesní panna, Stasa čarodějnice) 'potenciálně romaneskní
tematika je utlumena nebo pŤehodnocena (srov. napi. obraz ,,ci-
kána,, a ',krysaie.. v Cikánově píšt,alce).

Určité napětí, ve kterém se ohlas písní česk;ch v době svého vy-
dání vriči dobovému literárnímu životu ocitl, bylo dáno jíž tím, že
pŤedstavoval značné opožděnf projev ohlasové poezie. ohlasy pís-
ní česk ch -jakkoliv na ně Čelakovsk1f pom!šlel už v roce napsání
Ohlasu ruského - vznikaly po velkém tvrirčím vzmachu z počátku
let tÍicátlch (v Časopisu Českého muzeavyšlo v roce 1930 už20či-
set sbírky) ažpŤekvJpivě dlouho. V letech 1833-1837 Čelakovsk1i
práci na cykIu dokonce ríplně pňerušil. ohlasová poezie, která se
prosazovala v české literatuŤe u-ž od počátku 20' let (V. Hanka, M.
Ž.Po|ák,J. V. Kamaqft, K. S. Šnajdr aj.), na sklonku let tŤicátfch
již pŤestala hrát vfvojově podnětnou roli. PŤestože Čelakovského
ohlas písní českfch jednoznačně zastínil obdobné pokusy jinfch
autor - ať' jíž dŤívější (F' J. Vacek.Kamenickf: Písně v n rodním
českém duchu, |833) nebo pozdější (v. J. Pícek: Básně, |843; Písně,
1847-1856), stál už vlastně Stranou hlavního proudu literárního
risilí, ve kterém už dŤíve byly vyzkoušeny také krajní možnosti
subjektivace této poezie (J. Langer, K. H. Mácha); Langer sám vi-
děl v Čelakovského ohlasu jen parodii, nutně neautentick! reflex
lidové písně. Zce|a jiné možnosti navázáni na lidovou slovesnost
objevil K. J. Erben a v oboru poezíe satirické K. Havlíček Borov-
sk.Í. vm
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ohlas písní rusk;ich -
František Ladislav CelakovskÝ 1829
Sbírka je pŤedznamenána listem, kterf ji dedikuje pŤíteli a básníku
Karlu VinaŤickému, vysvětluje umělecké záméry,,písní v kroji rus-
kém.. a programově vytyčuje možnosti ohlasové poezie. Celkem 26
básní (v prvním vydání po cenzurním zákroku jen 25) je kompono-
váno tak, že na počátku i na konci je umístěna epika, ohlasy bylin.
Uvodní Bohat!,r Muromec je stylizován jako zlomek bohatlrského
eposu' v němž tradiční hrdina rusk1fch epickfch písní Ilja Muromec
mstí smrt mládence ubitého a zhanobeného tiemi Tat ary . Rozmluva
nočnínapouze naznačeném pozadí událostí severní války (18. stol.)
je rozhovorem mladého bojovníka na noční hlídce se vzdálenou
rodnou vlastí; otčina odpovídá ,,sladkfm rusk1fm jazykem.. a sdě-
luje mu, co dělají jeho blizcí.Už na počátku se tak pŤedjímá pro-
stupování milostného tématu (Romantická láska) s válečn1fm
(odchod a pŤíchod, opuštěná) ,|ásky a ,,carské služby.., které je pro
ohlas písní rusk;fch pŤíznačné. Veliká panychida, Smrt Alexandra a
Rusové na Dunaji r. 1829 se dotjkají nedávn;fch historick1|ch
událostí. První z nich zpracovává driležitou epizodu napoleonsk ch
válek - požár Moskvy, v kterém spatŤuje zažehnut1| obětní oheř za
padlé dne 7.9. |8|2 pŤed hlavním městem (bitva u Borodina).
Druhá je básnicklm nekrologem ruského cara Alexandra I', tŤetí
reaguje na události zceIa aktuá|ní-vitězné tažení ruské armády
proti Turecku. - StŤední část sbírky vyplĚuje intimní lyrika, aťjiž
psaná delším veršem, jenž ji sbližuje s čísly epickf mi ( Mládec koně
pochvaluje, Dívčinino plesání, Dvě slovíčka, Jak se zachovati, odše-
divělj;, Vyznání, UdobŤení) nebo - vfjimečně - krátkj,m veršem
rychlého rytmu (Dovtipnj, mi$,, Píseů dětská). oblíbenf roman-
tic[f motiv je v básni Vězež pojimán v monumentálně patetické
stylizaci (uvězněn1f a zranény kozácky ataman obnažíve vězení své
rány a volí dobrovolně rychlou a čestnou smrt), v básni V!,slechy
je v definitivníverzi rozšíŤen - snad i podle drobné epizody z Au.
gustinova spisu o městě božím,jejž Čeíakovsk1f pňeklidal - o vy-
slovně sociální motivaci (hrdinaloupežník osloví cara, svého
soudce: ,já, kde ty zrozen, byl bych dobrlm carem, l ty,kde já zro-
zen, rozbojníkem..). V epickém závěru sbírky jsou čtyŤi Skladby.
Veliky ptačí lrlr spojuje tradiční žánr alegoricko-didaktické poezie
(srov. oblíbené ,,sněmy zvíÍat,,) s bajkou o čápovi, blízkou lidové
pověsti a známou i ze staré české literatury (Ctibor Tovačovsk1/
z Cimburka: Hádání Pravdy a Lži o kněžské zboží a panování jich) ,
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odplata je vlastně básnická novela historicky zaÍazená do doby
vlády cara Borise Godunova (Marja Ivanovna udává svého muže,
jenž ji tyrá žárlivostí, nemocnému caru Borisu Godunovovi jako
panovníkova nepŤítele, jenž by ho umělvyléčit, kdyby chtěl: tragi-
komická záp|etkavhánějící jedince do absurdního konfliktu s mocí
je šťastnouiouhrou okolností vyŤešena smírně). Čurila Plenkovič
a Ilja Volžanin, poslední básně sbírky' jsou opět ohlasy bylin.
V první z nich hrdina nabídne knížeti Vladimíru své služby azabije
ptáka Velikána Velikánoviče, kter pustoší ruskou zemi. Druhá
',bylina.. vypráví pŤíběh syna vdovy Marfy Andrejevny (enž ve
skutečn;fch bylinách nemá pŤím;f pŤedobraz), kterého matička Vol.
ha uvězní ve svfch vlnách; když se pak již jako dospěl! a bohatlr
domriže propuštění, obdaruje ho Ťeka-macecha zrádnou zbrojí
azapÍíčiní tak jeho zajetiTatary; Ilja Volžanín odmítne pňestoupit
na tatarskou víru, raději volí smrt,je všakzázračně zachráněn bles.
kem, poslem božím.

Už v rivodní dedikaci Čelakovs[f formuluje cíle ohlasové poeti-
ky: ,,Mám naději, že za|íbení ve zpěvu národním básníky naše od
oné nadutosti, oněch par a d mu uchrání, jež nyní některé cizo-
krajné literatuŤe, a poněkud i naší, vícejsou na škodu než k užitku'
pokud pravda jest, že pestrá latanina slov nikd1f myšlénky samé ne-
nahradí, která čím vznešenější a pěknější, tím spíše takoŤka v tenké
roucho slov se odívá, abyvíce viděnaapozotována byla... ,,Ohlasy..
se měly stát protiváhou verbalismem ohrožovan1fch pokusri o vy-
soce kultivovanou poezii, aniž rezignovaly na prestiž básnického
slova. opŤelyji však o nové hodnoty, pŤedevším o dobové ocenění
lidové poezie (ostatně již sám nov termín - ohlasy - odkazoval
vlastně nepŤímo k tehdy populárnímu svodu evropského folklÓru,
Herderově sbirce Stimmen der Vtjlker in Liedern) , která jako nad-
časově platn! ideál uměleckého díla slovesného je modelem i pro
tehdejší básnictví, a to jak svou hierarchií životních hodnot, tak
svou tematikou i stylem. Do značné míry byla ovšem folklÓrní tvor-
ba sama pŤedem pochopena v duchu dobovfch literárních pÍed-
stav. Estetika ohlasu - jakkoliv již vycházela vstŤíc romantickému
vkusu - vyžadovala krajní odosobnění básnické v1fpovědi, iluzívní
ztotožnění básníka s ,,duchem lidu.. či s jeho anonymním mluvčím,
lidovlm pěvcem. Sv m rísilím po dokonalém vyjádŤení ideální nor-
my vtělené do starších a odlehl;fch slovesn ch vltvorri tak byla
(pod sv1fm zdánlivě romantick m či alespoř preromantickym po-
vrchem) ještě vlastně ',klasicistní.., pňičemž lidová poezie jí byla
podobn1fm vzorem jako antické památky skutečně klasicisticklm
dílrim. PŤíznačně tak jiŽ latentně romantická témata, o nichž byla
Ťeč, zristávají pevně začleněna do statického hodnotového systému,
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kter ' tarasí cestu k jakémukoliv tragickému vyznění v moderním
subjektivním smyslu. Ideálem takto pojaté tvorby se stalo zdání
autenticity titvaru. Ne náhodou je proto ,,ohlasová tvorba.. Čela-
kovského provázena Ťadou ,,mystifikací.. (umělé básně ve svodu
Slovanskych národních písní, |822-1827, vydávání vlastních rus.
[fch ohlas za ďi|a ruské umělé nebo lidové provenience v kores-
pondenci apod.). Uspěšnost mystifikace se stává básníkovi stvrze-
ním tvrirčího spěchu, zďárného zvládnutí vltazového rejstŤíku
lidového tvrirce. V rovině jazykově stylistické qfstavby je to
v pŤípadě ohlasri písní rusk1fch provázeno i krajním využíváním
rusismri fonologic{fch, morfologickfch, lexikálních, syntaktic-
k ch, pŤedevším však ,,rusismli.. v širším v znamu slohov.fch,
odkazujících k repertoáru tradičních lidovlch i uměllch rusk1fch
básnick ch prostŤedkri (slovanská antiteze, paralelismus, apostro-
fy, srovnávací instrumentál; tÓnick;f verš jako rytmické pozadi
apod.). V tomto smyslu ohlas písní rusklch po jazykové stránce
pokračuje v jungmannovském rísilí o vytvoŤení lexikálně bohatého
a r ozrttzněného básnickéh o jazyka v! tazně odlišeného od ostatních
jazykov1ich stylri. V samozŤejmosti, s jakou se tu prostupuje rusk1f
i česk1f jazykovy materiál, se navíc odráži leccos z obrozenskfch
pŤedstav o těsné duchovní blízkosti a vlastnějednotě slovanskfch
národ , které se promítaly i do nereálnfch projektri budoucího ja.
zyka společného všem Slovan m.

PŤestože ohlas písní ruskfch vznikal pod bezprostŤedním ttrakem
pňevratn;fch dobov1fch událostí na Balkáně' tj. ruského vojenského
tažení proti Turecku, sama - svou podstatou ornamentá|ní -
poetika folklÓru stejně jako folklÓrní vidění světa se schematizova-
nym prostorem pŤírodních emblémri a cyklicklm časem pŤírodních
dějri značně podvazovaly možnosti aktuální básnické qfpovědi.
Čelakovsk! se tu - odvolávaje se na existenci rus\|ch a jihoslo-
vanskfch historicklch zpěvri - pokouší tento rozpor pŤeklenout
právé zaÍazováním aktuálních' historicky pŤesně určen1ích témat,
ale i pak to znamená jen doplnění závazného schématu s pevn;fmi
slohově tematick mi a časoprostorovlmi znaky o aktuální motivy.
Historické téma se zŤetelně odhistorizovává, ztrácí svou konkrét-
nost, napojuje se na neměnny rytmus pŤírodních dějri a mytizuje se:
historická událost je pohlcena statick;|'m folklÓrním světem' v němž
- mimo dějinné časové souŤadnice - proti prostoru domova stojí
stejně schematick1f prostor širého světa jako místo vfbojri jino-
cha-bohat1fra v neproměnné službě caru-otci.

Zatímco možnosti bezprostňedního sdělení ,,ke dni..byly krajně
omezeny' značně se naopak zrn. šila ríloha sémantiky,,sekundární..,
vrstvy vyznamri nepŤímfch. V této rovině ohlas písní rusklch již
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samou volbou látky vypovídal o síle Ruska, síle a qfznamu slo-
vanství, které po léta tvoÍilo opěrné body obrozenské ideologie.
PŤestože si sbírka k|ad|a za cíl pŤedstavit ,,všecky formy básnictví
ruského.., nebylo nahodilé, že tu byl zvláštní driraz položen na
epicko.heroickou složku (podíl bylinné|átky, manípulace s bylin-
nrim materiálem ve směru této zdrirazněné heroičnosti napŤ. v básni
čurila Plenkovič aj.);projevilo se to i v silné epizaci básní lyrick1fch
(i v nich je lyrickf krátkf verš drisledně potlačován ve prospěch ši-
rokého tŤí. až pětiiktového verše bylin).

ohlas písní ruskych vznikl v nečekaně krátké době, v lednu
a rinoru roku 1829jako bezprostÍednivlraz nekritického nadšení
z rispěšného ruského vlboje proti Turecku 1828-1829 (uŽ v pro-
sinci 1828 píše Celakovskf ironicky Kamarytovi o zákroku riŤadri
proti prodávanému obrazuzobrazujícimu ,,pŤechod Rusri u Isakči
pŤes Dunaj..; ostatně také Celakovského báseř s tímto tématem
byla v l. vydání cgnzurou zabavena)' PŤi práci na ohlasu mohl Če-
lakovsk1f vycházet z dŤívějších zkušeností získanfch pŤi pŤípravě
Slovansk ch národních písní azmateiálu ruského k tomu ríčelu se-
braného, k němuž se nově družily i některé práce německé, Russi-
sche Miszellen Johanna Gottfrieda Richtera (1803) a nověji pňede.
vším sbírka Petra otty von Goetze Stimmen des russischen Yolks in
Liedern (1828)' která mu posloužila jako cenn! zdroj informací.
Brzy po svém zveŤejnění dosáhl ohlas písní rusk ch okamžitého
uznání, byl kladen co do vyznamu vedle Kollárovy sLAvY DCE-
RY (n. rálactf v ČČM tsio;. tutaaa vlastenecká generace zauja|a
časem postoj rezervovanější, ba místy pŤímo odmítavy: Erben iro-
nizoval Čelakovského v Květech 1834 jako padělatele ,,česk1Ích
kožíšk .. z rusklch ,,sobolích a hranostajích k Ží.., Sabina v Ost
und West l840 vytkl Čelakovskému nedostatek fantazie a subjek-
tivity, na riskalí poetiky ohlasri upozornil Langer, jakkoliv sám
ohlas písní ruskfch hodnotil pozitivně' PŤesto, že se qfvoj české li-
teratury nadále ubíral jin mi cestami, ztistal soud Palackého vlast-
ně dodnes v platnosti - spolu se SLAVY DCEROU pŤedstavuje
ohlas písní rus{fch nejv1fznamnější české básnické dílo dvacát1fch
let 19. století.

ohnice . Jirí orten t94r
Čtvrtá básnická sbírka JiŤího ortena (vydaná pod jménem Jiňí Ja-
kub) je věnována památce básníkova zemŤelého otce. Sbírka lyric-
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melancholie, která dávala veršrim jímavou podmanivost, v ohnici
se vědomí pomíjivosti dramaticky stupĎuje v prožitek rizkosti.
Zmar už nem že b;it zharmonizoyán láskou' ale pouze vykoupen
bolestnou obětí. Jedna ze závěrečnych básní ( Cvičení pŤed spaním)
oddilruNěžná cvičení,v němŽ Orten jako by resumoval svrij vztah ke
světu věcí, už končí pregnantní pointou: ,,Bludičky, klam! Všechno
je klam."

V tŤetím a čtvrtém oddílu sbírky nalézáme jeden z vrcholri orte-
nova básnického i lidského dramatu. ,,Mírou věcí.. už nelze měŤit
svět, z něhož odešel Brih a zristaljen básník' srovnávající Se Se Sta-
rozákonním Jobem (báseř Skonávají se slova Jobova), hledající
,'radosti v smrti uvíz|é,,. Uzkost, absurdita světa a smrt vstupují do
ortenovy poezie s mnohem větší intenzitou než dŤíve a prohlubují
její tragickou dimenzi. Smyslové vnímání skutečnosti v melancho-
lickém oparu mizí pod náporem životní tragičnosti; básník, obklo-
pen diskontinuitou' začíná pociťovat realitu v jejích protikladech.
Projevuje se to i v rytmické stavbě jeho básní. DŤívější pŤístup ke
skutečnosti proprijčoval Ortenovym verš m lyrickou melodičnost
a podmanivost, jež byla znakem harmonizace veškerého jsoucna;
naproti tomu realita prožívaná ve své protikladnosti arytmizuje or-
tenriv verš, rczbíjijeho melodickou plynulost' V tÍetím a čtvrtém
oddílu ohnice nalezneme Ťadu risečn1fch básní (nejtypičtějším pŤí-
kladem je básei Kítite) pln1fch pŤer1fvek a expresívních exklamací.
V1fstavba těchto básní je založena na kontrastu a konfliktu. La-
konick1f vytazje znakem tvrdosti, s níž svět na člověka utočí, azá-
roveř i znakem pornosti, s níž básník hledá cestu z ,,víry bezna.
děje... Navzdory hrrizné době, obklopující básníka, nalézá orten
tuto cestu v lásce (,je ještě láska v nás pod strašnym obrazem..) a ve
víŤe v plodnou rilohu utrpení v životě jednotlivce i celku. odešel-li
Blih, s nímž vedl básník marn dialog, a není-li možn! návrat do
,,odnikud, kde je ráj.. (báseĎ odnikud) , chce se orten potvrdit jako
člověk v poezii, proměnit rilkovsky své bytí v zpév, jímž by pŤesáhl
sám sebe a ,,zpíval do pochodu, tomu jenž pňijde.. ( Báseú nové slá-
vy ) . Tímto pňekročením historick;|rch i existenciálních hranic smě-
rem k budoucnosti a vírou v lásku vykupující viny pŤekonává orten
svou rizkost, integrujeji do procesu své tvorbyjako tragic\f proti-
klad naděje.

JiÍí orten patňil ke generaci básníkri, kteŤí vstoupili do literatury
na konci tňicátlch let v pŤedvečer druhé světové války a prožívali
hlubokou krizi stávajících hodnot. Jejich vlchozím pocitem byla
ztráta společensko-politickfch a mravních jistot, pocit roztrŽky
člověka s dějinnfm vlvojem a jeho osamocenost v nitru odcizené
skutečnosti. (V tomto smyslu se pro ně stávají aktuálními i někteŤí

k1f ch veršri, zachycujících básníkriv rizkostnf prožitek ohroženosti
a zmaru života, je rozčleněna do čtyŤ oddílri: Dvojitti tma, Něžná
cvičení, Míra věcí a V ohni. Tomuto kompozičnímu členění sbírky
odpovídá i její vnitŤní myšlenková a pocitová vfstavba: od melan.
cholické něhy k bezejmennym věcem a touhy ukr;ft se za ,,dvojitou
tmou.. nenarození směŤuje básník do očistného ,,ohně.. poznání,
v němž se smrtí vykupují viny apoezie se stává jedinfm prostŤed-
kem pŤežití. Ve vstupní básni Cí jsem, jakési ortenově básnické
konfesi za celé jeho první tvrirčí období (sbírky Čítanka jaro, Cesta
k mrazu), je pro básníka ještě základním vztahem ke skutečnosti
láskyplné dorozumění s těmi nejprostšími pŤedměty kolem nás' se
niÍátky i s kapkou rosy v trávě. Naproti tomu závěrečná Poslední
báseú už tento drivěrn! vztah k realitě nezná (,,Dokola samá tma
a nikdo nepiichází..), protože skutečnost se změnila v riděl pŤijíma-
nj jako trest. Jedině poezie tryskající z ,,hlubokfch ran.. mriže dát
básníkovi odpověďpo smyslu takového rídělu, jedině v ní mriže pŤe-
konat sám sebe i smrt' Tyto dvě básně, kompozičnězcelazáměrně
postavené do čela a na závěr sbírky, pŤedstavují jakési dva pÓly
básnického prostoru Ohnice, v němž se odehrává ortenovo exis-
tenciální drama životní ohroženosti a nevyhnutelného zmaru'

V prvních dvou oddílech sbírky, zejména v druhém oddí|e Něžnd
cvičení, pŤevládá onen něžně milostn;!' a drivěrn;f vztahk věcem,
typick1f pro ortenovy první dvě básnické sbírky. Básník se vciťuje
do jejich světa, věci ,jsou jak on. Jsou z Kanárkova. Pro marnost
ztozeny,,, Chce poznat tajemství jejich pokorné a drivěŤivé stálosti,
s níž nesou svou pomíjivost v čase; proto zde básník tak často
personifikuje (,,Potkal jsem studánku a Ťekli jsme si více' než lidé ií-
ci mohou si..), aby v polidštěném světě věcí našel to, co nenalézá
v realitě života. Uprostied nelidsky krutého světa okupace a rasis-
mu (vzrušujícím dokumentem ortenova prožitku této doby jsou
jeho deníky) jsou čisté jedině věci, jsou samy sebou (,,Ó, nech mne,
pŤísn1f Bože, za věci dokonalé ještě si slastně veršem zavrzat.,,).
Proto se k nim básník, toužící po existenční jednotě veškerého
jsoucna, tak pŤimyká: svou pokorou mu mají nahradit lásku, která
nemohla b;ft opětována. V pŤedchozí básnické tvorbě byly pro
ortena věci synonymem harmonie a čistoty, s jejich pomocí se
vcházelo do ztraceného ráje dětství a k mamince; proto zde byla
také tak značná frekvence zdrobnělin zintim ujících svět. V ohnici
je už však tato harmonie relativizována pocity zmarlJ a absurdity.
PŤispívá k tomu i rychlé dozráni, náhlá dospělost s pádem mladi-
stv1fch í|uzí,bez nichž se člověk cítí vystaven mrazivému světu (bá-
se Vyrostek inspirovaná četbou stejnojmenného románu F. M.
Dostojevského). Jestliže dŤíve byla pomíjivost věcí silnlm zdrojem
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myslitelé u nás dosud málo známi,napŤ. Španěl M. Unamuno nebo
filozof osobnosti, pŤedchridce existencialismu Dán S. Kierke-
gaard.) Tváňí v tváŤ této axiologické devalvaci volí někteií pŤísluš-
níci této generace rinik do lidského nitra, k věčn;fm hodnotám, jež
jediné zbyly ,,nahému člověku.. vysvlečenému ze všech společen-
sk1ich souvislostí. Tak formuloval tyto pocity v programovém spi-
sku S/ovo k mlad|lm (1940) Kamil BednáŤ, jeden z mluvčích gene-
race, jejímž básnicky nejtalentovanějším pĚedstavitelem byl právě
J. orten. (Jménem ortenovy ohnice byl po vá|ce nazván i kolek-
tivní sborník této skupiny.) ortenova ohnice, ač p|ná rízkosti
atragiky, však není dekadentně nihilistická; víra v budoucnost a
v osvobodivou moc poezie dala smysl proživané absurditě' Tím
pŤekročil orten rizk1f generační horizont a jeho poezie se stala
umělecky neobyčejně cenn;im a pŤesvědčiv1m svědectvím o utrpení
citlivého, reálně ohroženého člověka uprostŤed temné noci na-
cistické okupace. Po osvobození vyvolala ortenova tvorba opě.
tovně vlny intenzívního zájmu, zejména mezi nastupujícími gene-
racemi mlad ch autorri i čtenáŤri poezie. jm

okna v bouŤi . Jaroslav VrchlickÝ I 894
Nevelká lyrická sbírka obsahující verše z |et |892-1893 je vě-
nována polskému básníku, Vrchlického pňíteli a pŤekladateli jeho
veršri Zenonu Przesmyckému' užívajícímu pseudonymu Miriam'
Ačkoli se knížka skládá ze šesti oddílri (1- PŤedehry,2, Smyté
obrazy,3' Písně o štěstí, 4. Z lásky a o ldsce, 5. Smutnd moudrost,
6. Dozvuky), pŤedstavuje snad nejjednotnější básník v lyrick!
soubor. Bez ohledu na vnitŤní členěníji totiž prostupuje bolest z ži-
votního zklamání, které vyvolala krize básníkova manželství (mi-
lostnj vztah básníkovy ženy Ludmily k herci J. Seifertovi). Toto
hoňe z lásky se stalo rozhodujícím podnětem ke vzniku většiny ver-
šri knížky; na jejím trpkém tÓnu mají však svrij podíl i narristající
básníkovy konflikty s dobou a mladou literaturou, táhnoucí se již
od poloviny osmdesá||ch let, které pŤíměsí skepse zakalovaly bás-
níkovy počáteční optimistické perspektivy a oslabovaly jeho sebe-
dúvěru. Za těchto okolností citovf otŤes nabyl mimoŤádné váhy
a pŤerostl v celkovou krizi osobnosti.

Okna v bouňi jsou prvním bezprostŤedním qfrazem této krize.
osobní ráz sbírky vyznačují dvě mota, první ze Shakespearova ot-
hella,zdtrazĎující subjektivní bolest, a druhé z Hugovy pŤedmluvy
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ke sbírce Kontemplace, v niž francouzs(f básník a jeden z Vrchlic-
kého básnickych vzor.ťl naznaču1e objektivní hodnotu této osobní
bolesti: 'Slfchám stesk na autory, kteÍiÍikaji já'.. MluvímJi k vám
o sobě' mluvím k vám o vás' Jak to, že toho necítíte? Ach, nesmysl-
n'Í, ktery myslíš, Že já nejsem ty!.. Sbírka však nehovoŤí o básníkovi
ien pŤímo, ve zpovědní první osobě; uchyluje se také k pňírodnímu
Áe"i, s"z se stává nejčastěji pŤíměrem, ale také symbolem, alegorií
nebo parabolou životního pocitu, a tak jej objektivuje. Bezpro-
stŤední vyznáni a pňírodní obraz ve vzájemném prolínání tvoÍí
proměnlivou složku jinak qflučně monotematické knihy.

Jádro sbírky se skládá z pÍimlch vyznáni. Básník v nichbez zá-
bran otvírá své rozbolavělé nitro, zpovídá se z milostného zklamá-
ní, pod tíhou bolesti upadá v rezignaci, pochybuje i o sv ch verších.
Smírně se rozpomíná na své nepŤátele i sudiče (,,z1í lidé největší jsou
nešťastníci.. - báseĎ V dnech šerj:,ch), strachuje se o své ideály
( Apostrofa), poddává se pocitu stárnutí a uvažuje o smrti. Součas-
ně se však své bolesti seč mu síly stačí vzpírá, svádí vnitŤní boj za
utlumení hoÍe, za pŤekonání krize. Energii mu k tomu dodávají
vzpomínky na pt ožíté milostné štěstí, pŤesvě dčeni, že,,láskou kdo
trpí a umírá, / ten jedině skutečně žije.. ( Hovory duší) aže,jen když
láska byla v žtti, lpak už provždy stejně svítí.. (HerbáŤ), dále
reminiscence na mládí, čas blaŽenosti a tvrirčího rozmachu, a ko-
nečně i víra v moc poezie, stále probleskující nánosem skepse. V!-
sledkem je vyrazná protichridnost pocitri, která prostupuje celou
sbírku' V ostrlch konfrontacích na sebe naráŽejí momenty skepse
s klíčící novou nadějí, touha po vnitŤní rovnováze s vz váním
bolesti jako očišťující moci a zdroje novych podnětri ( Ave dolor!) ,
pochyby o vfznamu vlastní tvrirčí práce s gestem titána, jehož dílo
znovu ''v zbroji vstává.., pocit stárnutí se vzpomínkami na opti-
mistické časy, stesk nad osamělostí s její oslavou, rczignace (,,Jávíce
nechci štěstí' / jen klid!jen klid!jen klid!..) s poloironickfmi vfkči-
ky , za rum1ž se však pňece jen skr1fvá utajená víra (,,Já ještě šťasten
budu !.. - S/o ky), o dÍíkáni se lásky s novou tohou po n i (,,Za tr ochu
lásky šelbych světa kraj, l jak ten kdo zpíváu dveŤí a prosí...) Pro-
tikladnost pocitii se stává také tématem několika básní, v nichž
stejné vnější podněty vyvolávají zcela opačné duševní stavy podle
okamžitého naladění (Nocleh, Zmizelj,r j )a vedou dokonce k bás-
níkově polemice se sebou samfm. V dvoudílné básni Temporamu-
tantur se lyrick! subjekt zŤíká soucitu i lásky a prosíjen o krripěj
žluče. V druhé části' napsané pril hodiny po první, v tom shledává
projev cynismu, ke kterému ho podnítil hněv. Právě tyto konfron.
tace ukazují, že básník dovedl ze svého hoŤe vytěžit verše plné na-
pětí, které silně dramatizují sbírku a vtiskují jí charakter hluboce
proŽité, vnitŤně pravdívé lyriky.
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Konfesijní ráz knihy doplĎují objektivované obrazy básníkovy
krize. PŤírodní dění se tu zpravidla pŤirovnává k básníkovu niter-
nému stavu. Yzniká tak typická dvoudílná skladba. Tak napÍíklad
okna, která první odnášeji nárazy bouňe, jsou srovnávána s vlast-
ními verši, které také první zachycují rozbouňené básníkovo nitro
( okna v bouŤi) . Jindy stojí pŤírodníjev a ná|ada s náznakem para-
boly vedle sebe (dvě části básně Podzimní melodie, Impromptu)
ajindy zase bere na sebe toto dění podobu alegorie: celodenní hon
na motfly-písně se završuje tím, že jsou chyceny jen večerní mriry -
pochmurné meditace (Chyť!). Alegorickf rázmá i posmrtné se-
tkání dvou duší, které se za života ujišťovaly vzájemnou láskou
a nyní jako mrtvé stíny jsou si zcela cizi ( Stíny ) ' Konečně pÍírodní
ná|ada se stává symbolem, nepŤím1fm vyjádŤením básníkova stavu
(oc nky, Vítr - báseĎ v umělé formě villanelly)' Propojení pňí.
rodních jevri se subjektivními stavy značně aktivizuje básníkovu
obraznost. Paralelnost dvou obraznlch rovin se zračí v detailu
(napňíklad básníkovo srdce a písně pŤipomínají pivořky,,o Božím
těle / kudy slavnjl prrivod táh..- Písei_.epilog, nervy moderního
člověka jsou telegrafní dráty vedené z mozku k duši - Nervy ) ,v ce-
l1fch strofách (okna v bouíi, HerbáŤ), a také ve vzájemném proli
nání v rozloze celé básně (Plavba).

Prožitá bolest a vyznavačsky ráz sbírky vedou k značgé oproš.
těnosti vyranl i verše. Zprisobují zjednodušení složi|fch větn1fch
konstrukcí a zesílení básnické spontánnosti; jednotliv1m slovrim se
pŤes ojedinělé poetismy, vznikající krácením slov (vzchod, krt,
slední), vrací jejich vyznamová hodnota, zce|amizirétorick]í patos
a všechna reprezentativní okázalost. Vrchlického typick! pětistopf
jamb sice i zde dominuje, ale je doplřován jambick1fm, trochejskfm
i daktylotrochejsklm veršem krátkj'm' kterf se piečasto sbližuje
s písřovlm projevem (Mrtvé štěstí, Povzdech, Impromptu, Sladké
a hoÍké chvíle, Písežt-epilog aj.); drisledkem je značná pestrost
veršovych i strofick1fch ritvaru. A tak ač okna v bouŤi jsou bezpro-
stňedním vlrazem básníkovy osobní krize, na Vrchlického básnické
cestě znamenaji vyrazné obrození tv rčích sil a patŤí k vrcholrim
jeho lyriky.

Pantomima . Vítězslav Nezval 1924
Druhá autorova sbírka a zárovei programovf básnickf manifest
poetismu je okázale pestrym seskupením rozmanit ch text . Uvádí
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ii oddíl čtyŤverší Abeceda, kter..f se opírá o asociace vycházejici
ž tvar jednotlivfch písmen. Rodina harlekj,ntl je lyrick! oddíl vá-
zany ob|íben;fm tématem poetistickfch dvacátlch let - světem jar-
marečních a poutbqÍch zábav ( Panoptikum, Kočující divadlo, Pie-
rot cyklista). Teoretickou programní staé nazvanou Papoušek na
motocyklu a proklamující proti poetice minulého věku, v němž
,,básníci... holdovali filozofii.., noqf zprisob tvorby,,,organick1i
a fyziologick! rrist formy z pŤedstav a jejich reprodukčních zá.
konti.., pÍedchází básei Poetika S nenucenou drzostí vrhající do
tváŤe veňejnosti básníkovy zák|adní esteticko-revoluční slogany:
,,nejprve pohrdání lakomci!..' ,,s aeronauty v jedné Ťadě / tančiti
Rag-Time na barikádě.., ,,z měšéáck1fch lebek sádlo na šrouby..,
,,v dělnickém barlza hudby stŤeln1fch ran / své básně koktat žha-
vym nevěstkárn..' ,,plíti na literáty.. atd.

Vedle lyrickjzch oddílri Tj,den v barvách, Exotická láska, Muza a
Cocktaily jetu i vaudeville Depeše nakolečk ch, filmov scénái, tzv.
fotogenická báseř' Raketa, obrazovábáse Ade, a scénáň pro pan-
tomimu. Ustňední postavení v Pantomimě zaujala - jakkoliv již od
dru!ého- vydání sbírky nezaŤazena, protože našla nové místo
v BASNICH NOCI - lyrickoepická skladba o sedmi zpévech Po.
divuhodnj, kouzelník, dedikovaná JiŤímu Mahenovi. Je uvedena
čtyŤverším napsanym zcela ,,nemodernisticky.. hexametrem (v ná-
znaku se ozve i na konci l. zpěvu), jenž podtrhuje ristňední motiv
básně a celé sbírky, totiž motiv,,proměny.., také odkazem k Meta-
morfozám ovidiov1im' Noční toulka básníkova Snovou pražskou
scenérií vede ke klášteru, kde na podloží oáven1fch kŤesťanskfch
legend a v polemice s nimi stejně jako s celou,,asketickou piísností..
české národní povahy vyrristá legenda kouzelníkova zrodu. Druh;f
zpěv uvádí Rodokmen kouzelníkovllch pÍedkťljako Ťetěz poetickfch
emblémri - sasanka, vodotrysk pod zemí, krápníková síĎ, uheln1f
dril, roubení studny, mramorová lod', měsíc. Ve zpěvu tÍetím (Je-
zerní dáma a kouzelníkovo mládí) kouzelník spatŤí paní z jezeta
a vypráví jí svuj piíběh, ve čtvrtém zpěvl (Revoluce) kolze|ruk
jako kamelot stojí v čele proletáiského povstání a po vítězství mizí
(,,no'l".fch prezidentri nepotiebujem / a občan z něho bude / tak jako
tak ňádn1f..), pracuje ve stoce (,,Zápach stoky / rovná se zápachu
kanceláŤe / když m žeš po práci dvěma skoky / v nejlepším oděvu
prohlížet nejhezčích soudružek tváÍe,,), táže se ryb ve v1ilkladní
skŤíni obchodu na jezerní dámu. V pátém zpěvu (Ltiska) se kou-
zelník probouzi ze sna, v1ÍkŤikem pŤivolá jezerní dámu, milenku'
matku, unikající a nedosažitelnou' a hovoÍí s ní. V šestém zpěvu
Pohroma Kouzelníkovy metamorfozy a transfigurace Vodotrysk)
navštěvuje kouzelník nemocnici, stŤetává se se smrtí a protí vnucu-
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jící se pŤedstavě zániku klade tezi proměny zažíva: jeho život opi-
suje kruh zpět k sedmi pŤedklim. Poslednizpěv (Závěrl se obdobně
vrací k samému počátku skladby, básník procházi Prahou a tok
obrazi shrnuje v pŤímfch formulacích, které jako by zobecřovaly
zákLaďniprvky generační zkušenosti, zčástiještě ve znamení prole-
táŤského umění a poválečného expresionismu (básnivost dětství,
revoluce, láska, nemoc a smrt) ažk obrazu dělníkri organizujících
,,svrij sen v novou hvězdu volnosti...

Generační zkušenost - orientovaná však už novym směrem -

se promítá také pŤímo do podoby knižky,jejíž autorství je vlastně
spíše kolektivní; mimo Vítězslava Nezvala se na Pantomimě podílel
i JiŤí Svoboda jako autor hudební pŤílohy (e uveden i jako autor
hudby k Depeši na kolečkach), JindŤich Styrsk jako autor obálky
a ilustrací, JindŤich Honzl jako autor doslovu a pŤedevším Karel
Teige - jehož se dovolává již i dedikace (,,Své mrize a Teigemu..),
kter Pantomimě udělil definitivní podobu originální vytvarnou
a zvláště typografickou pravou. Kolektivní autorství, které
u Pantomimy setŤelo hranici mezi literárním dílem a jeho zázna-
mem v knize, patŤí k nejnápadnějším pŤíznakrim generačního cha-
rakteru sbírky. K společnému uměleckému kontextu českého
poetismu, jak byl programově v}.mezen v polovině dvacát1fch let,
odkazovala ostatně i celá Ťada citáti z Jeana Cocteaua, Tristana
Tzary, Guillauma Apollinaira' Jacoba Epsteina, Stéphana Mallar-
méa, Charlese Baudelaira, a konečně množství doprovodného ma-
teriálu fotografie klaunri Fratellini, černošské plastiky, světelné
reklamy newyorského kina Criterion, reprodukce obrazi Apolli-
nairovy pŤítelkyně Marie Laurenciové aj.

Už v tomto kolektivně stylizovaném tvrirčím gestu se odráže|a
zcela nová pÍedstava o poezii a nové pojetí jejího subjektu,
osobnosti básníka, kterf je tu nápadně zbavován někdejší u.f-
lučnosti. Protí určující stylizaci básníka z druhé poloviny 19. století
jako myslitele a věštce, stejně jako protí pňedstavě dekadentního
básníka z konce století tu stojí náhle pŤedstava básníka vědomě ne-
aristokratická: ,,básníkem je žena, která chtěla Ťíci ,dítě. a Ťekla
,zlato,, aniž se bá|a,že jí nebude rozuměno.. (JiŤí Honzl v doslovu).
Tradiční hranice poezie v souvislosti s tím mizí. Ruší se tu drisledně
nejen pŤedělmezi básnictvím a jinfmi druhy umění, ale pňedevším
se pŤedstava umění rozšiŤuje směrem dolri: k novym uměleck1Ím
oborrim dosud považovan;|'m za neprestižní (film' fotografie),
k pomocnym technic(ium disciplínám (typografie), k umění ,,ní-
zkému.. (cirkusy' varieté' atd.). Těsnf vztah je navazován ptávě
s těmi oblastmi malíŤství, hudby a divadla, které jsou samy o sobě
z hlediska tradiční estetiky považovány zakyčovité, periferní (sen-
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timentální pokleslá romantická píseř a odrhovačka, jarmareční pí-
seĎ, orientální malíŤství, africké umění, formy lidového divadla,
pantomima, klauniáda, komedie dell'arte aj.). Poezie se stává sy.
nonyÍnem umění v nejširším smyslu slova, pojatého jakožto ,'du.
ševní hygiena..; je vědomě zbayena vznešenosti (,,atleti, básníci
a kurvy v jednom šiku..) a dosavadních pŤíznakri literátštiny. PŤi vší
obrazové nespoutanosti a vynalézavosti je tak typ poezie, jaká se
v Pantomimě nabizí, velice jednoduchy, nápadně neprofesionální
a laickf. Cílem básnictví v této koncepci není než hra, obrozeni
smyslri dětskou fantazii, objevování krásy asociativním spojová.
ním motivti mimo konvenční vztahy logiclfch souvislostí. Jeden
motiv piivolává v procesu tvorby jinf podle volnfch a často jen na-
hodilfch spojri, jak se vytvoŤily v konkrétní paměti. M že jím b1ft
podobnost tvarová, asociace na základě prostorové, místní neboji-
né souvislostí, a to s podkladem často i velmi osobním. ZvIáště
zvuková blízkost pojmenování dovoluje uvádět ve styk zce|a roz-
dílné pŤedstavy, spojovat je a konfrontovat - z toho vyplynula
v Pantomimě d ležitá funkce n.fmu (,,sbližovati vzdálené pustiny,
časy, plemena a kasty souzwkem slova..) a plná rehabilitace ne-
plného rymu, asonance (,,asonance pŤipouští velké množství aso-
ciací, nejsouc zatižena akustickou vazbou tak legálně jako rfm..).
Slovo není používáno v básni z hlediska pojmové potŤeby (,,není
pro mne pojmri..), uplatřuje se právě z hlediska potŤeby odvíjející.
ho se asociačního Ťetězce smyslov ch pŤedstav, kterf je vyjme
z trad1čni souvislosti a vŤadí do souvislosti nové, kde se nečekaně
uplatní esteticky anayáže Ťetěz pŤedstav dalších. To se |fká i ze-
všedněllch literárních asociací; patŤí k nim jméno hrdinky yypúj-
čené ze skladby F. Mistrala v básni Mirěio 1923, pokleslé ro-
mantické Adé z německé sentimentální písně, Poeovo Víckrát ne,
Scottova (Apollinairem zprostŤedkovaná) Jezerni dáma v Podivu-
hodném kouzelníku aj. V asociačním prostupování nejrriznějších
pŤedstav se pŤesto rrěkterfm vrstvám skutečnosti dává pŤednost:
těm' které jsou spjaty s atmosférou zábav, atrakcí, komediantského
kumštu, a pak i těm, které souvisí s civilizací. Na rozdíl od civilistní
poezie (srov. Neumannovy NovÉ ZPĚv! je tu však civilizace
pŤijímána pŤedevším jako zdroj emocí a radovánek (film, umělé
květiny, parníky, aviatika' turistika, sport, jazz-band, parfémy).
Poezie, která byla ztotoŽněna s jak1fmkoliv esteticklm prožíváním
skutečnosti, se tak zmocĎuje téměŤ v1flučně skutečnosti, která jako
estetická jižbyIa pŤedem prožívána; v logice tohoto pojetí se tak
pŤedmětem poezie stává vlastně poezie sama, promítnutá do světa
a Životního stylu.

Proti bojovnému patosu sociální poezie, zvláště pak proletái-
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jící se pŤedstavě zániku klade tezi proměny zažívai jeho život opi-
suje kruh zpět k sedmi pňedk m. Poslednízpěv (Závěr) se obdobně
vrací k samému počátku skladby, básník procházi Prahou a tok
obrazťt shrnuje v pŤím1fch formulacích, které jako by zobecřovaly
základní prvky generaění zkušenosti, zčástiještě ve znamení prole-
táŤského umění a poválečného expresionismu (básnivost dětství,
revoluce, láska, nemoc a smrt) ažk obrazu dělníkri organizujících
,,svrij sen v novou hvězdu volnosti...

Generační zkušenost - orientovaná však už novym směrem -

se promítá také pŤímo do podoby knižky,jejíž autorství je vlastně
spíše kolektivní; mimo Vítězslava Nezvala se na Pantomimě podílel
i JiŤí Svoboda jako autor hudební pŤílolY fe uveden i jako autor
hudby k Depeši na kolečkách), JindŤich Styrsk1f jako autor obálky
a ilustrací, JindŤich Honzl jako autor doslovu a pŤedevším Karel
Teige - jehož se dovolává již i dedikace (,'Své mríze a Teigemu..),
ktery Pantomimě udělil definitivní podobu originální vytvarnou
a zvláště typografickou rípravou. Kolektivní autorství, které
u Pantomimy setňelo hranici mezi literárním dílem a jeho zázna-
mem v knize,patÍi k nejnápadnějším pÍíznakrim generačního cha-
rakteru sbírky. K společnému uměleckému kontextu českého
poetismu' jak byl programově vymezen v polovině dvacát1fch let,
odkazovala ostatně i celá iada citát z Jeana Cocteaua, Tristana
Tzary, Guillauma Apollinaira, Jacoba Epsteina, Stéphana Mallar-
méa, Charlese Baudelaira, a konečně množství doprovodného ma-
teriálu - fotografie klaunri Fratellini' černošské plastiky, Světelné
reklamy newyorského kina Criterion, reprodukce obraz Apolli.
nairovy pňítelkyně Marie Laurenciové aj.

Už v tomto kolektivně stylizovaném tvrirčím gestu se oďráže|a
zce|a nová pŤedstava o poezii a nové pojetí jejího subjektu,
osobnosti básníka, ktery je tu nápadně zbayován někdejší vf-
lučnosti. Proti určující stylizaci básníka z druhé poloviny l9. století
jako myslitele a věštce, stejně jako proti pŤedstavě dekadentního
básníka z konce století tu stojí náhle pŤedstava básníka vědomě ne-
aristokratická: ,,básníkem je Žena, která chtěla ňíci ,dítě. a Ťekla
,z|ato, , aniž se báIa, že ji nebude rozuměno.. (JiŤí Honzl v doslovu).
Tradiční hranice poezie v souvislosti s tím mizí. Ruší se tu drisledně
nejen pŤeděl mezi básnictvím a jin1fmi druhy umění, ale pŤedevším
se pŤedstava umění rozšiŤuje směrem dolri: k nov m umělecklm
obor m dosud považovany'rn za neprestížní (film, fotografie),
k pomocnym technick1|m disciplínám (typografie), k umění ,,ní-
zkému.. (cirkusy, varieté' atd.)' Těsnf vztah je tavazovát právě
s těmi oblastmi malíŤství, hudby a divadla, které jsou samy o sobě
z hlediska tradiční estetiky považovány zakyčovité, periferní (sen-
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timentální pokleslá romantická píseĎ a odrhovačka, jarmareční p!
seĎ, orientální malíŤství, africké umění, formy lidového divadla,
pantomima, klauniáda, komedie dell'arte aj.). Poezie se stává sy-
nonymem umění v nejšírším smyslu slova, pojatého jakožto ,,du-
ševní hygiena..; je vědomě zbavena vznešenosti (,,atleti, básníci
a kurvy v jednom šiku..) a dosavadních pŤíznakri literátštiny. PŤi vší
obrazové nespoutanos ti a vyna|ézavosti je tak typ poezie, jaká se
v Pantomimě nabízí, velice jednoduchy, nápadně neprofesionální
a|aicky. Cílem básnictví v této koncepci není než hra, obrození
smyslri dětskou Íantaz1i, objevování krásy asociativním spojová-
ním motivri mimo konvenčni vzÍahy logick ch souvislostí. Jeden
motiv pŤivolává v procesu tvorby jinf podle voln ch a často jen na-
hodilfch spojri, jak se vytvoŤily v konkrétní paměti. Mriže jím b1ft
podobnost tvarová, asocia ce na záklaďě pro storové, místní nebo ji-
né souvislostí, a to s podkladem často i velmi osobním. ZvIáště
zvuková blízkost pojmenování dovoluje uvádět ve styk zce|a roz-
dílné pŤedstavy, spojovat je a konfrontovat - z toho vyplynula
v Pantomimě ďtiežitá funkce r;jzmu (',sbližovati vzdálené pustiny,
časy, plemena a kasty souzvukem slova..) a plná rehabilitace ne-
plného r1i'mu, asonance (,,asonance pňipouští velké množství aso-
ciací, nejsouc zatižena akustickou vazbou tak legálně jako rfm..).
Slovo není používáno v básni z hlediska pojmové potŤeby (,,není
pro mne pojmri..), uplatřuje se právě z hlediska potŤeby odvíjejíci
ho se asociačního Ťetězce smyslov1|'ch pŤedstav, kter1f je vyjme
z ttadični souvislosti a vÍadi do souvislosti nové' kde se nečekaně
uplatní esteticky a naváže ňetěz pŤedstav dalších. To se t1fká i ze-
všedněllch literárních asociací: patŤí k nim jméno hrdinky vyptij-
čené ze skladby F. Mistrala v básni Mirěio 1923, pokleslé ro-
mantické Adé z německé sentimentální písně, Poeovo Víckrát ne,
Scottova (Apollinairem zprostŤedkovaná) Jezetni dáma v Podivu-
hodném kouzelníku aj. V asociačním prostupování nejrriznějších
pŤedstav se pŤesto xěkteq m vrstvám skutečnosti dává pŤednost:
těm' které jsou spjaty s atmosférou zábav, atrakcí, komediantského
kumštu, a pak i těm' které souvisí s civilizací. Na rozdíl od civilistní
poezie (srov. Neumannovy NoVÉ zPÉvY)je tu však civilizace
pŤijímána pÍedevším jako zdroj emocí a radovánek (film, umělé
květiny, parníky, aviatika, turistika, sport, jazz-band, parfémy).
Poezie, která byla ztotožnéna s jak1fmkoliv estetick;fm prožíváním
skutečnosti, se tak zmocřuje téměŤ v1ilučně skutečnosti, která jako
estetická jižbyIa pŤedem prožívárla; v logice tohoto pojetí se tak
pŤedmětem poezie stává vlastně poezie sama, promítnutá do světa
a životního stylu.

Proti bojovnému patosu sociální poezie' zvláště pak proletáŤ-
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básníkovo rodné ostravsko viděné v kontrastu mezi privodní
okouzlující venkovskou a horskou pŤírodní scenérií ( Rodn země )
a krajinou krutě poznamenanou moderním prúmyslem a šachtami
( Ztraceny ráj ) ' Do venkovského prostredí jsou zasazeny expresio-
nisticky poja té p o stavy Ž e b r ák a, r odícíženy (báseĚ D ít ě) i ce|é Í ady
dalších, smyslně vzrušujících žensklch postav. - Dalším driležit1im
zdrojem motivri a témat je moderní velkoměsto, jehožžívotnizptt-
sob je podroben nelítostnému morálnímu odsudku pro svou vyži-
lost, neplodnost, neschopnost kontaktu s bezprostŤedními životní.
mi zdroji; v této souvislosti básník s odporem reaguje na soudobou
tváň poválečné Evropy ( Star Evropa/. Nejde však o kritiku zvněj-
ška: projevy pŤímo fyzického znechucení velkoměstsk1im životem
jsou tak bouŤlivé pŤedevším proto, že lyrick1f subjekt právě zde tuší
nebezpečí pro svou vlastní duši, pro své lidské i básnické dozrání.
Svědčí o tom zejména jedenáctidíln1f cyklus Z románu, kterf je
pokusem zachytit pozaďi drasticky pŤedvedenfch kulis
ripadkov1'ch jevri souč. světa - jednotlivá stadia vlastního hledání
místa ve světě, vymezit tragickf děl moderního básníka: zahleděn
do cizích živottt, ztrácí svúj život vlastní; pohled na dno věcí ho vy-
stavuje smutku a hoŤkosti. Co je v umělcově osobnosti moderní
dobou pod1e Závadovych veršri nejvíc ohroženo, jsou právě hod-
toty, z nichž poezie Panychidy čerpá svou ptisobivost' co ji činí
básnicky nespornou. Je to schopnost bezvyhradného spontánního
okouzlení, v němž se subjekt plně odevzdává sv,.fm smyslrim a pro-
živá (aby se pak pokusil ve slovech je obnovit) okamžiky jasu tak
oslřujícího, že se do vědomí vryvá skoro bolestně. Sám reáln;f
podnět, kterf tyto zážítky vyvolal' ztrácíy té chvíli zŤetelné pňed-
mětné obrysy (charakteristickou situací Závadovy lyriky jsou
v Panychidě sen, spánek, horečka, usínání) a stává se v chodiskem
obrazn;fch asociací. Tyjsou ovšem velice vzdáleny lyrické hravosti
soudobé poezie Nezvalovy a Seifertovy; směŤují naopak, byťtápavě
a v nevypočitateln1fch zyratech, k bleskovému osvětlení některého
z hlubinnfch rozporri lidského bytí ve světě. I ve své zlomkovité
podobě, kterou se básník zatím nesnaží pŤekonat, dávají tušit
hloubku a dramatičnost rodící se životní koncepce Závaďovy.Kní
patŤí napŤ. pocit ,,vyhnání z ráje,, (nejranější básně sbírky tvoŤily
pťrvodně cyk|us nazvany Země a rá),v němž se k elegickému stesku
po ztracené jednotě lidí a pŤírody druží vědomí odpovědnosti za
osudy krajin vystaven ch tok m živlri i civilizační aktivity lid-
s\ich pokolení (báseĎ osud).

Uměleckou i názorovou syntézou a vrcholem prvního období
Závadovy tvorby je rozsáhlá báseít Panychida (: mše za mrtvé,
v tomto pŤípadě za pad|é ve světové válce; patŤil k nim i autor v

ského umění, stojí v tomto mikrokosmu pojetí revoluce pŤedevším
jako tvrirčího činu, tedy aktu poezii velice blízkého, ne-li s ní totož-
ného (Depeše na kolečkách' nekrolog Památce Mikuláše Lenina).
Myšlenkov1fm vrcholem knihy je i po této stránce Podivuhodn!,
kouzelník: revoluce i poezie tu tacházejí společného jmenovatele
v principu proměny, metamorfÓzy, a jsou tak pojaty - jedna
v oblasti společenské, druhá ve sféŤe lidské psychiky - jako hybné
síly skutečnosti.

SvÝm tvarem i filozofií sehrála Pantomima driležitou rílohu pŤi
formování českého poetismu' jehož zák|adní estetické obrysy ža-
čaly krystalizovat mezi mlad1 mi umělci z Devětsilu už zhruba
v roce 1922 (pŤednáška K. Teigeho a J' Seiferta ve Studentském
domě na Albertově v Praze, setkání Teigeho s Nezvalem, sborníky
Revoluční sborník Devětsil, Životllaj.). Spolu se Seifertovou sbír-
kou NA VLNÁCH TsF (1925) pŤediÍavovala vlastně vyhranění
poetiky, která poznamenala tak vyrazně literární styl českfch dva-
cátlch |et. Teze o smrti umění, programová laicizace básnictví
souvisela ovšem velice těsně s cel m myšlenkov1fm světem evropské
avantgardy (dada, rusk;f futurismus, Erenburgriv román Julio Ju-
renito a zvláště soubor esej& A pŤece se točí, francouzsk1|'surrealis-
mus). Kompozice Pantomimy, která byla spíše jakousi volnou re-
vuí nebo antologií, spojovala Ťadu text jenom volně; některé vy-
cháze|y dŤíve i později samostatně - Podivuhodn!, kouzelník v Re-
volučním sborníku Devětsil 1922' Abeceda knižně |926, Depeše na
kolečkách ve sborníku ŽivotII - nebo se dočkaly samosfatnych
scénickjlch provedení (Abeceda, Depeše na kolečkách). Nová po.
doba sbírky ve vydání 1935 napovědě|aužznačnou proměnu Ne-
zvalovy poetiky: byl potlačen zŤejm1i kolektivistickf ďmanifestační
ráz ptvniho vydáni, sbírka vyšla jako reedice rané ibírky pŤedního
současného básníka a byla navíc podrobena nové, suiréatstické
autorské interpretaci. Misto Podivuhodného kouzelníka se ve dru-
hém vydání objevila básnická hra Věštírna delfská.

vm

Panychida . Vilém Závada 1927
Prvotina jednoho z čelnlch česlfch moderních lyrikli obsahuje Ťa-
du krátk1fch lyrick1fch básní, cyklus Z románu a obsáhlou titulní
básei Panychida. Sbirka vychází z několika tematick1fch okruhri'
které se prostupují i na ploše jediné básně. Jsou tu vzpomínky na
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otec) věnovaná V. Nezvalovi a uvedená citáty zDantona (',Pravdu!
Trpkou pravdu!..) a Apollinaira' Tato ,,báseĚ melancholie.. je ob-
Íaďně zahájena obtazy večerního velkoměsta; lyrick subjekt vidí
a hodnotí moderní život s narristajícím zhnusením; v pohledech do
vyprahllch kaváren a páchnoucích hampejzri se jeví jako poušť lás-
ky a jedovaté peklo: i v tom Závaďovi až do hlubokého míru po-
kračuje světová válka. Skoro hysterické projevy odporu pÍecházejí
ve Vysílení a melancholii, do nížzaznívá hlas Ženy vyprávějící o tom'
že svět byl vždy ve své lhostejnosti schopen trvat dál i pŤes období
ripadku' katastrof a bezcitného ničení. Lyrick! subjekt to pŤijímá,
zvo|na se v něm rozhoÍívá nové okouzlení vyjádŤené Ťadami suges-
tivních metaforickych pojmenování žensk ch očí a snem o vlídné
krajině venkova. Báseř vrcholí zaslíbením se poezii, která člověka
otvírá prožitku světa ve všíjeho krutosti a kráse aježse stávájeho
opojn1fm a nebezpečn m osudem. Báseř Panychida rozvíjí a pŤe-
tváŤí metodu Apollinairova Pásma s jeho polytematickou kompo-
zicí volně spjatlch obraz , které na sebe navazujíjen na základé
psychicklch asociací; spolu s tématy se tu mísí i básnické žánry
a citové polohy, hravost se stŤídá s tragikou. Závadova potňeba
mravního hledání však vede k hierarchizaci a k myšlenkovému od-
stínění vztahi mezi motivy; expresívně vyostŤená slova strhují po-
zornost k sobě a rozlamují plynulou linii veršové intonace.

Tak se v básnické metodě titulní básně projevuje pohraniční,
pŤechodné postavení Závadovy prvotiny: vychází z experimentri
poetismu z prvni poloviny dvacátlch let, vyuŽívá jeho rozpoutané
obraznosti i toho, že otevňel poezii cestu ke všem formám moder-
ního života a moderní senzibility, zároveit však nahrazuje jeho ne-
závaznost a neproblematičnost myšlenkoqium rísilím, obnovuje
smysl pro dramatické konflikty lidské existence a intenzívně ptoží-
vá básníkovu odpovědnost , jež je i vyzvou k tvoiivosti mravtí. Zá-
vada nechce tvorbu lehkou a elegantní, jeho verše jsou často pŤetí-
žené a zámérně neohrabané, potrhané vj'kŤiky a vyznamovymi
zvraty. V tomto směŤování je Panychidě nejblíže současná prvotina
F. Halase SEPIE. - Sbírka byla kladně pňijata jak zastánci po-
etismu, kteŤí ovšem zďtnazni|i spíše to, co ji spojuje s jejich starším
programov m směŤováním (Nezval, Václavek), tak kritikou ne-
spokojenou s poetismem a prosazující nezbytnost ideového pro-
hloubení a mravní odpovědnosti básnictví (Hora, Píša). Nesporné
umělecké hodnoty Panychidy a její závažné postavení vlvojové
učinily z ní jedno zčelnychlyrick1ích děl dvacát1fch let; neutuchající
čtenáňsk1f zájem se ještě v meziválečném období projevil ve dvou
dalších vydáních. V nich autor natrvalo vyloučil tŤi básně. Ve vy-
dání z šedesát1fch let se Závada pokusil sbírku z odstupu a zh|edí-

Panvchida - Vilém Závada

skazcela odlišné doby upravit, v souborné edici svého díla se však
vrátil k privodní podobě knihy. mč

Pečetní prsten . Josef Palivec 194t
Pečetní prsten je lyrická skladba, pozdní debut pětapadesátiletého
autora, jenž do té doby proslul pŤedevšímjako pŤekladatel poezie
francouzského pozdně symbolistického básníka Paula Valéryho.
Valéryho skladba Mladá Parka, pŤetlumočená Palivcem roku 1938,
prop jčila také Pečetnímu prstenu některé vnější rysy: formální
stavbu (monologicky ráz) a veršovou strukturu (alexandrín). Bá.
seř, skládající se z osmi zpěvri věnoval autÓr své ženě; i některé dílčí
pasážejednotlivlch zpěv ' nesou věnování' a to básníkovu bratru
Václavovi a F. Halasovi.

Podobně jako většina symbolistické poezie i Palivcova skladba
míŤí k základním obecnym tázátímlidského bytí. Skutečnostní zá-
kladna lidské situace je v Pečetním prstenu vlastně prostá, myšlen-
kově tizce vymezená a málo se proměřující, je však zároveř vnitŤně
protikladná a sdostatek neurčitá a obecná, aby mohla blt stále
Znovu a nově obrazně postihována a obměřována, aby sk1ftala
prostor pro stále nové variace básnickych pŤedstav' Vzniká tak
nová básnická rovina, která se již do značné míry odpoutala od této
situace lidského života, má svrij samostatn! život bohatší a pes-
tŤejší, než byla sama tato situace; je pŤitom dokonale stavebně
zv7ádnuta, vnitĚně prokompono v ána a hudebně instrumentalizo.
vána. V Palivcově skladbě se stává takovou vychozí situací proti.
klad temnoty a jasu,zasazen;f do pŤírodní scenérie; jejich vzájemné
napětí, pŤerristající mnohoznačností básníkova vyjádŤení aŽ v zá-
pas mezi životem azmarem, bytím a nicotou, je zároveípromítnu-
to do kosmick1fch rozměrri.

Noční scenérie otevírá báseř, skládající se z plynulé monologické
promluvy, pŤerušované jen dialogy hvězd a vánkri; tento monolog
vede žena, vlastně pers-onifikovaná Zemé, zprvu milenecky apo-
strofující měsíční záÍi. Žena-Země pak prochází v souladu s pro.
měnami pŤírodního dění několika stadii svého sebeuvědomování:
do bolestné krize spojené s myšlenkou na smrt ji uvrhuje zmjzení
měsíčního světla a pňíchod tmy. Sklízí však také obdiv sester.hvězd,
jež uctívají její krásu. Zatím žena-Země uzavŤená do sebe a obklo-
pená neprostupnou temnotou hyne steskem po životě (symbolicky
ho znázorítljí obtazy lidské práce). Ve chvíli nejhlubší krize jí však
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bolest dává poznat rirodnost tmy a umožĚuje ta\ézt také novou,
takĚka mateŤskou družnost: ,,Jen honem ke mně, ke mně, / kdo's
venku prokŤehl, já zahÍe1u tě, tvá země, f já jsem tv j vlnolam,
kdo umdléváš' sem pojd', . . . .. Touha po světle je neuhasitelná, a ne-
lze-li jinak, uchyluje se alespoĎ k víŤe v jeho pŤíchod: ,,Tvé zlatéÍe-
mení' žel!, sotva Zname"4^, l vždyť svítí na cestu už jin1|'m a ne
tám luž jinde a ne nám. o víro' zristaĎ s námi, / ty zristaĚ alespoř'
kdyŽ všechno uniká mi... obdivnf chÓr hvězd stále znovu kŤísí na-
ději, ukazuje Zemi její jedinečnost: ,,Ta zem, co sluncí má, l byť
tmami obezděna! / očima lidsklma / je všechna ohvězděna..i smysl
vlastního hvězdného bytí: ,,vás, oči, neb;fti, l znás ze všech co by
zby|o?,, a Samy si také odpovídají: ''od věčna do věčna / neplodná,
zbytečná l by v|á|a naše záŤe.., RozbŤesk pŤináší vysvobození, ví-
tězné pŤekonání temnot i vlastní krize. Žena-Země obklopena
svfmi dětmi a svěÍujíc je osudu, ,,boží luštírně.., pěje jásavy hym-
nus, oslavu života vydobytého na silách temna.

Na vnější děj nebohatá skladba, žijící však intenzívním vnitŤním
lyrick;fm životem, se vyznačuje dťrmyslnou stavbou. Její veršov1i
Íád je za|ožen na pevné metrické osnově dvanácti a tŤináctislabič-
ného alexandrínu (mužské a ženské zakončení verše)' prokládané
opět tlmž alexandrínem, ale roz|ožel1|m na dvě části: v místě ob-
vyklé césury, po šesté slabice, zaváďí' Palivec pňeděl mezi verši
a rym. Místo dvojverší dlouh1fch veršri tak vzn1ká sloka ze čtyŤ ver-
šri krátk;fch. Tato obměna vytváňí i dvojí intonační ráz básně:
dlouh!, vznosny hymnick! verš se stňídá se zpěvn m, melodick1fm
krátk1fm veršem, aniž se však obě veršové osnovy od sebe vyzna-
mově vyrazněji liší' vyjadŤují odlišné děje. Závažq! podíl na dife-
renciaci a oživeni veršové struktury básně pňipadá zvukové ajazy-
kové složce. Skladba je totiž bohatě instrumentalízováta; využívá
eufonie, zvukově vlrazného hromadění stejně znějících hlásek,
a zase hned ve dvou směrech: jednak k zesí|ení melodičnosti verše
(''Jez tmy se rozhučel a nocí bezokou / se chmurné moury dmou, až
pr rvou širokou,.....), ale také k jeho zadrhlosti v podobě kakofo-
nie, nelibozvuku (,,Tma stojí o jantar, l tma nor, tma omnivora, /
mour marna bourá tvar, / spí zahloubaná hora..). Tuto eufoničnost
podpírá i 1azyková stránka skladby; básník někdy i kv li ní' občas
i z nutnosti dodržet metrické schéma, nejčastěji však kvrili ozvlášt-
nění, aktualizaci jazyka, vytváŤí neologismy (soubratrá, nehlesno)
a slova složená (mlékostňíbrá, hvězdokup!, rychlokmity), užívá
slov náŤečních' slangov1ich azobecté češtiny (leluja' okaŤ, fakan),
bohatě čerpá i zcizich jazykri (melopej, omnivora, oriflamy). A na-
proti tomu využívá i slova civilizační (cisternovy vtiz' bagr, hever,
samovaz)' Nejbohatší jazykovou složku však tvoŤí.slova pÍevzatá

z jazyka národního obrození; v celé skladbě mrižeme vysledovat
pŤes tŤicet slov zastoupen ch v Jungmannově slovníku, která jtž
nedávn Slovník spisovného jazyka českého nezaznamenáv á.

PŤi vší básnické virtuozitě, s jakou jsou eufonie a 1azykové
ozvláštnění v Palivcově básni rozvinuty, znamenají současně znač-
lé vzájemté oddálení básnického vyrazu a skutečnosti , její zastírá-
ní nově vytváŤenou skutečností básnickou. Tento postup má ovšem
ve skladbě svou specifickou funkci. UmožĚuje totiž, aby se v tomto
kosmicky odtažitém a dějově nebohatém dramatu ženy-Země,
vydaném uprostŤed světové války' rozvinuly jeho alegorické
moŽnosti. UstŤední symbol skladby, žena, nezastupuje jen perso-
nifikované kosmické těleso, ale zároyeí i vlast deptanou světem
temnot, zápasící o svou víru a vítězství nad tmou. Zneurčitění pod-
vojného rístŤedního symbolu skladby (žena-Země), zastŤení jeho
pŤímého vztahu k realitě tak nab1fvá nového základního smyslu
tím, že poskytuje skrytou možnost jeho chápání ve zcela novych,
nečekanych a oživujících vyznamech. K tomuto aktualizačnímu
pojetí báseĎ vybízí jak pŤímo v Ťadě prrihlednych náznak (některé
z nich se ozyvají i v uvedenych citátech o mateŤské ochraně pro-
kŤehllch i o víňe), tak nepŤímo, |ze Ííci jen pro čtenáŤe obeznalé
v české literatuňe, a to poukazy na nár-odní obrození v jazykové
složce a pŤedevším četn1fmi ozvuky MAJE, vrcholného Máchova
díla, v němž rovněž vystupuje podvojná jednota matky Země
a vlasti.

Zakotvení v tradici české poezie je v bec pro Pečetní prsten pŤí-
značné, Nejsilněji a takŤka s demonstrativní záměrností je spjat
s tvorbou Máchovou. Tyto odkazy počínají již zmíněnym ostenta-
tivním užíváním slov z obrození, hojně zastoupenych právě v Má-
chově poezii, a pokračují enumeracemi (vfčty) poukazujícími
k nejslavnějším pasážím 3. a 4. zpěvu MAJE (rovněž psanym v ale-
xandrínu); ,,Tak pŤesně záznamná, má sítnice si sbírá / sousluní
náramná, vfboje všehomíra, ihrst luznlch lunelri na dosah zachtě-
ní, l hnízdění anděl , snu mého plachtění, / pŤesypy odvěčné,
amfory pŤevržené / a sřriry pupečné v tu chvíli pÍetržené, / klínové
písmo hvězd, dech zažehnutfch měst / a bludic chab vích' ten ná-
mel božích cest'.. Máchovskf podnět m žeme konečně shledávat
i v obecném rámci skladby' v jejím sepětí s pŤírodou a v noční sce-
nérii s proměnami světelné měsíční a temné noci, i v prokládání
skladby intermezzy hvězd a vánkri' Pečetní prsten je ovšem skladba
symbolistická a její duchovní ustrojení, kosmické rozměry, obran-
ny rázi pŤemíra cizích slov poukazují k poezii tvrirce českého sym-
bolismu o. BŤeziny. Ani symbolismem se však Palivcovo sepětí
s tradicí české poezie nevyčerpává. I v1fvoj nejnovější české poezie



206 Pečetní prsten - Josef Palivec

v ní zanechal Své stopy, nejzňetelněji tvorba Halasova, ale i Horova,
zvláště vyrazně pak vstupní verše jeho Zpévu rodné zemi: ,,Ach
bože' kolikrát už sklony mé jsi zmrazil! / Stokráts mne vyqfšil
a stokráte mne srazil. l KďyŽrozváls posměšně, co vypiplala jsem, /
já odpovídala jen zbožnym zdrávasem...

Jakkoli Pečetní prsten nese v sobě některé vnější znaky her-
meticky uzavŤené ,'čisté.. poezie valéryovské' svym zďtraztěnym
sepětím se současnou i starší českou poezlí a zejména svou alego-
ričností se zŤetelně od ní odděluje. Vydán v těžklch dobách na-
cistické okupace se pňiŤadil k verš m, které jinotajně vyjadŤovaly
svrij odpor k fašistickému násilí a pŤíslibem vítězství světla nad
mocnostmi temnot posilovaly národní vědomí. zp

Pět minat za městem .
Vítězslav Nezval 1940

Sbírka je uvedena stejnojmennou delší lyrickoepickou básní, v níž
se na motiv schrizky s milovanou ženou ,,pět minut za městem.. na-
pojuje obraz protikladu dvou skupin lidsklch hodnot: pŤirozen;fch'
spojen1fch se Životem vesnice (azároveít napovídajících i budouc-
nost), a falešn ch, vytvoňenlch civilizací a rípadkovou městskou
kulturou. Autor se dobírá možnosti vyŤešení tohoto sváru, jenž je

promítán i do vnitňního básníkova světa jako zápas ,,květu d99ry..
á ..kuětu šílenství... Toto téma se v dalších deseti oddílech sbírky
p.lina s bezprostÍední reakcí na německou okupaci Čsp.. aau
Atlantida využívá surrealisticky ztvárněn ch vizi tragické zátopy
k vyvolání tíŽivé atmosféry obsazené země. Po oddíle programově
oproštěné |yríky Planá rútže, téžící z obrazné jednoduchosti lido-
v ch písní' se téma okupace vrací v chmurném Historickém obrazu,
kier 

. 
ve stopách Hlaváčkovy MSTIVÉ KANTILÉNY stylizuje

současné události do podoby starych válečn1fch rytin. (BáseĎ byla
později rozšíŤena o oddíly zachycující válečné dění včetně osvobo.
zení ČSR.) oďdí| Tesknice Znovu evokuje obraz české krajiny, ten.
tokrát zohaven! pŤeludn1fmi symboly zkázy (Venkovsk! katafalk,
Kobylky aj'). V druhé polovině sbírky narristátéma naděje. V básni
Cesta je pŤipravováno otázkou po lidském štěstí a proklamací
poezie oslovující široké vrstvy, v Dopoledni ye Stromovce se proje-
vuje obnovou pravěkého kontaktu se silami věčné pŤírody, v odě na
návrat Karla Hynka Máchy ave Veliké pouti se konkretizuje zno-

Pět minut za městem - Vítězs|av Nezyal

vuzrozenym citovym vztahem k vlastí. Lyrika oddílu Divoké husy
navazuje na oba pŤedchozí písĎové oddíly. Sbírku uzavírá rozsáh|á
báseí Tryzna' věnovaná památce JiŤího Mahena.

Sbírka má ve v1!'voji Nezvalova díla postavení vyznamného pňe-
dělu: je ričtováním s minulostí jak v rovině společenské (kritick1f
postoj k moderní kultuŤe, skr1fvající pod lákavlm poz|átkem zna-
mení krize a ,,z\a,,), tak v rovině básnické metody' kde pňedstavuje
rozhodny pokus o nové pojetí avantgardního básníka i vlastní po-
etiky, která se vzdaluje od surrealismu a pŤiklání se ke klasikrim a
k lidové písni. Toto místo na pŤedělu se projevuje v titulní básni
v obrazech kŤižovatky a rozhraní a v usilovném hledání budoucí
naděje, která by byla současně osobním i společensk1im vykoupe-
ním. Naléhavost hledání je posílena pocitem bezprostŤední sou-
vislosti mezlkrizi moderní kultury a fašisticklm vpádem. Na místě
zničen1fch hodnot, které jsou teď básníkovi jen ,,světem fantÓmri..,
se postupně buduje nová hodnotová soustava se dvěma těžišti: jed-
ním je bezprostŤední, kulturou nedeformovany vztah k ,,světu
věcí..' druh m pak d věrné, až obrozensky procítěné sepětí s vlastí
a jazykem' V návaznosti na tradice české poezie a národní ideologie
19. století jsou ve sbírce znovu zpiítomněny - pro meziválečnou
avantgardu dosud mrtvé - znaky české národnosti a státnosti.
Y odě na návrat Karla Hynka Máchy, reagující na pohŤeb Mácho-
vfch ostatkri, pŤenesenlch zodtržetych Litoměňic, na vyšehradsk
hňbitov v květnu 1939, ave Veliké pouti je pak sama tato tradice
znovu napojena na nejaktuálnější potŤeby pŤítomnosti; pod tímto
zornym ríhlem je také zjednodušena a odproblematizována.
V Máchovi se zdrirazřuje jeho básnická suverenita i reálné lidské
osudy a je potlačena jeho romantícká rozervanost. obraz rodné
země tu má dvě podoby. V delších monumentálně stylizovan ch
verších je utváŤen jako abstraktní krajina vlasteneckych znakri
topografick ch (Praha, Vyšehrad, Tábor, Říp, Host1Ín' Svat1i Ko-
peček aj.) i ideologick1fch $Ra' květinová symbolika národních
barev, česká beseda, ',věrn Cech.., svornost aj.) s využitím pŤím1fch
odkazri k vlastenecké poezii l9. století. V písĎové lyrice se vlast zje-
vuje v prosté básnivé pŤedmětnosti reálií venkovského života.
Z atmosféry vesnice vyrristá také symbol selského krále a jeho pro-
tikladu, vpádu smrtonosnych běsťr, jejichž pÍízračná podoba (ko.
bylky' čern družba, kat, vlk, hlava v pňílbici s nalomen m kŤížem)
nijak nezakryvá jednoznačn poukaz k soudobé politické situaci.
Utajující rilohu nesehrály ani zbytky surrealistické poetiky' takže se
sbírka stala jednou z nejodvážnějších knih legálně vyďanlch za
okupace. Kritika ovšem již neměla možnost Zarcagovat ani na její
knižní, ani najevištní (v dubnu l940 v D 40) podobu. V oproštěné
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písĎové lyrice i v monumentálním rozlehlém verši spojovaném
v tradiční strofické ritvary vytvoŤila pŤedpoklady Nezvalova pová-
lečného básnického qfvoje (Kžídla, Chrpy a města). ym

Písně kosmické . Jan Neruda t 878
Tňetí Nerudova sbírka, vydaná deset let po Knihách verš , už titu-
Iemprozraz e básník v obrat ke zcela nové tematice. (Teprve ke
tŤetímu, jinak nezměněnému vydání z roku 1882 pŤipojil Neruda
i věnování Podňipsku.) Knížka je uvedena motem z Nerudova sou-
časníka Leandra (vlastním jménem Richarda Volkmanna). Pro-
stňednictvím kontrastu mezi bouŤliv5im oceánem a tichou vodou,
kterou si básník z něho donesl domri v nádobě, vyslovuje se tu
s dávkou skepse věčná touha člověka obsáhnout nepostižitelné.
V tomto v.fkladu však Leandrovo moto nevystihuje charakter sbír-
ky ani básníkriv poměr ke kosmu. PŤes vědomí, že člověk mriže ob-
sáhnout jen stŤípky vesmírného dění (báseř č. 7), vyznivají Písně
kosmické jasnou vírou v sílu lidského poznáni, v možnost člověka
pronikat k záhadám univerza. Budeme asi blíže autorovu záměru'
pojmeme-li moto intimněji, jako autokritické vyjádiení protikladu
náročn;fch cílri, jež si básník sbírkou kladl, a konkrétních v1isledkri,
kterlch dosáhl. To zároveĎ bezděčně naznačuje, že i pÍi ztvárnéni
tak odtažitého tématu se uplatní lyriktiv subjekt ve svych spole.
čens\fch i intimních vztazich.

Pňi pŤípravě knihy se Neruda intenzívně zabyva| astronomií.
Navštěvoval o ní pŤednášky na univerzitě, od pŤítele Šembery si
lryžadoval astronomické fejetony Karla du Prela z vídeĎs[fch no-
vin i jiné prameny poučení. Nejvíce ho ovlivnily dvě soudobé práce;
Der Kampf ums Dasein am Himmel (Boj o píežiti na nebi) od du
Prela a Selbstbiographisches von Himmel (Autobiografie nebe) od
M. W. Meyera. Mnohé ztoho už čas pŤekonal, Životnost sbírky to
však neumenšilo. Jejím smyslem totiž nebylo popularizovat v .
sledky soudobé astronomie, ale - jak \ze vyčíst z vnitňně nečleně-
ného, jen čísly označovaného pásma 38 básní - konfrontovat ves-
mírné procesy s životem lidí, vnést kosmické dimenze do životních
rozměr lidstva, národa i jedince. Tento záměr Neruda uplatřuje
dvěma hlavními postupy. V první polovině sbírky pŤedstavuje, tj'
pŤibližuje a zdrivěrĎuje čtenáňi kosmické dění, v druhé pak opač-
nlm postupem promítá to to dění do živ ota na Zemi. ZaÍímco v prv é
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části pievládá princip antropomorfizační, lyrick! subjekt perso-

nifikuJe, polidšťuje kosmické pochody (,já myslím nebe širé si jak

naši zemi l a pÍi hvězdách si myslím na lidi...), v části druhé se
uplatřuje princip analogií, lyrickf subjekt v ní někdy i s apelativním
zámérem poměŤuje zákonitostmi univerza lidsk1f svět.

Sbírku zahajuje soubor veršri věnovan! hvězdné obloze' Ve
vstupní básni, apostrofující letní záŤivou noc s nebem pln;fm hvězd
a s pŤedstavou hvězdiček jako smav ch dětiček tatíčka Měsíce, se
projevuje zmíněn;f antropomorfizační princip. Jeho veselé ladění
zátovei prozrazuje, že nemá pov!šenecky konfrontovat naivní
laické pŤedstavy s vědou, njbrž pomocí nejjednodušší personifikace
a zdrivěrĚujících deminutiv pŤedstavit a pŤiblížit čtenáŤi nebeskou
oblohu. Ve stejném duchu se pak i pokračuje. Ve tŤetí básni toho-
to dílčího cyklu se dokonce humorně zpochybĎují poznatky vědy
z hlediska laického pohledu na nebe: pr! hvězdyjsou obrovská tě-
lesa vzdálená navzájem celou věčnost; a zatím se jeví tak, že bÝt
někdo mezi nimi, pŤehodil by jich kamenem celou Ťadu. Hvězdy
jsou zamilované, pociťují bolest, mají svou lopotu, pÍíníž si stírají
z čela hvězdn1f prach. Jako lidé jsou r zně staré, mají dokonce své
hroby. Vesmírnj svět je poeta pějící věčnf hymnus, v němž je vše-
chno, a pŤesto, podobně jako básníci naZerai, tento poeta cítí více
a jeho báseř stojí ho více bolu, než je možné vložit do dila. Pozvolna
do této zlidštělé podoby hvězdného nebe pronikají poznatky vědy.
Je to jen několik základních myšlenek, napŤíklad skutečnost, že
zhvězdné oblohy mrižeme vyčíst jen její minulost, ženežknámpro.
nikne svit hvézdy, mriže bjt jeho zdroj už vyhasl1f. A opět je tento
jev pŤibližován lidskfm rozměrrim. Paprsek, poslíček paní Alky.
Óny, je jako lidská myšlenka: ,,po věcích teprv hfímá, / po věcích
lidstvem zachvěje - / myslitel dávno dŤímá...

Po hvězdném cyklu následuje několik básní věnovanlch Slunci.
Uplatřuje se v nich teorie o planetách, které jsou podle vzdálenosti
od Slunce rrizného stáŤí, pii svém zániku padají zpět do svého
zdroje a svou smrtí mu dodávají novou energii. I tu panuje zdrivěr-
Ďující t6n. Rrizně staré děti planety se točí kolem matičky Slunce,
které je jejich kolébkou i hrobem. I Slunce ovládá mateÍská láska,
která ,,pŤes časy, pies hrob hoŤí, i neumrazíš ji na horách, / neuhasíš
ji v moŤi!.. Poslední dílčí cyklus první poloviny sbírky se pak zab vá
Zemí a Měsícem. Dokud Země byla ještě dítětem, cítila se stÍedem
vesmíru' když dorostla, vešla do velkého světa; na prvním plese ji už
očekával nápadník Měsíček a zamluvil si u ní všechny tanečky.
Měsíček je mládenec, Země panenka a jejich láska má zase zce|a
lidskou podobu s upejpáním, blažeností i slzami štěstí' Ze snri
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o spoustě nápadníkri zbyl nakonec Zemi jediny,zato upŤímnz. ob-
razem mrtvého Měsíce a plačící vdovy Země a obrazemsynri Země
oblakri, opatrujících svou matičku, se lzavíráprvní polovina sbír-
ky.

Ještě pŤedtím však piedstava mrtvého, pŤesto stále svítícího Mě-
síce vyvolává touhu: ,,Chtěl bych, ažjednou dokonám, l - od-
pusťte hvězdn é tolne - l jak Měsíc svítit lidstvu dáL- l tak dlouze
- ach tak dlouze!.. Y této 1]. básni sbírky se tak dostává ke slovu
druh , analogickf princip, pÍiznačny pro druhou polovinu sbírky.
Tehdy se také v básníkově zorném ríhlu objevuje člověk a lidstvo
a stávají se (od čísla 20) hlavními hrdiny knihy. NejdŤíve tu v dvojici
básni Mluvíval člověk a Mluví člověk d,ochází ke konfrontaci faleš-
ného sebevědomí dŤívějších lidí, pokládajících se za stňed svět , se
sebevědomím soudobého člověka, kter;f si uvědomuje pouta, jež ho
svazují se Zemi, ale pňitom je pln;f víry v sílu lidského ducha, kter
pronikne i za hraniceZemě: ,,My pŤijdem blíž, my pŤijd embIiž, l my
světri doájeme, l my bijem o mŤíž, ducha lvi' / a my ji rozbijeme!..
A jako tak často u Nerudy patos stŤídá humor, po této vznosné
básni pŤichází ironická bajka, vfsměch těm lidem' jejichž žabi ob.
zor vzrušuje na vesmíru jediná věc, ,jsou-li tam tvoŤi jako my, i
jsouJi tam žáby taky!.. Poté následuje proud básnickjlch analogií
mezi ději v kosmu a v lidstvu. Plameny uvniti Země planou i na po-
vrchu a projevují se v pŤírodě, v lásce a zejména v zaniceni lidstva
pro svobodu, pravdu a krásu. Do zorného rihlu mluvčího vstupuje
i národ; nejdŤíve v osobní rovině, v poděkovánihvězdámza umění
rozveselit jeho utrápenou tváŤ, byť pŤitom ,,humorist / do koutku
jde a pláče!.., a poté několika apely odvozenlmi z kosmu: tak jako
planety lnou ke svym sluncím, tak člověk má vlast a má ji nadevše
milovat. Tak jako v kosmu často velké hvězdy s Ťídkou hmotou se
točí kolem malj'ch, ale hutnych, tak i mal1f národ se mriže stát stňe.
dem' k němuž tíhnou velké národy, zdrirazřuje se v básni končící
všeobecně známou gnÓmou: ,,bude-li každy z nás z kŤemene, / je
cel1f národ z kvádrri!..Darwinova teorie boje o Život aplikov4ná na
vesmír du Prelem platí i pro národy, které čeká smrt, podlehnouJi
změkčilosti. Zhvězd také vypl1fvá osudové určení národri a lidstva
,,milovat se a prát se... Tyto nabádavé verše se stŤídají s básněmi
intimnějšího ladění' v nichž lyrick1f subjekt pŤed závěrečnou fugou
se zpovídá ze svych bolestí, z krátkosti života, z hoŤe nad marnou
láskou (reminiscence na Terezu Macháčkovou, kterou Neruda mi-
loval a která zemŤela v osmnácti letech) i z bolu, kter1| ve vesmírrr,
naZemi i v lidstvu vyvolává boj o život; svěŤuje se však také s tou.
houi ,,za cenu života / procítit slunečnou píseř,.. vyvolanou velko-
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lepostí Slunce a pŤedstavou monumentálního horizontu slunečních
básníkti.

Závér sbírky je cele věnován zániku světri a zrodu novfch. Su-
gestivní líčení konce Slunce aZeměptovází neméně mohutná vidi.
na vzniku nov'.fch světri, a tyto pŤedstavy naplĎují lyrick! subjekt
povznášejícím pocitem proŽité nesmrtelnosti: ,,co potŤebuju já věč.
tfmbyt, / když věčnost již teďprocítím!.. Nad vědomím konečnosti
Země i lidstva znovu a naposledy vítězí víra v sílu lidského poznáni
a schopnost obrody, v závěrečné básni sbírky i osobně zabarvená.
V ní osud tvrirčího jedince se spíná s osudem lidstva. Tak jako
lidstvo pŤekonává svou smrt heroick1|m pronikáním k tajemství
vesmíru (''PŤed žádnou, žádnou zábadou / své šíje neskloníme, /
o nebes klenby nejzazši lsv1fm duchem zazvonime|.,,), tak básník se
nad smrt povznáší tim, že i v novém světě se zrodí potŤeba poezie
a v jejím hymnu zazní i reminiscence na jeho dávnou kosmickou
píseř.

Aby vyslovil širokou tematickou rozlohu sbírky, která v sobě
obsáhla zintimněl;f vesmír, program moderního lidstva a vlastního
národa i situaci tvrirčího jedince v jeho pospolit ch snahách i in-
timních chvílích' volil Neruda několik rozličnfch básnickfch po-
stojri, které vnášejí formální pestrost do myšlenkově jednolitého
pásma veršri. Vedle idylicky směvn1ích i humornych veršri opíra-
jících se o folklÓrní popěvek a zdrivěrĎujících vesmír se tu ozyvá
vznosny patos hymnick1fch zpěvri líčících tvrirčí vzněty kosmu
i jeho zánik, objevují se naléhavá gesta usilujíci vyztužit národní
charakter, hrav1f i satirickf fejeton a také ryze lyrické projevy in-
timního rázl. Tato vnější pestrost sváděla badatele k domněnce
o roztŤíštěnosti a chaotičnosti sbírky (A. Novák), její myšlenková
osnova zase k pŤesvědčení o pŤísně logické, ryze racionální kom.
pozici (V. Jirát) a nakonec ke kritice obou těchto krajností (o. Krá-
lík). Není ovšem pochyb, že tuto mnohostranně rozr zněnou poezii
sjednocuje jedin! cíl: pŤedstavit pozitivní program' v němž Neruda
tváŤí v tváŤ vesmírnému dění, s vědomím konečnosti Země, lidstva
i jedince a bez opor idealistick ch a nábožens$ch pŤedstav, dospí-
vá k vyjádiení optimistické víry v člověka, v smysluplnost jeho zá-
pasri a v hodnotu jeho poznávacichschopností. Tímto programem,
v němž se ovšem obráže|a i sebedrivěra soudobé pozitivistické vědy
a ideologie současnfch dembkratick ch proudri opŤenlch o pňí-
rodně materialistické modely světa' směňoval Neruda pŤedevším
k upevnění sebevědomí národa ve chvílích, kdy se dostavilo zkla-
mání z nadějí šedesátlch let a kdy se v bouŤliqfch sporech dvou čes-
k1fch politick ch stran rozhodovalo o dalším postupu české politiky
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ve státoprávním zápase. Mnohotvárnost forem, s jakou Neruda
tento program vyslovil, znamena|a zároveí i po umělecké stránce
rozchod s poetikou rozervanectví z padesátlch let i pŤekonání po-
kusri o ztvárnění tohoto programu s pomocí folklÓrní ohlasovosti
z KNIH VERŠÚ. Pro tuÍo mnohotvárnost se také Písně kosmické
mohly stát v1fchodiskem pozdějších navzájem odlišnlch básníko-
v'ích sbírek: ooložilv umělecké základv iak k intimní lvrice PRo-
stÝCH rr,rbrrvŮ, tak k hymnienosíiZpĚvŮ pÁrÉČNÍcrr.

Když Neruda sbírku psal a otiskoval po časopisech ukázky, ne-
byl si jist qfsledkem. Na jedné straně se obával, aby Kosmické písně
nebyly jen ,,komické.., na druhé ho znepokojovaly hlasy, které ve
snaze ke sbírce upoutat pozornost zdrirazřovaly' žeji uvítají zvláště
zájemci o astronomii, obeznámení s nejnovějšími qfzkumy pŤírod-
ních věd' Mátly ho také rezolutní odsudky J. Grégra, pronášené
v redakci Národních listti. ohlas knižního vydání sbírky však
pÍedčil všechna očekávání. Po čtrnácti dnech byla rozebrána a vyšla
znovu. Uspěch se ještě stupřoval po tŤetím vydání roku 1882. od té
doby patŤí ke klasickfm aitrim eeste poezie a F. X. Šalda na jejím
zák|adé zaiadil Nerudu mezi pět našich ,,myslících básnílc .., ,,bás-
níkri kosmu.., Máchu, Vrchlického knihy DUCH A svĚT (sbírka
vyšla v témže roce jako Písně kosmické), BŤezinu a Horu STRUN
VE VETRU. zp
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tánu; Galkonda : pevnost v Hajdarábádu; bramíni : brahmini,
indičtí kněží) a takéjejí situacejsou podány natolik neurčitě,že až
na závěrečné partie skladby nijak nepiipomínají tehdejší politické
poměry v Čechách.

Skladba na pomezí lyrickoepické poémy a cyklu politické lyriky
se skládá zb|íže titu|y neurčen ch tŤiadvaceti oddílri; podle užitfch
žánríapostavení mluvčího lze ji rozdělit na tŤi odlišné části. V prv-
ní (l. - |4.zpév),pÍevážně lyrické, bard otrokripěje za noci svym
odpočívajícím druhrim své písně. odmítá zpívat,jak je otroky žá-
dán, o květech a hvězdách, o lásce, nechce žertovat ani vyprávět
dávné báje. Jeho citje ce|e zaujat utrpením bratií. Pro otrokyje to
sice všední hudba, pŤesto pěvci naslouchají. Nejdňíve se pŤedstavu-
je: narodil se jako otrok a zŤejmě také jako otrok zemŤe. Jeho národ
však byl kdysi svobodn1f, až pŤišel trest za blíže neurčené ,,myslí
zmatky* a ,,viny... od té doby žije pod surovou knutou otrokáŤri
v poutech, bez práv a bez ochrany. Pěvcova slova provází sbor
otrokri zauja|fch vyprávěním o minulosti národa i stvrzujících jeho
líčení současného stavu. Poté následuje již jen pěvcriv monolog:
poukazuje na dvojí pouta, která vážíjeho lid, popisuje dritky otro-
káie, kter1f jejich jednotlivé Ťemeny pojmenovává jmény jako Prá-
vo, Mrav' Osvěta, Svoboda' PoŤádek, Lidskost, Pravda aj., učí
mladou otrokyni ukolébavce, která dítěti naznačuje jeho budoucí
hoŤk1f osud, stydí se za otroky, kteŤí v zájmupánajdou do bojri
vraždit jiné otroky a ještě se tím pyšní, opovrhuje i těmi, kteŤí tupě
se svolením pána rozmnožují otrockf rod rnísto toho, aby se vze-
pňeli, vyznává svobodnou práci ve prospěch vlasti a lidstva a pohr-
dá otrocklm duchem plnlm nízkosti a poníženosti. oddává se
i snění, ale probuzení z něho vyvolává znovujen náŤek a touhu po
pomstě.

Yyznáni a soudy vystŤídala v 15. zpěvu obsáhlá epická vložka,
v níž pěvec vypráví svuj pŤíběh zm|ádí. S druhem se vraceli s ná-
kladem z daleké cesty. UprostŤed divoké pň-írody je pŤepadla šelma,
roztrhala druha ijejich pr vodce, hlídače. Ulek vypravěče vystŤídal
po noci strávené ve skalní sluji omamnf pocit svobody. Jednou na
sv1 ch toulkách-našel spící dívku, otrokyni Zajmu, která uprchla
svému pánovi. Zi|i pak spolu radujíce se z volnosti až do chvíle, kdy
se stali svědky kruté pĚíhody. Spatiili, jak hlídači honí staŤenku
s dítětem v náručí. Vypravěčji chtěl ochránit a vrhl se na biŤice.
Zajma mu pÍispěchala na pomoc a byla jedním z drábri probodena
kopím. Když vypravěč uviděl, že Zajmaje mrtva' zanechal boje
avzd'a| se biiicrim. Stihl ho krut1|'trest, ale zristala mu trvalá vzpo-
mínka na chvíle volnosti.

Po této epické vložce se pěvec vrací ke svlm písním ( |6, -23, od-

Písně otroka r.lav9zuj! na Čechovy politické verše ze sbirek JitŤní
písně a NOVE PISNE. Rozvíjejí v soudobé literatuÍe často se vy-
skytující hyperbolu, jež označuje postavení Cec}rri v rakousko.
-uherském mocnáŤství jako národa otrokri. I Čech uplatĚuje tuto
nadnesenou metaforu v tomto tradičním pojeti, zároveĎ však její
nacionální omezení pŤekračuje: vycházeje z verše českého pŤekladu
Písně práce, v němž dělnická tŤída je pojímána jako armáda otrokri,
vztahuje titul Skladby i na ni. Vypllvá to z šestého zpěvu knihy,
v němž se praví' že ,,námjaŤmo dvojí hněte vaz / a dvojí pouto
ruku... Čechriv otrok se tak stává symbolem ritlaku národního
i sociálního. Báseř ovšem nepoukazuje na česk! národ a jeho
dělnictvo pÍímo, je podobně jako Čechovy poémy Evropa a Sltivie
alegorií situovanou do neurěitého prostŤedí koloniální země v tro-
pech, kterou lze jen podle drobn1fch narážek pŤibližně identifikovat
jako Indii (velkomogul : velik1f mogul, titul panovníkri v Hindus-
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díl), avšak s jednou, sotva postŤehnutelnou změnou: s pěvcem se
nyní ztotožiuje sám autorsk;i subjekt a vlastně pŤebírá jeho part.
Lze tak soudit z toho, že pňi uchování v1fchozího protikladu otro-
káňi_-otroci ve zblvajícich osmi zpěvech miá exotická scenérie,
která ríčinkování tohoto protikladu dosud provázela; pěvcova
novávyznání pňestávají tematizovat jeho individuální osudy, jeho
postava ztráci své dosavadní obrysy, a je dokonce zbavena všech
znakri identifikujících ho jako otroka. V poměru k pŤedcházejícímu
dění se tato druhá Ťada pěvcov1ich promluv jeví jako pňíliš obecná,
zato prudce nablvána konkrétnosti ve vztahu k soudobé politické
situaci v Čechách, rozvíÍené omladináísk1fmi bouŤemi, stannym
právem nad Prahou a politick m procesem s Omladinou. Alegorie
se tak v poslední části mění v politickou lyriku, zahleděnou pŤe-
vážně do budoucnosti, ato zejména tam, kde pěvec-autor vítá no-
vou naději' m|ádež, která se pokorně nesklání pŤed bezprávím
a naopak se mu vzpírá, byť, za to krutě platila (4de je lPojitost
s omladinou nejzŤetelnější). Podobně jako v NOVYCH PISNICH
pěvec slyší,,temnf zvuk.. podobnf Ťinčení pout, která dopadnou na
lebky katri. KÍitiku pŤítomnosti (horlení proti zneužívání nábo-
ženského citu, jehož otrokáii využívají k posvěcování pout, i proti
nejednotnosti v boji s nepŤáteli: nejdŤíveje tŤeba společně svrhnout
jaŤmo a pak teprve uvažovat o tom, ,,kterak dál ke světlu jíti i v Ťadě
volnfch národri..) provázeji apoteízy svobody a vzpoury (,,Kdo
pána vrah, tenť naším pŤítelem|..), jež ristí nakonec v básnickou vizi
svobodné budoucnosti, v níž ,,pobratŤí se lidstvo volné, klesnou
pouta otrokri l a též ptapor náš, Ó bratíi, zavlá v jasném vysoku...

Skladba má všechny znaky Cechovy dosavadní politické poezie.
Hned ve vstupním dialogu pěvce s otroky se vynoŤuje protiklad čiré
poezie vyžadované otroky a veršri, z nichž zaznivá ,,zubri skŤípot,
ston a vzdechy, iinkot pout... I pěvec pŤipouští, že posláním poezie
je povznášet se nad vŤavu doby a že ,,y |i'raného drsném skieku /
není umění a krás.., ale sám nemriže jinak' Tento v autorově po-
litícké poezii soustavně vyostŤovanf protiklad se pak několiker m
zprisobem objektivuje i v samotné struktuŤe básně' PŤedevším se
projevuje kontrastem mezi patetickou poezií vlzev,vyznání a sou-
dri a čiŤe poetizujícími odbočkami, zálilbnym soustŤeděním na bar-
vité, dekorativní popisy exotické pŤírody i rozvíjením pěvcoqi'ch
reflexí o záhadách vesmíru a dějích v pŤírodě' jež prostupují epickou
vložku. Tyto reflexe jsou také v piímém poměru k pěvcovu proží-
vání náhle nabyté svobody; teprve ta mu dovoluje oddat se poci-
tťrm, které si v otroctví nepŤipouštěl a které odmítal. I těmito
reflexemi tedy prosvítá Čechovo spŤíznění s lumírovskou pŤedsta-
vou poezie; odlišnost je zÍejmá tam, kde básník ji pojímá jako pňe-
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pych' kter]í si zápasící národ otrokri nemriže dovolit a která bude
mít své místo až ve svobodné zemi. (Ve své kritice Písní otroka F. V.
Krejčí v tomto pěvcově pŤíběhu spatŤoval rovněž alegorii. Y Zajmě
shledával ztělesnění ričelem neviuané poezie, které se básník vzdá-
vá, když vidí utrpení bratŤí.) Jin;im kontrastem je rízké myšlenkové
rozpéti básně, jejíž náplř je pŤedem dána vlchozím alegorick m
obrazem, a snaha básníka pŤeklenout toto omezení formálními
prostŤedky: žánrovou pestrostí (v1fpravná část vložená do lyrického
celku, píseř, ukolébavka' rázné vlzvy, vznosn rapsodicky zpěv,
patetická vize) i v nalézavym stŤídáním rozmanitych strofick1|ch
a rytmicklch rítvarri vížících se k užité žánrové formě (vfpravnf pě-
tistop1f jamb, písřovost krátkfch trochejri nebo jamb , velebn;f
osmistopy trochej, atd.).

Konečně další protiklad se otvírá mezi jednoznačně politicklm
posláním skladby, ježvyžaduje i pňi alegorickém pojetíjisté kon-
krétní styčné body s alegorizovanou realitou, a Čechov m zdob-
n m rétorick m slohem, virtuÓzně sice ovládan1fm, směŤujícím
však naopak k v znamové neurčitosti a k vzájemnému oddalování
slova a reality. Děje se tak prostŤednictvím neologism (hlavně
krácením slov, napň. kam : kámen), archaismri, pleonastick1fch
pŤívlastkov.-fch genitivri (slunka terč, vfspy tes, mrak směs), v!-
znamově rozpornych spojení, tzv.katachrézí (lesní poušt) azejmé-
na prostŤednictvím perifrasticklch opisri. Jejich hromadění vede
pak k složit m sémanticklm i syntaktick1fm vztahrim mezi pŤím1fmi
a opisnfmi pojmenováními, jež dále znejasĎljí vztah mezi věcí
a jejím opisem a jejichž q/sledkem mriže byt i protimluv v myšlen-
kové osnově jednotlivfch promluv. Hned v první sloce vstupního
projevu barda mrižeme číst: ,,Nuže, prolom hrázi retri, / bouŤe, jíž se
prsa dmou, i myšlénky, jak blesky v letu / kňížující duše tmou, / ohni
studu, vichŤe zloby, l z|infch snri a těžké mdloby / vyburcujte stru-
nu mou!.. obraz pěvce nese v sobě rozpor; současně má v nitru bou-
Ťi, blesky, oheĎ a vichr i líné sny a mdlobu. Je možné to vysvětlit
i tak, že v pŤívalu básnick ch opisri došlo ke krátkému spojení mezi
motivací pěvcova zpěvu (hněv) a jeho funkcí (probudit otroky
z planych snri a pasivity). I tak je ovšem zÍejmy obsah básníkova
sdělení, ale jeho smysl vypl1ivá spíše z celkového rázu strofy, a to
ještějen povšechně, než z v znamové hodnotyjednotlivych slov. To
platí i o celé skladbě. I o jejím smyslu lze soudit spíše z celkového
aktualizujícího zaměŤení než z jeďnotliv1fch konkrétních obrazri'
motivri a situací. Proto také se Písně otroka brzy po svém vydání
mohly stát pňedmětem Sporu o to' komu jsou určeny. Dělnictvo
poukazující na sociální aspekt skladby je právem reklamovalo pro
sebe. Ale stejně tak si ji pŤisvojovalo i zradika|izované liberální



mladočešství (stálo tehdy v opozici k vládě), ke kterému se sám
Čech hlásil a které opírajíc se o rispěch knihy navrhovalo dokonce
básníka zakanďidáta na poslanecké kŤeslo. Básník byl vribec po

Písních otroka zahrnován oficiálními poctami, čestnlmi občan-
stvími, čestnlm členstvím v rrizn;fch institucích, adresami a diplo-
my. Čech projevy uznání odmítal, ale také se k probíhajícímu sporu
nevyjádŤil. Kniha měla ovšem mimoŤádn ríspěch, v krátké době
dosáhta desítek vydání. S vljimkou klerikální pravice, dekadentní
Moderní revue (J. Karásek soudil, že choroba národa se v ní nepo-
jímá jako vada organismu, n;fbrž pohodlně babylÓnskfm zajetím)
á r. c. Masaryka (v Naší nynější krizinapsal, že pro lidi politicky
myslící jsou Písně otroka právě tak jako Kollárriv Vlastenec ,,ďo-
ttády toiro našeho kolísání, naší nevěcnosti, fantastiky a rozhá.
ranosti..) byla kladně pŤijata též i kritikou , a to í z Ťad mladé gene-

race devaděsát1fch let; ta však zdrira znt|a, že její ispěch je pŤedevším
v1fsledkem politického stanoviska a nikoli pokroku v uměleckém
vytazl,l.Zároveř upozornila na rŮznosměrné tendence v ní uložené,
jéžzavda|y podnět k sporum mezi stranami, pÍičemž nejvíce pravdy
mělo patrně dělnictvo (F. V. Krejč|. Teprve s odstupem času po

Čechově smrti zazněly z jejichŤad i odmítavé soudy (J. S. Machar,
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neklidu, kolísání mezi vzdorem a rezignací, radostnlmi okamžiky

u 't"p'í, něhou a ironií. Názorně charakterizuje tento rys podoba

ua'oitouy symboliky a básnického pojmenování vribec, zejména

ěu'tÝ uÝ'tvioxymÓr; objevují se už ve veršovaném rivodu (,,o svojí

tiáď'ďaoštoě i si zpívám na stráži..) a pronikají i do titul básní
(Trastcké štěst). Vé veršovaném prologu se básník také zmiĎuje

o suíctr tvrirčích cílech: usiluje o vlastní cestu uprostŤed zápasu

o ,,síará slova pŤísežná... A skutečně už v této sbírce se vyhrařuje

osoblty uasnicf! projev - nikoli ovšem v technice stavby básně, jež

ie v mnohém poplatna básníkov1fm pŤedch dcrim, zejména V. Dy-

kovi (risečnost ď eliptičnost verše, náznak, pšerlvaná intonační li-

nie, piáce s refrénem) a k Hlaváčkovi (ve vytváŤení neurčité atmos-

férybásně) -zato však v myšlenkovém a citovém klimatu, v sou-

časné pŤítomnosti rozpornlch subjektivních stavri a pocitri a v je-

jich adekvátním ztvárnění. K tomu Ťíká své i titulní báseĎ sbírky
na't"d.'.|í"i po prologu (titul byl zvolen podle plamínkri ohníčkri,
u kterfčh séza-zimy básník ohŤíval na svfch poutích se sv'.fmi dru-
hy, ,,pobouŤen1fmi rebely.., a také podle jisker - veršri, o nichž
doufá, že zapá|í,,jistě zapálí..). Básník se tu vyznává z odporu
k jakékoli něpravdě a pŤedstírání. Nechce, aby jeho písně lhaly
(,jak posly marné, bezvyznamné l bych zavolal je zpět!..)' a proto
néváhá pŤiznat se ke slabostem' pyše, roztesknění i hŤíchrim, chce
vyslovit ,,nahou pravdu.. i ',nahou krásu...
Rys upiímnosti, opravdovosti prostupuje celou sbírku. Projevuje se
jednak vnitŤní pravdivostí, odhalující básníkovo neklidné, roztě-
kané, rozporuplné nitro, jednak pohrdáním vší umělou stylizova-
ností a rafinováností pňi v.fstavbě básně. První rysje zvláště patrn!
v milostné lyrice, spíše nahoŤklé než radostné, vždy nějak lomené,
vyslovující zkušenost, jež nepiináší plné uspokojení; milostny vztah
piitom nikdy není lehkomyslnou hrou, je vžďy podložen dáv.ko3
velkorysé ušiechtilosti a jakési zdrženlivosti' která ovšem nemá nic
společného s askezí: ,,Tančil bych, kdybych uměl. / Tomu však jsem

n1kdy nerozuměl, i abych slova sv dně šeptal i v kruhu- P9t9m
vlek iě ven..... Druh! rys, odvržení stylizace' manifestační nedrivěra
k literárnosti má pak za následek jistou nehotovost, improvizaci;
pŤed uhlazeností dává básník pŤednost banálnímu vyjádŤení
(,,ctrces mi zabít mládí stále doufající?.. - báseř Z nemocnice),
ponechává své pocity a pŤedstavy raději vjejich syrovosti, drsnosti
á fragmentárnosti a dokonce i myšlenkové nehotovosti, než by je

vtěsn7val ve vykrystali zovany , dlouho zrajicí tvar , V1fjimku tvoŤí
využití refrénu a vribec opakování stejnfch nebo jen mírně.obmě.
Ě'ovan1ich veršri na začátku i konci strof, anaforické i epiforické
verše ápod. Spolu s dobově obecnější tendencí k písĎovosti u větši-
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Plamínky - Jirí Mahen 1907

Lyrická prvotina pětadvacetiletého básníka zaznamenává jeho

myšlenkové, citové i umělecké zrání. Sbírka pÍináší piedevším in-
timní lyriku; pŤevážně lyrickf charakter mají i nečetné balady' Svuj
vlchozí postoj i tvrirčí cíle básník naznačuje hned na začátku knihy;
v motu pŤevzatémzdopisu H. Ibsena se pŤihlašuje k dobovému.in-
dividuaiistickému gestu, spjatému se společensk1fm nonkonfor.
mismem: ,,Chci zustati osaměllm záškodníkem avantgardy a dělat'
co za dobré uznám.* Ve veršovaném programově zaměŤeném rívo-
du ke sbírce pak básník toto stanovisko dále rozvádí: ,,Nad bíl1f pla-
men sluncí vtech / rud1f mrij plamen vyráží,,, ale hned v následující
stroÍě situaci také pŤevrací: ,,Nad temn1f hukot pod zemí / písnička
smíru vyráží... Tento protiklad postihuje nevyhraněnost básníkova
společenského stanoviska v počátečním stadiu jeho vfvoje: revo-
luční, protispolečensk! vzdor se sváŤí se stňízlivěním z anarchistic-
kfch iiuzí; nevyhraněnost se promítá i do básníkova smyslového
a citového životaadojeho postoje básnického v podobě vnitŤního
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ny básní (u Mahena osobitě specifikovanou vztahem k moravské-
mu a slovenskému folklÓru), s neurčitostitáznak:& v často eliptic-
kfch verších a s jmenn1fmi větami vyvolávajícími dojem rísečnosti
stávají se r zné typy opakování hlavním prostiedkem vytváňejícím
náladu básně. Neboť k náladě pňedevším směŤuje Ťada veršri této
sbírky. Někdy i jednotlivé dílčí' prudce se stŤídající rítržkovité mo-
tivy a obrazy navzájem nesouvisející nebo související jen málo
oslabují nebo dokonce ztráce1í samostatny vztah k pŤedmětrim
a vztahrim, které běžně označují, a stávají se vlastně opisn m po-
ukazem k náladě; teprve skrze tuto parabolu báseĎ nabyvá ce.
listvosti. Není pochyb, že se tu ocitáme u impresionistické metody
rliustavby básně' Mahen Se ve sbírce vyznává, zpovidá, pravdivě se
vyslovuje o svém nitru' pňitom však setrvává u určitého pocitu, ná-
lady, u samotného jevu, jehož koŤeny zristávají skryty. Lze dokonce
Ťíci, že právě drirazem na konkrétnostjevubásník ukr]|'váazahaluje
jeho pŤíčiny. Zárove se v básních objevuje Ťada motivti, gest a si-
tuaci, z jejichž ztvárnéni čtenáŤ s jistotol rozpoznává, že odkazují
k něčemu hlubšímu' podstatnějšímu, že jsou znaky postojri' nikoli
pouh1fmi nositeli nálad; uhádnout smysl těchto odkazri však není
možné, na to jsou pŤíliš neurčité, chaotické, navzájem nesourodé.
Jako by žívotní látka byla sama pňíliš komplexní a neprojasněná,
aby v ní bylo možno odhalit jednotn smysl a podat víc než sérii
rriznosměrn1ich reakcí neutŤíděn1fch jako prožitek sám. Impresio-
nistická metoda je tak opětovně rozbíjena básníkovlm vnitňním
napětím; pňemíra vzrušení nejednou mění báseĎ v Ťadu v kňikri.
Vznikají zalykajici se verše plné dramatick ch dialogri, zvoláni
aotázek, verše naléhavfch gest; najedné straně revolta a vzdor nutí
básníka k ritočn1fm invektivám, k ironii a sarkasmu, na druhé stra-
ně čirá citovost plodí lyrické zpovědi, v nichž bolest nebo něha ne-
dovoluje setrvat u pouhého záznamu dojmri.

Mahenova lyrika včetně balad snad nejvíc trpících ritržkovitou
náznakovostí je jen jednou součástí tvorby epického básníka, dra-
matika, proza:tka a publicisty. obracel se k ní jen pŤíležitostně a ve
vel(fch časov ch intervalech. odtud její rriznorodost a proměnli.
vost neŤízené logikou vnitŤního vfvoje. PňestoŽe jde o prvotinu,
zaujimaji Plamínky v Mahenově lyrice (spolu s těsně následující
kníŽkou milostnych villonsk1fch Balaď) vridčí postavení. Jednak
proto, že se nejvíce z Mahenovych lyrick1fch sbírek včlenily do
soudobého qfvoje českého básnictví (které v tvorbě básníkov1|'ch
druhri z anarchistické družiny seskupené kolem Nového kultu
st. K. Neumanna i v tvorbě Mahena samého pŤíklonem k pís-
Ěovosti pravidelnych sevŤenfch strof, i k pŤirozenému hovorovému
jazyku pŤekonávalo tehdy již pokleslé dědictví symbolismu), jed-
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nak též pro básníkovo upňímné, vzrušivé otevňení vlastního nitra,

vyznávajícího se ze svych revolt' lásek i neklidu mládí.
zp

Poledne - Otokar Fischer t934
Poledne je druhá ze skupiny sbírek (patŤí k ni Peíeje, |932, Rok'
|936, Host, L937) tÍilátych let, období, které tvoŤí pŤedčasn;f závěr
života a tvorby velkého piekladatele (mj. Goethriv Faust, Villon'
Heine), badatele v německé a pak i v české literární historii, dra-
matika, kritika a organizátora divadelního živ.ota, univerzitního
profesora otokara Fischera. V tomto období podle obecného ná.
zoru dochází ve Fischerově poezii k pŤíklonu k širší lidské pospo-
litosti historické i moderní oproti individualismu v jeho knížkách
z desátlch a dvacátfch let; zvyšuje se vnímavost ke skutečnosti
světa a těla oproti diívějšímu spiritualistickému pŤilnutí k duchu;
objevuje se smysl pro společenské a časově konkrétní koly básnic-
tví, jež bylo dotud u Fischera upjato pŤedevším k hodnotám nad-
časovfm. Nejde však o prudk! zlom, ani pŤedchozí Fischerova
tvorba nemá vflučně idealistick1f ráz a není izo|ována od spole-
čenského dění' Kromě toho pŤecházízranychdo pozdějších sbírek
klasicky pravidelnf, poněkud odosobněnf verš vytŤíbenf na tech-
nicky náročnfch pŤekladech a jazyk tradičního stylu' navazující
ještě na velkého Fischerova pŤedchridce, Jaroslava Vrchlického.- 

Členění sbírky není vyznačéno vnějšími prostÍedky, lze však ro-
zeznat dva soubory básní s evropskou inspirací; jim pÍedcházeji, je
oddělují a po nich následují verše vycházejicí z prožitku domova.
Rozmanité české krajiny, pÍedevším rodny kraj, jsou tu místem,
kde si intelektuál nuceny zv|ádat nové a nové náročné rikoly uvě-
domuje, co trvá v proměnách. PíseĎ labského splavu je neumlkaji
cím spodním tÓnem jeho Života.I v pÍírodě však subjekt hájí svou
,,umělost, tak městsky složitou, tak bez života pď - tak prožitou,, ,
odmítá vemlouvat se do prostoty. Spočinutí v domově je spíš věcí
touhy a vzpomínky' právě doma se básník nejvíc cítí jako ,,bezze-
mek* (Doma). Vztah k rodnému místu a šíŤe k české vlasti prožívá
Fischer jako niterné drama, komplikované, ale i zvroucnělé ně.
meck1im vzděláním a židovs{fm privodem. Komplikace jsou u Fi
schera nezbytnou součástí jakéhokoli prožitku, neboť určitá citová
poloha v něm skoro automaticky vybavuje povědomí o opačné
možnosti, vyvolává polohu protikladnou;' ďochází ke srážce obou
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poloh, což vede někdy k hlubšímu, ba naléhavějšímu prožitku, ně-
kdy však jen k větší abstraktnosti. Ale tato dvojdomost znamená
i sílu subjektu schopného ve svízelnych podmínkách volit věrnost
nadosobnímu kolu. Stál1ím prvkem domova je i sociální bída
prostupující krásn1f horsk kraj ( U směv hor ) . Y závěru sbírky jsou
básně věnované Praze viděné v tragicky monumentálním i milostně
okouzleném osvětlení ( Dťlm, M ěsto ). -Y ztahkdomovu znamená
pro Fischera jakvztah k rraclosobnímu dějinnému společenství, tak
noetickf vztah k pozemské hmotné skutečnosti země. Programové
ujasřování tohoto vztahu mění často i živě viděné reálné motivy
domova v jakési vyřaté části, pouze zastupující celek; jejich smys-
lová a citová intenzita je tím oslabena.

Nejjednotnější a umělecky nejzdaŤilejší soubor verš v Poledni je
inspirovánjednou z četnlch autorovych cest do StŤedomoií. Toje
pro Fi schera pÍ ev ážně zemí milo vané antiky, jejíž živ o u pŤítomn o st
si tu na každém kroku rozechvěle uvědomuje. Jsou tu verše s ital-
skou, Ťeckou i jihoslovanskou (adranskou) tematikou. Jako Goe-
the a v kontaktu s Horovou ITALII pŤijímá Fischer jih jako kraj,
kde ,,strohá sloka jasní se a sládne.. Qtarážka na Mignoninu píseĎ
z Goethova Viléma Meistera v básni Na pobžeží) . oddává se po-
klidu a kulturně historic\fm hrám, když napň' v duchu čes$.fch
obrozensk ch fantazií (Jan Kollár) očekává slovanskou Ťeč na
rtech mytické Homérovy Heleny, nenadále spatŤené uprostňed an.
tick ch památek ( Setkání); ale už z toho je vidět i ryze moderní
stránku Fischerova vztahu k StŤedomoŤí: je to zaujetí mnohostí
a propleteností kulturních a historickfch vrstev, které lze odhalovat
v každém městě, duchovním vftvoru, náboženské pŤedstavě. V bás-
ri Historik je proklamován cíl ,,vidět vrstvení měst.., ale nejde
o archeologick1f akademismus. I pŤítomnost tvoňí jednu z aktivních
vrstev těchto syntéz (bez ní nastává zmrtvění, které - podle básně
V z toce - hrozi Dubrovníku). Nadto zvrstvenost jevri je pŤed-
pokladem, aby se staly pochopiteln mi dnešnímu člověku, kter;|'
také je složeny a mnohovrstevny. Jako Čapkoviv obyčejném životě
je Fischerovi složitost lidské bytosti q|'zvou a pňedpokladem k po-
rozumění mezí jedinci, národy a kulturami. Tak je motivována
i vášnivá polemika proti nacionalistrim chápajícím národ jako pŤe-
děl a hranici mezi lidmi (Staroz koník m).

V druhé polovině sbírky je tematika širšího evropského dosahu
Zastoupena básněmi dvou nedokončen ch cyklťr. První se nazyvá
Zlomky tragédie,jde však spíš o čtyňi legendy' v1fjevy z minulosti,
které jsou sjednoceny motivem zápasu o víru (k tomu poukazuje
i moto z Goetha); v těchto technicky virtuÓzně proveden;|ch v!je-
vech Fischer jen větší citovou bezprostŤedností pŤekračuje akade-

Poledne - Otokar Fischer

mickou, v podstatě ještě lumírovskou básnickou metodu. - ob-
dobné téma víry, tentokrát však v naprosto současném kontextu, se
rozehrává i ve čtyŤech básních se společn;|'m titulem Z evropsk!,ch
žalmťc v chmuŤícím se ovzduší Evropy v prili tŤicátlch let líčené
s pomocí tradičních symbolri temnoty a zkázy volá lyrik ducha
tvoŤivosti, aby posílil vrili k svobodě, vrátil lidem víru a odvahu.
Prisobivosti básní pŤekáží rozpot aktuálního záměru s archaic-
k m gestem vzyváni ideálních hodnot, jež odsuzuje verše k jisté
abstraktnosti.

Na lyrice o. Fischera je znát, Že zda|eka nebyla hlavním zpriso-
bem tvrirčí rea|izace svého autora. Proto se stala spíše souhrnem
lyricklch glos na okraj statečného životního postoje a široce za\o-
ženého díla. Uchovává si svou prisobivost jako svědectví rictyhod-
ného lidského typu, osobnosti, která na vrcholu veŤejné aktivity
a lznáni zistáv á hledaj ícím, neklidn;f m, záp asícím člověkem. Za-
ujme i svlm risilím o pŤekonání intelektuálního indivídualismu,
kter1f Fischer kdysi sdílel s Dykem a Theerem a jehož stopy zristaly
v jeho poezii pŤítomny až do konce. mč

Pozdě k ránu . Karel Hlaváček 1896
Sbírku tvoŤí jednotn;f, nečleněn;f proud lyrickfch veršri a básní
v pr6ze. Má také jediny autorem v rivodní básni v prÓze ohlášen1f
cíl: vyvolat ve čtenáŤi obdobnou náladu, sugerovat niterny stav,
v němž se octl básník jednou, když bylo ,,pozdě k ránu,, a on se vra-
cel od své milenky. K sdělení něčeho tak těžko sdělitelného užívá
Hlaváček dvou odlišn1f ch zprisobri. Prvni zá|eží ve vytváŤení nálady
prostŤednictvím subjektivné prožív anych pňírodních dojmri, jež
jsou vyjadŤovány popisem prostoupen m obrazností. v těchto
verších vládne imprese, stávají se záležitostí smyslri. Jsou plny 1o-
menych barev, tlumen1ich zvukri a rafinovanych viiní; r"-|čty smys-
lov1fch vjemri rístí v teskně neurčitou náladu' která se zároveř stává
symbolem básníkova duševního rozpoložení, jeho jemné citlivé
psychiky proživajici vlastní životní situaci (básně Za noci bŤeznové,
Pršelo v noci aj.). Ještě častěji tuto symbolizací ná|ady dosahuje
Hlaváček pomocí uměleckych, tj. hudebních, vltvarnych a taneč-
ních motivri. ChceJi napŤíklad charakterizovat nevšední atmosféru
prvního návratu od milenky, použije k tomu nejprve hudebního
motivu, pak motivu qftvarného spojeného s vjemy vrině (báseř
v pr6ze Pozdě k ránu). Tyto motivy z oblasti umění pojatého jako
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ších situovanlch do stŤedověkého kastelu (kasárna v Tridentu, kde
Hlaváček několik měsícri sloužil na vojně, byla umístěna v kastelu).
Zde všude figurují již jen stŤípky reality, které až na {jimky jsou
zasazeny do jinfch souvislostí a ztrácejí zcela svrij privodní proží-
van! vyznam.

Své rísilí ve sbírce charakterizoval Hlaváček v piedmluvě (v prv-
ním vydání nakonec nezveŤejněné) jako nezkro tnou žizeĚ',,po ně-
čem novém, lepším, delikátním a subtilním... Skutečně také celou
sbírkou se táhne snaha o kultivaci skutečnosti, její zdelikátnění
a zesubtilnění. Motivy z rtlznlch oblastí umění a artistní stylizace,
zvlášté v básních v pt6ze, které také prisobí nejvíce uměle a kon.
struovaně' svědčí o tom, že i Hlaváček se po své první sbírce pate-
tick1fch a rétorick1Ích Sokolskllch sonettt stal vyznavačem aristok-
ratického kultu umění, jak ho šíŤila skupina umělcri sdružená ko-
lem Moderní revue. Hlaváček patŤil k jejímu nejužšímu kruhu a de-
kadentní Životní pocit se stal nejvlastnějším vfrazem jeho vnitŤních
stav a rozpor . Zárovei rísilím o lytváŤení obrazn;|'ch flktivních
světri vzdálenlch realitě se Hlaváček ocitá v oblasti básnictví sym-
bolistického. Hra pŤedstav, za|ožená na napětí obrazné a věcné ro.
viny básně' tu vyjadŤuje ty nejjemnější odstíny básníkovy psychiky
a vystihuje neopakovatelné nálady určitého časového momentu'
pro jejichž zachyceni básník neváhal opustit i jednotné téma
a logicky spjatou myšlenkovou osnovu básně. Mezi česk1fmi sym-
bolisticklmi sbírkami se Pozdě k ránu vyrazně odlišuje. K jejím
specificklm rysrim patŤí zejména časté opakování slov stejného v.f-
znamu i spojování slov ruzného vfznamllnazákladě jejich zvukové
podobnosti. Z toho pramení zámětná vlznamová redukce, radi-
kální omezení věcného vztahu sdělení' opakování slov však záro-
veř zdrirazřujp naléhavost prožitku avytváÍí vyraznou zvukovou
rovinu básní, jejich jednotné hlasové ladění. Eufonie (hláskové
souzvuky) se tak stává prvkem' jenž spolu s využitím rytmické
a intonační stránky verše spojuje básníkovy ná|aďy, vize i citová
vyznání k jednotnému lyrickému vyznění. Pozdě k ránu se tak stalo
básnickou knihou, v níž se u nás poprvé postupy symbolistického
básnictví uplatnily ve vyhraněném lyrickém tvaru. Touto sbírkou
se Hlaváček pŤiŤadil k mladé generaci, která v kritick1fch zápasech
i ve vlastní tvorbě v prriběhu devadesát1|ch let prosazovala nové
pojetí umělecké práce, nezávislé na nárocích, jež na ni vznášela
vládnoucí politika' její žurnalistika a s ní spjatá literární kritika.
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zdroj smyslov1fch senzací zanechávají stopy i v tématu, hlavně
v bášníctr v prÓze; projevuje se v nich zá|1ba v star ch uměleck1fch
drobnostech, exotick;i'ch japonériích apod., tedy jakési rafinované
Starožitnictví piíznačné pro dekadentní básně i prÓzu (Huysmans).
Vztah k hudbě a vftvarnictví pomáhá však Hlaváčkovi tlumočit
i jemné odstínění vlastního postoje ve verších, které patŤí k t9m-u
néjživotnějšímu ve sbírce, napŤíklad v básni Svou violu jsem naladil
ci možno nejhlouběji. Tyto verše chtějí v sebe pojmout všechno
subtilní a drivěrné, co je obklopeno nejistotou a marností, zachytit

,,divné kouzlo star;fch, ironick1fch balad..' vyjádÍit smutek toho,

,,co rostlo, vykvetlo azráIo marně, pro nikoho.., mít naději aněhu
toho' ,,co vzklíčiti chce v těžké pridě dalekého bŤehu..a v básníkově
hudební transformaci to zase pŤedat dál těm,již k ránu v nocích ne-
jistlch do dálek naslouchají...

Druh1f stylizační postup v této sbírce mrižeme označit jako vy-
tváŤení Lásnickjch vtzLY nich Hlaváček promítá svrij vnitŤní svět
do obrazri neskutečn ch, fantaskně snovych, do nehybnosti strnu.
lych, melancholick1fch krajin, v nichž vládne měsíc zdrirazĎující
wou pŤítomností, že je ,,pozďé k ránu..' I tyto vize se zpravidla sklá-
dají z pŤírodních prvkri vnějšího světa, i ony mají vyvolatpŤedevším
nájadu' Rozdíl jé však v tom, že nejsou podmíněny básníkorn.im
smyslovym nazíránim, že motivy pňírodního světa tu slouží bez.
prostŤedně jako symboly - imaginárni znaky, v nichž básník
iestavuje nov!' uměly svět, vyznačující se kusostí, tajemnou
neurčitostí a alogičností. Smyslem tu není popisovat ani zobrazo-
vat, nybrž sugerovat, vyvolat ve čtenáŤi obdobné pocity a nálady.
K tomuto postupu se básník uchyluje jak tam, kde vytváŤí obraz
nehybn1fclrkrajinnlch scenérií, tak tam' kde směŤuje k vytváŤení
určilého děje, jehož prriběh je vyjádÍen v podstatě jednoduch;fmi
prostŤedky' ale jehož smysl je opět skryt v mnohoznačnosti názna-
kri (básně Zdhada, Dva hlasy),

V Hlaváčkov ch vizích i impresích mrižeme ovšem někdy za
mnohoznačnfmi celky nacházet ozvěny básníkovfch reálnlch
prožitkri. Nejvíce zÍejmé je to ve verších zasvěcen;|'ch velklm
mrtvym básníkrim (Sonet věnovanf památce E. Dubuse a Smutny
večer yěloyanf památce P. Verlaina). Zv|áště ve Smutném večeru
se pÍímo vyjevuje Hlaváčkriv citov! vztah k Verlainovi; podobně
bezprostňední je báseř Modlitba, jež je pouhfm citovlm vyznáním
zce|a zbaven1fm jakékoliv stylizace pňedstav, a tedy i symbolizace.
Složitější je to v některfch Hlaváčkov ch milostn1fch verších, kde
určité pasáže korespondují s partiemi z jeho milostnfch dopisri
M. Balounové (motiv žárlivosti - báseĎ Za noci bŤeznové, motiv
milenčiny osamělé věrnosti - báseĎ v pr6ze Má lthaka), i ve ver-
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věčnfch hodnotách už sice v Pozdravení slunci nenalézáme, ale
pŤesto se Zahradníčkova poezie nestala pouhou popisnou v1fpovědí
o básníkově cestě za absolutnem. Její dramatičnost a dynamika je
nyní dána usilovnlm pohybem vzhriru ke slunci, ježje ďárcemži-
vota a radosti. V boji mezi temnotou a slunečním jasem- tento boj
má v Zahradníčkově poezii často charakter až barokní antiteze -

slunce zákonité vítézí (,,to kotouč hostie hŤměl z kostelri a ďrti|, l
milostí strašnou slunci podoben..), protože právě pod jeho paprsky
všechno klíčiazraje, onoje energetick;ím zdrojem veškerého bytí
i základem radostného pŤitakání životu' A tak zde poprvé u Za-
hradníčka objevujeme radost jako jeden ze základních pilíŤ jeho
náboženské víry, která se tak stává pŤedevším vlrazem dokonalé
Životní plnosti, ba pŤímo radostného pňekypění životem v Bohu.
Tento ideorn.f proces se projevuje v básníkově obraznosti pňedevším
zdrirazněnfm lžívánim jásavě oslnirn-|ch barev (zejména zIaté)
a všech typick1fch symbolri životní plnosti (žně,zrání, žhavá síla let-
ního poledne apod.). Smyslovost a konkrétnost Zahradníčkovy
poezie nezmizela v hlubinách poznané víry, spíše naopak, patos
veršri - boŽí piítomnost monumentalizuje vše - co se opírá o vě-
ctzce|a konkrétní, plnéjasu a nabité energií, (napŤíklad ,,Pole pras-
kající ke žn1,, -,,ripalu tvého žhnou barvy..- ,,klas, jejž k metání
a k žhavé žatvé z temna žene koňen.. - ',žár na všem spočívá..).

oba oddíly sbírky mají v podstatě stejnf charakter; tradičně
koncipovaná lyrika se stŤídá s básněmi tematizujícími nějakou v..f-
znamnou událost (smrt F. X. Šaldy, J. PekaŤe, narození dítěte
apod.) či náboženskoJiturgickou skutečnost (advent' svatodušní
svátky, Velk]í pátek apod.). Definitivnost jeho zríčtování se ,,star m
Životem.., v němž měla místo ještě hoŤkost a skepse, se v Zahrad-
níčkově poezii projevujejednoznačnym zprisobem: vše se včleĎuje
do ortodoxně náboženskych souŤadnic, kde se na|ézá básníkova
autentická existenciální jistota. Milostná a rodinná poezie je tak
pŤedevším zdtnazněním čistoty a jistoty rodiny jako základního
pŤedstupně k boží pospolitosti (báseĎ Na zemi dosud vy, Svatební
zvony); pňi narození dítěte (báseř Narozená) je diktováno lyrické
vzepětí nejen otcovskou radostí, ale také touhou zasvětit dítě Kristu
a Panně Marii jako ochráncrim jeho nevinnosti; i čas naší všednosti
je členěn liturgick1fm rytmem: polední modlitbou (báseri Poledne
nad městem) či klekáním (báseĎ Po jarním klekání). Také smrt
F. X. Šaldy (báseĚ odchod) a J. PekáŤe @áseř Rekiiem)je inter-
pretována zcela jednoznačně v katolick1fch intencích; v básni nad
PekaŤovou smrtí pak Zahradníček rozvijí svou vizi kŤesťanského
zmrtv chvstání českého národa pod patronací svatého Václava'
(Zahradníčkovi je bliŽší PekaŤriv myšlenkoqf svět, v jeho spojení

Pozdravení slunci .
Ian Zahradníček 1931
P,o'14.r:ve1i slunci, pátá básnická sbírka Jana Zahradnička, seskládá ze dvou oddílri a závěrečného epil ogu Zemi mé... Jestliže ieš-tě v pŤedchozí Zahradničkově básničkéibírce ŽÍzNtvÉ LĚíozazníva|a v jeho verších jistá hoŤkost z upllvajícího času i; ^";nosti mnoha životních gest (v osobně konfesijni uasni rni"}iiii1
čteme' napĚ. verš .dopola rozvinut mrij život dále míjí..) , io,,a,í
vení slunci užje básníkovo zakotvení vjistotách kŤesťáníké víry takneotŤesitelně pevné, že eliminuje každou marnost, ve všem náchá-
zeje stopu božích záměrri. Svár ,,duše s tělem.., tak často 'prito-
Ěující v dŤívější Zahrad.ničkově tvorbě napěíí mezi ''nyíono,ii
a' touhou po absolutnu , je zde definitivně a vítězně pŤekoáán; vse-
:|lg :-r.l:lé a.fyzické-je podŤízeno principrim ducha, kter:flako
zakladni.predpok|ad veškerého bytí harmonizuje a prostupuje vse.A tak mriže básník už v jedné z pivních básní sbírt<y pr";áJ *-ěbjakousi ávotní bilanci a konstatovat: ,'Zub marnostíiát oner t ore-vu / lnul k ritrobám v dnech,dlužících, / nedaŤilo se želeni azpeii 1pŤi vodách churavějících....,, a zároyeĎ vytyčit jasnf směrník stcesty budoucí ,,hŤad lich1fch besed opuštěn, / oĚ'u"ís k 't"o"i po.
hled pÍím1i,.. (báseř Nq'yole praskající ke žn). Cestu vzhriru,.ve-
doucí do ,,ráje nutnos1i.! v nimz 3ďuasnrtová ui'u o.otr"'iiémá,
symbolizuje pohled k slunci, jež 1e-zák|adním ideovlm 

"-urJ."řcelé sbírky. Slunce je pro' Zahraďníčkasynonymem Í}oha; tak jakoje veškeré stvoŤení ovládáno a prostupováno božím ňád."'" t"ki;k;
ď :lečni paprsky svítí na vše áobré i zlé a jsou rrruuní poá*into"
veškerého života, Básník vz1ivá slunce (,,Ó, ilunce, ty anděle ohnivérady, / monstrance, jíž koŤí se věže a vody tj, cnape je iat" "a[r"á']pŤedpoklad veškeré naděje (,,kde rizkostínoci jsou, i.oe satu'nouo 7královstvi jemuž jsem poplatnf b!val?..) u ' .izu'"* ilí-á.š :
biÓzu velikosti a pokory vé slunečnim ,uítu, , nímž se 't"n"" ááua
]:.*" yt1h ?* i qm.*:-:.nšjT a nejprostším (,,pro oči vězřri se po-
korně drobíš, / však studánkám a skŤivan m dáváš se celé'.. -.bá-
sei Po'zdravení slunci). Pro svou kŤeséanskou adoraci slunce Za-
hradníček jako by nalezl básnick;f piedobraz v Hymnu na uratia
Slunce svatého Františka z Assiši;.tak jako u svátého Františka
z Assisi' i u Zahradníčka je sluneční zďŤe symborem uozirro jasu
a vítězství světla nad temnotami pekla a nricnu v tdském nítru,protože ,,lež složitou tvé loukotě drtí...

Dramatic\f konflikt mezi básníkovou smyslovostí a touhou po
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nacionalismu s kňesťanskou univerzalitou vidí básník jeden z pŤed-
pokladri pro oživení svatováclavské tradice v českém národě,jak to
dokumentuje básnick1f portrét Svat!, Václav a zejména básnick
epilog sbírky Zemi mé..., ktery není ničím jinfm než apoteÓzou
rodné země a jejím zasvěcením svatému Václavu.) I Zahradníčkova
oslava K. H. Máchy (báseĚ M cha) zvyraz uje u tohoto básníka
pŤedevším jeho barokní antitetičnost, tak jak to zd razĚovala sou-
dobá katolicky orientovaná literární historie (pŤedevším A. Vy-
skočil). V Pozdravení slunci se také poprvéuZahradníčka objevuje
v podstatné míňe fenomén města jako symbolu odcizeného života,
sídla všech hŤíchri, s nimiŽ bojuje lidská žádostivost a plcha (báseř
Nocleh v cizím městě). Ve své patetické vizi města (báseř Vel@ pá-
tek v městě),jehož ulicemi, kanceláŤemi a restauracemi prochází
Kristus' tol ícívykoupit svou obětí i verhaerenovské zástupy spo-
lečensk1fch vyděděncri a chudákri' má Zabtadníček v této sbírce
nejblíže k BŤezinovi; tak jako BŤezina, i on chápe město jako pŤi
znak nebezpečného odvratu moderní civilizace od tradičních du-
chovních hodnot. Tento vpád městské tematiky ovšem nikterak
neovlivnil venkovsky r áz Zahraďntčkovy obraznosti, která je stále
pevně spjata s jeho rodnou Vysočinou. ,,BŤehy klasnaté..; ,,záspí
smysl .. 

;,,slunce, tvé loukotě drtí.. - to je básnické vy r aziv o v íc než
zŤetelně inspirované venkovem, včetně nemnoha až parnasistně
zdobnfch neologismri (,,plavok1así..,,,černo1esí..)' Integrálnost
náboženského prožitku ovlivnila méně básnickf slovník (sakrali-
zace všednosti pomocí pŤíměrťr ,'pšenice zlaté magnificat.. není ty-
pickfm znakem Zahraďničkova slovníku) a více se promítla do
tvarové struktury jeho poezie, jejíž složitou veršovou konstrukci
ovlivřuje zejména hymnus a modIitba. Dokládá to zvláště hojnf
v.iskyt apostrof a apelri všeho druhu (,,ty smutnych potěšení, ty
chor1fch uzdraveni,, - ,,Ó Maria, ty paní studánek, jež držíš blan-
kyt..-,,Ó hlohu tvrd1fch bodlin..); zejména apostrofa, tato klasická
součást mnoha modliteb, je formou, jíž básnící subjekt velmi rychle
dynamizuje svrij duchovní vzmach a pohyb vzhriru ke klenbě nebes.
Proto se také básník tak často stylizuje do role modlícího se člově-
ka, koneckoncri i město ,,modlí se stojíc.., aby byla zďtrazněna
i noetická funkce modlitby jako mostu pŤekonávajícího propast
mezi všedním a nadzemskym, mezi lidskfm a božím. Jedině ono
všudypŤítomné venkovanství, sycené tradiční zbožností básníkova
mládí, dává Zahradníčkově poezii organiclf charakter a autentič-
nost a uchrániloji pŤed spekulativností a abstrakcí. A také to,žeje
Zahradníčkriv nábožensk1f prožitek opňen o víru v zmrtvychvstalé-
ho Krista, kter1f není pro kŤesťana žádnymfiIozofick1Ím principem,
ale iedinečnou osobnostní zárukou ieho existence.

Pozdravení 'lqg- J'ffi!

Pozdravelí slunci, spolu s jeho dalšími dvěma básnick1fmi sbír-
kami z tÍicátych |et (J ď áby, |933 a ZIZNIVE LETO' l 93 5), pŤed.
stavuje nespornf vrcholZahradníčkovy básnické tvorby, jejíž další
ví,vojuž nikdy nemohl dosáhnout, vinou vnějších okolností (na-

"i'ti"ta 
okupace, básníkovo dlouholeté věznění v padesá|('ch le-

tech), oné vnitŤní kontinuálnosti a tvrirčí dovršenosti, jaké Za.
hradníček dosáhl v básnicky i lidsky nejšťastnějším období svého
žívota.

Pracující den - Josef Hora 1920
Pracující denje v tvorbě svého autora a vribec v českém básnictví
první sbírkou proletáňské poezie. Verše obracející se v duchu sou-
dobého vitalismu k pÍírodě a k člověku spjatému pŤedevším s ní,
k čisté tabuli nepopsané vztahy a minul1fmi zážitky (Clověk na ja-
Ťe), a také poezie civilizační (Aeroplán) jsou tu pŤehodnocovány
v básnictví sociální citlivosti a aktivity; ztámé motivy pÍírodní
poezie se mění v symboly spontánních revolučních sI| (Voda).PÍe-
važuje však novy typ poezie: básně poukazujici k realitě prudce
aktualizované současnym politickfm děním, ke společnosti tŤíd-
ních rozporri, vykoŤisťování, hamižnosti a bídy; v kontextu Horovy
pÍíznačné, i zde zachoyané snivosti a nesmělého okouzlení pros|f-
mi krásami světa strhují k sobě tyto motivy tvrdé sociální sku-
tečnosti prudce pozornost. Na rozdíl od tradiční sociální poezie se
Horova socialistická tvorba opírá o ideologii komunismu a ruské
revoluce. ProletáŤ se stává subjektem dějinného procesu' nositelem
nového civilizačního sebevědomí. Ve shodě s nadějemi a iluzemi
doby je jeho odboj u Hory motivován láskou a děje se v zájml
spravedlnosti pro celé lidstvo; cílem je pŤitom lidská osobnost roz.
vinutá pŤedevším po své duchovní stránce - hm otné zájmy (kromě
pŤekonání tísnivé a oklešťující bídy) zristávají pro Horu v pozadi.
V básni Dělnická Madonaje k oslavě rilohy dělnické tŤídy užito
srovnání proletáŤského dítěte s rodícím se Kristem, jak je to známo
uŽ z revolučně demokratické a utopické literatury 19. století. Zde
však vedle paralel vystupují i kontrasty (revoluční čin proti poko-
Ťe). Stylizace v duchu hlásání nového evangelia-vytváŤí ve sbírce
rétorické básně oslovující masy stylem kázání. Uderná poezie zi-
stává však pro Horu spíše záležitostí vrile a touhy; těŽiště není v ko-
lektivní patetické tvorbě ani v politické a pŤíležitostné tematice.
Hora ve sqirch nejlepších proletáŤsk]fch verších vychází ze situací
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všedního dne dělníkova, z jeho pohledu oknem na chmurnou sce-
nérii pňedměstí (Chudí) ' z chvíle odpočinku mezi dvojím zahouká-
ním sirény, zproŽitkl hrozícího zoufalství pŤi setkání s pracovním
neštěstím nebo s chorobou dítěte ( Nezoufej!) . Na tyto motivy vždy
pak navazuje reflexe lyrického subjektu; je myšlenkově nevšední,
citově prožitá, a morální závěr'kněmuž směŤuje, má spíše podobu
intimního pŤátelského oslovení než Ťečnické vyzvy k davu. Jednou
z nelíterárních komunikačních forem stojících u pramenri prole.
táŤské poezie byla tedy rozmluva mezi pracujícími lidmi blízk;fmi
si osudem aŽtvotníperspektivou, rozmluva vycházející ze společ-
ného hledání, z potŤeby yyznat se ve sv'.fch moŽnostech ve světě,
jehož krutostby|a nazirána jako něco pŤechodného a změnitelné-
ho. Hora soustŤeděně sleduje pÍedevším etickou obrodu, nové
možnosti lidství ve svém proletáŤském hrdinovi. Nemriže z stat
lhostejn;f, pozoruje-li sobectví, touhu po pŤepychu a moci i mezi
dělníky. Akažď! pÍíznak nové citovosti i socialisticky uvědomělé.
ho vztahu k životním hodnotám zaznamenává s rozechvělou po-
zorností. Právě zde byl pro Horu zdroj naděje i drivod, proč v pro.
letáŤi viděl bytost' v níž je ,,víc světa.. než v druhych: v mezilidsk1fch
vztazichvzájemné pomoci a spolupráce, ve svobodném partnerství
mezi mužem a Ženou, v pŤehodnocení vlasteneckého citu, v doce-
nění hodnoty prostlch radostí, v otevŤenosti a vnímavosti nepŤe-
kultivovanfch smyslri, v odvaze k pŤekročení vymezenych hranic
i k životnímu experimentu. Vrcholnou hodnotou je pro Horu lid-
ská práce, dosud olupovaná o své plody, ale už nyní, ještě pŤed svlm
osvobozením, tvoÍivá síla životní (báseř Pr ce a1.). Ale osobitá
pozornost je věnována i okamžikrim, kdy se člověk aspoř nakrátko
a v iluzi vymaní ze sociálních determinací a bezprostŤedně prožívá
kontakt se ženou, pŤírodou,závratídálek: tyto verše nemajípopírat
společenské zač|eněni člověka, ale pŤinášet pŤedobrazy jeho bu-
doucí svobody.

K rys m nového člověka pŤistupuje tedy Hora pŤedevším cestou
reflexe, což v kontextu poezie Horovych druhri pŤedstavuje tradič-
nější pojetí. o něco mladší básníci se chtěli nového lidství zmocnit
energií experimentálního básnictví, rázem a bez ana|yzy duchov-
ních procesri. Subjekt Horovy sbírky naopak proživá svízeln;|'
pŤerod, zvolna se rczh|íží po světě; hledí do svobody, ale je spjat
s minulostí a chce vše cerlné z ni zachránit. Tak se objevují v jeho
poezii vnitŤni rozpory nebo dobově pŤíznačné problémové komp-
lexy, jako je napŤ. téma města jako milované i hrozící mocnosti,
s níž subjekt zápasí o své sebeuplatněni (Praha). Lyrick! mluvčí
pňitom není oddělen od svého druha.proletáŤe, i v něm se probou-
zejí lidu blízké a pro svět kultury zák|aďní hodnoty, pŤedevším
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družnost a vnímavost. - PotŤebám této drivěrné a zárovei' vy-
mluvné poezie pňizprisobil Hora voln! verš, piejat! z civ1|ízaění
tvorby St. K. Neumanna; využil také metody hromadění sociálně
pÍiznačnych detailri charakteristické pro pozdní lyriku Ant. Sovy
7 zpt,y domova ) . Ztlumil pŤitom patos apostrof a qfčtri' vyrazněji
rozčlenil a odstupĎoval větné celky; pružné proměny v rozsahu ver-
še se staly pŤedpokladem k tomu, aby vyčleněním krátké rytmické
jednotky byly zd razněny rozhodující momenty v rozvoji myšlenky
a shrnující aforistické pointy.

Pracující den nebyl umělecky pŤekonán Horovymi proletáŤsk1fmi
sbírkami Srdce a víava světa (1922) a BouŤlivé jaro (!923) Vede od
něho pÍímá cesta k Wolkrově TEZKE HODINE a HoŤeišího
HUD }Ě NA NÁMĚSTÍ; spolu s těmito básníky vytvoiil Hoia ty-
pickou podobu české proletáŤské poezie, kterou hájil četnfmi
články v programov;fch diskusích kulturní levice. mč

Prosté motivy . Jan Neruda I 883
Sbírka pŤináší subjektivní lyriku psanou pŤevážně formou intim-
ních vyznání v první osobě. Je uvedena motem, v němž autor
sebekriticky vyjadŤuje své pochyby o smyslu celku. Proto spíše než
na celek' o němž v soudobé korespondenci zpravidla psal jako
o torzu, odkazuje čtenáŤe na jednotlivé básně. Ve skutečnosti se
však Prosté motivy vyznačují promyšlenou kompozicí' každf oddíl
pŤedstavuje odlišnf, vnítŤně uceleny pocitoqf svět lyrického sub-
jektu a dohromady ďávají obraz básníkova proměnlivého niterné-
ho života.

Sbírka se skládá ze čtyŤ částí, pojmenovan;ich podle jednotliv1fch
ročních období (Jarní, Letní, Podzimní, Zimní) , básně jsou větši-
nou jen číslovány, jen některé provázi podtitul. Rozvržení knihy
podle pŤírodního cyklu prozrazuje, že pňírodní dění tvoŤíjejí pod-
Statnou složku. Poskytuje rámec k obrazrim vnitňního života lyric-
kého subjektu i repertoár pŤíměrri a analogií. Autor se v tom opŤel
o postupy, které dobŤe poznal v lidové poezii' pro niž paralely mezi
životem člověka a pčírody jsou jedním z osnovnych stavebních
prvk ; pŤírodní motivy u Nerudy jako u folklÓru jsou i zdrojem ná.
zornosti a prostoty. Právě tato spojitost S postupy folklÓru vedla
nejpravděpodobněji k titulnímu označení sbírky. ZároveĎ však pŤi
klonem k pŤírodnímu dění našel básník zp sob, jak zbavit svá ci-
tová vyznání jejich pouze subjektivního vyznaml. PŤi motivaci
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Nerudovy pŤírodní inspirace nelze pŤehlédnout ani prost1y životo-
pisn;f daj. Ryze městskf člověk Neruda se v době vzniku sbírky
dvakrát ocitl uprostŤed oklouzlující šumavské krajiny ve Vlachově
Biezí na návštěvě u svého bratrance Tichého; o v chovu jeho tŤí
dcer dbal v době jejich pobytu v Praze, amezi básníkem a nejstarší
z nich, Annou' se později vyvinulo duchovní poutoo které skoro
vyristilo ve svatbu. Tyto pobyty avztahy se odrazily jak v pŤírodní
scenérii několika básní sbírky, tak v její intimní prožitkové sféŤe;
spolu s propuknuvší básníkovou nemocí fieště za pobytu ve Vla-
chově BŤezí Neruda onemocněl zánětem žil, k němuž se pak pŤidalo
další ochoŤení - a právě to nejspíše zprisobilo, že milostn1|'vztah
skončil rozchodem) tvoŤí hlavní biografické pozaďí sbírky.

Vstup knihy obstarávají jarní motivy. Jejich ristŤedním tématem
je proměna životního pocitu uprostŤed vesny. Zprvu se nevrlf,
skeptick! lyrik, posměšně kreslící svrij vlastní portrét člověka una-
veného, vyšlého ,,z mody i látky..' kter zapomněl kdysi umŤít,
brání probouzejícímu se jarnímu ruchu a jen pozvolna rcztává.
Hlavní podíl na tom má Nerudova stará láska - děti. Po obrazném
vyjádŤení mládí - dceruška jara horská zeleĎ - objevuje se
i skutečné dítě, které se v parku batolí a vyrušuje zadumaného bás-
níka. okamžik, kdy místo toho, aby bylo potrestáno' se ocitne na
básníkově klíně, znameoátrva|y zvrat. PŤichází sice zase tesknota'
ale zároveĎ se básník pŤistihne pŤi zpěvu. Následuje poděkování
jaru, že pŤimělo mluvčího k návratu do života; jarní dění evokuje
vzpomínky na dětství, na lásku matky i na první dětské erotické
pŤedstavy. Probouzí se i básníkova hravost v popěvkovém rozjá-
saném verši a s ní i milostná touha. Je sice hned nato zchlazena
nepŤístupností dívky' která pŤipomíná sv m jménem španělskou
světici Terézu á Gesu, v jejímž srdci našli po smrti krucifix, a|e roz-
marně hraqf tÓn závěrečné brilantní pointy (,,až umŤeš, najdou
v srdci tvém l mne ukŤižovaného..) prozrazuje, že se jaru vskutku
podaÍilo vyvrátit všechnu nedrivěru.
oddíl letních motivti, zasvěcenf hlavně pŤírodě a lásce, je plně ve
znameni básníkova rozmaru' ktery nezastŤe ani myšlenka na smrt,
jíž se druhá část sbírky otvírá i končí. Vždyťi k ní poskytuje podnět
rozzáÍená letní krajina: ve vstupní básni posečená, a|e stále vonící
tráva vyvolává touhu po završení života uprostŤed písní' a podobně
v záv&ečné básni vzpomínající V. Hálka pčedzvěst podzimu upro-
stŤed srpnovjch v hní evokuje pŤedstavu krásné smrti v plném
tv rčím rozmachu. K oběma rámcovym básním se prostŤednictvím
tématu poezie pÍipojuje položertovná, polohoŤká charakteristika
vlastních veršri jako vzplanutí milostnlch citri, které zchladí rozum.
Jestliže v prvním oddílu pŤírodní motivy poskytovaly jen pŤíměry

Ito,té'oti'y---::-- -

k vyjádŤení stavri lyrického subjektu, v letní části sbírky se do znač-
né miry osamostatřuj í. I zďe ovšem ďocházi k paralelám mezi dě-
ním v pŤírodě a pocity člověka, ale jádro básní se pŤesunuje do
samotného popisu pŤírodního dění; mluvčí ztlstáváv pozadí, stává
sejen rezonanční deskou rozechvívající se souhlasně s opojnou ná.
ladou letních dní. V šesté básni cyklu mizi zce|a, je plně zaujat ba-
revnfm líčením letní bouŤe, svatby země s oblohou, po níž,,zoraná
pole krásně jako čerstqf chleba voní... I milostné verše zapadají do
rozjásané nálady letního cyk|u. Začínají sice neosobním žántem
rodinného štěstí, k němuž se jako kontrast pŤimyká osobní po-
vzdech, z něhož však již vane klidná vyrovnanost: (,,Vždyť jsem
chtěltaké šťasten bft, / však pánbrih nechtěl tomu!..), a|epaklžná-
sledují jen r ozmarné obtázky probouzené lásky: obrana věkového
rozdílu mezi milujícími, poděkování za vyhnánizráje (vždyt ',hŤe šit
je ach tak hezké!..), burleskní verše na cizí motiv proměřují pňed-
stavu hrobu' kam se klade básník umírající láskou, místo milost-
ného štěstí.

TŤetí oddíl je cele ve znamení dvojího pojetí antropomorfizo-
vaného' polidštělého podzimu: ten první je zdrav1f, pln! sil a pŤitom
hrav..f jak dítě, ten druh1f, b|ízky zimě' staŤecky sešl , dětinskf,
ďocházi mu dech. Stejně protikladné jsou i nálady lyrického sub.
jektu' Rozmar prostupuje polidštělé popisy podzimní horské pŤ!
rody, v níž Boubín pozoruje dovádění sqich dětí' a hned nato
pÍíchází ke slovu stesk, když tážpoďzimnipŤíroda vyvolává pňed-'stavu smrti. Mužn tÓn odmítající litovat ty, ,,kteňí svá nemáme
|tnízda,, , neboť právě v bouŤnfch časech je jim nejvolněji, je vystŤí-
dán hoŤem z času, kdy láska odcház|' lyrik vzpomínající prchlého
jara začíná zase pociťovat stáŤí a uvědomovat si marnost boje ho-
roucího srdce s ledoq|'m rozumem. Vždyť i dění v podzimní pŤírodě'
kam se mluvčí utíká pŤed městem, je jen ríborem smrti. A tak pŤi
vší honbě světem zbude jen lákavé volání vesnického hŤbitrivku
a završující poznání:,,Je pravda! Nač se plavit moŤem, l nač z|ézat
strm;ich horstev lem l zde zcela nízky pahrbeček f a za nim zce|a
nová zem!... Všechny tyto nálady, rozmatné, mužné i trpké, mají
své analogie v podzimní pŤírodě, pocity subjektu a pŤírodní dění
se navzájem vyvažují do jedinečné rovnováhy, s jakou jsme se ne-
setkali v prvním ani v druhém oddílu sbírky. A jen ojedině\e,v toz-
marné boubínské scenérii a v neosobních motivech odcházející lás-
ky se riloha lyrického subjektu oslabuie.

Jestliže na začátku sbírky se mluvčí riporně bránil jaru a liboval
si v privabechzimy, pak ve vstupu do posledního oddílu se zima
pŤedstavuje ve zce|a změněné roli, jako z|á paní, wažedná žena -
symbol smrti. Toto mytické a folklÓrní ztotožnění zimy se smrtí
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dotvrzuje také hned následující obrázekmatky nad mrtqim novo-
rozenětem. Memento smrti pak zp sobuje, Že se ve čtvrtém oddíle
do popŤedí vysunuje znovu sám lyrick1f subjekt, kter;f se zpovídá,
rekapituluje svrij život a tvorbu, zatímco krajinné scenérie zcela mi-
zí a pÍírodtí motivy hrají jen podružnou rilohu. Avšak ani tu ne-
vládne monotÓnnost jediné nálady. Ze vzpomínek se vynoŤuje jiná
zlmav době mládí' kdy cesta na saních s milou z p lnoční mše byla
plna milostn1i'ch něžností. I tu dojímá autora pŤedstava páru mla-
dlch lidí slavících svrij první společny Štcar1i večer. Teprve jako
kontrast k těmto vljevrim pÍicházi ke slovu trpká zpověd', ža|ující
na vlastní samotu: pŤi četbě Krylovovy bajky o chrpě, která si stě-
žuje na svou smrtelnost, unikne mluvčímu povzdech' Že jen ten si
smí naňíkat na vlastní skon, kdo nežije v potomcích, kdo ,,hlucho
květl' bez ovoce pŤejde.. - povzdech okamžitě zamluvenj ironic-
kym aforismem, že není dobŤe všechno číst a ještě horší je nad pŤe-
čten1im meditovat. Povzdech je o to trpčí, že si svou samotu zavi |
zpovídající se sám, že za lodkou, na které osamocen pluje životem,
vidí kanout něčí slzy a spínat se dvě bílé ruce. Ve stejném duchu se
pak nesou i další básně: zaznívá z nich stesk nad vysychajícími pra-
meny vlastní poezie s pÍicll'ázejicim stáňím i nad celou minulostí;
ozyvají se také ohlasy nemoci, promítnuté do neosobních refle-
xívních veršri mal1ích rozsahem, ale velklch vyzněním: jako vlna
k vlně' den ke dni i bolest se pŤimyká k bolesti a lítost nad starou vy.
kotlanou vrbou vzbuzuje otázku, v kter1f časji podtít; báseřje za.
končena personifikující metaforou,1ež spíná vjedno život člověka
a pÍírody: .,Ci snad v zimě? Spí pak jistě? / Necítí to ani? / Star1f
strom a star;í člověk / má tak málo spaní!... V závěru oddílu se spolu
s motivy samoty, bolesti a nemoci vrací i motiv Smrti v básníkově
dialogu s lampou, která svítí v ríděsné noci ,,smrt by nezb1oudila..'
a nakonec v obraze potápějícího se hrdého korábu zasaženého ble-
skem; teprve poslední dva závěrečné verše diskrétně prozraďí, že
obraz je myšlen jako paralela k autorovu životu' jako jeho symbol:
,jen chvíli ještě, malou, krátkou chvíli / a popelm j se s šir m mo-
Íem smísí!... Tento sebevědom1f závěr do značné míry oslabuje
pŤedchozí teskná vyznáni a pňes pŤedpověď smrti navozuje mtlžné
vyznění sbírky.

V Proslfch motivech básník zcelanezáluďně' d věiivě, a|etaké
riskantně odkryl citov1f život sv1fch několika posledních let, vytvoŤil
obtaz života intenzívně prožívaného ve vnitŤním napětí a drama-
tick1fch proměnách citri a nálad. Jen málokdy se m žeme v intimní
lyrice setkat s takovou mírou otevŤenosti subiektivních wznání
apÍíznátí. Neruda však nez stal jen pŤi hol1ch-a pasívních žpově-
dích. Nevzdal se aktivního pŤístupu k tomuto individuálnímu osu-
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du a projevil ho nejen promyšlenou kompozicí sbírky i jednotlivych

cvklri a proměnami funkce lyrického subjektu v nich, ale pňedevším

sámotnlm zasazením intimního osudu do koloběhu pŤírodního

dění. Neruda se několikrát pŤi rriznych pŤíležitostech vyjádňilproti
lyrice' která podávájen subjektivní pocity autora,žádaI, aby byla
v souladu s cítěním širší čtenáŤské veŤejnosti. Proto ve sbírce pod-
Ííd1lobraz osobního života Ťádu pŤírody, naznačil, že i lidsk; život
podléhá jejím že|eznym zákonrim stálé proměny' vzniku a záníku,
regenerace a ríbytku sil; tak vtiskl svfm lyric{fm zpovědím, v nichž
se zrcadlí široká rozloha lidsk1ích cit - radostné opojení a pocit
štěstí, bolest, rezignace - platnost vfpovědi o lidském životě vri-
bec. A tak jako se proplétají ve sbírce rozmanité citové polohy, tak
široká je v ní také rozloha básníkova lyrična. obsáhlo něhu i ironii,
melancholii irozmar, reflexi i burleskní veselí' PŤitom Neruda toho
dosáhl velice rispornlmi a prostfmi prostŤedky: pŤíměrem nebo
analogií, pointou, hutn1fm veršem s drirazem na vyznamovou
stránku, jíŽ se podňizuje pŤečasto i rytmická a metrická osnova bás-
ní, azároveíveršem, v němž sklon kprozaizacivyvolává dojem na-
prosté pŤirozenosti a samozÍejmosti. Platí.li o Nerudově poezii
obecně známÝ Šaldriv vÝrok. že básník měl strašnou odvahu vzít
z ulice slova Áemytá a nečesaná a učinit z nich posly věčnosti, pak
to po HŤbitovním kvítí zejména platí o Prost1fch motivech, sbírce'
kterou Nerudova ooezie dosáhla svého vrcholu.

Protichridci -
Václav Bolemír NebeskÝ 1844
Časem děje trojdílné básně je noc, která ,,1že šír a šír i těžkf sen
a palmošumny rlír,, , ale její sen je horečny, plny rízkostn1ich zna-
mení smrti, temn;ich symbolri. Do pochmurné, děsivé atmosféry
noci uvádí lačné vytí vlka čekajícího na svou oběť: lesem projíždí
jezdec vracející se z boje, zastaví u kŤíže, znamenajicího místo dáv-
ného neštěstí (,,Jaké? není známo.....), a modlitbou vzpomene své
duše, ženy a dítěte. V pŤíštím okamžiku už je nucen bojovat o život
s vlčí smečkou (,,pŤírody král v boji se pŤírodou..). V nouzi nejvyšší
pŤispějejezdci náhoda: vlci se rozprchnou pŤed strašliqfm zjevem
Ahasvera, věčného žida' odsouzeného k putováníbezkonce a mar-
ně hledajícího v nekonečném kolotání lidské historie konejšivé lrino
hrobu. Ahasver prosí jezdce o milosrdenství smrti' ale jezdcovo
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kopí se láme o jeho hrudl lezdec Se vrací domri. V druhém zpěvu
stejnou nocí projíždí druh1f jezdec, ztělesněná ,,nádhera a květná
hrdost.., ,,hrd;f země syn - ba pravf král.., jenž žije jen ,,v pňáních
zemskj'ch, ve světácké touze*, prahne po neomezené moci a životě
bez konce - putuje k černokněžníku pro nápoj nesmrtelnosti.
Skloní se k dítěti, které cestou spatňí, vysadíje na koně: dítě se pro-
mění v smrtku, ,,morní pannu... (Tato postava pravděpodobně po-
cháziz Mickiewiczova Konrada Wallenroda.\ Smrt iedoucí se svou
obětí na koni se pokouŠí uchvátit Ahasver. smrt mďunik á.projíŽďí
krajinou' kolem kláštera, kolem vsi, mávnutím šátku kosí své oběti:
její jizďa je evokována pŤízračnfmi obrazy zmarv lidského žjvota.
TŤetí a záv&ečny zpěv je pŤedznamenán nejen časem noci jako oba
zpěvy pŤedešlé, ale navíc noci podzimní, kdy ,,rok posílá umrlčí svrij
list.. a věnčí se pohŤebním věncem oc nri' Je sabat, u skály s obrazy
Kristova ukŤižování sedí poutník, poznáváme v něm Ahasvera'
jenž pozoruje blednutí červánkri s jedinou touhou, ,,vezrtít, vemŤít,
vežit v tam ty vlasti!.. zahtanicí pozemského života. PŤed jeho du-
ševním zrakem upl1fvá historie lidstva, teďjiŽ ne jako Ťada kata-
strof, jež se Ahasverovi vyhnuly, ale jako v1fvojov..f pohyb, směňující
do šíŤe a stále vfš, skládající se v lidskou skutečnost, mnohotvár-
nou, rodící se z rozponi' ,,z plesu, zkrve, z radosti a muky.., sou-
časně božskou i lidskou. Táže se po smyslu toho pohybu, touží po
návratu k počátkrim: ,,domri jít, ach! domri, a se zdětit... Morní
panna skládá k jeho nohám zestárlého, vyčerpaného, umírajícího
druhého jezďce. oba protichridci, ,,duše na protivách člověčen-
Stva.., si padnou do náruče u nohou jinocha, podle charakteristic-
kého zobrazení (nebeské emblémy, jasnáhvézda na čele, z|aty v|as,
bílé roucho, záÍíci téIo, palmová ratolest míru v rukou) Anděla
smíru' a umírají. Z jejíclt smrtí ,,vzejde život jin!; / a kde stará zna-
mení dŤív stá|a, l nová, vyšší nad jich hrobem p|áIa,, '

Protichridci nesou pŤíznačné rysy romantické básnické epiky;
logická návaznost motivri je znejasněna, dění básně má podobu
spíše hrrizného toku nočních chimér, bolestně kroužících kolem té-
matu zániku reflektovaného v ňadě ristŤedních symbolri (noc, vlci,
morní panna, podzim) i v celkovém panoramatickém zobrazení
bezkonečného proudu lids(fch dějin. Epick! pňíběh nutně ustoupil
do pozadí, stavba básně nevyplÝvá tolik z pŤíčinné návaznosti
motivri, je spíše ,,architektonická.., opiená o konfrontaci a parale-
lismus jednotliv1fch drobn1fch motivri' dějri a postav. Ve stŤedu
myšlenkové koncepce skladby stojí Ahasver, oblíbená figura
evropského romantismu (P. B. Shelley, E. Quinet' V. A. Žukovskij,
v kultuŤe německého jazyka J. Ch. Zed|itz, J. Mosen, N; Lenau'
později R. Hamerling aj.), kter;f v něm spatŤoval symbol stále ku-
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pŤedu štvaného lidstva, neustále se proměřujícího, ale nikdy nena-
iézajiciho uspokojení. Tuto postavu, která dobovému estetickému
cítění vyhovovala i svou vnitŤní rozeklaností (svědek Kristriv, ale
současně temn! pÍizrak), Nebesk konfrontoval se dvěma posta-
vami jezdcri, z níchž pŤedevším druh! je pŤímfm Ahasveroq|m
protějškem. Symbolizuje-li Ahasver neustálé puzení lidstva k pro-
měnám' k vlvoji bez konce, jenž nenacházi cí|e, a současně i rub
tohoto postoje, tj. touhu lidského ducha pňekročit danosti a dobrat
se konečného smyslu, druh jezdec je zosobněním lidské touhy po
stálosti, po životě zbaveném diktátu smrÍ| Základem konfrontace
těchto rístŤedních figur se stala hegelovská triáda, v níž proti oběma
protivám je postavena syntéza: smiŤující figura jezdce prvního, jenž
je vzdá|en metafyzickému vzepětí k nedosažitelnému poslednímu
Cíli, ale i povrchnímu materialistickému lpění na smyslově vníma-
telném světě' První jezdecnachází (aniž v1fslovně hledá rozumovou
rivahou) smysl své existence v bezprostŤední službě celku' v podro-
bení nadosobní normě. Yyznamy těchto stŤetávajících se symbolri
zristávají rozostŤené a nejasné: skr1fvají v sobě obecnou vlpověď
o protichridn ch momentech lidského prožíváni světa, obraz o lid-
ském qívojijako o sváru těchto principri, ale dovolují i konkrétnější
čtení. Vyrazné slovanské rysy jezdce prvního spojují Protichridce
s dobovou českou nacionální aplikací Hegelovy pŤedstavy vfvoje:
v ní se slovanství jevilo jako hodnota svrchovaná' syntetizující,
prostá jednostranno.stí, a tedy v1ivojově perspektivní.

Po Máchově MAJI se Nebeského Protichridci stali druhou
rístŤední básnickou skladbou českého romantismu - na rozdíl od
MÁJE však prozrazují snahu spojit všechno nové a zneklidřující,
co romantika do evropské kultury pŤinášela, s drirazem na Íád
a povinnost tváÍí v tváŤ ridělu, s odmítnutím individualismu, sub-
jektivity a krajní skepse. Právě proti zneklidĎující ,jednostrannos-
ti.. romantiky (,,byronismu,,) taÍo,,slovanská sy ntéza,, míŤila : hru-
za věčného tuláctví lidské existence byla pŤeklenuta myšlenkou od-
daného pŤilnutí k životu a pŤitakání nadosobním hodnotám (,, tlé
slovanské péro líčí hrrizy jen, které vedou ke spasení..' poznamenal
pŤípadně první recenzent básně, pravděpodobně Josef Cejka).
Vcelku však báseř nebyla pŤijata v oficiálních vlasteneck;|'ch kru-
zích pŤíznivě (J. Mal! označil Nebeského za ,,Iiterárního šviháka..
a jeho skladblza ,,cizozemské koŤeni.. nevyhovující nezkaženému
žaludku českého čtenáŤstva), mezi mladou generací byl spolu
s Máchou, Langrem, Jablonsk1im básník nicméně oblíben. odbyt
knížky byl však skrovny. Po návratu z Vídně - kde Protichridci
vznikli bezpochyby v těsné souvislosti s Nebeského vídeĎskymi
studiemi filozofickfmi a mysticklmi - do Prahy se Nebesk! svfch
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básnicklch plánri odŤekl a věnoval se nadále literární vědě. PŤesto
však - j akkoliv zastíněni MÁJEM, mocněj ším novjch aktua|izací
- z stávaji Protichridci v českém literárním vyvoji vyznamnou
skladbou' v mnoha ohledech mj. pŤedznamenávající i alegoric.
ko-reflexívní epiku Vrchlického. m

První testament . Vladimír Holan 1940
V této rozsáhlé básni (pŤes 1000 verš v jedenácti oddílech) věno.
vané památce R. M. Rilka vstupuje do Holanovy tvorby poprvé
epické zobrazení postav a soukromfch osudri. Vypravěč (e to bás.
ník, v někter]fch rysech piímo autobiografickjl dvojník Holanriv),
ktery žlje ve velkoměstě a ostŤe cítí jeho protilidskou agresivitu,
dostává dopis od své někdejší milenky z dob venkovského mládí.
Cetla jeho verše - pŤímo je citována Holanova piedchozí skladba
Sen a dešifrována jako odsouzení nacistick1Ích okupantri - a zve
ho k sobě na návštěvu, snad i k pokusu o obnovu dávného harmo-
nického vztahu. Vypravěč odjíždí vlakem, setkává se s rodnym
krajem' se hŤbitovem Se zapomenutfmi jmény na náhrobcích; váhá
pŤed domem své hostitelky a znovu odcbázi. Teprve po t dnech
toulek se odhodlá vstoupit a prožije se svou láskou zimu, jaro a léto.
Zíji jak pŤítomnému okamžiku' tak vzpomínkám; pŤíčinou jejich
někdejšího rozchodu se podle nichjeví nejspíš to' že probouzqicise
básník se ztratil v rížasu z knih, idejí a kontemplací. Milenka ho
dnes volá zpět k bezprostŤednímu prožívání citri a vnímání věcí,
a on sám začiná málem věŤit v uskutečnění svého vlastního snu
o prostotě a pŤirozenosti. Ale právě tehdy ,,zpětná síla.. trhá vedví
společné dílo sblížení; konkrétněji to v rovině reálného děje v básni
osvětleno není. Vypravěč odjíždí zpět k odcizenému živoŤení města;
opakování cel;fch slok z rívodních částí básně (někdv s obměnami
naznačujícími ztroskotání: napi. kde poprvé stálo .'ZavoněI ká-
men... Potom sady..... čteme v závěru: ,,A trpkne kámen. Trpknou
sady...) vyslovuje plnou obnovu v1fchozí záporně hodnocené život-
ní situace, v jejíž pŤekonání snad vypravěč na krátk1f čas doufal.

Pr běh tohoto prostého děje je v básni často spíše mimochodem
naznačován. Více prostoru dostávají četné lyrické odbočky, líčení
trojího prostŤedí (města, kraje a světa vzpomínek) a těsně na ně na-
vazující meditace. KoŤistnické aparazitní město je charakterízová-
no pŤevahou umocněné všednosti (symbolizované mj. hned rivod.
ním motivem ,,vrátkého kráčivce..); banalitu pňekonává město ho-
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rečnym vym;fšlením stále rafinovanějších náhražek života. Právě
pÍi zobrazení tohoto upadlého světa civilizace nachází Holan
umělecky nejprribojnější postupy. Tak zejména v ťrvodu je vyplněna
ce|áÍada veršri zdánlivě pňímo odposlouchanj'mi ritržky anonym-
ních rozhovorri z ulice; na pozadí pŤesně dodrŽovaného metrického
a r mového schématu, neporušeného formálního Ťádu poezie tak
tázorné vystupuje atomizace zobrazeného světa, nepŤítomnost
smyslu v něm. K negativnímu hodnoceníživotního zprisobu plného
Iži abezradnosti se báseĎ opětovně vrací ve vypravěčov'.fch medi-
tacíchpÍl jízdě vlakem a pŤi venkovském pobytu. - Naproti tomu
prostŤedí volné krajiny (a také postava ženy, s ním se těsně prolí-
rcjíci),zem pro básníka vybavenáze sociálních určení' pŤedstavuje
člověku velkou zasutou možnost, pňedevším proto, že věci tu
ztstávají samy sebou' jsou postiŽitelné sv1ymi privodními jmény (ze
jmen pŤírodnin a vsí skládá Holan celé pasáže absolutní poezie),
otvíraji se smyslrim a konkrétně jednající lidské ruce. Takto pojatá
pŤíroda je pro vypravěče spjata s mládím' které není narušeno ne-
d věŤivou reflexí, nepŤipouští si nevyhnutelnost smrti a je tak vy-
maněno z času. Vědomí, vzděIáni, racionalita rozbijejí tuto prvotní
sladkou polohu životní a jsou nevyhnuteln m zdrojem strasti -
tuto destruktivní roli sehrála kultura i na konci mládí vypravěčova,
a pÍijeho nynějším odjezdujijenom opakuje. Také osudem básníka
- podlejedné opakované pasáže -je bloudit bezmocně životní
praxí a v tragédiích naslouchat hlasu nadskutečna. Posledním,
zoufal 'm slovem Holanova vypravěče je pokus o obnovu spiritua-
lismu autorovfch pŤedchozích knih. V náŤku nad člověkem je za
marnost asketicky prohlášena i potŤeba životní plnosti (neboť ,,Brih
vejde se jen v nic, ne v štěstí!..) a zdttaziuje se nutnost pňekonat
zaměŤení člověka k sobě samému vytyčením transcendentálních
cílri lidského silí. Intenzita lidského dramatu, jež bylo rozehráno
pŤedtím a jež je právě tragédií nezdaŤeného pokusu o obnovu
plnosti života, však pŤevaŽuje nad závěrem, kter..f je tu jaksi ze se-
trvačnosti Holanova spiritualismu.

Holanova moderní verze typicky romantické ideové problema-
tiky strasti vědomí a touhy po obnově pŤístupu k pŤirozenosti byla
i literárně realizoyána v rítvaru blízkém romantismu, totiž byron-
ském eposu (tj. lyrickoepické povídce veršem s nerozvinut m dě-
jem, s meditujícím vnitŤně rozetvanym hrdinou a s četnfmi lyric-
kj'mi odbočkami). Vedle MAJE K. H. Máchy, k němuž se Holan od
tŤicát1fch let opětovně vracel, tu prisobily pravděpodobně vyznam.
né podněty z díIa od privodní romantické poémy odvozeného,
z Puškinova Eugena oněgina (k novému Horovu pŤekladu se
vztahují napŤ. pÍímé narážky na Taťánin dopis ve zmíněném listu
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vypravěčovy hostitelky; typické je i členění do pravidelně se opa-
kujících' poměrně rozsáhl1ich' rafinovaně r1imovan ch a pro danj
text speciálně konstruovanych slok' a také čtyŤstopf jamb, kterj
v této době prožívá v českém básnictví velk1f rozkvět mj. i zásluhou
Holanovou). Setkání s romantickou tradicí vneslo do Holanovy
tvorby driležitou změnu. V rozlehl;fch Holanovych básních pŤed-
cházely Prvnímu testamentu panoramatické obrazy historického
dění, jimž byly podnětem pŤevratné sociálně politické procesy na
konci tficát1f chlet: ZáŤí 1938 v homérské stylizací zobrazuje mni-
chovské události; ve Zpěvu tŤíkr lovém vystupují heroízované po-
stavy odp rcri fašismu z fitznlch bojišť současného světa; Sen je
pňeludnou vizí Cech v prvních měsících nacistické okuace. S Prvním
testamentem vstoupil do básní tohoto žánru pŤíběh, syžetové
pŤedvedení individuálního lidského osudu. Tato linie se dále rozvíji
v TEREZCE PLANETOVÉ 1ts+l|aj.' po válce pakv Rudoarměj-
cích a vrchotnych PŤíbězích. Zj1šťujeme-li její prameny, nesmíme
ovšem ani zapomenout' že zHolanovy tvorby lyrické sem pŤechází
rozvinutá, často jazykovlmi podněty rozněcovaná abstraktní ob-
raznost' ktetá nachází vděčn;f materiál i v pojmech a pŤedstavách
moderní vědy, v náboženstvích a mftech všech zemí a věkti, v zne-
pokojivfch, často polosrozumitelnych mezinárodních slovech ná-
silně kŤíženlch s poetismy a abstrakty nebo lidovjmi vyrazy
a básnicky zhodnocovanjch i ve svém hláskovém složení.

Ve svém čtenáŤském a kritickém ohlasu ztistala první velká Ho-
lanova epická poéma - také vlivem válečného data svého vydání
- poněkud ve stínu pozdějších skladeb' Neprávem, neboťje to dílo
mocného dechu, zarputilého myšlenkového rísilí a odvážného no.
vátorství uměleckého. PŤedstal'rrje osobitou složku obecnější do-
bové tendence k obnově epičnosti v české poezii; v tom stojí vedle
tradičnějšího Horova JANA HOUSLISTY, kter se také vrací
k dědictví romantické poémy; svymi ostr mi zábéry naze viděné
moderní skutečnosti však už První testament pŤedjímá díla mlad.
ších básníkri, pŤíslušníkri Skupiny 42 (I ' KoláÍ, J. Kainar aj.). Do
linie zde započaté se později zapojili i další autoŤi, zejména F. Hru-
bitt (Hirošima, |948, Romant,a pro kŤídlovku, t962). mč
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Ve své definitivní verziz roku l872 zahrnují Prvosenky prakticky
celé autorovo životní dílo od prvních tištěn:ilch veršri z roku t859 až
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po básně vzniklé těsně pŤed Solcovou smrtí roku l 87l (s pŤestávkou
tÍí let, od poloviny roku 1864 do poloviny roku l867, kdy Solc za-
nechal poezie a prisobiljako herec na venkově u kočovn1fch diva-
delních společností). Sbírka tedy z aznamenává celj básník v {voj.
Proměny jsou nejpatrnější v oblasti politické a vlastenecké poezie,
která od všeobecného vlasteneckého horování ještě obrozenského
typu směňuje k historické epice a politické lyrice zkonkrétřující
a zreálštujici obraz sociální diferenciace společnosti v minulosti
i v pŤítomnosti. Tak Solc postupně docházi ažke zďtraznění spo-
lečensky vzdorn ch' revoltních gest a k apoteíze dělnické práce
jako základu lidské společnosti (Píseú o ruce mozolné),

Jakkolije tento vlvoj vlrazn!,ve sbírce ho pÍekrfvájin! zŤetelnf
rys: básníkova tematická, druhová a žánrová rozbíhavost nejrriz-
nějšími směry. Více než dvousetstránková knížka pŤináší historic.
kou epiku rozmanitého typu, veršovanou povídku z venkovského
života a epiku sociální; hutné milostnéba|ady blížící se lidovlm pís-
ním provázejí ohlasy písně kramáŤské a šantánové. Podstatnou
složku sbírky tvoií žánry zaméÍené pňedevším na pŤednes, jako je
bérangerovská šansona a tradiční česká deklamovánka. Konečněje
zde i intimní milostná lyrika, rétoricky nabádavá lyrika vlastenecká
a politická a civilnější lyrika sociální, pŤitom lyrika písřového rázu
i uměl;fch forem, jako je gaze| a sonet. Na druhovém a žáwoyém
tŤídění je za|ožena i kompozice knižky1' tento princip, běžn i u ji-
n:ilch tehdejších autorri, do značné miry zastirá v]fvojové proměny
Solcovy tvorby v dlouhém období geneze sbírky.

Sbírka se skládá ze tŤí oddílri: první soustŤed'uje epické verše bez
ohledu na jejich tematiku (Zpěvy epické), druh!' nejucelenější' po-
litickou |yríku (Zpěvy svatováclavské) a tietí vše ostatní (Zpěvy
rťlzné). Knížku uvádí báseř Primula verzs (latinsky název pro
prvosenku jarní čili petrklíč), psaná formou gazelu. Tento ritvar
orientálního privodu se skládá z libovolného počtu dvojverší s jedi-
n m rymem' ktery se v prvém dvojverší objevuje v obou verších a
v dalších dvojverších jen ve druhém verši, tedy s r1fmovfm schéma-
tem aa - ba - ca atd. Verše obsahující r;fm jsou provázeny ještě
redifem, refrénem zaÍazenlm za r!m, jenž opakovaně zdrirazřuje
téma básně (zde napŤíklad Primula veris). Gazel Primula veris
vznikl sice pod vlivem rakouského romantického básníka N. Le-
naua, ale jeho zpracování je zcela samostatné: má rázprologu, jenž
nastiĎuje program sbírky. Oslavuje se v něm jaro, doba rozpuku
pŤírody a lásky, ale takéjaro národa procitajícího z tuhého spánku
a nakonec ijaro poezie. Vstupní báseř tak vyjadŤuje Šolcovy osobní
naděje jako básníka národa probouzejícího Se po pádu Bachova
absolutismu k nové politické i kulturní aktivitě. Ač vysloven neob-
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vyklou formou gaze|u, souzní Šotcliv básnickf program S cíli, které
si v prriběhu šedesátjzch let kladli májovci.

Sjejich tvorbou se v první, epické části básník sbližuje pŤedevším
oslavou volného, nespoutaného žívota, jak se objevuje v motivu ci-
kánském ( KÍest) a v kresbě odbojn1fch hajdukri a uskokri v ohla-
sech jihoslovanskjlch hrdinsk ch zpěvi ((Iskoci, Písně o Marku
hajdukovi) ' k nimž se pŤimyká i básnick1f portrét slepého guslara.
Vyvrcholením sociálně rítočné epiky je básei Dítě z ulice, líčící -
s ričinn;fm využitím refrénu po vzoru Bérangerově - sirotka zro-
zeného a vyrostlého na ulici, jenž pŤirozenym v1fvojem skončí jako
barikádník padl1f v revoluci roku 1848. SevŤeností a pointovaností
se s tvorbou májovcri sbližují i ohlasové balady, jejichž tragika vy-
rristá zpravidla ze sociální nerovnosti mileneck1fch partnérri, a1e
které, stejně jako ohlasy kramáŤské a šantánové písně, svjzmi koŤe-
ny ukazují ještě k romantick1fm tradicím poezie pňed rokem l848.

od májovcri se Šolc nejpatrněji odpoutal ve sqf"h veršovanfch
povídkách. Zatímco pokus o pŤíběh ze současného venkovského
života utkvěl v konvencích romantické baladičnosti (Joza Skal k) ,
básníkovy obsáhlejší historické skladby Dědovy vrásky a Dalibor
pŤedstavují osobité pojetí vztahu poezie vlastenecké a sociální. Je-
jich vzájemné propojení se stává vyraznlm rysem Šolcovy epiky,
která tak j1ž pÍedznamenává jednu ze zák|adních tendencí nástu-
qYjTj-qg""f-ll..l".":\e' jak se projevila u Sv. Čecha v jeho LEŠE-
TINSKEM KovARI i jinde. V prvním z těchto Šolcovfch děl se
obraz krutého feudálního rítlaku, zanechávajícího stopu v sedmi
vráskách na tváŤi vypravěče, zvyraziuje tim, že nositelem tlaku,
soustavně pronásledujícím svobodného sedláka, je správce cizák
a že kŤivdy nebyly ani ve šéastnějším stáňí děda-vypravěče odčiněny:
,,lán otecky si cizák dále oŤe.. a dědovi potomci ,,pňec nezasedli ještě
v otcriv síni.. a ,,v bídě sterá nesou hoŤe... V lyrickoepické skladbě
Dalibor, pozoruhodné i snahou pŤevést do ňeči perifrastick;Ích po.
pisn1fch obrazri Daliborriv hudební vykon, zvuk vězřovych houslí
evokuje památné okamžiky česk1fch dějin s takovou emoční silou,
Že probudí děsivé sny samotného krále. Sepětí vlastenecké a sociál-
ní tematiky se projevuje i v drobné epice. V básni V nádraží obrázek
loučení vystěhovalcri s dědem zristávajícím doma pňerristá svrij
žáuov! zák|advypjat;fm vylíčením rozporu mezi nesnesitelnou bí-
dou doma a zttátou vlasti: ,,Kdo větším asi zristal sirotkem - / či
kmet, jenž vši tu ztratil stáňí slast' l čí ti, jenž SVou tam opouštějí
vlast! -.. Novou kvalitu sepětí vlasteneckého a sociálníhb cítění
naznačuje hoŤká šansona PísničkáŤ s autobiografick mi rysy. Líčí
trpk! osud ]idového zpěváka,jehož písně si si-ce obtLilo iiánstvo
v salÓnech, ale to nezměnilo nic na písničkáŤově živoŤeni. Báseř
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končí invektivou vriči ,,pánrim dobr;im, slavnym vlastencrim.., je-

iichž láska zpěváka pŤedčasně pochovala.- 
Šolcova vlastenecká lyrika je dvojího typu' Jednak ji tvoŤí ale-

gorické obrazy soudobého postavení národa: elegické, pokud se
obracejí do minulosti k pobělohorské době, a ráznější a optimistič-
tější, s neurčitjm pŤíslibem revolučních vzplanutí, odvolávajících
se na tradici svatováclavskou a husitskou, pokud směŤují do bu-
doucnosti. Jednak apostrofické promluvy, jež obsahují vlstrahy
pŤed vnějším nepŤítelem, včetně polemiky s ,,prodejnou písní..,
tj. oslavnou básní německého básníka F. Hebbela ke korunovaci
pruského krále, v níž Hebbel urazil českf a polskf národ (Šolc tu do
sonetové formy pŤepracoval svrij starší gazel nazvan! Hebbelovi)'
V souboru sonet vystupuje Šolc ritočně proti těm, kdo ohrožují
existenci národa zvnitŤku. S oslavou tvrdfch česk1fch hlav se pojí
vyzvy k národní svornosti. Jen ziidka se v těchto alegoriích a apo-
strofách kmitne vfraznější sociální motiv. S plnou silou se však
ozNeye dvou Ódách, znichžjedna, Naše chaloupky, se stala snad
nejoblíbenější Šolcovou deklamovánkou, a druhá, Píseř o ruce
mozolné, vrcholem básníkovy tvrirčí dráhy. V první, obrácené pŤe-
devším k minulosti národa, odvozuje básník jeho nové probuzení
i rozvoj jeho kultury od nejchudších vrstev českého venkova'
v druhé, zaměŤené k současnosti a sv1im zp sobem i doplĎující
první, shledává v mozolné ruce pracujícího člověka základ všeho
života a v její práci zdroj všech proměn. I básníkriv národ vyrvala
z hrobu k novému životu.

Podstatnou část tŤetího oddílu vyplřují drobné cykly intimní mi-
lostné lyriky' prolínající se občas i s lyrikou piírodní. Má rozmani-
tou vnější podobu, od písřové tvorby pŤes drimyslně budovaná
čtyŤverší s refrénem ažpo gaze|y. V podstatějsou tujen dvěvfzna-
mové roviny: adoračně idealinljici,vzyvajici moc lásky' a elegicky
rozéarovaná,neuspokojená a neklidná, pÍitom však vždy se snahou
poetizovat téma pŤemírou obraznych pŤedstav, jež ve své mono-
tÓnnosti dávají veršrim poněkud mlhav1f ráz. Z rámce intimních
veršri vybočuji Krvavé rúže,básnikttv poslední, posmrtně zveiej-
něn! cyklus, jenž na Íadě pŤíkladri rozvíjí jedinou myšlenku
o stŤípcích radosti, lásky a krásy, ukrytfch v pŤemíŤe bolesti; jeho
qfchodiskem je obrazná piedstava vonné rriže na pichlavém trno-
vém keŤi.

V posledním oddíle se také znovu vrací slovanská tematika, ten-
tokrát nikoli v epické podobě hrdinskfch zpěvri' ale v apostro-
fic[fch promluvách s opakujícím se refrénem. Soustrast s utrpením
balkánsklch národri (Nad Balkdnem) doprovázejivlrvy k jednotě
Slovan (se zvláštní adresou polskému národu) a ke společnému

at
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boji za svobodu ( Slávy děti) . Y tomto boji má se stát posilou i pÍi-
pomínka vítězn1fch husiti ( Němečtí kÍižáci). Také zde Šolc pÍedjal
zájem české poezie o tuto tematiku na pňelomu sedmdesátfch
a osmdesátych let, kdy vrcholící osvobozenecky zápas balkánsklch
národri s Turky našel odezvu v poezii E. Krásnohorské, R' Pokor-
ného i Sv. Čecha. Závěrečn! oddíl dotváčí konečně i několik ohla-
soqfch lyrick1fch i epicklch básní a zejména humorné deklamo-
vánky' v'j'raz Šolcovavztahu k divadlu a pŤednašečství. Rozkvět
tohoto žánru spadá sice ještě do obrození, ale právě v oživlém
ruchu na začátku šedesát1fch let prožíval své nové vzkiíšení.

Prvosenky však necharakterizuje jen rozbíhavost tematická,
druhová a žánrová, ale také rriznorodost stylová. Pro ni jsou ve
sbírce pŤíznačné dvě zákIadní tendence: směňování k ohlasové poe-
zii a vribec k písĎovosti v krátkém, zpravid|ačtyistopém, rytmicky
pravidelném verši o nevelkfch dvou či čtyŤveršov1fch strofách,
v nicbž se jednoduché věty kryjí s rozlohou rytmicklch celkri. Tu
stojí Solc nejblíže básnické generaci almanachu Máj. Do značné
míry protikladem tohoto verše je Šolcriv mluvní projev, tak či onak
zaměŤeny k pŤednesu. I ten je v podstatě dvojí: jednak apelativní,
apostrofick]il verš vyzev, jenž svfm stroficklm a větn m Ťádem
i organizaci v znamri je blízkf první skupině ohlasové a písřové,
jednak - a hlavně - rozlehlejší, pateticky vznosn , rétoricky
opisn1| a rytmicky monotÓnní verš (zpravidla pětistop! jamb) s roz-
vit1fini větn:Ími periodami, bohatě vnitŤně členěnfmi; rozloha věty
se opět kryje s rozsahem strofy, ta se však značně prodlužuje, skládá
se ze šesti i osmi veršri. I tento verš je mluvně zaméÍen, ale nikoli
k lapidárnosti sděleníjako u verše apelativního, nfbrž k poetizaci
tématu, tj. k zastíráni vyznamovéjednoznačnosti sdělení ve pro-
spěch Ťečnické květnatosti a zdobnosti projevu' Spíše než vlznam
slov a cellch vět, kter je značně neurčit;f, je zdrojem ričinu into-
nační malebnost strofy, která se stává nejnižší v znamovou jed-
notkou; teprve skrze ni čtenáŤ proniká ke smyslu těchto veršri. Této
vlznamové zamlženosti a ornamentální zdobnosti dosahuje Šolc
Ťadou postupri. Svrij verš pŤeplřuje básnickou obrazností; pňeva-
žujiv nipŤirovnání' ajejich kupení vede ke složit m větnfm závis-
lostem, ale také k perifrastické opisnosti a k hromadění souznač-
n1|'ch vfznamri, k pleonasmrim. Ty se pak net1fkají jen jednotlivlch
slov, pleonastická mriže b;ft i celá větná perioda, jak je tomu napŤí-
klad pŤi popisu povznášejícího ričinu Daliborovy hry na poslucha-
če: ,,tÓny božské s láskou vŤelou, svatou / plní srdce panstva záÍi
z|atou f a vždy šíŤíjasn;fjich se pramen' / z něhož písnějako hvězdy
s nebe, / b<lžské záÍe|ejíc kolem sebe, / na vše strany zlat házip|a-
men... Vfznamové zamlženosti napomáhá i stereotypnost těchto

obraz'ťl, vypllvající z básníkova improvizačního zprisobu tvoŤení.

Na malé pioše několika desítek verš Dalibora docházi napŤíklad

k několikérému opakování určiqfch pÍedstav i slov (vanutí větrri,

olanutí záÍi zpravid|a zIatych, z|atá 1e pak záÍe, plamen, sochy,

lriato' svoboda, trrin atd.). Dalšího oslabení vlznamové stránky
veršri básník dosahuje vyržíváním neologismri, zálibou ve slože-
nÝch adiektivech, kde jeho vynalézavost nezná mezí (,,pravdoz|atá
uéstuu.., ,,hrobopádná tíže.., ,,stínoňasná zrcadlina., aj.),i v nadby-
tečn1fch slovech, zvláště v pÍívlastkov1fch genitivech (,,v rodném
chfže stŤedu.., ,,lidstva kmen..) a v hromadění pŤedložek (''Ye
krvavém bojriv ve plameni..). Tuto tendenci, samu o sobě dosti v!.
Íaznou,podporuje ještě stereotypnost rytmická: vynucuje si inverzi
slovosledu, stupĎuje tvoŤení neologismri (hlavně zkrácenlch slov),
vyvo|ávázálibu ve čtyŤslabičn]Ích slovech, která od časri M. Z.Po-
|áka nezaznamenala v české poezii takovou frekvenci.

Zprisob tvoŤení novot.varri, užíváru složenlch adjektiv i některé
další postupy ukazují k Šolcověještě obrozenské inspiraci. Avšak
ve svém celku jeví se právě tento typ básníkoqfch mluvních veršri
jako nejvíce r".|.lojově nosnj; Šolc jimi směŤoval k novému básnic-
kému stylu, kter'.f - pŤes stinné stránky vypl1fvající z básníkova
improvizátorství a oslabující uměleckou riroveř některfch básní-
zhruba v době Šolcovy smrti na léta opanoval českou poezii' Pod-
nícenaještě obrozenskou poeziia shodujíc se v mnohém s generací
májovskou. stala se Šolcova poezie zároveí pŤedznamenáním
tvorby ruchovcri v čele se S. Čechem a v lecěems i lumírovcri, kteŤí
svorně rozvinuli a k virtuozitě dovedli to, co v nejosobitější části své
rozbíhavé básnické tvorby objevil Váchv Šolc.

- Uspoiádání Prvosenek v té podobě' jak se nyní vydávají, není
Šolcov1|m dílem. První vydání roku 1868 pŤipravil sice do tisku
(vlastním nákladem a za hmotné podpory hraběnky E. Kounicové)
Šolc sám, ale konečnou tváŤ mu dal vychovatel v Kounicově rodině
F. Schulz. Také druhé, podstatně obohacené vydání pŤipravil Šolc'
ale opět sbírku dále rozšíiili a její komp.ozici uspoŤádali po básni
kově smrti jeho pŤátelé A' Capek a J' Durich. zp

Radosti života . František Gellner 1903
Sbírka je koncipována jako voln! lyrick! cyklus, v němž se bez pŤe-
dem pojatého záměru a dokonce i bez nadpisri stŤídají básně roz-
manité tematiky a žánrového zaměŤení. Je to kompozice pŤipomi
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nající nepoŤádan! sled deníkovlch zápisri; takové pojetí lyrické
sbírky se u nás objevuje jako vyraz bezptostŤedního pŤimknutí
k autentickému životnímu materiálu (Neruda, Macharriv coNFI-
TEOR), má ovšem tradici zce|a|iterární pŤinejmenším od dob ro-
mantismu. - V Radostech života jsou verše písĎové a reflexívní,
citová vyznání a stŤízlivé životní bilance, zvlášť pakjsou pŤíznačné
stručné zázlamy životních pŤíhod a situací, stylizované často jako
vzpomínkové vyprávění v kruhu pňátel. Látkově čerpáknížka ze
zkušeností bohémského studenta, kter! tráví většinu času po ka-
várnách a hospodách. Takov.im studentem autor v době vzniku
sbírky skutečně byl. Programové zrušení rozdílri mezi lyricklm
subjektem veršťr a skutečnou osobou básníkovou, pojetí knížky
jako autobiografického dokumentu staví sbírku demonstrativně
,,mimo literaturu..; vysledkem je ovšem opět svérázn1f literární tvar,
kteq| ve svém protiumělectví nepostrádá specifické umělecké
kouzlo a zám&'

Radostmi žívota,jak čteme v jedné básni, se s melancholickou
ironií a provokativním vyostiením míní ,,alkohol.. a ,,holky... Gell.
ner s otevŤeností, do té doby v literatuŤe nepŤípustnou, hovoŤí
o flámech a chvilkoqfch erotick1fch zážitcích, jejichž dějištěm je
pražská nebo vídeilská ulice a hodinoqf hotel a jejichž trapny zá.
věrečn! akt se odehrává na městské klinice. Tento zprisob života se
neustále - mlčky i vysloveně - staví do protikladu k zdánliu.fm
hodnotám a normám spoŤádaného měšťáckého žítí, ježje tak vy-
stavováno rn.fsměšné kritice. Sebeironick m soudemje však stíháno
i samo bohémství, které je sice méně pokrytecké, je však stejně ne-
schopné pŤinést pozitivní životní program. Subjektu sbírky je vnu-
cena volba mezi těmito dvěma možnostmi - měšéáckou usedlostí
a bohémstvím - které jsou mu obě stejně nepňijatelné; dilema je
poctivě ponecháno bez Ťešení, mluvčí se netají svou hlubokou bez-
radností a prozatímností své životní pozice. V citovém podtextu
veršri prostoupenfch nejrriznějšími negacemi tušíme spontánní po-
těšení racionalisty, kter;!' s vervou demaskuje obecně pŤijímané se-
beklamy; nelze však pŤehlédnout ani humánní soucítění s defor-
movanfmí lidsk1fmi osudy a smutek nad osudem vlastním, snadno
rozeznatelny za ostentativním cynic[|m gestem. Ve chvílích, kdy
citov á zainteresovanost nedovoluje zachoy aÍ vlsměšnou náladu,
objevují se v Radostech života - umělecky méně prribojné - i ver-
še sentimentální sebelítosti, bezbranné bolesti a neovládnutelného
děsu. Hodnotou ještě tak nejméně vystavenou sarkasmu a nejméně
otevienou sentimentalitě je ,,zdravy rozum.. moderního městského
člověka a skeptického intelektuála. I toje ovšem spíše stanovisko,
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které pomáhá nějak pŤežít drsné skutečnosti, než cesta k neiluzív-
nímu uchopení životní pravdy, jaká jest. Druhou stránkou tohoto
postojejsou chvíle, kdy tvrdě vyvstane prázďnota a marnost za fa-
sádou všednodennosti, bezmocnost kriticismu i snahy o nezávis-
lost, a z stávánahá absurdita života viděného natolik skepticky, že
není s to postavit pŤed člověka cíle reálné azárove nad pŤízemnost
povznesené.

Slovník sbírky je ptozaízován slovy označujícími všední sku-
tečnosti velkoměstského života, nadto i vulgarismy a vědomě ba-
nálními vyrazy soudobé žurnalistiky. To vše je postaveno vedle
Írází akonvenčních poetick;fch slov, čímž je demonstrována jejich
vnitŤní prázďnota. Nástrojem racionalistické kritiky jsou často
slova a obraty odborného, ba vědeckého vyjadňování; ale i ty b;fvají
vzápětí ironizovány napŤ. jadrnjm lidoqfm nebo hovorovÝm Ú.
Íazem, Prakticky u žádného slova si v Radostech života nemrižeme
blt jisti' zda nejde o polemick;f citát. Kritika slova je ovšem i vypa-
dem proti části skutečnosti, kde se tohoto slova užívá, proti jeho
pokryteckfm uživatelrim. Neustálé ironicky prisobící kontrasty
mezi ,,vysokymi.. a ,,nízkymi,, styly jsou nástrojem revolty proti
dosavadním hodnotovfm hierarchiím a směňují k radikální likvi-
daci oficiálních ideologick1fch pŤedstav a mftri.

V době vzniku první Gellnerovy sbírky Po nás ať pŤijde potopa
(l90l) i Radostí života patŤil autor ke druhu moderních literátri,
kter se scházel v žižkovské vile St. K. Neumanna a publikoval
v Novém kultu a jin;fch anarchisticklch časopisech. Na Gellnera
prisobila protiměšťácká kritika anarchistri; jejich společenskou
utopii nikdy nepŤijal. Spolu se svfmi generačními druhy Tomanem
a Srámkem se Gellner v Radostech života postavil proti poezii de.
kadentní a symbolistické, pokládaje ji za literátskou. Dal piednost
pŤímému, věcnému pojmenování, patos nahradil hovorem, vyprá-
věním a někdy i písní, tj. soudoblm kupletem pŤíznačnlm prozá-
bavu nižších vrstev tehdejšího velkoměsta. Sbírka v mnoha ohle-
dech navazuje na mladistvou lyriku J. S. Machara a šíŤe na tradici
Nerudovu a Heinovu: jako tito pŤedch dci, čerpá i Gellner ričin
z radikální ptozaice tematiky a básnického jazyka.

Gellnerova tvorba si cestu ke sv m vnímatelrim pĚíznačně na-
cházela mimo běžné a kulturně posvěcené prostŤedky literární ko-
munikace. Celá desetiletí se napŤ. po hospodách zpívala lidová
uprava básničky Konečně je to možná vác s proslullm veršem ,,Za
Ženu vezmu si gorilu..; s hudbou i bez hudby se objevovaly Gellne-
rovy verše v pŤedválečn ch i poválečn1ích kabaretech nebo později
v levicovém trampském hnutí. Nekonformní m|ádeŽ opětovně
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milence, kter1f dosáhl svého a hledí se z dalších drisledk erotického
vztahu nějak vykroutit. Konvenční,,romanticky.. sentimentální
doprovod lásky je znicotněn v konfrontaci s primitivními cíli po-
kládanlmi za její vlastní jádro - pŤedevším s potŤebou sexuální.
Mužažena se vzájemně vystavují do trapn1fch situací zrazovaného
nebo opuštěného partnera. PŤedevším se však z ničeho nedělá velká
tragédie. Mezi zĚetelně vyznačenou realitou prožitku a jejím vyjád-
iením v slově, gestu, konfesi (ať se tak vyjadŤuje lyrick;i hrdina'
nebo někten.f z jeho protihráč ) vždy se otvírá mezera, vyjádňení je
zámérně nadnesené, neadekvátní, a proto i komické;je pŤedvedeno
jako snadno demaskovaná součást i nástroj obelhávání druh1fch
nebo sebe sama. I na prožitek to vrhá stŤízlivé světlo: prožitek
i zptisob, jakfm si ho člověk uvědomuje, jsou takto bezohledně
posuzovány, pŤiŤazovány k nějaké standardní roli a tím zbaveny
osudovosti. osudová zistává pouze nutnost setrvání v tomto vše-
stranně zneváženém, a pŤece s melancholicklm pochopením pŤijí-
maném životě: vědomí této nutnosti je nevysloven1fm pozadím
Machovy lyriky - nevyslovenfm, neboť Mach nezná krajních po-
loh, v nichž jeho vzor Gellner stál náhle čelem proti obnažené ab-
surditě života s gestem vášnivého odmítání.

Zminěná zámérná neadekvátnost básníkova prožitku a jeho
nadneseného vyjádŤení se projevuje pŤedevším četn1fmi parodick1f-
mi rysy Machova stylu. Pro pomíjivé erotické vztahy se užívá for-
mulací' které v lumírovské, dekadentní nebo v bec citově zaanga-
žované lyrice vyznačovaly hloubku citu a pňenášely ho do vysoké
literární a duchovní sféry; proud básnické qfmluvnosti, jehož kon-
vence Mach s nevinnou tváŤí suverénně reprodukuje (takže čtenáŤ
málem uvěňí, že jeto míněno vážně, a chvíli váhá,zda jemožné, aby
to' co čte, bylo tak svrchovaně nejapné), b vá diskvalifikován
pouze tím, že rozestup reálného citu a vžitého vyrazu se zvětší nad
pŤijatelnou míru; jindy jsou básnické fráze pňerušeny racionalistic-
k1|m vfrokem, uvedením nejvšednějšího detailu z denního života
nebo hovorov m obratem glosujícího vypravěče. Je to další - roz-
jívená a hravá-verzekitiky sociálně podmíněn1fch p 6zacitovlch
sebeklam , jak ji k nám uvedla raná lyrika J. S. Machara ( viz
CONFITEOR). U Macha se na pÓlu ,,vznešeného..často objevují
narážky na trvale (Goethe, Dante) i dobově slavné spisovatele.
obdiv k Macharovi nebrání Machovi v drobn;!'ch bodavfch v]fpa-
dech proti tomuto vzoru. - Ironick! odstup je u Macha zpravidla
navozen také tím, že báseřje pojatajako vyprávění (živé povídání
v kruhu kamarád nebo fejetonistick! projev) o zkušenosti už
ukončené. Se zaměŤením k zábavnosti a ne bez kontaktu s Haško-
v m mluvním pojetím povídky tu mluvčí dává k lepšímu pňíhodu ze

oceřuje Gellnerovo protiměšťáctví a bezohlednou otevienost jeho

intimní zpovědi. - Vlstižné a chápající rivahy věnovali Gellnerovi
J. Hora azejména St. K. Neumann, později napŤ. Milan Kundera.

mc
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Prvotina mladšího souputníka generace K. Tomana se těsně pŤi-
myká k pojetípoezie, které razil F. Gellner (viz RADoSTI ZIvo-
TA). Jako on, omezuje i Mach programově tematiku svych básní na
to' co sám prožil, a píše tedy osobní lyriku, pŤevážně erotickou nebo
erotikou alespoř zabarvenou, obr ážejicí jednotlivé zkušenosti bo.
hémského mládence v nejcivilnějších kulisách soudobého rakous-
ko-uherského mocnáŤství. Toto pŤimknutí k fakticitě vlastní
biografie vycbázíjednakzodporu ke všemu literátskému a ke každé
pÓze, jednak z autorovy nechuti k risilí o pŤekročení ttzkych hranic
vnucenfch člověku danym zprisobem jeho existování; i když je tíseĎ
a šeď všednodennosti piesně rozeznána a uměleckfmi prostŤedky
zbavenajakéhokoli iluzorního lesku, stává se táž banalita básní-
kovi opětovně základnou stŤíztivého odmítnutí každého pokušení
vydat se dál, v..fš a hlouběji, byé aspoř ve sféŤe idejí, snu a tvorby. -

Autobiografičnost Machovy knížky se projevuje i Ťazením básní
podle časového umístění událostí a podle lokalit, jak za sebou ná-
iledovaly v autorově životě. ČtenáŤ se tak s lyricklm hrdinou ocitá
na prázdninách gymnazisty v Machově rodném polabském kraji;
sleduje ho na pražská univerzitní studia a mezi anarchistické ka-
maráďy, kteŤí jsou v dlouhé humorné básni vystaveni posměchu
jako papíroví revolucionáÍi (Anarchisti); na jižnim okraji monar-
chie, v italském Tridentu, s ním prožívá drobné pŤíhody jednoroč-
ního dobrovolníka rakouské armády, načežnah\édne do alpského
Innsbrucku, kde se Mach ještě pokoušelpokračovat v univerzitních
studiích. (Následující období, kdy Mach patŤil k nejvěrnějším pŤí.
slušníkrim pražské bohémy kolem J. Haška, už se ve sbírce, pŤed ná-
vratem do Prahy skoro dokončené, téměŤ neprojevilo')

Drobné životní epizody proživané lyrick1|m subjektem sbírky,
a také pŤevážně humorně znevažujíci postoj, kterf k nim básník
zaljímá, se v rriznych lokálních kulisách pŤíliš nemění. Kromě ně.
kolika dialogri satiricky zaměŤenlch proti víŤe v Boha a svaté jsou
to vesměs zprávy o dočasnfch setkáních s rrizn;imi ženami. Vypra-
věč pŤi nich ve vědomém aumělecky záměrném souhlasu s konvencí
soudob1fch humoresek a zábavnych veršíkri z ilustrovan;ich časo.
pisri hraje rilohu buď zaníceného a dožadujícího se milovníka, buď
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svého života, vysmívaje se pŤedevším sám sobě. StŤízliv1f postoj se
piitom mísí s citovostí spjatou se samym aktem vzpomínání, vědo-
mím prchajících let atd. Vlastní i cízi zpozdi|ost je v odstupu s hu-
morem rozeznána a tak pŤekonána. K této flegmatické, nenáročné
katarzi (tj. sebeočistě uměleck1Ím reflektováním prožitku) napo.
mábá i vypravěčská gestikulace s komickfmi efekty za|oženymi
napŤ. na hovorovlch nepatetick;fch zvoláních, glosách o,stranou..,
aforistick ch v1frocích a zejména na dvojznačnosti pojmenování:
fráze o tom, že ,,extrémy se dot1fkají.., se pojme tak, že dvojici extré-
m tvoŤí severskf básník a jeho jižní (italské) děvče' a ,,dotjkání.. je
pak vyloženo ve smyslu erotického laskání. Časov! odstup, umož.
Ďující vložit mezi prožitek a báseĎ akt vyprávění, je skoro nezbyt-
nou podmínkou Machovy lyriky' Jeho v sledkem je i epické za-
barvení celé Ťady básní (nejdále v tom zašla rozsáhlá Po vídka o kr li
zlodějtt).

Machovy verše dosáhly ohlasu v publiku, které hltalo Haškovy
povídky a o málo později navštěvovalo veŤejné schrize Strany mír-
ného pokroku v mezích zákona, do jejíchž ''dějin.. se Mach v'.f-
znamně zapsaL. Byly skoro zapomenuty po autorově odjezdu do
Spojen1ich stát , kde Mach pokračoval v podobném stylu sbírkou
Na obou polokoulích (Chicago 19 l 8) a kde naopak za l. světové vál-
ky svou hravou lyriku zcela opustil ve prospěcb patetické vlas-
tenecké poezie podporující Masarykovu zahraniční aktivitu. Raná
Machova lyrika vstoupila znovu do literárního povědomí a byla
kritikou všestranně zhodnocena po vydání velkého souboru Ma-
choqfch básní r. 1933. mč

Rty a zuby - Bohuslav Reynek t925
Pátou básnickou sbírkou seuzavirá Reynkovo první tvrirčí období,
pro něž je charakteristick! intenzívní prožitek smutku a zániku
a silná expresivita vyrazu. Sbírka Rty a zuby je v jistém smyslu klí-
čovou sbírkou Reynkova básnického v1ivoje; dovršuje se v ní jed-
nak expresionistická tendence, z níž Reynek vyšel' jednak se zde už
anticipuje budoucí Reynkova oproštěnost a zakotvenost v hori-
zontu rodného Petrkova na Českomoravské wsočině. Nalézáme
v ní ňadu básni(Vlasy, Pavouk, Moucha, Žaty ái.),v nichž je Rey-
nek ještě cele v zajetí expresionistické poetiky. Jeho verše, jdoucí za
sebou v rychlém rytmickém sledu, jako by vyjadŤovaly sv1fm pohy-
bem z nitra navenekjakési kŤečovité pŤekypění. Ve veršové štruk-
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tuŤe se to projevuje hromaděním substantiv a čast1fm užíváním
dvojtečky, po níž následuje enumerativní sled básnichfch pŤirov-
nání jako zprisob Ťeči toto pŤekypění pŤímo sugerující. Na dyna-
mismu verš se podílí i typická expresionistická touha po adoraci:
touha zaklínat a vzyvat skutečnost všemožnfm zprisobem, aby se
.,otevŤela.. a dala člověku, zmítanému na,,pŤehoŤkém moŤi života..,
sv j smysl aÍád. Zce|a v expresionistick1fch intencích se zde kumu-
lují vfznamy, jako by básník h\edaIvyraz, jenžby byl absolutní.
Také expresionistická barevnost a kult ošklivosti a hnusu spolupri-
sobí na Reynka pňi vfstavbě jeho básní; vše, co vidí a vnímá, je ně-
jak porušeno, ze skutečnosti jako by byl pŤítomen pouze její rub.
Na Reynkovu obraznost zde prokazatelně prisobí dílo rakouského
expresionistického básníka Georga Trakla, ježbezmáLa celé Rey-
nek také ve dvacátfch letech pŤetlumočil do češtiny. Krása pÍírod-
níhojevu, hudby nebo tŤeba kohouta na dvoŤeje v samém zárodku
negována poznáním jeho zániku či rozpadu. Tato až barokní anti
tetičnost je téměň všudypŤítomná - napŤ. pavouk' ,,strrijce pŤe.
jemného kvítí.., se proměřuje v ,,černé sémě vypučelé z kleteb
země*; moucha, ,,oheĎ zelen az|aty, květti šperk.., se mění v ,,rriži
hnití..; žáby ,,Kuřky, kukačky soumraku / hvězdy krvavé v oblaku
f par a studenosti hlíny.. transformuje básníkova vize v ,,paskvily
pohlaví.., ve ,,vtělené a čpavé hŤíchy' l v jejichž očích ohně tlení /
teskna jitŤením se nítí... Barevnost a skvělost krásy je u Reynka jen
rouškou zakryvající škleb nicoty, baudelairovskou maskou klamu,
jímž nás vábí peklo.Závěrečná báseĎ sbítky Moíepak jen potvrzuje
Reynkovu expresionistickou inspiraci: básník uchopí motiv moŤe
a zcela v expresionistickém duchu pŤevrátíjeho znakovou hodnotu.
Symbol čistého živlu se mění v něco odporně zrridného - v ,,Sinou
riemocnici, / v které ríd běl se vzpíná l nad zteÍe|á prostěradla...

Vedle těchto expresionisticky laděnfch básní na|ézáme však ve
Rtech a zubech také verše, v nichž je již pÍedznamenán budoucí
Reynkriv básnic(f v1fvoj. Motivicky se to projevuje pŤedevším bás-
níkoqim pŤíklonem k venkovské realitě, k obyčejn;fm každoden-
ním věcem' jež ho obklopují a v jejichž tiché služebnosti a pokoŤe
nacházínaději. (,,Po našem rozlehlém dvoŤe / naděje bloudí i hoŤe..
- báseř Dvržr v dubnu.) ,,Zamrz|ost v hr ze.. se začíná proměĎovat
v pokorné pochopení lidského ridělu - ,,Nejtvrdší si hledám štěstí,
/ štěstí uprostŤed bolesti. / Štěstí a ne opojení, /jako hlubok! chléb
denní.. - báseř Štěstí. TÍi skotačící krizlata svou něhou pÍekoná-
vají smutek básníkova zraku, jejich ostŤe vnímaná konkrétnost
oprošťuje Reynkovu obraznost od vypjatě expresívní barevnosti.
(,,V d1fmu zadumané stáje l záÍe rírodná z nich vkročí / v kalné ko-
morv mÝch očí..- báseÍl' Kťtzlata.) V těchto básních se také zin-



timĎuje sakrální tematika' a zbavuje se expresívní exklamativnosti;
básníkova transcendent á.|a se už začínď,,uzemř o,ut,,, p, o"iiii
chlévem a zápražím vesnického domu, coi ie zÍete|né pÝe.dzname-
nání Reynkova budoucího básnického postoje'

. P-o sbírce Rty a zuby se B. Reynek na delší dobu odmlčel (eho
další kniha verši Setba samot wchází až v roce 1936). Vešierá
Reynkova básnická tvorba zlet |922-25 má jednoho společného
jmenovatele: prožitek rozpadu tradičního evropského duchovního
a sociálního prostŤedí, jenž vyvrcholil první světovou válkou' Tento
rozpad je pak pociťován i jako krize lidské osobnosti, což v umění
pŤedstavuje jeden ze zák|adnich pramenli expresionismu. Tento
proud se v české poezii uplatnil daleko slaběji něž napŤ, v Německu,
a proto Reynkovy verše stály mimo hlavní proud ěeské básnické
avantgardy dvacát1fch let. Tam, kde avantgarda postulovala svrij
spontánní pŤístup ke skutečnosti a pňi q|stavbc versri.|í imponovalá
plynulost hovorovéhojazyka, tam staví Reynek do popňeáí niternf
prožitek (,,VnitŤní hrad, a vrikol sráz.. - báseř.Svitání v zimá
a určitou knižnost větné stavby, podtrženou symboličností básnic.
kÝc| gojpe1ování. V jeho verších nalézáme něiteré jevy, které byly
v tehdejším básnickém kontextu neobvyklé, napň. ilovosledné in-
verze, zdtnazněná arytmičnost, kladení lexikálně neobvykl ch slov
na-konec rytmické ňady; tyto stylové zvláštnosti ještě zvyšovaly
dobovou osamocenost Reynkovy poezie, pŤedstavující 'cělu o'o-
bitou variantu českého básnického expresionismu. Táto poezie pak
Těl3.- spolu s Reynkovj'mi pŤeklády básnického díia Georga
Trakla - nedeklarovan;|., ale o to hlubinnější vliv na někte;é
z.českfch básníkri (zejména na F. Halase, als i na J. Zabradníčka,
v, Z'!xa!y ?j.), jimtposkytla jeden z podnětri pŤi formování jejich
poetiky i jejich osobitého básnickétro postoje ke skutečnosti.' 
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V poslední ukončené BŤezinově sbírce pŤevládá kolektivni poezie;
pÍiznačné pro ni je množné číslo nejen pňi oslovení jejích aáresátri
a p-Ťi pojmenování pŤedmětri, lidí a událostí, o kter1Ích se mluví, ale
i pŤi označení mluvícího a prožívajícího subjektu. Ďrira" na mnohé'
mnohonásobné (často vyjádrenf i slovy jako nesčetn , nesčísln1f,
miliÓny), jakož i volba básnického druhu, tj. chÓrické poezie s jejímí
pŤíznačn;fmi žánry (sborová píseĎ, ,,kolozpěv..' dithyramb) má tu
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vÝraznou ideovou motivaci: Bňezinovo stanovisko vyplynulo
zínitÍního v1fvoje básníkovy osobnosti i ze setkání se skutečnostmi
moderního světa včetně velkfch kolektivních hnutí směÍujících
k jeho pŤeměně (ohlasy této zkušenostínacházime i v soudobé BŤe-
zinově esejistice). Vědomí reálnfch proces světového sjednocení
dalo nové impulsy starému BŤezinovu evolučnímu mftu o budou-
cím dozrání člověka, o jeho piechodu k vyšším formám duchovní-
ho bytí a zač|enéni do tajemnfch hierarchií kosmicklch bytostí.
Tento vysněnf triumf lidství pňedstavuje si nyní básník jen jako

triumf celého lidského rodu, drisledek ,,slití všech miliÓnri v Jedi-
ného Člověka vykoupeného... opakovaná formule ,,miliÓny -
jedin1f.. je vlrazem BŤezinova dramatického pojetí vlvojovlch
perspektiv. Cíle tohoto procesu Ieží nyni mimo jiné v reálném pŤe-
tváŤení země: sjednocené miliÓny budou formovat hlínu planety
v tvoŤivém gestu věčné nespokojenosti s dosaženfm. Cesta k ideálu
není už tedy zá|ežitostí vfjimečnfch jedincri; má do ní bltzabryuta
veškerá skutečnost a všichni lidé. Jako už v STAVITELICH
CHRÁMU chce pŤitom mít básník otevŤené oči pro vše bolestné,
tížívé a kruté, co se vzpirá vidině sjednocení v dokonalosti. Básni
kov1fm pŤedmětem vedle ,,země krásné.. je i ,,zem bolestná.. (rivodní
básei C hvíle s lávy). K jejímhlavním pŤíznakrim patŤí sociální rítlak,
sobectví a nespravedlnost. Ve Vedrech,jedné z nejdramatičtějších
básní BŤezinovfch, je právě tato historická nespravedlnost spjata
s ontologickou krizí' s ro4radem skutečnosti vribec. I pŤíroda se tu
s rískočnou nenávistí staví proti člověku, vysmívá se jeho touze po.
chopit svět v rámci jednotného plánu; změť reáln1fch jevri nelze vy-
luštit jako šifru, neumíme pŤečíst poselství, zprávu o smyslu, kterou
nám snad prostŤednictvím pŤírody a lidskfch osudťr dává Nejvyšší.

V souvislosti s ostŤe exponovanym motivem utrpení a spole-
čensklch rozporri se v někter ch básních stupřuje drsná věcnost
zobrazení a pÍedmětnost pojmenování. Zejména v titulní básni se
BŤezina snaž] do rámce symbolistické poezie začlenit prvky soudo-
bého městského života acivilizace, neobrazně pojmenované; vždy
však jsou to spíš izolované v1fpady na cizíuzemí, neboť dtislednější
uplatnění této nové orientace by pro BŤezinu znamenalo rozrušení
jeho básnické metody vcelku. Básei Ruce, nejtypičtější vysledek
risilí o zahrnutí bolestnfch stránek skutečnosti do procesu duchov-
ního vzestupu, je fantastickou pňehlídkou lidskfch aktivit (horečně
vybičovan;fih á po"nameoanfch tragikou), typicklch situací a.gest
práce, tvoiby, iápasu o zachování života. Co těmto rozmanitym
vyjevrim dává jednotnou perspektivu, je symbol rukou: tento spo-
|éčn! jmenovaiel všech lidsk1Ích činností mriže byt v dalším už^zcela
mytickém pŤepodstatnění vyložen ve smyslu rukou - článkri ma-
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srdce nesnesou toto pŤepětí a trhaji se, vzniká nová verze roman-
tického pŤíběhu,,puklého srdce,. ( Hudba slep c ) . obdobná situace
věčného zmámení,,,zničení tvarri..na prahu nového kosmu je rídě-
lem i pro jednu z posledních podob heroick1|ch postav Bňezinov1Ích.
Šílenci ze stejnojmenné básně ve své schopnosti nekonečné lásky
a pochopení zristávají osamělí, ze světa vykloubení. - Zcela odliš-
nou metodou sjednocení skutečnosti je v několika básních Rukou
odstup, pohled zďáLky: v distanci prostoru a časuje vše kruté od-
filtrováno amt e vystoupit prvotní nádhera země (Tichll oceán);
zbytízblvá ovšem jen jímavá elegická vzpomínka, a vfsledkem je
stejné nezměrné utichnutí, jaké následovalo po ztroskotání vášni-
vého risilí o opravdovou integraci'

Duchovní drama vyslovené v Rukou má obdobu v osudu samé
BŤezinory poezie. Také zde, v poezii' risilí o totální integraci zku-
šenosti napíná tvoŤivé síly do krajnosti; začlenění disparátních mo.
tivri v celé jejich konkrétní naléhavosti si paradoxně vynucuje -
máJi blt báseŘ pŤijata jako jednota -vždy abstraktnější shrnující
formule. Po Rukou uveŤejnil BÍezinaještě tŤináct básní (není na
nich stopa oslabení tvrirčích sil), k dovršení šesté knihy, jež se snad
mě|a nazlvat Země, však nedospěl. Vrcholné ideové vzepětí sym-
bolistického básnictví znamenalo pro něho umlknutí, či lépe, ná-
hradu poeziejednak mnohaletou, takéjen částečně dovršenou prací
na prozaick ch esejích, jednak svrchovanfm uměním rístního roz-
hovoru v besedách s četnfmi pňáteli a obdivovateli. Jinak tomu
bvlo u ostatních svmbolistickÝch básníkri (Neumannťrv SEN
o zÁsrupu zovptlÍciCH, Sovova suirta rBŠrĚ JEDNoU
SE VRÁTÍME s obdobně stupĎovanym smyslem pro sociální pro-
blematiku), kteŤí po jisté krizi na počátku století pokračovali na
nové základně.

Kolektivismus Rukou a jejich vztah k tématu práce prohloubily
ohlas sbírky v širších kruzích' jmenovitě v dělnickém hnutí. Prisob.
nost sbírky znovu zesílila v souvislosti s novymi ideovlmi a literár-
ními proudy pŤed 1' světovou válkou a po ní (expresionismus);
značnou pozornost (S. Zweig aj.) vzbudil německf pŤeklad sbírky,
jehož autorem je E. Saudek (VídeĎ 1908). - Do podoby 1. vydání
sbírky se vepsala Bňezinova spolupráce se sochaŤem a grafikem
F. Bílkem' kter1i vydal Ruce ve velkém formátu a s vynikajícím
ilustračním doprovodem. Jazykové problémy spojené se sazbou
textu však nezvládl právě nejlépe, mč

gického Ťetězu, znaku kolektivního sjednocení lidstva. BŤezinovo
risilí o sjednocení skutečnosti i s jejími negativními, bolestnymi,
odpudiv1fmi rysy' se tedy i tentokr át opírá o básnivou sílu symbolu,
o subjektivní obraznou vizi, o prožitek naděje, kter! je mimo bás-
níkovu osobnost, do zástupri a kosmu, pouze projektován. Velikost
takové básně není jen v tomto závérečném shrnutí myšlenky, ale
v napětí mezi tímto shrnutím, vázanlmna okamžíté spirituální za-
nícení subjektu, a jednotliqfmi odstŤediv mi, samostatné žijicími,
neredukovateln1fmi prrihledy do lídskéhobyti a zápasu' které ve své
obtazné intenzitě a vroucí prožitosti se vymykajíjakékoli shrnující
formuli. Bez risílí o nalezení jednotného smyslu by ovšem všechny
tyto jednotlivosti zristaly pouh1fm psychick;Ím materiálem a báseĎ
by ztratíla svrij dramatic\f nerv. - V závěru básně Rrrce jsou jme-
novány další ěásti monumentálního cyklu chÓrick1ich básní, sama
titulní báseri je označena za jejich rívod. Jsou to básně Zpívaly vody,
Zpívaly hoŤící hvězdy, Kolozpěv srdcí a Dithyramb svět .Y nich má
byt ,,odpověď na otázku bolestnou.., položenou drsn]j'mi obrazy
pozemského žívota v básnt Ruce; odpověď ve smyslu básnické
reflexe se však nedostavuje, jmenované básně jsou spíš vyrazem
vypjatého uchvácení velkolepou hrou elementárních sil - vod,
hvězd, lidí. V sériích exklamací je vysloveno opojení nezměrnymi
moŽnostmi a formami bytí, je ltvrzována a zaklinána víra v kos-
mickou harmonií. Spíše než o obraznost se stavba těchto básní
opírá o umělecké uspoŤádání rétoric\fch intonací. Y Kolozpěvu
srdcí se k tomu pŤipojuje také refrén (proslulé BŤezinovo ,,sladko je
žíti!..)' kter]Í je paradoxně pÍiÍazován i k motivrim životních porá-
žek atragédií. Toto zvo|ání se stalo zkratkou pro poezii kladného
pŤijetí života; ani zde ovšem nejde o spočinutí v tom, co je dáno -
zdrojem sladkosti je život jako možnost a vlzva k aktivitě (,,Pro
ďráždivy lesk... všech moŤí nepŤeplutfch!..).

Nadpis a vstupní část Kolozpěvu srdcí nás upozorřují' že vedle ti-
tulního symbolu rukou jako ztělesnění akce má ve sbírce vyznamné
postavení tradiční symbol srdce pojatého jako nástroj empatie (vcí-
tění), srozumění mezi člověkem a člověkem, člověkem a světem.
Největší bolestí srdcí je vzájemná dálka a odcizení, největší radostí
kladná rezonance se všemi proJevy Života; srdce se v tom podobá
duši z básně Kr lovna naději (VĚTRY oD PÓLŮ), jeho cílém však
nyníje sladění nezměrnych disonancí bytí v souzvučn1f akord (ter-
minologie hudby a písně se v této souvislosti objevuje skoro bezv -
jimečně);je tu tedy opět postup podle vzorce vše - jedin1f . Jen smér
pohybuje opačn!: u rukou š1o o začleněníjedince do nadosobních
souvislo stí' osudovlm ríkolem srdce j e zahr nutí nesčetnych zvněj š.
ka pŤicházejících tÓnri do své harmonie. Je to rikol tragick1f, Struny
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Ruce Venušiny . Jaroslav Seifert r936
Lyická sbírka veršri nese dedikaci rodinnému lékaŤi a básníkovu
pŤíteli, docentu dr. Josefu Brumlíkovi' Uvádí ji básei Máchúv Máj
věnovaná máchovskému badateli Karlu Janskému; pŤíznačnou
jarní scenérii velkého českého romantického básníka (kvetoucí
stromy, hrdličky) i jeho téma času a časnosti tu Seifert vyvolává
užbezparcdické lehkovážnosti, s nížodkáza| k máchovskému tra-
gismu v motu své sbírky NA VLNÁCH TSF. Tentokrát se s Má-
chou pŤímo konfrontuje, odkazem k němu jsou spínány několikeré
vfznamové okruhy sbírky. Téma času a jeho upl1flání je tu vnímá-
no prizmatem individuálníhožívota; oživuje ho evokace světa dět.
stvi (Ukolébavka) irodinné vzpomínky, jako je obraz děda z básně
HoŤká koŤení pŤipsané JiŤímu Mahenovi nebo obraz matky z básně
Skíínka, která - piestože je pŤekladem z belgického básníka
G. Rodenbacha - napovídá už budoucí Seifertovu poezii vzpo-
mínek na matku ze sbírky Maminka (1954). Takováto konkrétní
poloha je tu však spíše qfjimkou, zážitek se většinou pŤetváÍí
v ,,odhmotněn;f.. citorn.f vzorec nejasného stesku po nikdy plně ne-
uchopitelné, upllvající a unikající lásce a kráse (Spící aj.). Znovu
a znovu je v této souvislosti kladena otázka po umění a jeho
schopnosti zvěčnit to' co pomíjí; Seifert se inspirr3je uměním v1f-
tvarn1fm ( o brazy slečny Toyen ) nebo literaturou ( C tenáŤka verštt ),
a|evyznamné místo má i architektura v básních inspirovanych ar-
chitektonikou chrámu (Chrlič aj.)' které s vroucností ažnábožnou
směŤují své hledání záchytnych hodnot k smyslu, jenž časovou
omezenost lidského života pňesahuje. Sbírku uzayírá trojice básní
Továrny v jarní krajině (s jímavou lyrickou stylizací motivu hospo-
dáŤské krize a nezaměstnanosti), Roft 1934, Jaro 1936,kterétéma-
trim času a tv rčího činu dodávají disharmonickf akord sociální:
,,Kde jsou tvé štětce, Botticelli? l Z|astury něha Venušina, / však
země do světla se vzpiná / z dělnickfch rukou, jež se chvěly.....

Časnost, pomíjivost reflektovaná v obrazech proudícího vzdu.
chu (vítr' padající list, podzim) a vody se stává v této sbírce kladoucí
si otázky po smyslu umění a poezie základním atributem krásy,
která je tu vždy ,,kŤehkou krásou.., upl1fvající, prchavou a plně
nepostižitelnou. Postavení lyrického subjektu je tak nejednoduché,
pŤedevším je jeho zápas s časem marnfm' zmocnit se skutečnosti,
osvojit si ji plně je nemožné (,,marnost slova.., ,,modlitba poutní-
kova / nedostihne bran..). Z této dílčí skepse však nepramení
rczignace: lyrickf subjekt tu naopak vystupuje do popŤedí svou
aktivitou, hledačsk1fm postojem. Vlastně právě v1fchozí vědomí
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marnosti z něho činí subjekt piímo heroick;f, jehož pravé poslání je
zhlédnout nezhlédnutelné, dobrat se nedobratelného. Celá jeho
existence je jakoby určována paradoxem - je slepcem, jemuž se
nakonec zjevuje ,,světel krása horoucí.. ,,ve tmě na sítnici.. (Slepec)'
je ,,dobrodruhem.., ktery touží bezruké,,miloské Venuši / dát hlavu
do dlaní.. (Dobrodruh, Ruce YenušinyJ. Ne vítězství, ale zápas,
vnitiní usilování o nemožné se stává nejvyšší hodnotou - odtud
klid a jas, kten.f ruší jak tragiku pňítomné chvíle' tak tragiku
pojímanou metafyzicky. Lyrick subjekt ve svlch několikerfch
autostylizačních maskách je zde tedy nositelem obecného lidského
ridělu; rozpjat mezi vnucenou dočasností a touhou po nadčasovosti
univerzálií. obdobně jako postava stŤedově{fch alegorií vede ne-
pŤímo sv j spor s Bohem a Smrtí - ovšem spíše v podobě ztišené
samomluvy. obecnost jeho typu je však budována na jinfch cha-
rakteristikách, pŤedevším erotick ch a estetickfch. Láska a krása se
pro Seiferta stávají synonymy (později se bude tato vazba ještě
utvrzovat) a společně jsou také poqfšeny v kategorie téměŤ meta-
fyzické. Mění se v modelové prostory, v nichž lidská aktivita nej.
zŤetelněji míŤí k pňesáhnutí omezení vlastního já, Lyricky subjekt
sbírky tak v sobě sjednocuje téma erotické a existenciální' stírá mezi
nimi hranice; zvláště u milostné lyriky vystupuje tak náhle filozo-
fickf podtext. Toto směňování v oblasti tematické v stavby je pod-
trháváno i souběžn;fm risilím tvárn1m. Nad někdejší extenzitou
nabyla vrchu intenzita, směŤování dovnitŤ, snaha zrcadlit složitost
postavení člověka ve světě v stňídmém aŽ krystalickém tvaru,jehož
jednoduchost a písřová melodičnost (opírající se zejména o vyna-
lézavou strofickou u.fstavbu) nejsou r".fsledkem nahodilé improvi-
zace, a|e kázně a disciplíny.

Sbírka Ruce Venušiny vlastně dovršila qfuoj v Seifertově díle
započaty knížkami Poštovní holub (|929) a zvláště Jablko z k|ina
( ]933)' které melancholickf spodní ton, provázející v pŤedchozí
básníkově lyrice pojetí života jako hry, prohloubily a postavily do
popŤedí jako promyšlenější existenciální postoj. Tento Seifertriv
odklon od avantgardní poetiky (někdejší pouto, alejiž podrobené
nové interpretaci ještě prozrazuji básně věnované surrealistické
malíňce Toyen) byl provázen stále jednoznačnějším piichllením
k linii lyriky tomanovské a sblížením s poezií Josefa Hory (s níž se
Ruce Venušiny ztotožniIy i tematicky svfm soustŤeděním k tématu
času) a Františka Halase (mj. i v motivu ,,marného slova..).

Knížka vzbudila pŤíznivf ohlas v české kritice, které se také ves-
měs podaŤilo postihnout podstatu jejího vkladu do současné české
literatury. Arne Novák si povšiml procesu postupného odhmotřo-
vání privodního senzualismu' ve kterém spatňil nosnou linii básní-
kova qfvoje. Yychozí smyslovost, nikoli ryzí metafyzika, je také
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podle Nováka pramenem Stesku, vždy jde o Smutek z krátkosti
okouzlení. obdobně se i Zdeněk Kalista aniĎuje o Seifertově pod-
vojném vztahu k absolutnu, kdy,,sentiment.. oslabuje vnější tíhnutí
k baroknosti atd. V souvislostech Seifertova vnitŤního vlvojezna-
menala sbírka Ruce Venušiny na dlouhou dobu ustálení jak Seifer.
tova básnického stylu' tak i pŤíznačného okruhu témat jeho poezie.
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S lodí jež dováží čaj a kávu -
Konstantin Biebl 1927
TÍi oddíly sbírky věnované K. Teigemu pŤedstavují tŤi od1išné te.
matické oblasti. První s titulem Začarovaná studánka, do něhož
vešla i většina básní bibliofi|íe Modré stíny zr' |926, je nejpestŤejší.
Vedle veršri s milostnou tematikou se v něm ozfvá světová váIka
a motivy básníkova rodného kraje, slavětínského domova. Druhf
oddíl (název je totožn;f s titulem sbírky a navíc je zde zaÍazena
i stejnojmenná báseř) tvoÍi zážitky z cesty, kterou básník podnikl
od Ťíjna |926 ďo nora 1927 na Cejlon (dnešní Srí Lanka) a do
Indonésie. TŤetí oddíl Protinožci pak obsahuje verše z pobytu
v těchto zemích.

Rriznorodá je i zážitkov á sféra a zpr acov ání jednotlivlch motivri.
PŤíbuzná tematika se objevuje v nejrriznějším provedení: jednou
s nádechem smutku a neurčitého stesku, někdy až tragiky, podruhé
s humorem pÍecházejícímnezÍidka až ve vypointovanou anekdotu.
obě sféry stojí vedle sebe, narážejí na sebe a někdy se dokonce pro-
lnou v jediné básni. Nejzňetelněji je to znát na milostné tematice,
kterou se sbírka otvírá. Neosobní motiv jakési skryté tragédie, čísi
vysněné lásky pŤechází v další básni v osobní, trochu teskn;f obraz
Slavětína a začarované studánky, kam chodily básníkovy milé,
poté následují humorné i ironické žáwové milostné obrázky (,,kdo
jednou k tvfm vlasrim pŤivoní / stane se kuňákem opia..) a pŤíhody
s anekdotickfm vyzněním. Hned nato v básní Pacienli se tato te-
matika rázně změní. Zprvu žánrovjz' humorně rozmarny obrázek
otcovfch venkovskych pacient , jak se básníkovi vryli do pamětí
v dětství, náhle pieskočí doprostŤed světové války v jímavou elegii
na tragickou smrt otce, jak se jevila v okamžiku, kdy dom pŤišly
zda|eka jeho pozristalé věci (,'Piišla vojna pÍišly poštou tatínku
tvoje šaty / nikdo z nás neuměl rozyázat provázek / Ba aní z tvého
kabátu sejmout bílé vlákno vaty..). Tematika světové války a smrti
otce pak vrcholí v následující básni Cesta k lesu, ato zase ve spojení
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s motivy slavětínského domova; ty ve stŤídě elegick1fch a humor-
nfch tÓnri tvoÍízávěr prvníčásti sbírky. Ani druh! oddilr,zazname-
návající zážítky z cesty lodí po moŤi do vzďáIené země, neliší se
svou kompozicí od pňedcházejícího. opět se v něm stŤídají bizarní
anekdotické momenty ( V Africe,fiktivní monolog utopence v básni
S očima k nebi) s melancholickymi verši, v nichž se tulácké gesto
mísí se steskem po domově a vzpomínkou na matku (Tuláckd).
Poslední oddíl věnovan1f J. Seifertovi pŤináší verše z básníkova po-
bytu u protinožcťr. Bieblova zá|ibav tropech má vedle osobní mo.
tivace i svou obecnější dobovou stránku. Vztah k exotismu byl
zvláště u básníkri české avantgardy velmi s1|ny. Zdá se' že první
impulsy k tomu dalo už pŤed první světovou válkou v tvarnéumění
zájmem o tvorbu pŤírodních primitivních národri a o jejich evrop.
sk5í ekvivalent v podobě naivního umění. Ve své literární modifikaci
se oba tyto zájmy objevily hlavně v poetistické poezíi' Biebl byl
ovšem jedin1f z česklch básníkri, kter1f sqfmi cestami (iž dňíve
navštívil severní Afriku) zálibu v cizokrajnfch zemích prakticky
realizoval; také ji nejdrisledněji promítl do své tvorby, dokonce
v pÍiztačné symbiÓze exotismu a primitivismu (báseř S lodí jež
dováží čaj a kávu)' V samotném oďďíIe Protinožci se pak exotická
tematika promítá do portrétri javánsk1fch žen i hravlch obrázkri
pŤírodních zvláštností (Amín, Toké), pln1fch obdivu k štědrosti
daleké pŤírody. Nov rozměr do celé sbírky vnáší ostňe viděná
problematika tehdy ještě koloniálních zemí. PŤitom básníkriv od-
por ke kolonialismu je vesměs vyjádŤen humorně zabarvenymi ver.
ši, využívajícími bodav1fch point, drobnfch ironicklch deformací
skutečnosti a pŤekvapiq ch posun v hierarchick y ch v ztazích mezi
jednotliqfmi jejími sférami (Na hoíe Merbabu, Soudní referát).
Konfrontace elegicklfch a melancholicklch motivti s motivy hu-
mornjlmi a anekdotick;i'mi netvoŤí však jedin]f stavební prvek sbír-
ky. Cestovní zážitky rámuje na začátku sbírky naléhavá evokace
slavětínského domova a dětství a na jejím konci nejv znamnější
báseĎ sbírky Protinožci, jež se také obrací k domovu, tentokráte
v širším vyznamu vlasti, Čech. BáseĎ je zaloŽena na paradoxu:
uprostŤed té nejbizarnější exotiky, jejíž poznátí se stalo utkvělou
básníkovou touhou, se náhle vynoňuje pňedstava vánoc doma. Tato
pŤedstava je tak naléhavá' že proměĚuje domov v exotickou zemi'
ježmá své dary' pro básníka v dané chví|izceIanedostupné, a jež se
proto stává pŤedmětem jeho melancholické touhy. VyjadŤuje ji
pŤedmětnfm, ve své metaforické prostotě však velice naléhavj'm
vfčtem: ,,Na druhé straně světa jsou Čechy / krásná a exotická země
/ plná hlubokych a záhaďqfch Ťek / jež suchou nohou pŤejdeš na
Jména Ježíš / U nás je jaro léto podzim zima / U nás nosíme zimníky
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kravaty / a hole l Mlžná že paďá sníh / anebo kvetou už tňešně /
U nás rostou jahody / U nás je studená pitná voda... Básník se tak
v závěruznovu vrací tam, odkud vyšel, ajeho paradoxní pŤevrácení
hodnot (Čechy : exotická země) vrhá zpétné nové světlo na
konfrontaci exotiky a domova' která v sbírce neustále probíhá.
Znamená nejen uskutečnění touhy po exotismu, ale také jeho pŤe-
konání pŤi objevování elementárních darri domova'

Sbírka S lodíjež dováži čaj a kávu pŤedstavuje v Bieblově poezii
období jeho plného pŤíklonu k poetismu. Projevuje se nejen zmíně-
nou' pro poetisty pŤíznačnou zálibou v exotismu (Téma cesty se
stává -osou i jinfch poetistick1fch sbírek, napŤ. Seifertovy NA
VLNACH TSF), ale také hravostí, smyslem pro humor a paradox'
stŤídmou' ale sugestivní obrazností a v neposlední Ťadě i sociální,
protikoloniální motivací někter;fch básní. Toto zaměiení pak ještě
v1irazněji vystoupilo v prozaickém pandánu sbírky, pojmenovaném
podle lodi, jíž se do TichomoŤí básník plavil, Plancíus (1931).
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Sbohem a šáteček.
Básně Z cestv . Vítězslav Nezval 1934
Sbírka básní ze zájezdy do PaÍíže, jižníFrancie, Monte Carla a pŤes
severní ltáIiizpět do Cech pŤináší zce|anové a oživujici pojetí tra.
dičního žánru lyriky ,,z cest,, do cizích krajin. Báseó' Kapesní šátek
(v rivodním stejnojmenném oddílu, v němž se na počátku cesty ob-
jevují i VídeĎ a Alpy) a báseí Sbohem a šáteček,zaÍazená na konci
knížky' rámcují tématem lehkého smutku' poetické lítosti ze stálé.
ho opouštění pestr1f kaleidoskop básníkoqfch turisticklch zážitktt.
Paňížské motivy pŤinášejí oďďi|y Vjezd do PaÍíže, cyklus ohlasri
slavn1fch qftvarnfch děI (V Louvrzl, cyklus drobn;fch improvizací
( Bleší trh) a básní z Montmartru ( Moulin de la Gallete ) s básní Pa-
Ťížskil První máj vénovanou A. Bretonovi. Dojmy z cesty ke Stňe-
dozemnímu moŤi ztvárĚuje a reflexívně prohlubuje lyrika oddílu
Paris-Lyon-Méditerranée' kterf je budován na konfrontaci té-
matu živelné síly moŤe (P-L-M' Moíe) a tématu mrtvého světa
životu nepŤátelského a život umrtvujícího (Duchovní ve vlaku,
Avignon ) . Monacké motivy jsou začleněny do oddílu M onte Carlo,
Jízda na moíské vlně a do oddílu Akvárium, jehož obraznost těží
z asociací vázanych na bízarní tvary ryb monackého moŤského
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akvária,,,kde ryby z celého světa i se pojí jak slova v surrealistic-
k.ich větách... Lyrické obrázky zfrancouzské fuviéry pŤináší cyklus
Promenade des Anglais. V básních souboru V italském ylaku se
prolíná protifašistická politická lyrlka (Ventimiglia, Zdi Janova)
i lyrikou impresí a náIad ve sbírce pievažující ( Celkov! pohled na
Milán, Benátky ) . Sbírku lzavirá tvarově sevŤená a zpěvná poezie
domova v oddílru N vrat domtt(název iprvní verš citují lyrické cykly
H. Heina).

Trasa cesty vytvoŤila pro sbírku vnější Ťád, ktery umožnil scelit
pŤes sto rozmanitych básní, které jsou jednou neseny voln1fmi Ťe-
tězci pŤedstav, jindy se opírají o pevnější logickou stavbu jen
uvnitŤ rozvlněnou neobvyklou imaginací; na jedné straně je tu
tradiční strofika a vyna\ézavé rymy, na druhé straně voln verš
znaČnč proměnlivé délky. PŤíznačně' nezvalovsky intonovanf
rytmus verše se tu hravě stŤídá s ohlasy cizích básnickfch styl
(napŤ. inspirace verši Rimbaudova opilého kor bu v básni Alpy),
obdobná rozmanitost vyvolávající pŤedstavu jen volně kompono-
vaného deníku charakterizuje i tematiku veršri. Vedle drobn1fch ly.
rickfch postňehri, intimních zápiskti jsou tu i reflexe na téma poezie
a tvorby' stylizované záznamy událostí, ironické komentáŤe po-
litické, verše milostné apod. Stylová pestrost vědomě rozehraná se
svrchovanou improvizační bravurou se tak vlastně stává odrazem
,,pestrého a barevného života., v jeho zeměpisnfch proměnách.
V okouzlení sprškou turistick1fch dojmri, exotikou dálek po létech
ožíváprogramčeského poetismu, kten.f turistiku pokládal za jednu
z duševních rekreací moderní doby a včleĎoval ji plnoprávně do
oblasti ,,poezie.. jako její disciplínu. I tady poezie a její tvárné prin-
cipy zviditelřují pŤedpokládanou povahu světa, jeho pestrost a ne-
lypočitatelnost, a naopak ta sama podává klíč k domnělé podstatě
poezie - vlslovně v cyklu Bleší trh (''M j sen je hotoqf bleší trh..)
nebo Akvárium (,,proč by neměla poezie totéž oprávnění jako
akvárium.., ,,Ryba kriĎ / a ryba květák / to jsou jen malé ukázky
metaforické odvahy již má pi.íroda..). PŤesto však za privodní pro.
klamovanou jednotou místy prosvítá obava, že básnivost světa je
vyhražena jen umělfm (,,akvarijním..) prostorum a nijak se jeho
podstaty nedotfká. okouzlující pestrostje pak náhle a v logice sbír-
ky až pŤekvapivě nahlížena jako ,,zpitvoŤenost.., jako ,,pyšnf Ba-
bylÓn.., ',strašná panika.. zcela se rozcllázejici s básníkovfm jazy-
kem ..z barev a tÓnri... Cestování ie zde sice zčásti uskutečněním
básnické techniky asociačního pohybu od pŤedstavy k pŤedstavě
v zeměpisném prostoru, tematizaciavantgardní poetiky i nástrojem
k uvolnění básnické obraznosti (která teprve v ťthrnu metafor, po-
stŤeh a nečekan ch krátklch spojení vyvolává či spíše vytváÍí
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atmosféru cizích měst) - jeho smysl se tím však nevyčerpává.
V podtextu se obraz cesty současně mimovolně pÍibližuje dávnlm
alegoriím,,putování.., které symbolizov a|y krátkost lidského živo.
ta, sevÍeného mezí zrozením a smrtí. Poetistická opojná nostalgie
z neustálého vznikání a zanikátí, která se u Nezvala již v BAS-
NÍCH NoCI dotkla tématu smrti, se stává současně vfrazem ne-
klidu ze světa, ktery se neiídí zákony básně a kterf nedovoluje člo-
věku naplnit pŤirozenou touhu po kráse. To otvírá prostor sociální
a politické po ezli, a|evytváŤí to současně také pŤedpoklady pro roz-
chod s avantgardními iluzemi a pro hledání nového hodnotového
Ťádu, jehož budoucí obrysy ve sbírce až skoro paradoxně napově-
děla lyrika návratu z posledního oddílu: ta proti víŤení pŤedstav
a tvarri ,,labyrintu světa.. vyzdvihla náhle - alespoř v závěrečném
akordu - jasné a pŤehledné jistoty domova.

Sbírka byla napsána po návratu z téměŤ měsíční cesty do Francie
pŤes VídeĎ a Sw.fcarsko do PaŤíže a odtud pŤes Marseille do Monte
Cat|a a Itálie, uskutečněné na jaŤe roku 1933. Dosáhla téměŤ oka-
mžitého čtenáňského ťrspěchu. Zv|áště básei Sbohem a šáteček
s melancholick1fm spojením loučení s motivem kapesníčku, jež je
u-fp jčkou ze S. Mallarméa (,,croit encore a l'adieu suprěme des
mouchoirs..), kterého Nezval v roce 1930 pŤekládal (,,chce nyní
uvěiit ve sbohem šátečku..), došla masové obliby. Za sbírku Nezval
obdržel státní cenu 1934, kterou odevzdal ve prospěch protifa-
šistické emigrace. Soudobá kritika nad novou Nezvalovou knížkou
cítila její vnitŤní polemiku s pŤevažujícím filozofujícím a ,,vizio-
náŤshim.. směŤováním české lyriky tŤicátj,ch let, zvláště v d razu
na vnitŤní intenzitu subjektivního prožitku (BedŤich Václavek),
a povšimla si také jejího místa v prudkém dobo-vém rozvojižáttrl
lyrického cestopisu (Seifertova sbírka NA VLNACH TSF, Horova
ITÁLIE, Bieblova Š rooÍ JEŽDov^ŽÍ Čar a rÁvuj. Jakko-
liv se z tehdejšího pohledu místy zdálo, že vyznam cesty je pro Ne-
zvalovu tvorbu pŤíliš vnější, stala se knížka Sbohem a šáteček pňímo
prototypem žánrl, ktery vlastně až do současnosti modeluje jeho
podobu. V Nezvalově vlastním básnickém vlvoji sbírka Sbohem
a šáteček pŤedznamenala tematikou i kompozicí zvláště pozdější
Prahu s prsty deště (l936)' spjatou s pražskou inspirací a pŤímo
s praŽsklm místopisem; již na samém prahu surrealistického ob-
dobí sv1fmi vnitŤními rozpory naznačova|a budoucí potŤebu
pŤekročit jeho omezení. vm
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Selské písně a České znělky -
Josef Václav Sládek 1890

Sbírku, která je věnována otci první Sládkovy ženy A. Nedvídkovi,
tvoŤí dva odlišné a stylově i tematicky vyhraněné cykly. Druh;f
z nich, České znělky, je pokračováním autorovy vlastenecké lyriky
z pÍedchozích knih. Selské písně pŤedstavují v Sládkově tvorbě a
v české poezii vŮbec něco podstatně nového. od dŤívějších náznakri
(napÍ, Píseř oráčova ve sbírce SLUNCEM A STINEM) pÍechází
Sládek k vytvoňení jednotného' celistvého a sv m zp sobem
ríplného básnického světa, schopného plnit v duševním životě
autorově i v kolektivním vědomí závažné funkce.

Již ve sv1fch pŤedchozích dílech hledal Sládek reálnou nebo vy-
sněnou skutečnost, kterou by mohl postavit proti neradostné reali-
tě moderního života i sociálních a politick1fch poměrri jako ritočiště,
pŤíklad avyzvu, VŤelé rodinné a intimní vztahy, vyjádŤené v jeho
subjektivní lyrice, jakož i bezprostŤednost, životnost a čistota dět-
ského světa, která ho okouzlila ve verších pro děti, mohly takto
fungovat jen v omezené miÍe, z hlediska sociálního programu zna-
menaly rístup nazuženépozice. Svět českého venkova, kter! Sládka
citově odevždy poutal a byl zdrojem mnoh ch námět jeho pŤed-
chozí epiky, mu v Selsk1fch písních poskytl více možností. Sládek ho
pŤedstavuje jako svébytné, hluboce v tradici zakoŤeněné univer-
zum, které sice - na rozdíl od znepokojivého zmatku moderní do-
by - je dobŤe pŤehledné, má rozměry pŤiměňené člověku, zátovei
však je dostatečně mnohostranné, učleněné, diferencované, aby
bylo s to reprezentovat plnohodnotnou životní alternativu. Y pro-
tikladu ke sqfm pŤedchridc m, napŤ' k Hálkovi v Pohádkách z naší
vesnice, nevidí Sládek svťrj cíl v encyklopedickém pŤedvedení ves-
nick1ich figurek, v pestrosti situací; soustŤed'uje se k postavějediné,
která i sociálně znamená centrum vesnického života. Je to rolník-
-hospodáň, otec rodiny, na jehož práci a zkušenosti pŤedevším
závisí provoz selské usedlosti, pokračování rodu, štěstí jeho blíz-
kych, ale i - podle dobovfch pŤedstav - vyživa národa. Ale ani
omezením na jedinou postavu Sládkovo risilí o koncentraci nekon-
ČÍ. I mezi rysy této ustiední postavy autor cílevědomě vybírá' aniž
by mu záIeže|o na individua\izaci a všestrannosti charákteristiky.
Proto jeho rolník není vlsledkem realistické typizace, povahová
typologie a individuální psychické procesy zristávají takŤka riplně
stranou. Je to postava na hranici reálné zkušenosti a mytu. Tato
postavaje zaměŤenajako každf mftusjednak k uchování, ochraně
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a identifikaci jist1fch sociálních ritvarri, jejichž smysl je jejím pro-
stňednictvím hlouběji rozpoznánaproilt (zdaleka pňitom nejde jen
o petrifikaci vesnického společenství, ale o širší kolektiv národa),
jednak k rihrnému pohledu na život vribec, k vyzdvižení některlch
jeho trvale platnfch stránek a hodnot. Hrdina Selsk1fch písní je
proto opsán několika málo rozhodujícími vlastnostmi a vztahy.
UstŤedním vztahem je rolďkova pŤináležitost k pridě, na které
pracuje. ornice tu vystupuje skoro jako živoucí bytost, vyměĎující
si se sv'j'm lidsk m partnerem projevy vzájemné vlídnosti. Ve své
monumentálni rozfoze a barevnosti je zdrojem esteticklch prožitkri
(Velké, širé, rodné l ny), jako nepoddajnf, vzdorující' ale srozumi.
teln1f a dostupn;f pŤedmět pracovního risilí nejen dává obživu, ale
formuje a ověŤuje lidsk charakter. Práce na ní vysiluje tělo, ale
duchu poskytuje rovnováhu: ,,nohy mé se chvěly mdlobou' / duše
byla plna míru... Držení pridy není pouhj'm vlastnictvím, ale osu-
dov.fm svazkem, kter;Í lze postihnout jen pŤirovnáním k pŤírodním
jevťrm. Ve shodě s povahou m;ftu jako naturalizace sociálních
vztahri Sládkťrv rolník svírá pridu tak, jako ji sv1fmi koieny svírá
strom (Mé rodné púdy každ!, hon). Člověk se s pridou jako živlem
pňímo identifikuje, Sládkriv rolník je mužem země ve stejném smys-
lu, v jakém jsou pohádkové bytosti zosobněním živlu vody nebo
živlu ohně. V Selsk1fch písních pŤirozeně ožívají elementární složky
prastarého rolnického mÝtu (Sládkovi zprostŤedkovaného kŤes-
éanstvím). Vyvstávají paralely mezi pňírodními procesy setby, rris-
tu, sklizně a lidsk1fm pňíběhem narození, života, smrti a nového
zrození. Clověk je spjat s určenfm místem v prostoru a začleněn
do Ťetězce generací. V tomto nástupnictví (Tíi rody u n s platíjen)
se ztráci povědomí o individualitách, jen tŤi pokolení jsou aktuál-
ně pŤítomna v horizontu paměti, ale věčnost rodu je pociťována
v anonymitě členri nekonečné Ťady. ProstŤednictvím pŤírodního
cyklu pŤiléhají k m1ftu pridy i bohatě rozvinuté rodinné motivy,
a ovšem i pojetí smrti jako návratu klasu ,,v zem, ježho vydala.., jak
to opětovně v závěru pociťuje Sládkriv stárnoucí hospodáŤ.

V tomto mytickém ovzduší se reáIné sociální vztahy projevují ja-
ko rušivf element popírající identitu člověka a země (,,Ne, ta pole
nejsou má, jsou cizí, já je orám, vláčím, někdo mi je sklízí..). Páni si
pŤivlastřují plody rolníkovy práce a ničivě zasahují do cyklu životní
obnovy, když ve válce obětují Životy jeho déti (Za krdle a vlast').
S nedrivěrou je sledován i odcizen1f svět soudobé politiky (Pište si,
jak chcete). Ale také nenávist k panstvu dostává mytické rozměry
temné osudové síly, která se prosadí násilnlm činem bez ohledu na
osobní zásluhy nepŤítele (balada Ze selski,ch bouÍf .Protívěčnosti
země, která pokryje panské rody, je sláva panstva dočasná a bez-
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vÝznamná (At, velcí toho světa)' To ovšem zda|eka není jedin1Í so-
cíální smysl cyklu. Sládkriv rolník sice nikdy nevede rivahy vlaste-
neckého obsahu, patií pŤece dojiného světa; do národního životaje
však mlčky začIeněn jako vzor stálosti, ne stupnosti a demokratis-
mu. Jeho setrvávání na pridě je prototypem žádoucí nekompro-
misnosti pŤi obhajobě českého práva. Rolník je jádrem národního
společenství jako zdroj obecně lidsk;fch mravních hodnot. V zo-
brazení kladn1fch rysri jako pracovitost, sebericta, věrnost svym
nejbližším a svému rídělu, schopnost strádání a oběti pŤekračuje
Sládek uvědoměle pŤírodní hranice rolnického mytu, začleĎuje
svého hrdinu do sociálních souvislostí a do humanitníftadice. Zdá
se, Že spolu s kŤesťansklm mltem se na koncepci postavy rolníka
ríčastnil antickf stoick1f ideál (pevn;f a odevzdany vztah k osudu
a k protivenstvím života) a kodex rodinnfch a společensk1|ch
ctností, zprostŤedkovan1f Sládkovi básníky viktoriánské Anglie.
NejzŤetelnější je však paralela rolníka se subjektem Sládkovy
lyrické poezie,zejména v podobě, které nabyl v jeho pozdních sbír-
kách (V ZIMNIM SLUNCI apod.).

PŤekr1fvání a obohacování fiktivního mluvčího a lyrického sub-
jektu je umožněno mj. i tím, že v daleko největší části básní mluví
v první osobějednotného čísla sám rolník. Jsou tojakésijeho vnitŤ-
ní monology, odehrávající se sice v konkrétních prostŤedích a ne-
jednou i pňi stručně naznačen1fch všedních rikonech vesnického ži-
vota, ale směŤující k vyslovení podstatnj'ch principri a postojri'
Užité ňečové ritvary pŤitom zlehka, náznakově pŤipomínají zpťrsoby
vyjadŤování vlastní samotnému rolníkovi. V básních lehčího, ra-
dostnějšího, jednoznačnějšího tÓnu je to lidová píseĎ (do blízkosti
lidové poezie situuje Sládek svou knížku i kompozičními rysy od-
kazujícími k folkloristick1fm písĎoqim sborníkrim - užití prvního
verše jako nadpisu a částečně i seskupování básní podle tematic-
klch okruhri); verše vážnější a vyznamově složitější jsou spíše
mluvní, opírají se o hovorovou Ťeč a stylizují ji napŤ. v duchu lido.
vfch poŤekadel, pranostik nebo intelektuálnějších rítvarri, jako je
náhrobní nápis. To vše se však prolíná s vysloveně literárními pro-
stŤedky moderní lyriky. Rytmus se sr".fmi prost1|'mi slokami, kra-
tičklmi verši a trochejskfm spádem pÍipomíná folklÓr, až na ne-
patrné vfjimky je však pŤesně metricky normován, nevrací se k li-
dovému sylabismu. FolklÓrní prostÍedky jako anafora, paralelní
uspoŤádání slok, opakování slov a cel1fch verš jsou podrobeny
jemné umělecké stylizaci a variací známé z náročné subjektivní ly-
riky. Hravě nezávazné folklÓrní zapojování pŤírodních motivri do
básně je zce|a nahrazeno jejich obraznfm, často symbolick1fm vy-
uŽitím. Tak v básni Polní cestou, jednom z vrcholťr objektivního ly-
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rismu Sládkova, jsou jarní role s vlnícím se mlad m žitem zprvu
v ričinném kontrastu k pohŤebnímu prrivodu, kter! provázízemÍe-
lou dívku v otevŤené rakvi; věčně živá, životu otevŤená pňíroda se
zdábyÍ nedosažitelně vzdálena uzamčen m očím mrtvé. V druhé
sloce je navozen opačn;f pohyb k básnicky snovému vyrovnání: pŤí-
roda jakoby v soucitu vysílá své tvory (vzpomeřme na 1' intermez-
zo MAJE!) k zemŤelé - do mrtvé tváŤe napadaly květy, v eufonicky
propracovaném verši ,,zabzučela bludná včela.. ve vínku na jejím
čele. Paralelně s těmito symbolick1fmi akty piírody postupují i pro-
sté rikony poslední služby, poskytované lidmí (,,my ji nésli, druzí
pěli..). Vlsledkem je složit1f akord věčného a dočasného, vzne-
šenosti a žalu, slitování a nevyhnutelného pohybu života dál.
oproštěné vyjadŤování s gramatick 'mi sdruženymi rfmy pňipomí-
távzďá|eně lidovou poezii nápisri na hroby s její primitivní monu-
mentalitou.

Úspornost, nejpŤíznačnější rys Sládkova stylu' nesměŤuje v Sel-
sk1fch písních pouze k aforistické koncentraci ríhrnné zkušenosti.
Značně ovlivĎuje i ráz pojmenování: několik klíčovlch slov (resp.
synonymick1/ch skupin), jako je pole (prida' hrouda, lán), rufa
(dlař)' zrno (klas), skŤivan se objevuje v celé Ťadě básní vždy znovu,
a to v rozmanitych souvislostech; vyznamové odstíny' získané
vjednom kontextu, se ozfvají i v kontextech ostatních, takže tyto
motivy získávají komplexní vyznam a prisobí jako symboly. Éod
shodn;Ím obrysem opakujících se znakti probíhá stáljl skry|f po-
hyb. Tato pojmenování tvoŤí páteň, na ně se napojují stňídmě uvá-
děné konkrétní motivy a jejich izolovaně užitá pojmenování (bar-
vínek' sedmihlásek). Podobně pracuje Sládek i s pňídavn1ími jmény
(napŤ. tvrd1f, tuh1f), když napň. v jediné básni spojuje stále t1fž prí-
vlastek s mnoha r zn;fmi podstatn1fmi jmény a experimentuje s jého
qfznamovymi odstíny (drsné mravy, drsná dlaĎ, drsn1f rod, disně
tich! pláč atd.).

V době, kdy lumírovská poezie vydala už své nejlepší plody
a hrozilo jí ustrnutí' vstoupil Sládek Selsk mi písněmi na. zce|a
osobitou cestu. Prohloubil pňitom rysy, které ho vždy odlišovaly od
jeho lumírovsk1fch druhri, Vrchlického a Zeyera, a spojovaly ho
s pŤedchozí generací, pŤedevším s Nerudou. Z ieho dědictví aktua-
lizoval něco jiného nežmladí v čele s Macharem.: monumentalizuiící
oproštění, vážné soustŤedění k elementárním hodnotám. Lumírov-
ská snaha o uměleckou dokonalost mu pŤitom zlistává, pÍistupuje
s ní však k jiné tematice, k jin1fm žánrrim a obsahrim. Selské Ém; ve
zhruba stejné době nezristalo cizí J. Vrchlickému;jeho Selské bala-
dy jsou obráceny k historii. Sládek hledí na dějiny očima svého
hrdiny, omezuje se vědomě na dosah osobní paměti a zkušenosti
aktuálně žité.
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V druhé části sbírky, cyklu čtrnácti Českj,ch znělek, vyvrcholila
Sládkova politická tyiitá. Útvar sonetu, rétorická stylizace a cíl
probouzet z|etargtre v dobách nerispěohri české politiky tu není ni-
8ím noqfm. Myšlenkovf obsah cyklu je však obohacen t miž pod-
něty, které daly vznik Sels\fm písnim. Po elegickém tÓnu rívodních
čísél, hoňekujících nad zkázou vlasti, je vfbojně prezentován motiv
pňirozeného práva národa na existencí, práva obsaženého v pro-
stém faktu, že národžIje jako pi.írodní bytost; vlastenectví je pojato
jako spontánní projev životnosti, proti němuž historické vzpomín-
ly a dokumenty nemají váhy. I tato vLra v pŤirozené právo je však
uvedena v pochybnost: vrile k životuje pouhou frází, nenili pode-
pĚena morálními (a tedy pňírodní -61ivaci pŤekračujícími) hodno-
iami práce, lásky, hrdosti a víry (7. sonet). Teprve na tomto pole-
mickém a problémovém základě jsou pakrozvinuty patetické vfzvy
druhé poloviny cyklu. PŤerušuje je stylově a tematicky zcela samo-
statny sonet dvanáctf' v němž se znovu - po motivu národa jako
pŤírodní bytosti - ozyváv|iv Selsk1fch písní: je to vljev s postavou
starého sedláka stojícího nad zničenfm políčkem, které odplavil
pŤíval, a znovu se odhodlávajícího čirrem čelit nepŤízni živlri i po-
měrli společenskfch. V kontextu Českjch znělek se zvyrazÍruje -

a vrhá to světlo i na smysl Selsk1fch písní - aktuálně nabádavf
smysl postavy rolníka; pŤísluší nejen ustŤední postavě, ale i triádě
statečného a pŤičinlivého děda, ng6t,alého, zpronevěŤilého syna
a nevinného vnuka jako pŤíslibu $rrdpucnosti: je to jakfsi rodoq|
model Sládkova souhrnného pohledu na současně probíhající ději-
ny národa. Závěr cyk|uje už k lgdgucnosti zcela obrácen. Jejím
reprezentantem Se tu stává prost! chudy muž, nejspíše dělník;jeho
vítězství je viděno v morální perspoktivě, polemicky postavené
proti programu revolučnímu.

Velk čtenáŤsk! rispěch prvního vydání sbírky (věc u Sládka cel-
kem v1 jimečná) umožnil autorovi dg' roka vydání druhé. Teprve
v něm byla sbírka vlastně plně dotvoŤena. Pňibylo 14 básní, na-
mnoze umělecky i ideově klíčovlch (lapÍ. Velké, širé, rodné lány,
Polní cestou, Z osudu rukou); naopak byly pňíznačně vyiazeny dvě
básně folkloristického rázu (a sociálrrě interpretovaná legenda ve
stylu chrámové písně, nazvaná Ráj,která se do sbírky později vrá-
tila). Sládek tu také značně změnil |azení básní'

Selské písně měly vždy v Sládkově díle mimoŤádné postavení;
jakojeho nejobtíbenější a nejrázovitější, vpravdě vrcholné dílo byly
často vydávány Samostatně a staly se ristÍedním tématem Pli v -

kladu Sládkovy osobnosti, napň. y 7$važnych esejích F. X. Saldy
a V. Jiráta. Našly pokračování i y 69derní poezii, jmenovitě v To-
manovych MESICICH. mč
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Sen o zástupu zoufajících
a jiné básně .
Stanislav K. Neumann 1903
Básně obsažené v páté sbírce St. K. Neumanna jsou stylově značně
nejednotné apatÍi i k rriznlm lyrickjm druhrim; projevuje se v tom
postavení knihy na pŤedělu zcela odlišn1|ch období autorova vyvo-
je. Několik rozsáhl ch, umělecky i ideově vyznačnych básní svou
rozvinutou obrazností, obecností myšlenek a vzpurnou individua-
listickou autostylizací (napÍ . Jsem ten, jenž lačnf i v mluvnlm vol.
nym veršem se Ťadí k symbolistické poeái. V jejich mytickjlch po-
stavách a dějích je ztělesněno ideologicky vyhrocené pojetí per.
spektiv moderní skutečnosti. Neumann vycltázi z ,,pohanské..
oslavy pozemskych hodnot, jako je pŤíroda, práce' vzpoura a láska
osvobozená od měšťansk ch konvencí (Jarní rytmy), svatoŤečí
slunce vyčítaje mu, že dopouští nadvládu privilegovan]ilch (Jarní
apostrofa slunce), vášnivě se obrací proti náboženství (publicistická
báseí MistÍe Jene, teologu... odmítající v provokativní polemice
s národní tradicí, s oficiálním vlastenectvím i s T. G. Masarykem
Jana Husa jako obhájce kÍesťanství a stŤedověku proti rodící se
,,pohanské.. renesanci). Námětem titulní básně Sen o zástupu zou-
fajících je kolektivní hledání smyslu života v soudobém světě vyko-
Ťiséování a nesvobody. Zástupy putují v čele s básníkem nejdŤíve
k božímu trrinu, kde se chtějí dožáďat sociální spravedlnosti; když
naleznou trun prázdn , neboť, jak jim v duchu Nietzscheovy filo-
zofie zvěstuje anděl, Brih zemŤel, vydají se strastiplnou cestou na
opačn1f konec světa, k trrinu Satanovu. Pňitom vynikne nezdolná
síla lidu, schopného podnítit k novému risilí i svého zmalomyslně-
lého vridce: Neumannriv individualismus tu ustupuje kolekti.
vistické víŤe v zástupy. Satan, kteqÍ už v pňedchozí Neumannově
sbkce Satanova sláva mezi námi (1897) byl symbolem pozemšťan-
ství, vzpoury proti platn1fm normám, hrdé nezkrotnosti (Neumann
tu navazuje na dlouhou básnickou tradici, zvláště však na ,,sata-
nismus.. Baudelairriv a Przybyszewského), odkazuje zástup k sku-
tečnému lidskému revolučnímu zápasu na ptidě společenské reality.
V němjejediná perspektiva lepší budoucnosti. Touto vizí vrcholí
a zárovei - odkazem k pŤímo nazírané skutečnosti - sám sebe
popírá Neumann v symbolismus. Krajina zobrazená v básni se
mění z dramatické umělé kulisy ilustrující duševní stavy v konkrétní
scenérii moderního města.

Druhá skupina básní je dokladem prvního ohledávání novych
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možností pro poezii posymbolistickou. Jsou to zejm. krátké básně
intimního, většinou erotického obsahu; zachycují jedinj prost!
a autentick1f prožitek, jsou bez metafor, vynoŤují se v nich názvuky
písně. Se stňízlivou až sebeironickou věcností pŤedvádějí rub bo-
hémského ávotního stylu mladych intelektuálri blízk1fch anarchis-
tickému hnutí, kteŤí za svrij nekonformismus tvrdě platí hmotn1fm
nedostatkem' cizotou i vlastní citovou rozkolísaností. HoÍce bilan-
cované životní nezdary b1fvají zdrivodřovány tlakem tísnivych so-
ciálních podmínek. Skutečnost nenazíranou symbolickou meto-
dou,jež byla nástrojem k umělecké syntéze zkušenosti, dovede však
Neumann vy'jádŤit jen zlomkovitě. - Tento taky rámec energicky
pŤekračuje báseít Stráú chudj,ch lásek, v níž je - s osvobodir".Ím
malíŤsklm viděním barev odpoutanfch od věcí - zobrazena
konkrétní pŤedměstská krajina ŽIžkova,s hrami dětí za letních dnri
a objetími proletáŤsk1fch milencri za noci. Tito milenci, z hlediska
oficiální společnosti anonymní chudáci, jsou Neumannovi svou
láskou, prací, svou spontánní svobodou spjati s jádrem bytí' jsou
v moderním světě doma. ProstŤednictvím nezměrné životní Síly
(i zde dosud abstraktně a symbolicky viděné), která spolu s celou
zemí prostupuje i je' navazují kontakt s budoucností. PŤedstava
jednoty vše prostupujícího života vyrustá ze společensky situova-
ného a smyslově naléhavého obrazu, kteq| nĚedjímá pozdější Neu-
mannovu KNIHU LESU VOD A STRANI a dokonce i daleko
pozdější proletáňskou poezii Wolkrovu a Seifertovu.

V syrrrbolistick1fch básních se sbírka risilím o syntetickf moderní
m1ftus blíží současné tvorbě o. BŤeziny a A. Sovy, je však racionál-
nější, myšlenkově vyhraněnější a ideologicky jednoznačnější. obrat
k osobní oproštěné lyrice sbliŽuje Neumanna s nastupující básnic-
kou generací (Gellner, Šrámek), která tehdy v Neumannově časo-
pisu Nov! kult našla svrij orgán a v jeho olšanské vile stŤedisko
schrizek, qfchodisko bohémsk1Ých vfprav a občas i dočasné bydliš-
tě. Sdílela i anarchistické názory,jimiž v této době Neumann pŤe-
konal vlivy individualistick;fch myslitelri (Stirner, Nietzsche). Větší
vyznam než tyto ideologie (Kropotkin' Grave aj.) mělo však pro
Neumannovu poezíipoznání sociální skutečnosti, zejména pŤi agi-
tační a pŤednáškové činnosti v anarchistickém hnutí, zvl. v sever-
ním pohraničí. (PŤím! vliv anarchismu jako politického proudu se
projevuje i v publicistick1fch verších sbírky Sen o zástupu zoufají-
cích, napŤ. v básni Prokletá kÍídla, komentující se satansk m vy-
směchem požár dobročinného bazarlv PaÍiží r. 1897;je tu i báseŘ
stylově blízká textu masové anarchistické písně.)

Sbírka vznikala už od r. 1897 a její koncepce se měnila; privodně
se měla jmenovat Trochu života a obsahovat i drobné prozy, pÍe-
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klady (z nich tu zbyly dvě básně R. Dehmela, kterjl měl v té době
vliv i na některé plivodní verše Neumannoly) a články. Ale i bez
toho se sbírka vymyká dobovému ideálu jednotně komponované
knihy a vědomě pŤijímá podobu souboru dokumentri veňejn ch
i intimních. - Ve svém vlastním uspoÍádání Spis ve dvacátfch
letech Neumann sbírku - spolu s pňedchozími knihamí Jsem apoš.
tol nového žití, Apostrofy hrdé a vášnivé a Satanova sldva mezi námi
-jako celek nezachoval; rozdělil ji do dvou novfch soubor Kniha
mládí a vzdoru (|920) a Kniha erotiky (|922); několik básní pŤitom
zcela vypadlo. - l. vydání sbírky nemělo v kritice velk! ohlas. Po-
zději byl v ní spatŤován vrchol Neumannovy mladistvé lyriky a v1f-
znamná etapa jeho básnického vlvoje k socialismu; značny vliv na
tento qfklad měly autorovy vlastní pozdější komentáŤe ( Vzpomín-
k7] . Největší ohlas mezi básníky i čtenáŤi na|ézala vždy Strtiř chu-
dllch lásek a báseĎ titulní; projevilo se to i v samostatném vydání
druhé z nich v kontextu rodící se proletáŤské poezie. mč

Sépie . František Halas 1921
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exkluzívních citátri a narážek na dávné nebo mytické postavy
a události (anděl smrti Azrae|, antická nevěstka Fryné, legendární
kráska Thaís aj.).

V individuálním lidském osudu vystupují do popŤedí tragické
momenty spjaté s upllvajícím časem, pŤedevším nezbytnost zániku.
Motiv smrti, hrobu, tělesného rozkladu se vrací až svéhlavě, takrka
s násilím navěšován na nejruznější témata, včetně tak tradičních
lyricklch námětťr jako je ticho nebo déšť. Je to nejobvyklejší, všu-
dypiítomná, automaticky se z paměti vybavující pŤedstava rané
Halasovy poezie' Tak se naruby obrací asociativní metoda poetis-
mu: jestliže pŤi ortodoxním uskutečnění metody měl blt psychick!
mechanismus mimovolného sdružování pŤedstav nástrojem k vy-
tváÍení nečekanlch spojení, uvádění maxima novych motivri, roz-
víÍení kolotoče togicky nesouvisejících obrazri, pak v Sépii pňivolá-
vají asociace stále tutéž centrální utkvělou pŤedstavu a tak vedou
skoro k tematické monotonii: psychickf automat určen! k pro-
dukci nečekan;.ich spojení selhává, jakmile psychika sama je neče-
kaného typu, vymyká se pŤedpokládanému modelu. A poezie si
nutně klade cíll zcela odlišnf od programu poetismu - směŤuje
k zniternění a koncentrovanosti. - Halasriv plebejskf materialis-
mus pŤedem vylučující jakoukoli nadpozemskou těchu obrací po-
zornost k hmotnlfm projevrim smrti, k biologii, k chemii a fyzice
rozkladu. Literární inspirace Halasova vnáší do mnoh1ich básní
efekty spjaté s ošklivostí a hr zou. Neběží však o pouh! návrat
dekadentních nálad; driležitou složku této lyriky tvoňí odhodlání
postavit člověka tváňí k drsné skutečnosti smrti, a to s pŤedpokla-
dem, že to má v znam pro postoj vriči celé skutečnosti, včetně sku-
tečnosti společenské. Tragické vědomí nedovoluje subjektu uspo-
kojit se drobnfmi senzacemi civilizačního rozmachu, ba ani hlub-
ším sebeuskutečněním v metodické umělecké tvorbě podle receptri
avantgardy. Tryznivy pocit lidského a básnického nedovršení se tu
stává jedním z prostŤedkri vyny k napjatému nekonformnímu po-
stoji ke skutečnosti.

Závažnymtématem Sépie jsou potíže v risilí o kontakty mezi lid-
mi. Musí se s nimi stŤetávat i erotickf zážítek. Stejně je tomu v bás.
ních věnovanlch poezii (Sbohemm zy,tituIní báseĎ aj.): básnické
slovo sleduje Halas s nedrivěrou, zjišťuje, že se stává spíš nástrojem
sebeukrytí než sebesdělení. (odtud i klíčov1f obraz sépie skrlvající
se na ritěku v oblaku inkoustu.) PŤesto se tu objevují situace auten-
tického dotyku se světem a bližním: ze zákopu zabitlch zaznivá
sten, oslovení matky; nezlámy vojín spontánním gestem vzpoury
,,rozkopne mrvu kytic..; piipomíná se ztracen;i čas dětství, kdy svět
byl podoben pohádce, a proto byl i domovem ( Krev dětství); bás-
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První sbírka Františka Halase obsahuje básně, které by bylo možno
pÍevážně označít za reflexívni; v duchu avantgardní poezie se však
vymykají tradičnímu rozlišení na básnické druhy a směŤují k čisté.
mu lyrismu bez dalšího vymezení. Náměty vycházejize zkušeností
a situací obecně lidskfch' Skličující vědomí smrti se prolíná se
vzpurnfm a kriticky vyostŤen]|'m společensk]j,m postojem, s Hala-
sovym intenzívně a spontánně žit1fm proletáŤstvím. Kolektivní
trauma doby doléhá i sem rozhoŤčen1fmi verši o padl ch světové
vá|ky (Mazurské bažiny, Neznámy voják), kde odsudek mittaris-
mu se bez potŤeby jakéhokoli komentáŤe vtěluie do drsn.Ích obrazri
zničen1fch lidsk;fch těl. V pokusu o puno.u-átické zachycení po-
válečné Evropy, v básni PaŤíži až tě nebude, se Evropa jeví jáko
zestár|y kontinent, jemuž jen revoluce načas odhalila perspelitivu
noqlzch životních možností. Pocit stáŤí a navy světa, v poválerné
světové literatuŤe nikoli vzácn! (nabízise srovnání zejména s Eren-
burgov m Trustem D. E.) a obecnf i mezi Halasovymi avantgard-
ními vrstevníky, se ve sbírce konkretizuje i v neodbytném a oěhro-
mujícím vědomí nesčísln1|ch navršenych kulturních vrstev, které
znemožřují kontakt s živou skutečností a odsuzují současnou kul-
turu k planosti a opakování. Ve stylu sbírky je tento rinavnjr tlak
naznačen množstvím kulturně historick1Ích, často vzdělanecky
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ník sám opětovně dob1fvá skutečnost, zaklínaje ji originální meta.
forou, která .obnovuje vnímání světa, podobnelako-vzpoura ob-
19"uje společenskou skutečnost. Básně jsou časio komponovány
jako Ťetězce pŤejmenování jediné věci, spíše než smyslové senzace se
však v těchto metaforách uplatřuje hodnocení věcí, v sériích obrazri
se rozvrjí souvislá myšlenka směŤující k pointě.
' Séo.ii pŤedcháze|a rozsáh|á a rozr zněiá tvorba, v níž Halas od

ohlasri proletáŤské poezie a ostŤe protiměstáck]fch satir brzy pŤešel
k exotické a velkoiněstské tematice a k hravosti nezvalovskÉho po-
etismu. V Sépii však už Halas vykračuje na samostatné cesty. še-
tkáme-Ii 99 1u n1ni' s vyzvou k bezstaroitnému veselí, je to spÍš po.
vinná splátka dobovému literárnímu heslu' Halas 

'"i 
tez ,ytiari

vlastní vztahk tradicím moderního básnictví, zněhož jep.ďsepii
vedle Baudelaira (e mu věnována báseť' (I hrobu)a teziiy ncmect1i
expresionista G. Trakl a také ranf dadaismus. Spolu se Žávadovou
PANYCHIDoU pňedstavuje Sépie v meziválečáé poezii qfznamn
bod obratu; vedle smyslovosti a psychickjm automatismém moti-
vované fantane si zno.vu vydob1fvá místo myšlenkové hledání,
subjektivní citové konflikty a usilování mravní. V.Íznam těchto
proměn mohl b1ft rozeznán až v souvislosti s dalším Halasov1im
yÝY.oj".-:.V: chvíli publikování byla Sépie většinou prr;ata;a[o
individuální projev v rámci poetistické školy; recenze V. Ňezvaja se
debutujícího básníka snažila odvrátit od všeho, čím se vymykal
poetistické lehkosti, harmonii a technické uhlazenosti. Hálašovu
blízkost poetismu zdiraziovalai Teigova typograÍická prava. -
PŤi pozdějších vydáních autor korek_t.''u,íi'u.sestavě sbírky (vy-
puštění ňady básní) její odlišnost od poetismu '"'p"r.'á,iá':'í

mc

Siréna . Vilém Závada 1932
Druhou sbírku básní vyďal Závada až šest rokri po své prvotině;
značny časov1f odstup se projevil ve velkém rozsahu sbírky i u",nu]
]! 'wh1a1it. co nejv razněji svou názorovou a uměleckou pozici.
V riv o dní bás ni M o n o l o g p o dáv á Záv ada - v p olemi ckém nai ázání
na titulní báseř prvotiny PANYCHIDA - historii svého lidského
a n,áz7yo.v9h9 zrání: vystÍízlivění z děts[fch snri (na pozadí ostŤe se
vrlvajících dojmri z rodného prrimyslového krajě poo nestyoam1j
i z mladistveho opojení životem ve znamení apoilinai.ovsk.éio;";i"
je v okamžiku uzrání nahrazeno vrilí nést bŤemeno lidskosti, pro-
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hlédat k trpkému jádru věcí, čelit marnosti a smrti. V následujících
oddílech Pašijovj, t!,den a Nostalgie je lyrickf subjekt zce|a stržen

k rizkostnému zkoumání tragick1fch stránek lidské existence; tento

riděl se opětovně hodnotí jako něco, co zbavuje prožjtek bezpro-

stŤednosti, a tedy ijako zavrženía prokletí deformující cel! niternf
život (básně De profundis, Na poušti aj.). Touženlm protipÓlem

zayržeinectví je spontánní a tvoŤivf pŤístup k životu, Závadovi
spjatf s nepoiušenou krajinou venkova a sebeuplatněním v tělesné
pía", ( aa'iil, a sedlák) a také se schopností naivní náboženské víry.
_- v oddíle Městské krajiny a dvanáctidílné samostatné zaÍazené
báslí Desperados se odhalují širší sociální souvislosti zavržení
a beznaděje. Je tu pŤedevším v novych a nov..fch motivech s vášni-
vou kritikou pŤedváděna karikatura moderního velkoměsta, jeho

barri a bulvárri a jeho vyprahlfch, vykoŤeněnfch obyvatel; velko-
město je proZávaďuparazítním tvarem, kter1f je v básníkově mo-
delu svěia protikladem jak prumystového kraje, tak rolnického
venkova. PÍizračné postavy pňíživnického světa (obchodní agent)
se stávají vtělením ďábelské moci, vidění krutlch a odpornlch reálií
se stupřuje do rozměrri apokalyptického m tu. Této stylizaci na-
pomáhá neustále pŤítomn1f morální komentáŤ básnického subjektu
zalykajícího se hnusem a zoufalstvím i rizkostí' zda z těchto pro-
pastí propadl;fch ďáblu je ještě možné najít nějaké q|chodisko.
Šubjektivní hledání cesty se odehrává v kulisách odvozenfch opět
z ostravské krajiny deformované moderním prrimyslem (závěr
básně Desperados), Ostravsko je však i dějištěm hoŤklch vljevri ze
soudobé krize a nezaměstnanosti, které rístí v poznáni, že stan.i svět
je odsouzen k zániku; tentokrátje to vysloveno stŤízlivě, bez pate-
ticklch stylizací (báseř První máj). - Následující oddíl obrazy
z války piináší kromě konkrétní vlpovědi V zázemí za války s pÍi-
značnlm motivem odchodu otcťr vojákri (ZávadÍn otec ve válce
zahynul) delší báseř oslavamíru, která je situována do PaŤíže v den
v1fročí vítězství; uplynulá válka navždy deformovala všechny své
ričastníky, její hrrizy jsou aktualizovány hrozbou války nové. -

V oddílu Svatojanská noc pÍichází jakési uklidnění v reflexích
o ridělu básníka, ve verších intimních (v básni Bez milosti vědomí
nevyužitlch Životních možností, nespokojenost s civilizací ahrtpa
marnosti jsou uchlácholeny pŤítomností milované ženy) a pÍíIeži-
tostnlch (PohŤeb básníka, tj. o. Bíeziny). - V šesti básních oddílu
Epilog se znovu objevuje téma zklamání z racionálního zkoumání
světa a lidského srdce (PlatÓnova jeskyně/,. expresívní zpovědi
pŤecházejí ve stesk a hoŤkou moudrost, pŤevládá lyrická melodizace
(Finále, Rozloučení) ' Verše návratu k rodnému venkovu ristí do
motivu pŤíchodu tvtirc ,,nové vlasti.. chudé a líbezné (odkaz).
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Pro složitě komponovanou sbirku uŽivajici několikerych styli.
zaci je nejpÍíznačnější spojení patetického kazatelství, které všemi
prostŤedky stupřuje expresivitu vášnivého morálního tázáni
a hodnocení (autor sám nazva| své verše ,jeremiádou.. tj. náŤkem
starozákonního proroka), s nakupeninami drasticky nahromadě.
n1Ích pňíznak i zkázy. obraznost pŤejmenovává a monumentalizuje
tyto rilomky reality s využitím motivri z moderní techniky, z kĚes-
ťanské i antické mytologie; nejcharakterističtější však jsou pŤed-
stavy ze sféry geologick ch procesri a katastrof, což zŤetelně vypo-
vídá o sepětí lyrického subjektu s haldami a struskami ostravského
kraje' Sociálně konkrétní situace se tak pňipodobřují neodvratné-
mu pŤírodnímu dění, ale tato naturalizace není nikdy dovedena do
konce, cesty pro lidskou aktivitu nejsou definitivně uzavŤeny. Píe-
vládáJi pŤesto dojem chmurné těžkomyslnosti, je to zprisobeno
mj. i záměrnou těžkopádností a nerytmičností této poezie: záp|avě
projevri rozkladu není subjekt s to vzdorovat ani adekvátním vy-
naložením energie tvárné a kompoziční a jeho dočasná bezradnost
je sugerována i popisností. zejména v rozsáhlejších básních. Vyt!-
kalaJi kritika autorovi tuto popisnost (Šalda. Píša), vytfkala mu
tedy i slohov1f prvek obsahově funkční a umělecky zdrivodněnf.
Zárovei však se i autorovi ukazovalo, že Siréna znamenákrajni
bod a že další cesta stejnfm směrem je těžko možná;v da\šiZá.
vadově poeziijde slohové oproštění a zpŤesnění v1fběru ruku v ruce
s vyhraněním perspektilry ideové.

V Siréně se Závada definitivně odpoutal od poetismu svého star-
šího pŤítele V. Nezvala. Spolu s F. Halasem (KoHoUT PLAŠÍ
SMRT) dotvoŤili novou koncepci moderní poezie, navazující na
Baudelaira, na dekadenty a symbolisty a inspirující se nejen smys-
]ovou a fantaskní stránkou jejich obraznosti, ale i jejich myšlenko-
vfm aktivismem, jejich schopností deformovat jevovou stránku
světa tak, aby vystoupilajeho rozpornost i krizové situace subjektu.
Pro Závaďu se stává v této době ve|ice závažryfm dědictví o. BŤezi-
ny; v jeho jménu hájí proti poetismu myšlenku jako zdroj poezie.
Do jisté míry se také sbližuje se soudobymi katolicklmi básníky,
i když jejich cesta k harmonizaci pŤedem dané a jedincem pouze
pŤijaté mu zristala vzdálená.

Text jednotliv1fch básní Sirény' jak ukazují jeho rané podoby
v časopiseck;|'ch otiscích, Závada několikrát velice podstatně pŤe-
pracoval. Sedm básníještě pŤed Sirénou vyšlo bibliofilsky pod ná-
zvem Pašijovjl tj,den (193|; sestava se nekryje se stejnojmennym
oddílem definitivní sbírky). - Další zásadní proměnou, drastickym
zkrácením a zcela novu stylizací prošla sbírka v novém vydání
z r. 1950; snaha o oproštění, v razovou lakoničnost a ideovou
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iednoznačnost vedla ke vzniku textu zcela odlišného od privodní Si-
iény. v souborném vydání básnického díla se autor naštěstí vrátil
k historické podobě sbírky.

Skleněnf havelok -
Vítězslav Nezval Í932
Rozsáhlou básnickou sbírku o sedmi oddílech uvádí jako prv!
z nich delší básei Signál času,kteráje vlastně dovětkem skladby
Edison z sÁsNÍ NocI (také k nim byla v dalších vydáních pŤiňa-
zena) akterá vznikla pod dojmem rozhlasové zprávy o vynálezcově
smrti (podtitul básně je Panychida za Edisona). PŤestože tvarem
verše S ignál č asu na EdiS onabezprostňedně navazuje, harmonizující
a oslavná plynulá intonační linie je tu již nejednou rozčeÍena hoň-
kou ironií. Velká osobnost, která symbolizovala nejlepší snahy
moderního věku a jeho m;ftus neustálého pokroku, je konfronto-
vána s obrazem světa, jenž je,,šílen1f jak harém.., s tíživou generační
zkušeností, která nedovoluje piijmout skutečnost jako rozumnou.
Programovf závěrečny verš ,,Usínám a všechno ostatní je sen!..,
kladoucí ve vášnivém rozhovoru s potomky a v obraně vlastní po.
etiky proti fantasmagorii skutečnosti pravou realitu snění a básně-
ní, je tak bezprostňedním rivodem sbírky. Její nejrozsáhlejší částí je
pestr;f oddíl Lyrika s v'.imluvnfm podtitulem ,,Básně, písně, po-
pěvky, Ťíkadla, hŤíčky, verše do památníku... Je pln1f okouzlení nad
p vabem elementárního lyrického tvaru očištěného od literárnosti.
Nezval je uchvácen možnostmi, jež nabizí hra se slovy ( Nezodpo-
vědné věty, Kalamb ry), od logiky osvobozená spontánnost ryimu
(Tildenní dny, Měsíce, Čísla, Znamení). H|edáni,,prvotního vku-
su.. je zde současně velice pŤirozeně spojeno s proklamacemi poli-
tického (optimismus] nebo uměleckého ( Asentimentální) ídeá|u.
oddíl uzavírají básně věnované autorovym pŤátelrim ( Karel Teige,
Vladislav Vančura, Josef Šíma, Konstantin Biebl, Vilém Zdvada,
Roman Jakobson). Po oddílu 8 text k negro blues, těžících ve svém
risilí o sociální lyriku z podnětu bluesové písně, následuje oddíl
Skleněnj, havelok, charakterizovan;f podtitulem jako o,poezie, sny,
texty... Zahrnuje básně objevující poezii všednodenní skutečnosti
nazirané z neobvykllch hlri (BuŤinka věnovaná Voskovci a We-
richovi, Havelok) a automatické texty obdobně aktualizující
jazykovou skutečnost experimentální tvorbou osvobozenou od
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kontroly racionálního vědomí (Noc, Levitace).- od'dí| Antilyrť
ka, ,,poezie protestu, revolt' v!zvy,,, vytváŤí protějšek Ťíkadlové
prostotě Lyrtky , těží z poet1čnoti nevázané vfpovědi ,,bez grimas..
(,,prostě vypravovat jak zapomenuté umění..); zdánlivě prosté pro.
zaické sdělení se stává básní. objevují se tu opět portréty básníko-
vych souputníkri z Devětsilu a okolí ( Vyzvání pÍátelftm) abásnícky
nekrolog Majakovsk!, v Praze (věnovan]f R' Jakobsonovi); celou
část uzavírá apelativní politická poezie ( Nutnost revolty, Revolta ší-
lenství, Budoucí válka) a proklamace nov'-ich vztahi mezi lidmi
(báseĎ Tyranie nebo láska, provokativně pŤipomínající mar\fze de
Sade). Ještě zcela v tradici poetistickfch dvacát1fch let pŤináší sbírka
také filmov1f scénáÍ Procházka citlivého měšťáka a co tomu Ťíkal kttú.
Knížka končí delší básní Rozvrat podzimu, označenou jako Meta-
metafora; je psána voln;|'m veršem blízklm verši většiny textri An-
tilyriky a nabízi nové, od tradic odpoutané vidění krajiny, které
krajinomalbu pňetváŤí v tiživy a zneklidĎující piízrak.

PŤes značnou rozmanitost jednotlivjch textri ba v jistém smys-
lu právě skrze ni - sjednocuje q|'znamovou v'-fstavbu knížky téma
života nespoutaného žádnlmi vnějšími konvencemi, svobodného.
Tímto jednotícím principem, kter;y buduje novou celistvost rozru-
šováním nejrriznějších stereotypri v nejširším smyslu slova, spole-
čenskfch, uměleckych' biologick1fch, se Skleněny havelok dostává
do těsné blízkosti francouzského surrealismu (už název odkazoval
k motivu zpr6zy Nadja A. Bretona, vridčí osobnosti surrealistické-
ho hnutí). Poezie se stává v této logicejakousi všezahrnující revol-
tou; proti epoše soukromého vlastnictví a jeho deformačního tlaku
na lidskou citovost, proti racionalismu, ve kterém je spatňován plod
moderní doby, proti sociálním institucím a sociálním normám
znevolĚujícím lidskou pŤirozenost, proti všem podobám zmecha-
nizování vztahu člověka ke skutečnosti. Tato pŤedstava spojuje sa-
tirickou lyriku ironizující životní ideál měšťáctví (Líné pobrouká-
vání žen, sonety Měšt k a Fetišista v oddíle Lyrika) s milostnou
poezií stavějící do protikladu k ženě manželce ,'svobodnou.. ženu
milenku a s básněmi, v nichž je zkonvenčnělá skutečnost ozvlášt-
Řována perspektivou dětského vnímání, jazykovlm kalambťrrem
a formálním experimentem. Nezvalova revolta je obsažena i ve
všudypŤítomném risilí rozrušovat literární tradici - zvlášť zňejmé je
to tam, kde je pŤedstava tradice prostŤednictvím tvaru také pŤímo
polemicky vyvolána, tedy ve znělkách, rondelech, ritornelech apod.
Proti zdánlivé racionalitě norgm' která se jeví nerozumná, je kla-
dena iracionalita jako esteticlf a ve sv1fch drisledcích i etick! prin-
cip. Je nastolována často návratem k pŤedracionálnímu stadiu bio-
logického v1fvoje člověka, k dětství, v němž je spatŤován současně
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zárodek jíné,zatím ještě společensky nenaplněné varianty lidského

vÝvoie kě štěstí. Prosazuje se zde pňedevším jako schopnost nahlížet

skutěčnost mimo ustálená recepční klišé, jakoby ve stavu zrodu,

kdy logické spoje mezi věcmi z stávají ještě neznámé a nahrazuje je

nái|é a nečekané setkání, spoj estetickf. I vriči literatuie a jazyku

zauiímá básník roli velkého dítěte, pro které je jazyk i literárno
pŤeámětem hry. Současněje však raciona[ta destruována i pokusy
b automatické texty, poezií psanou s programovym vyloučením
rozumové kontroly amající tak zachytit nahodilé souvíslosti pŤed-
stav v básníkově vědomí a podvědomí. Básnická technika se
v těchto krajních piípadech blíží snu, jehož alogičnost a ztajená
symbolika se stávají driležitlm inspiračním zdrojem' Ve svém
hrnu,,revolta prott zvyku.. dovršovala pŤedstavu české avantgar-

ďy 20' Iet o poezii jako osvobodivém gestu vnitŤně spŤízněném se
sociální revolucí, která v budoucnu vyvážeé|ovékazpout zotročení
buržoazni společností.

okolnosti, zakterych Skleněnf havelok vznikl, sám autor poci
ťoval jako mimoŤádné a z jejich bizarnosti vyvozoval i ,,bizarnost..
knížky (v Píedmluvě k dosavadnímu dílu v druhém vydání sbírky
Most, aIe i později v memoárech Z mého života). Sbírka byla na-
psánaz podstatné části o prázdninách l93l v Dalešicích, kdy bás-
ník, místo aby odjel na plánovanou cestu ďoPaÍtže, se náhle vrátil
od autobusu a na cestu rezignoval. Unik ze Zvláštního duševního
stavu (,,Nevíš, co $ys hledal v dálce a nablízku není nic, čeho se
uchopit..) mu nabízí poezie. ,,Jsi št'asten, dobraljsi se konkrétního
světa, podivně všedního, chvílemi se ti zjevuje jako Ťíkadlo, navště-
vuješ v duchu perverzní oficíny. Věšák tě drásá svfm tajemstvím
právě takjako buŤinka' na kterou sis po léta nevzpomněl, ajako ha-
velok. Zachutnaly ti věty bez rytmu. Tajemná sdělení udivující svou
prostotou se mění vzápětí v kalambrir...

Reakce kritiky na knížku byla rozporná. Jakkoliv kompozicí
navazovala na volné antologie typu PANTOMIMY, zďáIa sebyt až
pňíliš ,,nejednotná a nesoustavná.., pŤičemž volnost stavby nebyla
obvykle pňíjímána jako součást celkového záměru. Teprve pozdější
pohled na knížku - poučenf už ze souvislosti s dalšími Nezvalo.
vfmi sbírkami z té doby (Pět prstú, |932; Zpáteční lístek,1933) -
podtrhl v jejím tvárném risilí pŤedevším hledání nové konkrétnosti
a prostoty na stranějedné a odbojné sociální gesto na straně druhé.
V mnohém (v inspiraci Freudovou teorií sn , v experimentu
s automatickymi texty, v pohledu na podvědomí jako na místo, kde
se odkr1ivá vlastní, autentick! smysl skutečnosti apod.) už Skleněn!
havelok pňedjímal Nezvalriv - i organizační - pŤíklon k surrea-
llsmu. vm
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Slavík zpívá špatně .
Jaroslav Seifert 1926
Čtvrtá autorova sbírka;její titul, citát z Jeana Cocteaua, ji současně
pŤedznamenává i jako moto-. V l. vydáď byla věnována svému
ilustrátorovi, malíŤi Josefu Símovi. Básně rivodního oddílu ještě
udržují poetistické téma moderního světa jako gejzíru neb1ivalfch
dojmri a rozkoší, ale stále častější vpád motivri zmaÍI1 často vy-
jádŤen;fch v emblémech romantickfch rekvizit (edovatá moucha,
pavouk), už odhaluje uvnitŤ skeptickou vědoucnosI (Měsíc na
kŤídlech, Píseř o smrti, Paraván). Druh! oddíl shrnuje básně,
v nichž oživá vzpomínka na vá|ku ( Staré bojiště ) ; jejich tragick1f
ráz podtrhuje místy i žámovy odkaz k baladě - buď pŤímo, nebo
jen v náznaku nahrazujícím její dějoqf obrys trsem pŤíznačn ch
motivli (Balada). Závěrečn!, tňetí oddíl k tématu světové války
jakožto krize moderního světa dodává kontrapunkt v obrazech
rodícího se ,osvěta nového.., sovětského Ruska (Moskva, Píseú
o Moskvě, Město Leninovo). Mezi nimi zaujímá vyznamné místo
básnic\f nekrolog Lenin, monumentalizující postavu vridce prole-
táŤské revoluce. Poslední verše této poslední básně sbírky ji také
kruhově uzavirajipŤipomenutím titulu a mota: ,,Pro smutek světa,
/ mrij drah! básníku, / slavíci zpivaji špatně...

Už v první části, veršovou technikou i obrazností těsně spjaté
s pŤedchozí čistě poetistickou sbírkou NA vLNAcH TSF (|925),
jde Seifert nad těsnf program českého poetismu. Zněho tu zristalo
tvárné rísilí organizovat složitá zrcadlení a pŤekvapivá setkání
vzdálen1fch motivri, ale jejich v1fběr se už značné vymyká z krajně
omezeného repertoáru skupinové poetiky. Melancholie, pŤedtím
pŤítomná jen stopově a jako součást smyslovlch extází, už zce|a
proniká vesel1fm mumrajem umělého básnického světa dvacátfch
let. Vědomí plynoucího času, jak osobního - ve vtíravém motivu
smrti, tak dějinného, rozbijí idylu hravého opojení moderním ži-
votem a civilizačními požítky (''Nejvyšší rekord závodnici l je
smrt!.., ,'Smrt hangár míru.., ,'Musíme umŤít i i když se nechce..).
Jako vykupující hodnota hoŤkého poznáni se tu objevuje domov,
proti odstŤedivjnn qfpravám za ,,všemi krásami světa.. tu náhle
stojí dostŤedivé tíhnutí k jistotě neměnnfch hodnot tradičních: ,,b;ft
doma' samoten, když známá píseĚ zní mi ve větvích.., 'jen usnout,
usnout jako usne had l a najednou se doma probudit... V těchto
novych souvislostech se Zlovu vracejí dvě velká témata Seifertovy
prvotiny MĚSTO V SLZÁCH, nyní však již bohatší o novou zku-
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šenost. Jedním z ních je téma války, tentokrát spjaté - v dobově
zvlášť silně pociťované disonanci - s Mekkou moderní poezíe,
Francií (,,Nikoli lž PaÍíž nebo C6te d'Azur' njbrž hoíící Ver-
dun..... Ííká o té změně kritik A. M. Píša). Druhé téma, revoluce,
ieště rozverně pojaté v básni 14. červenec (využívajicí slovní hŤíčky
marabu- Mirabeau, tj. Honoré Gabriel de Riqueti' znám! Ťečník
apo|itlkzéry Velké francouzské revoluce) se již se vší vážností plně
rozvijí v závérečném sovětském cyklu jako téma revoluce vitézné,
která smetla starou epochu (,,Znak moci, carské jablko, Ieží tu ga
zemi f červivé a shnilé..), ale současně jižtéžpatÍi minulosti (''Byla
to revoluce. Toťvše..)' Nad její slávou a pátosem se dravě, ale věcně
pozvedá všední moskevsky den (LI Matky boží iverské). Celkoq|'m
postll.lcl-ll vyznamovych složek se tak ve všech rovinách sbírky vi-
dění světa prohlubuje, je komplexnější a ostŤejší, oprošťuje se od
vychozího, často až chlapecky stylizovaného odbojného romantic-
kého gesta' ale i od očarování světem tvoŤen1fm básní.

Jaroslav Seifert svou čtvrtou sbírkou vytvoňil spěšnou syntézu
dvou poloh své dosavadní tvorby, v níž smíŤil zdánlivě nesmiŤitelné:
vstŤebal a strávil podněty poetistické avantgardy, pÍekonal její
omezení a znovu nastolil palčivé otázky své prvotiny. J. Fučík
v doslovu tuto proměnu charakterizoval v1fstižně:. ,,Město v slzách
je stavěno z víry, ze slov a elánu. Slavík zpívá špatně, protože
porozuměl. Tam vedla v činy a nesla zdvižená vlna revoluce. Tady
vede poznání... StŤídmost posledních veršri je trpká a mužná. Je to
rozdíl snu a pŤesvědčení... obdobn! postoj zaujala také většina
kritiky, která shodně konstatovala pčelomov! ráz sbírky. Sv1fm
pŤehodnocováním avantgardního qfchodiska nebyla Seifertova
knížka ojedinělá, tento proces signalizovala i Halasova SÉPIE,
Závadova PANYCHIDA, Holanova prvotina Blouznivil vějíŤ aj.
V užší historii autorské stála sbírka na rozcestí mezi tíhnutím
k aforistické stylizací a pregnantnímu obrazu na straně jedné a vláč-
nou melodií; tato melodie irŽ napovídala pŤíznačnou seifertovskou
intonaci pŤíštích sbírek, jež téma hledání pevn1fch záchytn;fch bodri
ve skutečném, neiluzívním světě doprovázela i stylovjlm pŤíklonem
k tradici české poezie, k písřovostijako elementární a živelné po-
době básnictví (zvláště se tu uplatnil vliv lyriky Karla Tomana).

vm
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Slávv dcera .
Jan Kollár 1924, 1832

V prvotní podobě pŤinášeta Slávy dcera l5l sonetri rozdělen1Ích do
tŤí oddílri a namanyc\podle tŤí Ťek, orientačních bodri básníkova
návratu zJeny apŤes Cechy domri do Uhen Zála (Sála)' Labe, Du-
naj. KaŽdy oddíl obsahoval pŤesně padesát znělek. Závérečny ne-
číslovan1| sonet je básnicklm posláním, pozdravením ,,Tatran m..
(tj. slováklim) a Cech m.

Do čela Slávy dcery je postaven časoměrnfm elegicklm disti-
chem psanf PŤedzpěv, Je to pateticky Ža|ozpěv naďzkázou Slovanri
na německém izemi, stŤídající stesk a melancholií s vášnivou ob-
žalobou, budovanf na citové emfází, prudkém stŤídání Ťečnick;fch
zvo|ání a Ťečnick1fch otázek, objektivující - za vydatné pomoci
tradičního titvaru antické poezie - subjektivní reflexi v obžalobn;f
projev básníka soudce, proroka, slovanského pěvce. Programovy
závěr pŤedjímá obrat slovanské věci: ,,Čas vše mění, i časy, k vítěz-
ství on vede pravdu; / co sto rokri bludnlch hodlalo, zvrtne doba...
Vydání bylo označeno jako vydání druhé, dvě tňetiny sonetri zaŤa-
zenych do Slávy dcery byly vydány již ve sbírce Básně z roku 1 82 l .
Název a nová kompozice však privodní cyklus sonetri pŤetváňely ve
zcela jiné a originální dílo. Pirvodní celek - dvojčlennf milostn1í
cyklus rozštěpenf meztpoezii milostného štěstí a poezii stesku nad
ztracenou láskou - byl nejen rozšíňen o nová čísla, ale současně
spojen novou osnovou. Do čela I. zpěvu byl umístěn sonet pro celou
stavbu nové koncepce nesmírně drileži|f: na prosby zhanobené
matky Slávy (zosobněného slovanství) uvažují bohové o nápravě
historick;|ch kŤivd na Slovanech, až konečně na podnět Lady stvoŤí
Milek dívku nevídané krásy, která je v následujících sonetech zto-
tožněna s básníkovou milenkou a pojmenována jako Slávy dcera.
PŤedmět milostného citu obdaŤen1f konvenčními básnick1fmi atri-
buty zbožštění je nově vnímán jako syntéza, v níž se ,,všechněch
Slovanek / objímají ctnosti, krásy, vděky.., proměĎuje se ve v sost-
nou slovanskou hodnotu, a tedy hodnotu nadosobní. Drama lásky
a rozchodu milencri je vbudováno do celistvého plánu pohybu ly-
rického hrdiny slovansk rn světem, jeho prostorem i časem, ktery
se jen vnějškově váže na trasu Kollárova vlastního návratu z Jeny .
V iI. zpěvu vede cesta pŤes Lužici do Čech' které se hlásí u Prahy
chmurnou pŤipomínkou bělohorské katastrofy (LXID a jsou pňed-
Staveny lokalitami Vyšehradu, Kutné Hory, Krkonoš a Sumavy,
Ťadou historick1fch i bájeslovn1fch postav od Libuše pŤes Václava
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IV. a lazebnicíZuzanu až k ,,tichému géniovi..Josefu Jungmanno.

vi. iehožiméno ,,vděčně bude jmíno.., dokud bude státi Slávie. PŤes

Moravu-(méno Svatoplukovo tu evokuje někdejší slávu Velké

Moravy) vede cesta na Slovensko' charakterizovanépÍiznačnou si

luetou Tater. obraz Míny-Slávy dcery' kter! básníka cestou pro-
váze|,se objevuje pakještě naléhavěji v samém závěru skladby, kdy
se zbožštělá milenka ozyvá z nebes, z míst, ,,kde choť, sestra jedno

znamená*, a slibuje shledání milujících se na věčnosti. Elegick m
tÓnem skladba také končí, básník se rozžehnává se svou lyrou, smi-
Ťuje se se smrtí a prosí následovníky, kteŤí kráčejí ',zpěvnějšími
kraji.., aby ji pŤeměnili v harfu cestou ,,z Pindu na Sinaj...

PŤes toto okáza|é rozloučení s poezií pŤineslo další vydání z roku
1832 podstatné rozšíŤení textu - počet sonetri zpěvri I-III se
zmnoŽL|na 388 znělek a navíc pŤibyl ještě zpěv IY. Léthé aY. Ache-
ron celkem s 22] zné|kami, v nichž po pŤíkladu Dantovy Božské
komedie pÍecházi ve svém základu reá|ná, pozemská pouť v pouť
mystickou: slovanskym nebem v Léthé a slovanskym peklem
v Acheronu; zde jsou jednoznačně a definitivně zhodnoceny
osobnosti, které patŤily či zvnějšku zasáhly do slovansklch dějin.
V 3. vydání z roku 1845 pŤibylo pak jížjen 7 znělek, ve 4. vydání
(|852)23' Současně dodal Kollár v textu básnické skladby mimo-
ňádně rozsáh|y V|lklad čili PŤímětky a vysvětlivky ku Slávy dceŤe
(l832)' kter1i vysvětloval a doplĎoval bohat1f svod mytologického,
historického' zeměpisného, literárního a archeologického materiá-
lu skladby a pÍedstavoval jak si most k naučnym pracím auto-
rovym. Zmínky se ve Slávy dceňi dostalo obrovskému množství
slovanskych reálií, četn1ím historickfm událostem (mj. požár
Moskvy r. l8l2) a osobnostem (lužickosrbsky kníže Miliduch,
markrabě Gero, Ivan Hrozn5Í, Justinian, Komensky, Tycho de
Brahe, Cyril a Metoděj, Jaroslav ze Šternberka, Karel starší ze
Zerotína, Koperník, Napoleon Bonaparte, polsk:il revolucionáň
Tadeusz KoŠciuszko, Karamzin, Prokop Diviš,,hromovodny..,
Lajos Kossuth, Puškin, Jánošík, Goethe' Schiller, Herder, anglickf
pŤekladatel české poezie John Bowring, Newton, ,,čachtická paní..
AlŽběta Báthoryová, Franz Schuselka - českoněmeckf publicista
a politik, slovinsk1Í filolog B3rtolomej Kopitar, polsk! lexikograf
Samuel Linde, Dobrovsky, ŠafaŤík, Jungmann, Hanka' Čelakov-
sk! a mnozí další).

Yychozí cyklus milostné poezie byl v novém uspoŤádání pŤebu-
dován v novy celek s vyraznymi mytologicklmi rysy. M1ftus byl
nasáván do tematiky jak odkazy k slovanskému - většinou jen
hypotetickému či fiktivnímu - bájeslovnému materiálu, tak po-
stupn;|'m budováním panteonu bohťr, do kterého byla včleřována
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vedle Lady (Venuše), Milka (Amora, Kupida) postupně stále více
Sláva, chápanáteď j1žnejenjako zosobnění Slovanstva, jako Slávie
dobové české poezie a publicistiky, ale jako ,,bohyně Sláva.. -
pŤedpokládaná postava dávné slovanské věrouky (argumenty
k této mytologické fikci snesl Kollár v práci Sláva bohyně, l839).
osobní milostn1f cit' jehož upŤímná vášnivost a tragická hloubka
pŤekonávala všechno, co v dobové české poezii na počátku 20. let
zazně|o, byl v plánu Slávy dcery zapojen do zklidřující, racionální
koncepce souhrnné v1fpovědi o stavu slovanského světa, konkrétní
lidsk! prvek ustoupil proklamovan;|m hodnotovfm univerzáliím
obrozenské ideologie, básníkova cesta z ciziny do vlasti se stala
trajektorií vedenou prostorem hodnot, nejen od milenky ztracené
k milence nalezené, od lásky tělesné k lásce nadpozemské, ale pŤe-
devším od Slovanství deptaného ke Slovanství vítéznému. Pohyb
od Sály k Dunaji se pŤeměnil v pohyb slovanskym světem v čase od
dávné minulosti až k budoucnosti, v prostoru ze Západu na V1f-
chod' S tím, jak intimní složka skladby nabfvala schematické po.
doby, pozb val osobních rysri také obraz básníkovy milenky; ta se
změnila v alegorii slovanské ideje: její privodní pojmenovánív Bás-
ních- Mína (ež pak Kollár vysvětlovaljako zkrácené,'milenka..)
je stále častěji vytlačováno označením Slávy dcera, které zapojeni
milované bytosti do utváŤeného slovanského panteonu v.fslovně
vyjadŤuje' Pohyb textu od cyklu sonetri z Básní pŤes Slávy dceru
z roku 1824 až k Slávy dceíiz roku 1832 byl tak vlastně ve všech
rovinách díla nesen od konkrétního a individuálního k nadosobní-
mu, k normě. Na jedné straně se ,,lyrická dokonalost.. (J. Jung-
mann) sonetu - titvaru ve stopách Petrarkovych pociéovaného
pŤedevším jako tvar milostné poezie, vybudovan! na rozmarném
napětí symetrie a nesymetrie a dovolující nečekané pointování -
pňeměĎuje v automatizované, mechanicky dodržované schéma,
pŤedevším metrické, jež by nekladlo odpor potŤebné tematické šíŤi
encyklopedicky rozvůeného plánu skladby. Na straně druhé se
osobně silně zabarvená citová vfpověď zmítaná rozpornymi váš-
němi rozpouští v poklidné a rozporuprosté ideové soustavě, která
jako by kodifikovala zák|aďni teze obrozenské ideologie sqfm
pŤesně vyhodnocen;fm r".fkladem slovanské skutečnosti, slovan-
skou charakterologií počínaje a jednotliqfmi dílčími emblémy (lípa
jako slovansk1f strom) konče. Toto směŤování k normě bylo silou
i slabostí Kollárovy Slávy dcery; stala se nesporně dílem, které
nejcelistvěji a v umělecky svrchované podobě vyjádŤilo program
a postoje vrcholného národního obrození' ale současně zristala -
alespoř jako celek - až pňíliš spjata s jejich historicky omezenou
platností.
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První sonety Slávy dcery vznikaly za Ko|Iárova pobytu v Jeně
7Íeimépod vlivem dobové německé sonetové horečky), kde básník
ist7-l8ts studoval, za návratu do Pešti a pak prvním rokem
peštského pobytu' Jejich stylizovaná milenka měla životní pŤed--obraz, 

jímž byla dcera evangelického pastora Friederika Schmid-
tová (pŤetvoÍení německé dívky v Slávy dceru, motivované rídaj-
nlm slovanskfm privodem rodu faráŤe Schmidta, se opíralo
o dobovou symboliku ,,rituální.. odplaty za spácbané,,historické
kŤivdy.. německého národa: ,,ona pak jest tichf beránek, kten.i, sní-
má krajri těchto hňíchy..). Sonety tvoÍily samostatn oddíl nazvanf
Znělky nebo Sonety ve vydání Básní, které v Praze poŤídil roku l 82 l
Josef Jungmann, vyloučiv pŤedem některé básně z obav pŤed cen.
zurou; cenzurní zásah postihl pak i další básně z pŤedloženého ru-
kopisu - mimochodem i známou báseř Vlastenec. Zatímco byI
rukopis posuzován, posílal Kollár další sonety, aby jejich počet
doplnil na sto, vydavatel všakjiž cenzurní Íjzenl'nezdržoval, takže
vycháze|y časopisecky v Dobroslavu a v Cechoslavu. Elegie nad
osudem německfch Slovanri - pozdější PÍedzpěv -byla odeslána
Jungmannovi roku |822 a šíŤila se pouze v opisech' Roku 1824,
poučen obtížemi s pražskou cenzurou' vydává Kollár rozšíŤenj
cyklus sonetri i s PŤedzpěvemjako Slávy dceru v Budíně, dnes Bu-
dapešti. Stejnějako pŤedchozí Básně, i nové uspoňádání sonetri ve
Slávy dceŤi vyvolalo nadšen;f ohlas jungmannovské vlastenecké
společnosti, jenž však zristal omezen na dokladY-soukromé, do-
chované vesměsjen v korespondenci (Jungmann, Celakovsky, Sa-
faŤík, Blahoslav aj.), pod jejich vlivem se vzedmula také celá vlna
znělek v soudobych česk1fch periodikách (Celakovsk1Í, Chmelen-
sk!, Vacek-Kamenick!, Šnajdr aj.). První recenze se však gbjevila
poměrně pozdě. až v roce l83l - napsal ji do Casopisu Ceského
muzea F. L. ČelakovskÝ. Uplné vydání z roku |832 - označené
pŤíznačně jako ,Jyrickoepická báseř.. - bylo již pŤijato s jist1Ími
rozpaky (sám Celakovsk;f v dopise Kamarytovi nespokojeně
konstatoval, že sto pěkn1fch sonet privodní verze Se v nové ,,té.
měŤ... utopilo.., a vytkl Kollárovi, že ,,filologicky začiná básnit -
a básnicky filologuje..). Tiskem tyto rozpaky vyslovil Chmelenskf
v Časopisu Českého muzea roku 1836. Současně všakjiž Slávy dce-
ra sama nabyla v té míňe podoby tabuizovaného sankta, že kritick!
postoj narazil na pŤíkr&odmítnutí (,,Kdo na ni plije, tomu sliny
zpátkem na vlastní tváŤ padají; kdo se jí nečistou rukou dot1fká,
špiní národní naše paládium,.. Květy l839). Slávy dcera pronikla
poměrně brzy i do cizichÍečí (německé a anglické pŤeklady sonetri,
polsk1Í pŤeklad celé knihy aj.), ovlivnila poezie jihoslovanskou
a zvláště slovenskou (štrirovci pŤes prudk1f ideovj konflikt se ke
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Kollárovi nepŤestávali hlásit jako k velkému pŤedchridci). Dnes
klasické dílo české i slovenské literatury (existuje mj. i nedávn1i slo-
vensk1f pŤeklad Feldekriv - Dcera Slávy) bfvá obvykle vydáváno
na záktaďě vydáni roku 1824, ediční praxe současně neakceptuje
jazykové zvláštnosti, které Kollár zaváděl od vydání z r. l 832 a kte-
ré plynuly zjeho pŤedstav o libozvučnosti Ťeči a z celkového postoje
k dobové spisovné češtině

Slezské písně . Petr Bezruč 1903, 1909
Slezské písně znamenají pro čtenáŤe mimoŤádn1f zážitek. Mnoh1f
z nás si dodnes svou pŤedstavu o dramatičnosti národní a sociální
situace na pŤelomu století dotváŤí s jejich pŤispěním. Nacházíme
v nich mnohostrannou, celistvou a strhující stylizaci autorovy zku-
šenosti zjeho vlastního rodného kraje. Sám subjekt autor v, kter;f
se takŤka nepochopitelně vynoňil z anonymity potlačovaného lidu,
byl a dosud je obklopen ovzduším záhaď a často fantastickfch
dohadri. Prožitky ve sbírce tlumočené mají vzrušující obdobu
a pokračování v okolnostechjejího vzniku i v prriběhujejí brzděné,
sam m autorem narušované prezentace veŤejnosti.

Slezské písně vznikaly dlouhá léta a v závéru své tvrirčí historie,
tj. zhruba koncem dvacát ch let, pŤedstavují pestr! soubor bezmála
celé životní tvorby svého autora, s kompozicí vypovídající spíše
o okolnostech formování knihy než o jednotném poÍádajícím zá-
měru. Jejich umělecky nejprisobivější a společensky nejzávažnější
jádro tvoŤí něco pÍes padesát básní vznikl1fch v krátkém časovém
ridobí na pŤelomu století (1898-l900). Ve Slezsku, které se tehdy
prudce prrimyslově rozvíjelo a zátove , zristávalo hluboce zaosta|é
po stránce sociální a kulturní' nab1fval titisk cizojazyčného panstva
zvlášť kruté, násilné podoby; zaostalost ještě zesilovala možnosti
ničím neomezeného ritlaku lidovfch vrstev a spolu s odnárodĎo-
vacími tendencemi sociálně nadŤazen ch tŤíd zbavovala lid podílu
na konstituované už národní kultuŤe české. Vášnivá subjektivní
reakce na tento stav, ktery si Bezruč pŤedstavuje skoro katastro-
ficky jako proces absolutní ztráty identity a všeobecné lidské
i mravní degradace spjaté s rozpadem tradičních patriarchálních
společenství, byla v těchto sociálních verších vyslovena s mimo-
Ťádnou uměleckou silou; tím rostljak jejich aktuální dosah jako
vyzvy k obraně ohroženého kraje a kmene' tak jejich trvalá nadča-
sová prisobivost jako uměleckého díla pronikavě osvětlujícího ně-

ťl

Sbzské písně _ Petr Bezruč 283

které krajní obecně lidské situace. - Bezručovo Slezsko má obrysy

boiiště, kulisy tragického zápasu o sebezachování. Sociální procesy

isou stylizovány jako chmurné víze, v nichž monumentální lidské

siluety-se prudce míhají na pozaďí ohřri, d1fmajících komínri, dril-

nictr vczí átror; taková stylizovanákrajina se objevuje v básních na-

depsanlch jmény skutečnfch vesnic a pokojn1fch městeček' Bezruč

bu.duje cel1f souvisly prostor, kter1|.pňes sv j naprosto reálnf privod

má p-ovahu a platnost symbolu; je vymezen horami s chud1Ími po-

líčky Beskyd, v jeho stŤedu se tyčí hutě a šachty prumyďovlch

".nie'' 
své místo tu má těšínská véŽ, zemědělská krajina kolem

opavy, koryta Ťek, Íišská hranice s Pruskem i poněmčená města
jako Frfdek. PŤes kraj se posouvá čára odnárodnění, za níž hasnou
světla ztracenych vesnic. Krajina se tak stává zhmotnělou ideou,
modelem, do něhož je vepsán osud kmene i nitern! osud básník v.
V tomto prostŤedí vystupuje Ťada postav, které mají konkrétní živé
pňedobrazy: napŤ. v sugestivních baladách osiŤelá dívka zápasící
b obživu mal ch Sourozenc a vrhající se do ostravice, když ji

četník odvádí do Fqfdku za to, že v panském lese sbírala dŤíví
(Maryčka MagdÓnova),. jin;f sebevrah, vesnick;f učitel, kteď pro
věrnost jazyku nikdy nedostal svou školu ( Kantor Halfar); pohor-
sk1f chalupník stňelen! hajn;fm pŤi obraně svého políčka pŤed pan-
skou zvěŤí ( Pole na horách ) ; odnárodněnf zpanštěljl měšták stydící
se za svou prostou česky mluvící matku (Bernard ZárJ,. sám vrchol
vládnoucí hierarchie, vznešenf potomek habsburského rodu,
bezohledn! vykoÍiséovatel arcivévoda Bedňich ( Markjz Géro).
Všechny tyto postavy jsou ve Slezskjlch písních umělecky zcela pŤe-
tvoŤeny, aby se myraznllajejich riloha a místo v dramatu kraje
a aby hranice práva a bezpráví vystoupila co nejostŤeji. Tím spíš to
ovšem platí o postavách už zce|a vzešl;fch z kmenové tvoÍivosti a
z básníkovy fantazie. V beskydskfch lesích se rysuje nadlidsky
zvětšená postava folklÓrního zbojníka ondráše, kter1Í se nechává
informovát o konkrétních projevech bezprávi, o poměrech slezské-
ho školství, a odpovídá bezmocnym smíchem. Monumentální ob-
rysy má Bezručovo zpodobení horníka ( o s trav a, Kovkop ), které je
už vyjádňeno v první osobě a tak se pŤibližuje vizionáŤsk1fm pro-
jekcím samého básnického subjektu. Tyto vypjaté autostylizace se
někdy dokonce pŤimykají k doslovnému v znamu pseudonymu
Bezruč (,,levou mi urazil uheln! balvan..); ujaŤmená síla a vzdor
kmene sě tu vtělují do bizarně deformovaného fantÓmu ( Škaredll
zjev),ktery celou drtivou zkušenost kmenového osudu shrnuje do
jediného prostého gesta vztyčení a pádu v pŤívalu ran ( Michalko-
vlcel,. odstup od folklÓrních zdrojri je tu značny, závaŽnou rilohu
mají i antické pňedstavy o heroismu a antické motivy vtlbec ( Leo.
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nidas), Vj{imečně sahá Bezruč i ke kŤesťanské symbolice ukŤižova-
ného Krista, jehožrozpjaté tělo mysticky spl1fvá se zmučenfm bás.
níkov1fm krajem (Vrbice). - Autostylizace básnického subjektu
jsou ve Slezskj'ch písních velice rozmanité v závislosti na žánru
a tÓnu básní. V mohutné trojdílné skladbě .Iá se mísí literární tra-
dice (enumerační patos) s folklÓrem v divokém víru r znosměrnych
motivri; mluvčí je zátovežt, věštcem revolty' kterého vyvolal z bal-
vanu Satan soudobé dekadentní literatury, rebelantsk m šumaŤem
z rodu horníkri a horalri, groteskním beskydsk1im Don Quijotem
vyzbrojen m brněním z mechu a kopím z ja|ovce. Autostylizace li-
dového barda tu nabyvá horečné podoby;zárove však proprijčuje
celému jádru Slezsklch písní zvláštní literární či spíše mimoliterární
zaÍazení, charakterizuje je jako moderní pokračování lidovfch v -
tvorri, další člen v tradici pověstí a písní, do nichž si obyvatelé Slez-
ska transformovali svou krutou situaci. - opět poněkud pozmě-
něnou tváŤ k nám mluvčí natáčí v časovfch invektivách a písřov1ich
pamfletech' kde vystupuje jako lido{ písničkáň; také zde Se obrací
proti konkrétním osobám ( Dva hrobníci/; vedle cízáki se pŤedmě-
tem jeho tok stává i uspokojená, národně zabezpeč,ená a k tidu
lhostejná vlastenecká pražská společnost (Praga caput regni).
- Rys bližších autorovu životu nabyvá autostylizace tam, kde
básník vystupuje v podobě poutníka, kter]|' kŤížem k rážemptochází
krajem, sleduje osudy vesnic, na silnicích potkává rázovité obyva-
tele kraje (sou charakterízováni i dialektismy, jimížje v mnoha
básních zabarvena i autorská ňeč) a rozmlouvá snimi(Z ostrayv do
Těšína, Tošonovice aj'); ožívá tu Bezručova reálná zkušenost ; let
1891-3, kdy pracoval na místecké poště a kdy získal nejvíc mate-
riálu pro budoucí Slezské písně. Zde navazuje i motiv odchodu ze
Slezska' chápany dokonce jako ritěk a zraďa na národní věci,
a opětovného návratu spojeného s bolestnym rídivem nad tím, jak
daleko pokročilo zbídač,ení a odnárodněni (Návrat, Sviadnov).
- Motiv časového odstupu a postoj vzpomínání pŤíznačně zabar-
vuje Bezručovu lyriku intimní. V jádru Slezsk1fch písní je uvedena
do souvis]osti s ristŤední sociální tematikou i pŤipomínka dětství
( Hrabyíl) ' zejména však nečetná, hoŤká a zjizvená poezie erotická.
Subjekt lyrick1fch veršri si vysvětluje pád sv1fch osobních nadějí
společensk m procesem odnárodnění, zbidačení a morálního
rípadku (Hlučín);zprisob jeho citového ptožíváti,jež je drsné,
nev mluvné, pÍedem rezignující, se ve Slezsk ch písních motivuje
povahov mi vlastnostmi kmene (Jen jedenkrfu/. Stejn]Ím zpriso-
bem je charakterizován i citov1i' postoj k básnické tvorbě samych
Slezsk;fch písní (Červenj, květ s prottkladem kaktusu proti če-
lakovského r ži). - V celém jádru Slezsk1ch písní se opětovně
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setkáváme se zvláštním typem pokusu o osvobodiv1f čin, o trans-
cendenci daného. Je charakteristick1/ pro zobtazené sociální pomě-
ry' ale ztělesřuje i určitf lidskj postoj obecněji platn!: izolovan
vzdor svobodomyslnějšího člověka Se v situaci ritlaku a zaostalosti
dlouho hromadí a vybuchuje jen osamoceně, živelně, tragicky ne-
írspěšně, následován jen ještě hlubším ťttlakem, novfm zoufalstvím,
rezignaci nebo smrtí. Tím však tísniv pŤíběh nekončí. V Ťadě
pŤípadti vstupuje tato vzpoura do lidového podání, a stopy, které
trvale zanechala v povědomí kolektivu' mění postoj lidí ke spole-
čenské skutečnosti, uvolřují jejich síly pro budoucí dějinné pro-
měny. Taková lidská situace je společná jak někter1fm Bezručov m
lidovlm hrdinrim, tak osobnosti toho, kdo se sbírkou vyznává
a vyslovuje. Yyraz,jen jedenkrát.., kter;f vystihuje q|'bušnost a ne-
opakovatelnost této revolty, vztahuje básník i na svou lásku a na
svou literární aktivitu fiež opravdu ,jen jedenkrát.. pŤinesla verše
nesmírné intenzity). - NezŤetelnost perspektiv a krátkodobá,,-
bušná energie patňí i k vlastnostem Bezručovlch pŤedstav o kolek-
tivní vzpouňe , omezené na okamžik lidové pomsty vriči konkrétním
osobám (Pětvald I), žive|né, neprovázené ideologicky určitou
koncepcí novych životních forem.

Bezručovy verše ve své spontaneitě i ostentativní neliterárnosti
sq|ch zdrojťr a cílri byly někdy pokládány za bludnf balvan v toku
českého básnického vyvoje, za nekultivovany ,,barbarsk1|.. projev.
Jsou však naopak svrchovaně originální syntézou nejqfznamněj-
ších moderních básnick;fch proudri konce století. Zák|aďni složky
této syntézy tvoŤí básnick! symbolismus se Svou schopností for-
movat nadreálné mytické postavy, svobodně zacházet se surovinou
zážitku i se sqfm širokodech1imvolnlm rytmem (pod jeho vlivem se
vytváŤí Bezručriv nejosobitější veršov ritvar, daktyl, jehož norÍna
je uvolněna, a i v této uvolněné podobě se záměrně a p sobivě po-
rušuje). Druhá slohová vrstva Slezsk1fch písní je spjata s básnick1fm
realismem J. S. Machara - odtud má Bezruč pádná pojmenování
pŤesně volenych, typicklch reálií všedního života, rázné uchopení
skutečnosti v jejích pŤedmětech a reáln]!'ch detailech, často i se zá-
měrem kritickfm a demaskujícím. Konečraě jsou tu prvky písně
(s pravideln1fm veršem a strofou a častym refrénem, kter! se u Bez-
ruče šíŤí i do jin1fch než písĚovlch básní) a veršovaného pamfletu,
k nimž se Bezruč pÍiklání spolu s generací mladfch básníkri sou-
časně vstupujících do literatury (Šrámek, Gellner). Je tedy poezie
Slezsklch písní zcela na vfši básnické kultury své doby. Na této
základně do ní Bezruč začlenil i jednotlivé další složky, napŤ. témata
z poezíe antické nebo zejména prvky z odkazu česk1fch básníkri
19. století, jmenovitě z tvorby Nerudovy. Zároveí si Slezské písně
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zachovávaji spojení s lidovou tvorbou, kterána pŤelomu století ve
Slezsku ještě žila.

Tv rce Slezskfch písní považoval za neodmyslitelnou složku své
tvorby její anonymitu: byly tu obavy z tlaku rakouskfch Ťadri
proti hmotně závislému autorovi revoltgjících veršri; obava z ne-
souměŤitelnosti vlastní šedé existence poštovního ríŤedníka s vy.
pjat1fmi autostylizacemi; a zejména zák|adni záměr prezentovat
tuto poezii jako anonymní hlas samé lidové masy, nepŤipoutany
k individuálnímu subjektu. Proto autor v první polovině r. 1899,
kdy zač-al zasíIat své verše Janu Herbenovi do časopisu realistické
strany Cas, rízkostlivě dbal o zachování svého tajemství. Když bylo
-bez Herbenovy viny - pňece jen prozrazeno, reagoval zákazem
publikace svych veršri, a sklíčen plicní a nervovou chorobou na
počátku nového století skoro ustal v básnické tvorbě. Teprve r.
1903 dal souhlas k publikování většího časopiseckého i knižního
souboru sv1ich veršri (Slezské číslo komponované vydavatelem
Herbenem). Slezské písně, dosud ve zce|a neriplné podobě, byly
vydány až po dalších šesti letech v ripravě a nákladem vynikajícího
českého grafika V. Preissiga. V následujících vydáních pŤib;ívaly do
Slezs(fch písní další básně starého i nového privodu. R. 1928' kdy
ze starychzásilek Herbenovi byl časopisecky uveŤejněn ještě zbytek
neznámlch dosud básní z jádra sbírky a vzápéti zahrnut do Slez-
sk1ich písní, dostala sbírka zhruba dnešní podobu. To už v ní za-
ujaly místo i pozdější básně: realistické povídky veršem se zv še-
n1fm podílem stylov1ích prvkri macharovsk ch a se skryt;|.m vzta.
hem k básníkovu intimnímu osudtt (Papírovj, Mojšl, Krásné Pole
aj.) i k tlaku Slezska (Smrt césarova); hlavní lyrická báseĎ nové-
ho milostného zkIamání autorova (Labutinka); verše pŤimykající se
co nejtěsněji k lidové písni na zprisob ohlasri; nacionalisticky po-
lemické verše z poválečné doby i několik pozdních balad, v nichž
ještě ožívá básníkova vnímavost pro konkrétní lidové postavy
slezské a jejich drsnf zápas o chléb. - vyvoj Slezskfch písní ne-
byl uzavŤen téměŤ do konce autorova života, Bezruč pokračoval
v ripravách textu, ty však od 30. let znamena|y už poškození jeho
hodnoty' neboť se v nich uplatnily filologické pŤedsudky a regio-
nalistické zá|lby1, pŤínosem, až na vfjimky, nejsou ani pozdní pii-
pojené verše. Proto se dnešní vydání Slezskfch písní vracejí k textu
i sestavě sbírky z roku 1928, s pŤedpokladem, že tehdy básnicky
tvoŤivé období její mnohaleté konstituce končí.

Verše Slezsk1fch písní vyvolaly zcela mimoŤádn1f zájem už pŤi své
prvé neriplné (poškozené mj. i konfiskací nebo obavami z ní) pu-
blikaci v Case, zprvu v literárních kruzích, pak ve veŤejnosti stále
širší včetně národního a dělnického hnutí. Básně byly pŤetiskovány,
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slavná herečka Hana Kvapilová zaÍadi|a díla tehdy zcela nezná-
mého autora na program svého recitačního večera. Senzacechtivé
obecenstvo a nakladatelé pátrali po osobě básníkově. Ve Slezsku se
chopily Bezručovj'ch veršri zejména vlastenecké studentské spolky
(recitační akademie, tištěné letáky s básněmi apod.); pŤedáci starší
generace odmítali to, co pokláďa|i za romantické gesto a pesi-
mistické zkreslování slezské skutečnosti, a kladli ptoti zápa|nym
veršrim drobnou národně vfchovnou práci. -V pruběhu desetiletí
piitahovaly Slezské písně neutuchající pozornost, jež se projevova-
la v desítkách tisíc v1ftiskri novych vydání, v tvoŤivé ričasti vytvar-
níkri i hudebník (L. Janáček) i v rliznfch mltech o autorovi a do-
konce i o autorství sbírky (to poslední bez jakéhokoli věcného
podkladu). Zájem se stupřoval v dobách národního ohrožení.
Slezské písně si vydávali izahrat1ční vojáci v obou světovych vál-
kách a američtí vystěhovalci. Sbírka je pňeložena do Ťady cizích ja-
zyki, nejvyznamnější je pŤeklad Rudolfa Fuchse s pŤedmluvou F.
Werfela (1916). - Bezručovo dílo bylo i pňedmětem mnohostran-
ného studia, zprvu spíše metodami literární kritiky, shromaždbvání
faktick ch ridajri a publikací memoárovych, později, vesměs až po
r.1945, i systematického literárněhistorického poznáváni s risilím
o pŤesnou interpretaci pramenri (mj' k ričelrim rekonstrukce vzniku
knihy), s využitím textologické a stylistické ana|yzy, v1fkladri kom.
paratistickfch atd. (o. Králík a Ťada jinych). mč

Sluncem a stínem .
Josef Václav Sládek 1887
od praxe prvních knih, které vždy byly žánrově rozrrizněnym sou-
borem tvorby za jisté období, pÍecházi Sládek v létech osmdesát;fch
ke specializaci: sbírku Sluncem a stínem koncipujejako soubor v1i-
hradně intimně a reflexívně lyrick1f. První ze tÍí oddílri sbírky, vě.
novan sestŤe autorovy manželky, zpévačce Anně Veselé' se ve
shodě se svym charakteremnazlvá Písně.Y období spokojeného
zakotvení v rodině je Sládkova intimní písĎová lyrika pŤevážně ra-
dostná' naplněná d věrou v možnosti života. PŤevládá rodinná mi-
Iostná poezie s utlumenou smyslovostí, která své symboly a gesta
volí tak' aby označovaly pŤedevším něhu k ženě a duševní kontakty
s ní. Hlavními privaby ženského těla jsou oči, čelo, kadeŤe. Rytmus
v oproštěnosti čtyŤveršov ch slok S krátk]ími verši je uzprisoben
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náladě lehkosti a uvolnění' I v tomto krajním zjednodušení jsou
však mnohé básně jemně odstíněny a naplĎují ve své krystalické čis-
totě a všestranné propracovanosti Sládkriv ideál umělecké doko.
nalosti (napŤ. romance Tichounce, zticha). Zároveí zachycují vcel-
ku typové postoje a proátky bez vyrazné individualizace. Proto
i mluvčími těchto básní se snadno stávají postavy zŤetelně odlišné
od subjektu básníkova. Na počátku oddílu se to nadto projevuje
i v pŤíklonu k některé ze zobecně|ych dobovfch stylizací milostné
lyriky, v prvé ňadě k Hálkovfm vÉČBnNÍM pÍsŇÍira s pňímoča.
r'.fmi paralelami citu a pŤírodní scenérie, ale i k ohlasrim folklÓru
nebo dokonce k námoŤnické písni, zprostiedkované Sládkovi bás-
níky viktoriánské Anglie. V druhé polovině oddílu čteme básně ni-
ternější a subjektivnější; tvar i nadále oproštěn! je rozčeŤen drama-
tičtějšími prožitky. objevuje se motiv mravně piekonávaného
vztahu ,,pozdního poutníka.. k neprobuzenému ,,poupěti,, (Tv j
rušit mír -) a vědomí dočasnosti štěstí, zejména však - tak tomu
bude až do konce Sládkovy tvorby - vystupují poetizované vzpo-
mínky na první básníkovu manželku Emilii (napň. básei Vy oči dáv-
no zavÍené; viz JISKRY NA MoŘI). Právě v těchto kontrapunk-
tech žitého štěstí a jeho znejistění, dokonce jeho pŤemístění do Ťíše
snú (Zas sladká vesna...) vystupuje Sládek jako básník, jenž do
pevného tvaru jako vlrazu životní moudrosti akázně uzavírá ne-
klidn!, antitetick! a nevypočitateln1f citovf život'

V nerozsáhlém druhém oddílu s názvem Znělky pokračuje Slád-
kova tvorba sonetri, které se vjeho sbírkách objevujíuž od JISKER
NA MoŘI. Jestliže však dŤíve věnoval Sládek sonety jednak vlas-
tenecké poezii (i v sbírce Sluncem a stínem jsou čtyŤi sonety S touto
tematikou), jednak tom pňípadě zcela novátorsky a neob-
vykle - žánrovfm a napril epicklm vjjevrim z života prost1ich lidí,
dětí apod. (sbírka Na prahu ráje z roku l 883 obsahující vflučně so-
nety), zde se ve většině znělek obrací k jednomu z rjstŤedních témat
lumírovské tvorby (a v jejím rámci zejména básní psanlch ve formě
sonetu), k reflexi o poezii a o postavení básníka' Cel;f cyklus je vě-
nován J. Vrchlickému a zapojuje se do dlouhého četězce vzájem-
n1fch dedikací' apostrof, oslavnych básní i umírněn;|ch polemik
o smyslu krásy a básnictví, do něhož patŤí Vrchlického analogické
cykly, napi. ve sbírkách Dojmy a rozmary a Sonety samotáÍe, na-
mnoze dedikované naopak Sládkovi' Autor tu - ve svfch básních
zcela ojediněle - v parnasistním duchu uplatĎuje mnoho literární
učenosti, cituje nejen Vrchlického verše, ale pŤipomíná antické
Recko, Shakespeara, V' Huga (pokud zmínka o Slitování je naráž-
kou na Hugovu sbírku La pitié supréme), dona Quiota, asyrsk re-
liéf aj. Tato vyprava Sládkova do oblastí, jež jsou jinak jeho p -
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vodní tvorbě vzdá|ené, nebyla motivovánajen potŤebou navenek
manifestovat jednotu lumírovské školy; je za ni i hlubok1f citov1f
zážitek z|iterátniho i lidského sepětí s pňáteli básníky, do jejichž
světa těmito kulturně historicklmi motivy vstupoval. Podobně ja-
ko u Vrchlického se zkušenost ze zápasri o básnictví se světovlmi
nároky a rozhledem zapsa|a i do sonetri sbírky Sluncem a stínem
vědomím o povznesenosti básníka nad utilitárními požadavky
měšťanské společnosti a její literární kritiky. Na rozdíl od svého
vzoru však Sládek zďiraziuje spíše níterné stránky básnické
osobnosti, vidí básníka jako těžkomyslného snivce na okraji spo-
lečnosti, podle vnějších měŤítek neohrabaného a nerispěšného (so-
neÍ KomáŤi s typologickfm protikladem lehkfch a těžkfch srdcí;
podivínská polemická symbolizace básníka jako zranitelného, ale
ve zkamenělině pŤetrvávajícího měkk1fše). Sládkovu básníkovi je
tvorba součástí těžkého života. Je mu nepŤijatelná stylizace básníka
jako proroka a velekněze. Bolestněji než Vrchlick1f a s intenzívněj-
ším zaujetím mravním hledá Sládek naopak ospravedlnění básníka
ve světě kŤivdy: a jestliže i on je s to pŤijmout lumírovsk! ideál krásy,
je to hlavně proto, že si krásu interpretujejako nástroj ritěchy trpi
cích (sonet PŤed branou ráje vénovan! J. Zeyercvi). PŤi pokusu
o hierarchizaci rrizn;fch stránek básníkovy aktivity klade spojenec.
tví s lidsklm utrpením nad triumfy génia (tak i v básni Ve hvězdné
vyši ve tŤetím oddílu, kde drisledkem tohoto mravního postoje je
i preference země jako hmotného principu pňed nebesy jako vlasti
ideálu)'

Do tŤetího, nejrozsáhlejšího oddílu, věnovaného autorovu brat-
ru, je pod titulem Jiné básně shromážděna ostatní lyrika osmdesá-
t ch let. V čele stojí pŤírodní poezie s živě viděnlmi krajinn1fmi de-
tally, jež obvykle směÍuje k naučením a shrnutím morálně závaz-
n1fm' Sládek užívái vzletn ch a odvážnych obraznfch konfrontací
lidsk1fch a pŤírodníchmotivri v duchu Hálkova cykluV PRIRODE'
V reflexích silně prostoupenlch hodnocením a konfesemi životního
programu se opětovně objevuje motiv rezignace na štěstí (štěstí je
dokonce nežádoucí v sadou lidí ,,srdcem lehk1fch..) a touhy po kli-
du. ''Klid.. je skoro utkvělou pŤedstavou lyrikovou, synonymem
pozitivní polohy životní, dokonceje to označení i pro k1fženf lepší
Životnuznych a trpících (báseř Ve hvězdné vlši). Projevuje se v tom
psychika snadno ztanite|ná a neustále vyváděná z rovnováhy, psy-
chika, pro niž i drobné vnější konflikty se stávají krutfmi nárazy.
Jedním ze zdrojri touhy po klidu, jenž je vzyván spíš jako ideál než
jako dosažen5i stav, byla drtivá, po celá desetiletí se stupřující ner-
vová choroba básníkova. PŤedstava klidu, kontrast a protiváha lu.
mírovskych rozlet do širého světa, do neklidného proudění idejí



a kultur, je i v centru hojné Sládkovy poezíe rodinné' Malá skupin-
ka otce, matky a dítěte se v níjevíjako ostrov bezpečí uprostŤed do-
rážejícího svéta (Vítr v listopadu aj.) a spící žena je blíže Bohu než
muŽ, kter;|'pociťuje ,,osten myšlení.. a tíži denních starostí. Řada
básní věnovanych dcerce Heleně spolu se zaujetím dětskou spon-
tánností, nevinnfm veselím a pŤítulností pŤináší i poznatek, že dítě
znamená ve světě dospěl ch cosi nenahraditelného, pozvedá ho v;fš:
spíš dítě by mohlo poučovat dospělé než dospělí dítě, jeho rísměv je
odleskem ztraceného ráje. V těchto myšlenkách, které se po deseti-
letí vrátí v dětské tvorbě Halasově a Hrubínově, tozpoznáváme
ideové v1f chodisko Sládkovy poezíe pro děti, jejíž prv ní {birka Z l at ll
máj vzníka|a a byla vydána současně se Sluncem a stínem' -Y zo-
brazeni nejužších rodinn;fch vztalltt ničen1|ch chudobou a smrtí je
těžiště nečetn1fch lyrickoepickfch básní; v proslulé baladě Kde je
máma? pŤesně a sugestivně postižená naivita osiŤelého děvčátka se
koncentruje do metafyzicky naléhavé otázky, která, neodbytně
opakovánajako refrén, ruší platnost stereotypní náboženské ritě-
chy.

Ve sbírce Sluncem a stínem se tedy vyhrařuje Sládkova potňeba
postavit proti modernímu konfliktnímu a roztŤíštěnému životu
pevné, trvalé, mravně nenarušené světy. Vedle světa rodiny' dítěte
a Ženy nevinné a pokojné jako dítě je to i svět venkovského kraje.
Y !ísni or čově (po níunacích v pŤedchozích knihách) vystupuje
Sládkovi monumentalizovaná postava rolníka s jeho odevzdaností
osudu, zemin s bytostn;fm pÍesvědčením o rovnosti všech lidí a s lás-
kou k práci, která je hlubinnlm metafyzic[|m poutem mezi člově-
kem a piírodou; tato pňedstava - ve vědomémnavázání na uve-
denou báseĎ' jak o tom autor psal pŤíteli Zeyerovi - se stala stŤe-
dem následujících SELSKÝcH pÍsNÍ. Nacházíme tu už hlavní
znaky stylu této budoucí sbírky: pádn;f trochejskf rytmus, stylizo-
vané obdoby s lidovou písní a zejménapojetí celé básně jako vnitŤ-
ního monologu postavy. - Závěr oddílu, kde čteme i vŤelé verše
k padesátinám Heydukoqfm, tvoií několik reflexívních básní,
zd razřujících podŤízenost jednotlivce obecnému lidskému osudu
a běhu času a pŤevahu bezprostŤedních životních hodnot nad rychle
zvadající slávou a světskou mocí. Spíše než lumírovsk1f patos
(originálně pŤetvoŤenf v básni V nočním tichukwslovení hvmnic-
kého pocitu souladu mezi rytmem vlastního tásníkovď srdce
a ridery miliÓnri trpících a usilujících srdcí; báseř snad dnešnímu
čtenáŤi zazni skoro bŤezinovsky) se uplatřují verše lakonicky
shrnující celkovou zkušenost dosavadního básnikova života (napŤ.
Itla podzim).I tyto verše, projev Sládkovy individuality jako pio-
tikladu nespoutané proudnosti Vrchlického lyriky, nalěznou v po.

zděiší Sládkově poezii vyrazné pokračování'--iá 
t"ay sbírka Sluncem a stínem jakousi kŤižovatkou Sládkovy

lvrikv. na niž se setkávají několikeré tendence. Spolu s reminiscen-

šemi.na hálkovskou piírodní a milostnou lyriku se objevují krajní

oroievy Sládkovy vrile začlenit se do lumírovského proudu, krys-

iatuie iu ieho originální pojetí lyriky písřové, vystupují d ležité
oŤeázvěsti ieho budoucích básnickfch cest. Jako komplikovany, ale'o'oto 

í ptoanÝ a vlmluvn1f vftvor Sládkova stŤedního období má
šbírka značnou závaŽnost pro básníkriv vlvoj i charakteristikujeho
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osobnosti.

Sluneční hodiny . Karel Toman 1913

Jako pŤedchozí Tomanovy sbírky, obsahuje i tato v prvé části
zhruba erotické básně a v druhé části verše shrnující postoj lyrické-
ho subjektu ke světu a společnosti' Jádro této druhé části tvoŤi verše
inspirované zkušenostmi z cest a návratri. Rozmanité zážitky, které
autorovi piinesl zejména několikerf pobyt ve Francii, jsou tu pÍe-
hodnoceny, domyšleny a zbaveny všeho náhodného. od subjektiv-
ní revolty, která prosycovala pŤedchozí Tomanovu tvorbu neňeši-
telnfmi, zárovei však umělecky plodn mi nitern1Ími rozpory, pŤe-
chází Toman k hlubokému zájmu o objektivní skutečnost, pÍírodu,
hlubinné procesy a zákonitosti určující běh kolektivního i indivi-
duálního žívota. Neopírá se pŤitom o žádnou vyhraněnou ideologii
(zŤetelně to naznačuje titulní báseĎ, která místo otevŤené formulace
programového básníkova zaměňení, obligátního u epigrafu sbírky,
klade prostě vedle sebe motivy zánlku a nezdolného života; sou-
hrnem je nejen vědomí neproniknute|nézáhady, ale také nezměrné
houževnatosti a pŤitažlivosti bytí), ale pŤedevším o intenzívní vidění
básnické: odváŽnou metaforou postihuje proměny kraje v pruběhu
ročních období, cestou fantazie a na zákIaďé tvoňivého intuitivního
procesu dospívá k vytváňení prisobiqfch postav, v jejichž postojích
a gestech Se myticky vyjevují elementární a racionálně neana|yzo-
vatelné síly země. Tak je tomu piedevším v rozsáhlé básni Tuláci;
jsou v ní objektivizovány a od zákonitostí země odvozeny dvě na-
vzájem protikladné tenáence, které nesmíŤeny prostupují celou
Tomanovu tvorbu: jednak je to bezprostŤední, dětsky vnímavy
a harmonizující obdiv ke kráse světa a pokorné okouzleníjeho nej-
prostšími dary, zejména čarovn;fmi pŤírodními scenériemi (první
část básně s citací bolestné písně ruskfch emigrant , kterou Toman
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kdysi zaslechl mezi chudinou Londfna), jednak neukojitelnlf hlad
po spravedlnosti a po novych společenskjlch rítvarech,zápasvzpur-
né chudoby proti bohatství, odvaha k revolučnímu činuiměŤující-
mu k dobytí světa (druhá část). Nositeli obou těchto postojri jsou
vyděděnci, tuláci, kteŤí pro Tomana jediní jsou natolik svobodní,
aby mohli navázat bezprostŤední vztah k zemi a podobně jako
hrdinové dávnfch mftri ztělesnit jak její potŤebu trvání, uchování
hodnot, tak i potŤebu změny, pŤekročení hranic, směňování k no-
vym a neznám1fm formám životním. - Jiná rozsáh|ábáseí Pažíž
v živfch, spěšně a v stižně črtan1fch záznamechzachycuje ovzduší
kosmopolitní metropole, která pŤitahuje neklidné, po zážitcich
toužicí duše z celého světa; pŤed námi proudí denní pouliční ruch
PaÍíže arozvirá se její omamná noc, zďe obrazznovu nab vá my-
ticklch prvkri, tentokrát pŤi pohledu na velkoměsto jato žanaanc
žijící, magicky piitažlivou a nebezpečnou bytost. Vír PaŤíže vysává
síly a',,poutník.., když se byl inspiroval živn1fmi šťávami i jedy mo-
hutného města, odvrací se nazpět k domovu. Báseí Hedvapodní-
cená vzpomínkou na básníkovu paŤížskou záhy zemÍe|ou prítelky-
ni vytváŤí další z Tomanov ch epitafii a také další z obrázi ženy
pŤijímající krutá zklamání a oddaně žijící svrij chudobn! všední
den; v ovzduší smíŤení se stávají v5Íznamnlmi nejprostší pŤedměty,
jednotlivosti denního života, které zároveř dokreslují-prostieáí
a symbolizr'í pokornf postoj k životu. - Ze vzpomínek na pobyt
ve Vídni vychinibáseí Fischamend(méno hŤbitova); je v ní vyjád-
Ťena další složka Tomanova m tu země - tentokrát je to místo,
kam jako do iíše jediné realizovatelné a všem dostupné spra-
vedlnosti vstupuje člověk smrtí, spl;ilvaje s její poklidnoua všeimi-
Ťující krásou. Uchvácení touto tišivou, v smrti uspokojující, a|e zá-
roveř nesmírně živou a barvitou krásou země isou věnovánv i básně
Maják a Stará alegorie podzimu.

Erotické verše v první polovině sbírky ve shodě s Tomanovfm
současn m drirazem na harmonii a na stabilní složky lidského ži-
vota vyjadŤují touhu po zapomenutí na vyčítavé pŤízraky minullch
vin, po nalezeni definitivního osudového vztahu, odvržení veškeré
životni improvizace (Smutek diletantú); vystupuje v nich motiv
morálního soudu' kter;f vyslovuje žena sv m mlčenlivlm steskem
zIásky pomíjivé a nedovršené (báseř Mlademu slunci s pozadím
mytizujícího vfjevu pŤíchodu jara). I tato zneklidĎující pieástava je
však v závěru sbírky pŤekonána verši básníkova životního zakot-
vení; lyrickf subjekt zristává v kontaktu s bloudícími a opuštěn1irmi,
ale spíš užjen tak, že vychází na práh pevného pŤíbytku, aby še za
nimi do dáli zahleděl. Místo metafor vyjadŤujících pohyb prosto-
rem nastupují symboly uzavŤeného kruhu, stěn, škeble sevŤenÝch
dlaní (Poutnice).

Sluneční horliny _ Karel Toman 'n'

Sluneční hodiny patŤí k nejv1fznamnějším qftvorum Tomanovy

o"ÁL,u"" z let těsně pŤed první světovou válkou. Podobně jako

Ť;ma;. prešli tehdy i St. K. Neumann (KNIHA LEsÚ, VoD

A sTRÁŇÍ), F. Šrámek (SPLAV) aj. k intenzívním, barvit]Ím ob-

raz m hmotné skutečnosti a zejména pÍírody, využívajíce k tomu

i četn1fch konkrétnichnázvri rostlin a jinfch pŤírodních motivri; vši.

chni iito autoŤi se zátoveí také pokoušeli o vytvoŤení náznakri

moderního mftu spjatého s rístŤední pŤedstavou země' Nad písĎo-

vou kompozicí pŤevládá teďu nich, a u Tomana zvláště, mluvní styl
umožřujicí zahrnout do básně více rriznorodlch motivri vnější
skutečnosti a sjednotit je v proudu promlouvané Ťeči, a také odstínit
psychicky se rozrrizřující citové vztaby. Pro Tomana jsou tu cha.
iakteristické také rrizné (často cízojazyčné) citace nápisri, pozdravri
nebo intimního pŤímého oslovení. - Obrazy společenskfch vydě-
děncú se vedle uvedené poezie pŤibližují i někten.fm dílrim současné
prÓzy (olbracht, Uher). Řada česk1fch literárních děl vytěžen1fch
z pobytu v PaÍíži sehrála nedlouho pŤed světovou válkou svou lo-
hu pŤi orientaci české literatury v soudobém evropském-ideologic-
kém proudění (Majerové N městí republiky, NOVE vERsE
F. Gellnera, ktery svou paŤížskou bohému prožíval částečně spolu
s Tomanem, aj.).

Sluneční hodiny vznikaly značně dlouhou dobu; je možné se do-
hadovat, žeÍada básní byla možná koncipována v letech 1908-9;
zapsány poprvé však mohly b1ft tŤeba až po několika rocích. -
UveŤejnění sbírky znamenalo velk! Tomanriv ríspěch, jak1f dosud
nepoznal; byl to skutečny z|om,po němž Toman pro širší veŤejnost
poprvé vystoupil z anonymity jednoho z mnoha soudobfch lyrik .
Báseí Stará alegorie podzimu,kterádodnes patŤí k nejoblíbenějším
a často pŤetiskovan1ilm dílrim své doby, byl a zejména zásluhou F. X.
Saldy označena za nejlepší lyrickou báseř roku l9l3; celá sbírka
i v pozdějším kritickém ohlasu byla hodnocena velmi kladně. -

Sodoma.
Kniha pohansk á . JiÍí Karásek 1895
Druhá básnická sbírka JiŤího Karáska ze Lvovic pŤedstavuje spolu
se sbírkou Se xus necans zÍoku l897jedno z nejtypičtějších děl české
literární dekadence. J. Karásek ji opatŤil programovou pŤedmlu-
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vou, ve které manifestoval svou averzi vriči skutečnosti; proti ní
stavěl sen jako jedin1i inspirační zdroj umělecké tvorby. (,, ' ' . tam,
kde umění má pravdu, život má téměŤ vždy nepravdu' smysl věcí
nám neŤekne svět reáln!, ale pouze náš sen... A vím, že jediné je
pravda: skutečnost nená|ežido umění! Daleko nad realitou a mimo
ni musí jíti umění a tam, kde náš sen prošel životem' musí b1ft dŤíve
očistěn ode všeho, čím jej život poskvrnil, než se mrjže o něj umění
zajimatí.,,)

Karáskova básnická sbírka s provokativním podtitulem Kniha
pohanská je v podstatě velmi monotÓnní: opěvuj e zán1k, rozklad
a smrt, vše vnímá pod zornfm rihlem marnosti a hnusu. Básník- de-
kadent, opovrhující současnou měšťáckou společností pro nadvlá-
du banality a pro necitlivost k estetickj'm hodnotám (,,Vyhnanci
z doby kramáŤství a špíny.. -báseí Poznání),provádíve své tvorbě
krajní světonázorov! odvrat od liberalistick1fch i náboženskfch
idejí a pŤevrací doslova naruby většinu soudob1ích obecně platn1fch
hodnotovfch kritérií. Proti životní aktivitě a činorodosti staví pa.
sivitu snri a nenávist k životu (,,NepŤíte1.Život..- básei Mitvll
Eros; ,,. . . na smrt čekal jsem jak na milenku v touze.. - báseř Po-
slední pŤátelství), proti kiesťanské morálce,,barbarskou čistotu..
antického člověka. Zatímco dosavadní básník v měšťácké spo-
lečnosti 19. století, napŤ. J. Vrchlic\f, hledal krásu pňedevším
v harmonii, dekadentní básník Karáskova typu ji čerpá z disonance
a bizarnosti; čím odpudivější a bizarnější motiv, tím více ho pŤita-
huje (teorie o kráse ošklivosti, o kráse světélkující hniloby). Nej-
zÍetelněji se projevilo Karáskovo opovržení měšťáckou společností
v jeho pŤíklonu k látkám, ježby|y společností tabuizovány. Kromě
nejrriznějších variant na téma rozkladu a zániku je to pŤedevším
oblast sexuální' pŤedstavuj íci zák|aďni tematickou linii celé sbírky.
Sexuální perverze' zejména homosexuální motivy, barvité líčení
Ťímsk1fch otgíi, až naturalistická syrovost nahoty - tím vším je
Sodoma doslova pŤeplněna. A pŤesto zde nenalézáme ani jednu mi-
lostnou báseĎ. J' Karásek totiž pojímal sex v intencích Schopen-
hauerovy a Nietzscheovy filozofie jako klam, jímž pŤíroda ritočí na
naše poznání. I když sex a erotika byly už odpradávna společně
chápány jako jedny z životoďárn1fch sil lidského bytí, u Karáska
jsou tyto síly piíkŤe dualisticky rozloučeny a navzájem nepŤátelské.
Eros se konkretizuje v lásce absolutně zduchovnělé, jíž je hodno
pouze ,,Uměni,,, zatimco sex je atributem smyslové lásky, jež člo-
věka ničí a rozk|áďá; odtud také pramení u Karáska absence mi-
lostné tematiky a aŽ misogynská nenávist k ženě (v Sodomě se vy.
skytuje žena pouze jako prostitutka). V tom měl na J. Karáska
značny vliv vridčí zjev polské moderny Stanislav Przybyszewski, až

nekriticky obdivovan;f česk]fmi dekadenty, se Svou teorií panse-

-"áiitu a pŤedstavami o satanském p vodu pohlaví.. 
prďsodomu je tedy pÍiznačnádvojpolárnost, která absolutizuje

orátiklady a néhtedá za nimi vyšší rovinu rihrnného básnického

lmvstu. Ňa iedné straně se neustále evokuje umdlenost a melan-

cnore, básník míchá ,,morÓzní,. bawy a stylizuje se do podoby

,,chorého poety.., jemuž ,,krev zkažená syčí v žilách..; na druhé

ítraně je oJlavována brutální síla barbarri, smyslová vášeř a,,opoj-

nost bákchanálií... Do této dvojpolárnosti rístí zmínén! Karáskriv
negativní postoj ke skutečnosti vribec: vše silné, vášnivé a velkéje
sei, mďoLnost a zmat je pak synonymem žité skutečnosti.

Literární dekadence vyllživa|a ve své tvorbě s oblibou kulturně
historickfch reminiscencí; v pňípadě Sodomy je to antika, do níž
básník promítá své vize a pŤedstavy. Jeho chápání antikyje ovšem
na odiv stavěnou polemikou s dosavadní historií společnosti
a umění, která antiku pojímala jako objektivně zaměŤenou epochu.
Jestliže napŤ. J' Vrchlickf nebo později J. S. Machar v ní viděli kvin-
tesenci harmonie, krásy a velikosti, hledí Karásek na antiku očima
zvu|garizovaného nietzscheovství jako na dobu vypjatjch smyslo-
vych vášní, temn;fch pudri a dion1fského opojení (napŤ. báseř
Hymna Priapovi).

Básníkriv negativní vztah ke skutečnosti byl v Sodomě manifes-
tován nejen v tematice, ale i v slovníku: objevují se zejména tabui-
zovaná slova ze sexuální oblasti. Méně už je to patrné na v běru
básnickfch prostŤedkri; ve sbírce místy cítíme konflikt mezi sub-
jektivitou vyrazu a parnasistně chápan;m ideálem nadosobní
umělecké dokonalosti. Karásek se stále opírá o tradiční lumírov-
skou poetiku (často se vyskytuje slovosledná inverze a hojně se
užívá apostrof a exklamací jako prostíedkri pro vyjádŤení patosu);
oblibu v pevnfch klasicklch formách naznačuje íznačn! počet so-
net . Tam' kde autorovi pŤísné metrické schéma nedovolilo vyslo-
vit jeho básnickou vizi, Karásek rozbijí tradiční veršovou osnovu
a pŤechází k oblíbenému symbolistně dekadentnímu žánru, k básni
v prÓze (Venus masculinus, Incubus aj.).

Dekadentní básník tím, že neguje skutečnost a místo ní klade sen,
absolutizuje básnící subjekt - jeho Já se tak stává zároveř subjek.
tem i objektem. Tento hypersubjektivismus se projevuje velmi zŤe-
telně i v pŤírodní lyrice. Pak vznikájakási psychická krajina (kraji-
na : Stav duše), v níž je vše formováno jen okamžitou subjektivní
citovou polohou a osobním pocitem. NapŤ. v básni Kalnj, západ
vidí ,,morÓzní.. básník ,,plaše mdlou krajinu.., nad níž je slunce
,,kalné, znavené, a vyrudlé jak plátek staré mědi..; jeho západ se
básníkovi proměřuje v ,,trosky zčerna|é ze spáleného vraku..'
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První vydání Sodomy v roce 1895 bylo pražSkou cenzurou
zkonfiskováno z mravnostních drivodri, proto se tato tak provoka-
tivně laděná sbírka nesetkala sžáďnym ohlasem a mohla zaprisobit
jen v nejužším kruhu autorov1fch literárních pŤátel. Znovl vyšla až
v roce l905 poté' co ji sociálně demokraticky poslanec J. Hybeš pňe-
četl ve své interpelaci na zasedání ňíšské rady a tím ji učinil neposti-
žitelnou pro cenzurní zásah. PŤes jejívyrazné protiměšťácké rysy,
tematickou novost a emociální naléhavost vytazu nemrižeme vní.
mat Sodomu jako živé básnické dílo' V1ílučnost, odtrženost od
skutečnosti a neživotná stylizovanost z ní činíjen vjlznamn! lite-
rárněhistorick1| dokument umělecklch proměn a proces devade-
sát1fch let minulého století, reprezentativní dílo vyhraněné skupin-
ky umělcri kolem Moderní revue, na jejímž profilu se J. Karásek
podílel i jako kritik a propagátor nejnovějších zjevri světového
moderního umění. lm

Sonáta horizontálního života .
Stanislav K. Neumann 1937
Verše autora' kter1f právě pňekročil šedesátku, se hlásí k socialistic-
kému realismu, jak byl formulován v Sovětském svazu, amají dri-
ležité místo pŤi pŤenesení této metody do české kultury. Titul sbírky
věnované památce H. Heina programově vyjadŤuje ,'horizontální..
orientaci na pozemské hodnoty, proti ,,vertikálnímu.. pohledu
k nebesrim. Sbírka má pět tematicky a žánrové odlišn1fch oddílri.
První z nich, Materialismus, obsahuje reflexívní verše, v nichž isou
otevÍeně manifestovány ideologické principy marxistického .uěto.
vého názoru. V Ťadě ,'chval.. se tu oslavuje mj. pozemskost
a konkrétnostjako opory a zdroje sil pro člověka vykoňisťovaného;
světlo' znak toho, co se autorovijevilojako pňíští lepší svět a prav-
divé vidění skutečnosti, dialektika jako poučení, že jen z probojo.
vanych rozporri rostou nové hodnoty a naděje do budoucna' Další
básně jsou věnovány člověku' směŤujícímu k piekonání ,,bludli.. a
k pospolitosti, zemi jako velké možnosti pro lidskou aktivitu, a také
velice stroze deklarované básníkově odpovědnosti. od filozofie ie
tu blízko k etice. z principri se vyvozují zásady jednání. Neumann
hlásá kolektivismus (báseĎ Sám nejsi nic), pÍímy kontakt se spole-
čenskou i pŤírodní skutečností bez metafyzlky, optimismus a od-
povědnost v myšlení i skutcích. Tyto verše jsou pokusem o didak-
tickou poezii, chtějí prisobit spíše pádností aforistické formulace,
odkazem k praxi, jednoznačností teze nežbezprostŤedním ričinkem

sonátu

básnickfm. - Básně v oddílech Kontinenty a Španělsko vycházeji

flamÍLoze z konkrétních událostí, jak se o nich autor dovídal z no-
vinov ch zpráv a reportáŽi; odrážejí politické pŤevraty a krize
zmítajícísvětem v době fašistického nástupu v Německu a Spaněl-
sku a koloniálního ritlaku v Africe i Asii. Jsou tu i obrazy vyko-
ňisťování a nezaměstnanosti v Československu, jmenovilé na Za-
karpatské Ukrajině. Na základě jednotlivfch, často tragic(fch
pŤíkladri (ostŤe protiváIečná Píseú o granátu) a s pomocí rozhoňče-
ného publicistického komentáŤe docházi Neumann k jednoznač-
n m soudrim, jeŽ v měnících se zeměpisn1fch a etniclfch kulisách
odhalují stále totéž bezprávi, touhu po svobodě a vzpouru. K od-
poru proti kolonialismu tu pŤistupuje i staré autorovo zaujetí pro
pŤírodní národy, pro mizející kouzlo lidu nedotčeného civilizací
(báseĎ Zulské dívky se zÍeteltymi kontakty s poezií Petra Bezruče).
Protiváhou imperialismu je Neumannovi idealizovan1f Sovětsk1f
svaz, pokládany za vzor budoucnosti pro pracující všech konti-
nentri (básně Evropo..., Stalin a stachanoyci aj.; hymnická báseř
Poděkování Sovětskému svazu je ve sbírce Srdce a mračna, |935),
Dvě básně jsou pŤekladem nebo pÍepracováním veršri protifašis-
tick1fch němec\fch emigrantri usídlen1|ch v Československu (F. W.
Nielsen); podobné texty zaÍaďíI už Neumann do sbírky Srdce
a mračna. osvojil si z nich a v Sonátě horizontálního života znovu
použil politicky rítočn! písřovf tvar songu (Píseú rikšakulitl
s čínsk1fm tématem), kter;f v téže době sehrál driležitou rílohu
v dramatech B. Brechta' Hrdina básně tu mluví sám o svém osudu,
takže autorsk! komentáŤ ustupuje a báseř se pohybuje v rámci
společenského vědomí pŤíslušné postavy využívajíc forem blízklch
jejímu kulturnímu okruhu (názvuky lidové písně napÍ. v Písni
o Verchovině). - MimoŤádnou pozornost upíná Neumann ke
Španělsku, proŽívajicímu právě strašlivá léta občanské války.
Mimo jiné jsou tu verše věnované revolučním astursk m horníkrim'
památce zavraŽďěného básníka F. Garcíi Lorky a mezinárodním
vojensk m brigádám; zde se objevují jména jejich pÍíslušníkri z Ťad
evropsk5ich spisovatelri (Malraux' Fox, Renn aj.).- Ctvrt:f oddíl
Doma obsahuje pŤevážně pŤírodní lyriku, jež je také silně prostou.
pena politickou, společenskou a morální reflexí; lipová alej se stává
symbolem života v míru, zpod idylického povrchu kraje vyvstává
tŤídní rozpor mezi jeho obyvateli (Sena jdou dom ).Básei Lidé v ho.
teluvěnovaná L. Novomeskému je vzpomínkou na protifašisticky
zaměŤeny sjezd slovensk1ich spisovatelri v Trenčiansk1fch Krípelích
r. 1936 a dokumentem tradic spolupráce mezi česk1fmi a sloven-
skfmi demokraticklmi kulturními tvrirci. - Závěrečryf oddíl
sbírky tvoŤí delší báseri StaŤí dělníci, polemika s básní F. Halase
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Staré ženy (|935), jejiž kompozici a styl (litanické Ťady metafor po.
jmenovávajících rrizné části těla starlch lidí) parafrázuje. Proti
Halasovu tragickému humanismu nucenému zápasit s jitŤivfmi
pÍedstavami zániku je tu postaven humanismus, kterf tíseĎ biolo-
gického stárnutí a smrti v duchu optimistické ideologie až pŤíliš
snadno pŤekonává vědomím lidské dělnosti a víry; v člověku po-
znamenaném stáÍím hledá Neumann stopy vykonaného díla, pŤe-
trpěn1fch životních strázni a vybojovanlch sociálních konfliktri.
Spolu s metaforami se pŤitom uplatĚují i typické detaily pťunačné
pro metodu realismu.

Sonáta horizontálního života je jedním z čeln;fch projevri literár-
ní aktivity skupiny socialistickorealistick1fch spisovatelri Blok za-
ložené v polovině tŤicátlch let B. Václavkem. Jako typickf doklad
této tvorby si uchovává své místo v dějinách literatury, i když
autorovo staré revoluční pŤesvědčení je tu deformováno pŤímočaňe
pňejíman1fm stalinismem a uměleck program importovanj z SSSR
zavádí Neumannovy verše k proklamativnosti, k znásilřování rea-
lity podle pŤedem daného ideologického schématu a k archaičnosti
ve stvlu 19. století.

Názorová vlchodiska sbírky byla programově formulována
a konkretizována v soudobé autorově publicistice, která podpo-
rovala Gottwaldovu KSČ, bránila SSSR proti kritice stalinského
systému a vyzdvihovala pouze jeho rispěchy, odsuzovala šmahem
to, co pokláda|a za ideovou nevyhraněnost české inteligence a
v umění i ideologii prosazovala nekomplikovan1f , ,,materialistickf 

..

vztah k objektivní skutečnosti.
Pokračováním Sonáty horizontálního života jsou poslední dvě

Neumannovy sbirky Bezednj, rok (|939) a ZamoÍená léta (|946).
Prvni z nich vedle mravně podněcujících aforisticklch veršri z ob-
dobí Mnichova pŤináší realistick1Í cyklus věnovany Zakarpatské
Ukrajině. Druhá je deníkem těžlich válečn1fch let, kdy se nemocnf
básník uch1flil z dohledu okupantri do ristraní v Železnychhorách;
motivri z drsné pŤírody tohoto kraje užil k vyirazu vlastní i celoná-
rodní situace, s dťtrazem na pŤírodní nutnost pozitivního dějinného
rn.fvoje. mč

- FráĎa Šrámek

totiž zv|áštní romaneskní stylizaci lyrické qfpovědi v podivné

z|omky pÍíběhri zabydlenlch postavami tajemnfch,,cízinc.ťl,,
( Rod),,,.vězíttl* (Vězeú),,,vrahri.. ( Milenec), s názvuky pohan-

skÝch báií ( Les) a čast m motivem fauna (Sobotní večer) ,lesních
vit, 1larnt poutník ) apod. Lidské je tu vpojeno do ,,pŤírodního.., po

zákonechm tu se ruší pŤeděl mezi člověkem a pŤírodou, lidská by-
tost se stává splavem, loukou ( Dívka ),stromem ( Advent )' S tímto
pŤírodním apÍlrozenlm světem je konfrontován v básni Ulice svét
iidské civilizace jako -svět uměly, nepŤirozen a zcizujicí; zce|a
v tradici dosavadního Srámkova v1Ívoje je proti pŤírodě postavena
i scenérie války. Někdy je jen implikována jako vlchozí bod snu
o návratu domtl (Voj k v poli), jindy zaznamenána s krajní, až de-
níkovou autenticitou ( Cesta z bojiště ) . Tuto základní tematickou
linii doplřují volněji píiÍazené básně pŤinášející motiv zakotvení
básníka v následnosti rodové (Má bába) a jeho sepětí s rodn m
krajem ( Rodné městečko).

Další vydání - věnované ,,památce Vojty Matyse.. (pňedsta-
vitele Jeníka z inscenace Šrámkova Léta v Národním divadle),
a označené jako ,,rozšíŤené.. (pňestože současně v něm 5 básní
z |. vydání chybělo) - nepŤineslo podstatnou změnu tematicklch
okruhri sbírky; pŤibyly mj. driležitá báse Romance' která svym
názvem nabídla již otevŤeně žánrovy klíč k většině textri Splavu,
a pŤedevším - na závér umístěné - delší skladby spjaté se Srám-
koqfm rodištěm, Sobotkou, teďjiž pŤímo pojmenovanfm. Byly to
básné Básníkttv hrob. věnovaná soboteckému rodákovi Václavu
Šolcovi, a Soboteck!, hŤbitov, v níž vědomí budoucí smrti je sou-
časně vědomím splynutí s ,,krajanskym kmenem... Definitivní po-
doba sbírky vykrystalizovala ve vydání Básní z roku 1926, v níž
nově pÍibylé básně tvoiily rozsáh|! tŤetí oddíl, kterj byl však teprve
od 5. vydání B sní (|951 , Spisy sv. l ) u.fslovně pŤičleněn ke Splavu
jakojeho druhá část. V něm nabyla pŤevahy (svou rilohu tu sehrálo
tpÍeÍazení Bdsníkova hrobu a Soboteckého hŤbitova) poezie rodného
kraje často s vfraznymi epicklmi názvuky (Balada rodáck , Sem-
tínská lípa, Znám já jeden kr snj, z mek s citací lidové písně) a stále
zŤetelněji poznamenaná nostalgií nad uplfvajícim životem (Zvon
aj.)

Skutečnost zde tematizovaná je na první pohled zce|a jíná, než
tomu u Šrámka bylo dosud; existuje mimo reálné prostorové a ča-
sové souÍadnice jakoby za horizontem všedních dnri, dané spo-
lečnosti a v bec celé moderní civilizační kultury. Normalita sou-
časnosti je pŤijímána jako nelidská a protilidská nejen v.9 s,vÝ.ch
jednoznačně kivav;fch projevech (válka), ale i ve své banální vše-
dnodennosti (městskf životní styl). NetvoŤí však uŽ skutečné ži-

Splav . Frářa Šrámek 1916. 1922
Sbírkaje uvedena stejnojmennou básní (v l. vydání nazvanouještě
Dedikace), která je současně uvedením do její poetiky; napovídá
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votní prostŤedí, se kterlm by se lyrick hrdina nebo další postavy
básní stŤetávali. Nepatňí k němu' nepŤicházejí s ním do styku, pro-
tože se vÍazuji do skutečnostijiné, která tu náhle vystupuje nejen
v ritržkovit1ich obrazech revolty smyslovosti a autentického života
proti ,,societě.., ale i jako jediná nepŤetržitá skutečnost pravá. Pro-
testující ''buŤiči.. a zolfalí' ,,rozewanci,, jsou nahrazeni hrdiny ne-
lomenfmi, ale také neprotestujícími, plně se podrobujícími ,,pra-
vému.. ňádu věcí. Tím Ťádem je tu však už pÍíroda, pojatá nikoliv
krajináŤsky jako součást lidské zkušenosti, ale jako ,,ne-kultura..,
svět Ťízenf věčnfm rytmem zrodu, plození a smrti. Hrdinové básní
sbírky jsou pÍímo až archetypálními figurami symbolizujícími zá-
kladní vztahy člověka k pŤírodě: pastevci, lovci, častokrátjejejich
lidská existence dokonce plně nevyhraněná - proměřují se po zá-
konech báje v pŤírodniny. Jejich aktivita není ve vzpouŤe, ale na-
opak ve splynutí s rytmem života. Neznamená to jejich zpasívnění,
naopak ztotožnéní s pŤírodním Ťádem dávájedině možnost na|eze-
ní velikfch citri a veliklch činri: zlomky děj - které tíhnou nejen
k mytu, ale i k lidové epice, romanci, baladě (až s názvuky erbe-
novskfmi) - se dot1Íkají samého koiene existence: jde v nich o lás-
ku, o život, skon i zabíjení. PÍíroda se erotizuje: láska, tj. vlastně
tělesnost zjemněná distancí a snem' je v této perspektivě záklaďni
žive|, ,,é|an vital..' vlastní smysl lidského bytí, ale také pravá pod-
Stata samopohybu pŤírodních dějri. ono tíhnutí k pňírodě a ele-
mentárním hodnotám pŤedhistorické lidské zkušenosti se sice opírá
o určité formy mytu, ale piitom nezná hodnotovou dourčenost
mytické vjpovědi. Naopak proti naprosté jednoznačnosti banální
reality (v básni Romance je ta jednoznačnost pŤímo ironizována:
,,zda mohu b t doma, Vinohradská č. l ... ve Vinohradské pod pi-
vovarem' nablízku Waldesky, Maršnerky, remiz, . .,,) je skutečnost
pŤírodní, ke které lyrick1f hrdina a jeho partneŤi niterně pŤísluší,
skutečností nezŤetelnou' nejasnou' nedopovězenou a také nedopo-
věditelnou, prezentovanou Ťečí plnou zámlk a čeŤení v1!'znamťr. Je
sicejedinou autentickou realitou, která v logice básníkova postoje
pÍícházi v rivahu, ale současně je pŤímo či nepŤímo uvědomována
jako sen a konečně i tvarem se právě svou nedopovězeností a sq|'m
erotismem snu pŤibližuje. Podtržení pŤírodního a archetypálního
v člověku tak současně zaha|íIo sbírku - v prvním plánu nasy-
cenou pohodou, pocitem životní plnosti a opojením smyslri - zŤe.
telnou spodní melancholií. Znamena|o odmítnutí jevové reality,
kterou nabize|a pŤítomnost, jako zcizující člověka pravé vlastní
podstatě a tedy falešné. Lyricli hrdina básně tak pomíjí společen-
ství sociální a hledá společenství biologické, v kterém spatŤuje ta-
jemné pouto se zcizenou podstatou své existence: rodovou po-
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sloupnost lidskych bytostí vedoucí nazpět směrem k tušenéjednotě
fidského a pŤírodního. Znamením této jednoty se stává i lyrika se-
pětí s rodnfm krajem, v jehož pŤedstavě spl;fvá konkrétní piíroda se
steině konkrétním rodem, básníkovou vlastní genealogií' S pospo-
litostí danou vazbamí krve a země.

Splav, jehož jednotlivé básně se objevovaly (s v1fjimkou staršího
Adventu) časopisecky od roku l9ll, spolu s KNIHoU !E!U'
VoD A STRÁŇÍ st. k. Ne.'manna, Tomanovymi SLUNEČNÍMI
HoDINAMI a ruĚsÍcr' DuhouJ\ÍíhoMahena, NoVÝMI VERŠI
Františka Gellnera aj., znametal zklidnění revolty anarchistické
senerace buÍičri naIezením životního kladu' Dobová kritika ne
iždy onen klad, ke kterému se tÍetí Šrámkova sbírka pŤihlásila, pŤi-
jala. V její jednoduchosti místy viděla neautentickou, chtěnou re-
dukci skutečnosti. PÍesto však knížka ve čtenáňské veŤejnosti
definitivně ustálila pňedstavu o pravém hlasu básníka a poměrně
rychle zklasičté|a. Ylrazovou prostotou a senzitivitou v mnohém
pňedznamenala mladou poezii v počátcích 20. let (zvlášť siln;f vliv
měla na mladého Wolkra). Druh , později pňipojen1f oddíl Splavu
už pŤedjímal svou tesknou polohou pozdější Šrámkovu poezii stáŤí
- Nové básně (|928), Ještě zní (1933). V evropském kontextu
souvisel Splav typově se severoevropsk m novoromantismem
(K. Hamsun aj.), zvláště figurami tulákri a běžencri (charakteris-
tic(fmi ovšem i pro poezii a pt6zu Šrámkoq/ch českfch vrstevní-
kti) a poetikou velklch činri konfrontovanjlch s pŤízemní realitou.

vm

Stavitelé chrámu .
otokar BŤezina r899
Ve sbírce zahajujíci druhou polovinu Biezinova básnického díla
opět zcela pňevládá tzv. reflexívní lyrika; ale toto druhové označení
nevystihuje rozmanitost užitfch forem a' Žánr.Ů, nápadnou ve
srovnání š pňedchozími vĚrŘy oD PÓLŮ. vedíe typu rozsáhlé
skladby s dlouhlmi volně rytmovan1ími verši bez rymri, kde se po-
měrně samostatné obrazy napojují na jedin1f rístŤední symbol
(podrobněji o tom viz u jmenované pŤedchozí sbírky), se objevují
básně s krát(fmi riryvkovitjlmi verši naznačujícími zrychlené
tempo prožívání, často až mysticky zápa| a vytržení, a vyvžívajíci
četn1fch exklamací a apostrof; jsou tu básně lyrického charakteru,
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v nichž reflexe ustupuje barvityrn, vfznamově méně komplikova-
nym, citově sugestivním obrazrim; masové kolektivní q|jevy nava-
zujicíi sv m rytmem na tradiční monumentální epiku hístorickou
nebo kosmogonickou; a konečně i chÓrická kolektivní lyrika, oslo-
vující tisíce nebo tisíci hlas vyslovovaná, myšlenkově oproštěná
a jednoznačná.

Tato rozmanitost souvisí s pŤílivem nové konkrétní|átky zmo.
derní skuteěnosti, která ve Stavitelích chrámu proniká do BŤezí.
novy poezie a dramaticky se sráží se spiritualisticky zjasněnou
pŤedstavou pevně uspoŤádaného kosmu, za jehož jednotu, Ťád
a perspektivu ručí Nejvyšší. otŤesné, s nesmírnou intenzitou a na-
léhavostí vyslovené vědomí smrti a strasti, nespravedlnosti, násilí,
neschopnosti poznání a dorozumění, nivelizace hodnot vede k for.
mulaci zneklidřujících otázek; jejich naléhání namnoze prisobí
silněji (Se smrtí hovoŤí spící..', Vigilie) než vymluvnost pŤedem
známlch a uzavirajících poukazri ke kosmickému vysvobození a
k pŤíští nekonečné harmoni|v nižzanikají v1fkŤiky pochyb a boles-
tí. Jinak je tomu v pŤípadech, kde namísto abstraktních kosmicklch
proces nastupuje lidská aktivita na p dě země. Postava Svatého
zpÍedchozích sbírek se mění, i kďyžneztrácí svou nezemsky nepo-
hnutou víru a jistotu ani svrij asketick odstup od radostí hmotného
bytí: stává se podílníkem na společné duchovní stavbě, vědom1fm
pokračovatelem staleté kulturní tradice (symboly chrámu, knihy
písní apod.); uvědomuje si své sepětí s jin mi tvrirčími individuali-
tami a obrací se k miliÓnrim trpících; svrij rikol uskutečřuje v pod-
mínkách, které mají iadu rys soudobé moderní skutečnosti (báseř
Stavitelé chrámu). Zástupy (k nimž patŤí i sociálně porobení, chudí,
ubití tlakem až k neschopnosti snění a sledovaní s bolestnou lás-
kou) z téže básně sní o nejrriznějších věcech' hmotn1ich i duchov-
ních, ale společn1fm jmenovatelem všech těchto sn není spočinutí
v cíli, naplnění, n brž atmosféra nejistoty a neklidu, riziko hledání
a tvorby. -TÝž neklid, vědomí nedefinitivnosti v uspoŤádání světa
se v básních Proroci a Hvězd hasnou tisíce... stupĎuje v tušení pŤe-
vratného společenského kataklyzmatu; pňechod lidstva do kos-
mické duchovní velikosti, zobtazen! timto zce|a novjlm zp sobem,
se tak stává dozráním náhlfm, shora neňízen1fm, dílem davťr zís-
kan1fch nové víŤe' čímsi na zprisob revoluce - jak to odpovídá
i charakteru dalšího vtělení nadlidského mytického typu BŤezino-
va, typu proroka. Proroci s dychtivou, horečnou nedočkavostí hle-
dí vstŤíc pŤíchodu novych, vyšších forem duchovního i sociálního
života, hlásají radikální proměnu' byť byla provázena plameny
a zkázou. -Napětí mezi pňevratn m okamžíkem a věkovitlm kos-
mick1fm procesem ztání se vybíjí v nadreálné koncepci času, v níž
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okarnž1k s věčností splfvají a nová pevnina se ukládá v rytmu po-
žári a nárazi vichŤic (báseř Země vítězú pŤipomínající velké ko-
lektivní scény Miltonova Ztraceného ráje). - Stoupající zaujeti
pozemsk1im bytím i jeho vyšší hodnocení se ve stavitelích chrámu
iealízuje v jednotliq/ch metaforách, které dynamicky zhušťují
a ďramatizlljikonkrétní životní situace, události a lidské role, a také
v celfch básních vyslovujících dvojznačnou, snidnouo smyslnou
krásu země (Jsem jako strom y květu'..) nebo zas z kosmického
odstupu s laskav m dojetím a okouzlením sledujících její let
( Zem? ) . Rozrušení nadpozemsk;fch jistot a obrat k živé skutečnosti
vyznačeny jsou také rozrušením harmonie volného verše' v němž se
objevují četné nápadné neshody mezi rytmicklm a jazykov1fm čle-
něním (pŤesahy). opačn! pÓl diferencujícího se BŤezinova stylu pak
pÍedstavují básně rfmované, s vystupujícími a zase slábnoucími
náznaky pravidelného rytmu a dokonce i písně; tak je to pŤedevším
tam, kde myšlenka od složitlch reflexí směŤuje k zhuštění a zjeď-
nodušení, kde místo proces se podávají jejich zdánlivě definitivní
(ve své nejednoznačnosti však stejně pŤechodné a dalším proměnám
otevŤené) v1fsledky.

Návrat k pozemskosti, pojat1f ovšem pokaždé jinak, pozorujeme
i v jin1fch dílech vrcholného českého symbolismu, jmenovitě v So-
uouě šbí."" JEŠTĚ JEDNOU sE VŘÁTÍME a v Neumannově
sNU o ZÁSTUPU ZoUFAJÍCÍCH' Ve všech těchto pŤípadech to
znamená i zesílení konkrétnosti obrazri a jejich snazší kontakt
s bezprostňední čtenáiovou zkušeností, a také zesílení smyslu pro
sociální rozpory moderní doby. Právě tato díla si také ze všech
symbolistic{fch knih zachova|a nejživější schopnost prisobit
i dlouho po svém vzniku. Sbírka Stavitelé chrámu bfvá často
označoyánaza vrchol celé BŤezinow tvorbv. ZnačnÝ ohlas iv cizím
literárním prostňedí měljejí rípln! němeclf pŤeklaá, kter1f r. 1920
vydal Otto Pick. mc

Stoletf kalendáŤ.
Verše pomíchané - Karel Toman 1926
Poslední sbírka Karla Tomana v tematické i druhové pestrosti
''pomíchan ch.. básní shrnuje a zárovei znovu rozehrává hIavní
témata a polohy autorovy ariue;si tvorby. Podle rivodní básně
Vlastní podobizna jezde dramatická zkušenost z temn;fch hlubin ži-



304 StoleťÍ kalendáŤ - Karel Toman

vota i z kolektivního snu společenské revolty vtělena v poezii čistou,
tichou a zpěvnou. Jádrem sbírkyjsou dva nevelké soubory básní.
V prvním, tj. ve verších inspirovanlch básníkov m zájezdem do
Provence, se znovu - hned vedle vyznáni lásky k domovu - roze-
znívá stary Tomanriv motiv sounáležitosti s tuláky a vyděděnci,
s lidmi nezákotvenymi a toužícími po zrněně světa (bá seí Štědrj, ve-
čer 1924 ,která v závěru prudk1fm zvratem pňechází ve sloku ve stylu
tuláckého popěvku o společné cestě ,,se všemi vagabundy světa..),
s chudáky, jejichž dítě je srovnáváno s betléms[fm spasitelem
a kteŤí hrdě odmítají almužnu panstva (Célony). Citát známého
francouzského popěvku o avignonském mostě se rozrťtstá v taneč-
ně vylehčen! zpěv ubíhajícího času dějin (s pňipomínkou dávn1i'ch
papeži a českého krále Karla IV.) a toho, co je v uplfvání věčné
(Sur le pont d,Avignon), Z pŤíznačn ch ustálen;ích motivri fran-
couzského jihu se skládá obraz pohostinné krajiny, žijící radost-
nou, poklidnou smyslností, jež si podle svého pŤizpúsobila i kŤes-
ťanskou víru (Aix-en-Provence). - Neméně závažnáje skupina
básní reagujících na domácí společenskou skutečnost poválečné
doby. V nekonformním vztahu ke konsolidované republice se ob-
novuje Tomanriv smysl pro konkrétní projevy bídy viděné s krutou
věcností; gesto vzpoury pŤitom nezapŤe svrij anarchistick;f privod.
I intimní žánr ,,veršťt rodinn1fch.. je pŤetvoňen nesmiŤiteln1ím po-
stojem k republikánské oficialitě (Vlčí rodina). Znovu tu také
vystupuje starf Tomanriv motiv pŤedměstí, semeniště sociální msty;
jeho drsn;f obraz jeprovázenritočn;fm v směchem, kter;f se obrací
proti plan1Ím hlasatelrim lásky. V tom všem se ztaÓí napětí i vriči
pŤedchozí vlastní Tomanově tvorbě poznamenané iluzemi z let
osamÓstatnění československého státu. - K definitivní formulaci
dospívá obraz dělnic[fch zástupti, jejichž zápas plnf víry v na-
plnění revolučních snri vnáší do světa kvas a neustálou obnovu, je
jeho hnací silou; podle Tomana pracující věčně budou chodit ve
sv1fch prrivodech, svět, už už se blížící jejich snu, opětovně klesne
zpět do své nedokonalosti a nespravedlnosti - bezjejich usilování
ďbez naděje, kterou chudí rozsévají do všech srdcí, by se však stal
nesnesiteln1'rn ( Prvního máje ).

Proslulá báseí Lenin byla napsána jako nekrolog revolučního
vridce. Yychází (jako podobně monumentalizovany PohŤeb z'9

sbírky Hlas ticha)-zpocitri těch nejprostších lidí, ričastně piihlížeji

cích jako antick1i chÓr božímu soudu nad mocnou historickou
osobíostí. Jesttže dŤíve období občanské války, hladu a násilí

v porevolučním Rusku diktovalo Toma novi (v Hlasu ticha) néko|ík

básní rozechvělé a hoÍce kritické ričasti, pak ve Stoletém kalendáŤi
vyrťlstá ze ztotožnéní s tím, co autor pokládal za stanovisko rus-

StoletÝ kalendái _ Karel Toman 305

rí'ch mužikri, m;ftus rolnického Lenina obhajovaného tím, že dal
piacujicím pridu a s ní i radost, víru a probuzení z dávné zaostalosti.
V básni se biblické obrazy a patetické Ťečnické otázky stŤídají s nai-
vismem ve stylu lidov ch modliteb a maleb.

K veršrim Tomanovy sociální aktivity se Ťadí i báseĎ F. X. Šal-
dovi, nazírajicí velkou osobnost a její ušlechtilou sociální utbpii (ta
je srovnávána se snem táboritri o obci boŽí) v konfrontaci se sou-
áobou společenskou realitou, dalekou Šaldovu ideálu, inapozadí
perspektiv budoucnosti. - Menší v znam ve sbírce má několik pŤí-
ležitostn;fch improvizací věnovanlch Praze, T. G. Masarykovi,
umírajícímu sochafi Štursovi, nebo pokoušejících se na zák|adě
pouhé juxtapozice ustálenfch reprezentantri spojit tradice antiky
a kŤesťanství (Venuše a Panna Marig, faun a Ježíš), katolicismu
a reformace (sv. Václav a Jan Hus). Sbírka končí verši ávotní
moudrosti, které rekapitulují básníkriv lidsk1i osud a pŤijímají jej
v jeho celistvosti, se zp sobenlmi i utrpěnlmi kŤivdami, s radostmi,
krutostí i láskou (Doma na hŤbitově).

Ve Stoletém kalendáŤi jako v celé dosavadní tvorbě je Toman v
sty|za|ožen na zpěvnosti, pňesnosti a bezprostŤední citovosti nava-
zující na klasickou poezii (Sládek). Básně často směŤují k jadrn:Ím
gnÓmám a slovím, azárovei v metaforice a nečekan;fch slovních
spojeních, ve stálém neklidu vyznamové stavby jsou otevŤeny zku-
šenosti moderního člověka. Charakteristické je využití kulturních
symbolri a jin1fch ustálenlch znakri (napŤ' rostlinn1fch motivri vy.
značujících rrizná období lidského Života: biečéan, vavŤín, cypÍiš),
kterépocházejízriznlchtradic a kultur a zkratkovitě označují celé
široké oblasti duchovní nebo hmotné zkušenosti' Intenzitu této
poezie rozpozna|a kritika i na pozadí soudob1ich experimentri
avantgardních básníkri, zejména když se ukazovala souvislost
s Tomanovou tvorbou i ve verších autorri mladší generace (Hora,
HoŤejší, brzy i Seifert)'

Strom života . Jaroslav VrchlickÝ 1909
Poslední Vrchlického kniha vydaná za básnikova žívota pňedsta.
vuje jednu z jeho má|a myšlenkově jednotně laděn1fch a kompozič-
ně cílevědomě promyšlenfch lyricklch sbírek. Jejích pět oddílri (Co
tkyí v koŤenech, Co zní v haluzích, Co zní v koruně, Spadalé listí a
Ceské krajiny ) s Prologem a Epilogem rozváďí titulní metaforu za-
kládající se na analogii dění v pŤírodě a lidského životního cyklu
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(odtud genealogie rodri se zpodobovaly v podobě rozvětveného
stromu). Je stará takŤka jako básnictví samo. Vrchlickf se však
v Prologu'r'-islovně dovolává novodobého amerického básníka
W. Whitmana, jemuž v básni Virginskjl dub viděl jsem rttst v Lui-
sianě ze sbirky Stébla trávy energicky rostoucí strom symbolizuje
bytost nadanou elementární silou, schopnou rozvíjet se i v osamění.
V duchu tehdejší moderní pŤírodovědy včleĎuje Whitman člověka
do ňádu pŤírody, činí i z člověka její součást a vyvozuje z tohoto
rozčlenění i politické dtisledky: požadavek rovnosti všech lidí.
Pňedstava stálého koloběhu hmoty podnítila českého básníka, aby
už nezávisle na svém americkém pŤedchridci vytvoŤil v závěru svého
života optimistick! zpěv k oslavě proměnlivosti a nekonečnosti ži-
vota, vyslovil svou víru v Radost, Lásku, Zivot, Stěstí.

V první části se Vrchlick;Í obrací k ,,základně žití,,, ke koŤenrim
stromu života. Yycházi pŤitom ze'vztahu pŤímého pŤírodního
a,tradičně na lidstvo pŤeneseného vyznamu slova koŤeny, tj. dědic-
tví pŤedk . Společn1Ým znakem obouje pŤitom vzdor a vytrvalost,
houževnatost a stálost. Zatímco v pŤímém vlznaml tyto vlastnosti
jsou zárukou nového života pŤírody - věčné hmoty, ve vyznamu
pŤeneseném vystupují jako síla otcri, pramen, z néhož má čerpat
současné pokolení. PÍenesení privodního v znamu slouží pak bás-
níkovi jako v.fchodisko k reflexím nad lidstvem. I tento pojem však
osciluje mezi dvěma vyznamy' Mluvě o lidstvu, básník často myslí
jen na svrij národ. Když se vyznává,ževěÍi v pŤíchod mesiáše, kter;|'
bude snad synem posledního žebráka a kterf uvede svět v trvalou
harmonii, jde mu nepochybně o celé lidstvo. Když však se zam1Íšlí
nad koŤeny lidstva a jmenuje Z1žku a Husa, Komenského a JiŤího
z Poděbrad, pňipomíná popravené české pány i exulanty, pÍecházi
už ke koÍenrim vlastního národa, stejnějako ve chvíli, kdy zdiraz-
Ďuje v1|'znam pŤesvědčení, byť se pŤitom dovolával vedle Husa
i Buddhy a Galileiho. I tu je zŤejmé, že chce ovlivnit pŤedevším sou.
časné charakterové vlastnosti svého národa. Ke koienrim patŤí
i otázky života a smrti, živlch a mrtvych koŤenri. Také tuto otázku
po smyslu života si básníkpoložil a odpovídá na ni odmítnutím ja.
kékoli metafyziky: život syna hmoty, člověka, je pouze v nervech,
svalstvu a krvi' člověk žIje tentyŽ Život jako strom, a proto: ,,Buď
jak ten strom a vždy to dobŤe tak, / měj vzrrist a list, měj květ a plod
a zpévy| / Jaks vznik, tak zhyř, vždy voln1f jako pták, / jak strom,
jenž o posledních tajích neví...

PŤes toto jedn označné krédo Vrchlick;y se ani v této sbírce nestá-
vá prost;fm naturistou, kter1f ve splynutí s pŤírodou shledává
vykoupení člověka zjeho rítrap a bolestí. o tom svědčí hned druh!
oddíl Co zní v haluzích. Stává se intimním vyznáním o moci pŤírody,
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o ieiím prisobení na citlivé básníkovy smysly, ale zároveř i apoteÓ-

"J,iJ"Jr'" 
člověka a síly jeho vidění. A nejen vidění smyslového, ale

iuttrnir'o zraku, kter! ,,z duše tvojí vstoupne v oko.. a kteqfm si

čtověk snuje bájné světy a uchovává dávné prožitky pěkn1fch oka.

*zit.i. PŤedevším tak se dívá umělec, jenž je věrn;f ideálrim mládí.

Ále ani samotné prisobení piírody na bá-sníka není jednoznačné.

Vwolává zcela nečekané chvíle radosti: ,,Cerven vlčímáknamezi

/ še vlní a chechtá a směje, / radost zas v srdci mém vítězí... lBože
mrij, co se to děje?.. (Píseř). Ale také uprostŤed napjatého ticha
poávečerní krajiny člověk slyší v sobě ,,všecky noty / nenasytné,.bouiné, 

zouťající.. (Alta quies)' V čase, kdy pŤíroda vydává své
plody, stává se jedním velkfm ,,lásky hodováním.., ale je také dě-
jištěm náhody, která v jediném okamžiku mriže zvrtnout život
v suchopár a zahnat štěstí do dáli.

Vrchlického vrcholnlm vyjádiením vztahu k pŤíroděje tŤetí zpěv
- Co zní v koruně. Zdeuž básník jen naslouchá mohutnému hlasu
všehomíra, pozoruje jeho dění,zirajetak ,,bohu v líc... Vlsledkem je
jásaqf hymnus plnf opojení z mnohotvárné panteisticky pojaté
hmoty, dithyrambick zpěv k oslavě pŤírody, uprostŤed níž i básník
na|ézá své místo, tak jako pták samotáŤ, kterf ,,zňí v hasnoucí
slunce zái / a jedin1f s vším cítí!.. (Pták samotál). odvrhuje takŤka
s posměšnou ironií naděje mučedníkri na posmrtn! život, vyznává
se, že zdrojem jeho čisté radosti je jistota, která mu dosud chyběla,
že nedostane víc' než mu m:Ůrže dátzem, aže ,,co zde mi nekyne, jest
ztraceno mi navždy... Více než klamné naděje mu pak stačí
k pozemskému štěstí, že je poeta (Ta posud chyběla'. '). A jako na
potvrzení toho' že je skutečně básník, Vrchlick! tozpoutává zde
riplné orgie piedstavivosti v líčení pŤírodního dění, dává prrichod
probuzené hravosti v drobn1fch zvukovych hŤíčkách, často svazuje
své verše i do sevŤené formy písřového popěvku' Jestliže se v pÍed-
cházejících oddílech snaha vyjádŤit myšlenku a vtisknout jí pro-
stŤednictvím apostrof a exklamací naléhavost opíralaještě nezŤídka
o rétorsk patos,zďe1Ižzcela ovládá pole básnická hravost, která se
stává zároveř znakem vítězících smvslri. básníkovv citlivé. rozyíÍe-
né vnímavosti.

Po dozrání rody, kdyŽ pÍíroda vydala ze sebe vše, co mohla,
zustane barevné podzimní listí. Vrchlich|'po rozmachu tÍetího od.
dílu podává ve čtvrtém, nazvaném Spadalé listí, tematícky pomí-
chanou směs reflexívních veršri. V rivodní básní Rúzné /rstí se opět
vrací k titulní metafoŤe a do podrobností rozvádí v pŤímém i ob-
raznémvlznamu paralelnost obou cyklri, lidského života a ročního
cyklu stromu. ZatŤeseš.li pětkrát stromem, padá nejdŤíve svěží listí,
poté květy, po nich plody, pak pestŤe malované listí a nakonec jen
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krripěje kalného podzimního deště. Ze Stromu lidského života do-
staneš nejprve naděje prvních vzletri, podruhé květ lásky, potŤetí vír
činri, počtvrté jeztebe bílf staŤec, pro něhož zbylo pro páty pÍipad,
trochu slz' V této části sbírky formuluje Vrchlickf své reflexe v po-
době sevŤenfch, myšlenkově vyostŤen ch a brilantně vypoíntova-
nlch aforism , jež často nacházeji svrij qfchozí bod opět v pňírodě;
v podzimním, trochu potesknělém naladění se tu uvažuje o smrti,
ženách,lidském štěstí, touhách člověka i hodnotě myšlenky, pro-
měnlivosti pravdy i nevděku světa. Tyto aforismy svou podzimní
náladou tvočí ovšem jis|f kontrast k pŤedcházejícímu oddílu, ale jen
ve smyslu následnosti, jaká panuje v pŤírodě' V jejich virtuozitě se
skrlvá sebevědomí autora, kter! vydal všechny své plody a nyní se
s vyrovnaností, nepostrádající ani dávku humoru, svěŤuje se svymi
postŤehy o obklopujícím ho životním dění.
. V prvním oddíle Vrchlick! užival pojmu lidstvo v dvojím vyzna-
mu, a mluvě o něm, myslel často synekdochicky jen na česk! národ;
teprve v posledním oddíle' nazvaném České krajiny, se tato dvoji-
tost patňičně osvětluje: takjako si básník nedovede pŤedstavit ko-
ňeny lidstva bez podílu svého národa, tak také mnohohlas! chÓr
pŤírody by nebyl ripln;f, kdyby v něm nezazněl i hlas české krajiny.
Ale ta nepromlouvá jen svou holou existencí' jak ji básník zachyti|
v pňírodních náladách (Krajina pod Lipnicí, Top lka aj.). Vrchlic-
kému se do ní promítají i pŤítomné zápasy národa (Pod Svatobo.
rem), a zejména opět jeho koŤeny, dědictví otcri. A tak k intenzív-
nímu prožitku cyklického času jako koloběhu pŤírody a lidského
bytí pŤistupuje v této poslední části i vědomí času lineárního, his-
torického. Ten se sice zastavil pŤed opuštěn1fmi hradčansk1fmi
paláci, zato na|éhavě se pŤipomíná na bělohorské pláni a vyzva-
mi k současníkrim hovoŤí od památníkri smlouvy Ferdinanda I.
s Čechy v Jihlavě (dokonce anticklmi metry - piízvučn1|m hexa-
metrem a pentametrem). Jako svědectví trvalosti pŤírody vriči
pomíjivosti člověka pak čas vystupuje v b ásní Dubttm rožmberského
rybníka: staleté duby zasazené ještě Krčínem z Jelčan stále ž1jí, za-
tímco o Roánbercích se dovídáme jen ze žloutnoucích kronik a tle-
jících archívri. obrazem české krajiny triumfující nad časem i lid-
sk m jedincem se sbírka lzavirá. Do věčného Ťádu hmoty zasadil
básnik poslední její součást, znamení své svázanosti s pŤírodou
a osudy národa. Nyní mriže v Epilogu (Díky) vyslovit svrij vŤel1í
projev vděčnosti za život, krásn pŤes všechen ,,shon a prázdné
pachtění.., poděkovat za možnost tvoŤit a milovat. Tímto radost-
nym zpěvem jako by básník uzavíra| své celoživotní dílo'

Nicméně krátce po Vrchlického smrti vydal básníkriv bratr
B. Frida z ooztistalosti ooslední sbirku Meč Damoklťlv. která ie

bolestn m pandánem Stromu života. Právě ona a ne optimistick1f
zpěv se stala posledním článkem Vrchlického díla. Je to kniha plná
.'ittidu' rizkosti a pŤedtuch tragického závětu básníkova života.
Bvl to však Strom života, kterfm Vrchlick1Í po bouŤlivé negaci své.
rro ana kritiky a básníky devadesát1fch let upoutal mladou literární
seneraci z pŤelomu století. V básníkově pohanském opojení pŤíro-
áou i životém shledávala svého pŤedchridce a také se - pŤedevším
St. K. Neumannem (báseĎ Panychida v NoVYCH ZPEVECH) -

pŤihlásila k jeho odkazu. 
zp

Struny Ye Yětru . Josef Hora 1927
V sedmé sbírce Josefa Hory je tematicky ižánrové nejzŤetelněji vy-
hraněn;Í' drobn]f soubor verš o Sovětském svazu; je to vj,běr z bás-
ní inspirovan ch autorovou cestou do této země r. 1925. (ostatní
básně z této cesty vyšlyjen časopisecky ajsou nyní otištěny v knize
Zapomenuté básně.) Procesy pŤevratn ch společenskych pŤeměn
jsou tu zachyceny v monumentálních symbolech na pozadi tradič-
ních atributri ruské piírody, zprostňedkovan5ich namnoze starší
i novější ruskou poezií (básně Rus, Pluh, V Moskvě - s motivem
Leninova mauzo|ea, Leningrad aj.). ovzduší monumentality je ně-
kdy spolutvoŤeno i pomocí prostého jmenování konstantních
a univerzálních složek lidského bytí (napŤ. ,,Step, láska, tma,
ch1éb...). Motivy z ruské cesty' obvykle v kontrastu s rozpomínka-
mi na piedchozí Horriv zájezd d,o Ítá|ie (viz ITÁLIE), se objevují
i v ostatní lyrice Strun ve větru. Náměty těchto básní jsou (až na v}-
jimky: Hora jako ňada dalších autorri věnoval báseř hrdinsky ze-
9lulÍ.j Amundsenovi;jsou tu i pŤíležitostné verše k padesátinám
'Karla l omana) záměrně neurčité; privodní téma je jen qfchodis-
kem pro Ťadu zkratkov ch obrazri, ježjsou kladeny vedle sebe bez
vysloven;Ích a pro věcnou souvisloit často nezbyin1fch logickfch
spojri; pŤesto dohromady vytváŤejí svéprávnou í11'nu*ouň.' 

".ti-stvost. Podkladem tohoto sjednocení je společnf citov odstín
vŠech motivri .Yznlká ovzdušiuvolněné poetičnosti, konteit, kde se
něk.teré-motivy s obměnami opakují a izájemně se v sobě írcad|i;
vecl vněm ztrácejísvou hmotnost, stávají se lehk1fmi, pr hledn;ilmi,
plynule pŤec.!ázejí jedna v druhou a v obklopující je atmosféru.
,s-t.o1a |un,sují téměŤ jako hudební motivy, menelato poukazy ke
Konkretnim pŤedmětrim. K celkovému hudebnímu dojmu pŤispívá
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i opakování hlásek (eufonie), rytmická v stavba slok, vynoňující
se a Zase mizejíci qfmy, citlivé stŤídání rozmanitfch intonačních
ritvaru.

Tyto postupy mají v reflexívních verších podíl na sugestivním
zpňítomnění zkušenosti uplfvajícího času. Ca-s je ristÍedním téma-
tém sbírky a vrací se v nadpisech Ťady básní (Čas, bratr mého srdce,
dvanáctidíln! cyk|ls P lynoucí čas, závétečná báseř Čas). Vliv na to,
že se tak naléhavě vynoŤilo téma času' měla i Horova návštěva re-
volučního Ruska: aktivita, jíž byl svědkem, zaměÍená k budoucnu
a uvádějící do pohybu vše, co vytvoŤila minulost; historicky proces,
kterf procházi zemí, a jak Hora dosud věíil, mobilízuje v člověku
tvoÍivé možnosti: tato zkušenost pŤispívá k hodnocení času jako

kladné síly tvoŤící spolu s člověkem. Míjení času, dočasnost lidské.
ho života nejsou tedy ve Strunách ve větru - ač se tu citují tňi bás-
níci Novalis, Heine a Jesenin jako nositelé sladkého a dramatického
prožitku obcování s tmou a smrtí - pÍijímány s romantick1im tra-
gismem. Poměr lyrického subjektu k času je drivěrn;|i, smírny,
''bratrsky... Čas sice nekompromisně hodnotí činy a prožitky' je
však vestavěn do našich osudri, je to neodmyslitelná forma sjedno-
cení rriznych fází lidského bytí. Je pojat i jako pŤíležitost k usku-
tečnění života v jeho plnosti. Nese v sobě pÍísliby lepší sociální bu-
doucnosti' která je viděna jako sen promítanf do všedního života
skrze drobné sváteční radosti a věci (báseĎ D m,kďe nah|ížime za
dveŤe bytri velkého pŤedměstského činžáku; je to jeden zpozdnich,
humanitně cítěn;fch qftvoru proletáŤské poezie). - Prožitek času
nebyl však pro Horu taktojednoznaény,užve Strunách ve větru se
projevují pŤíznakyjeho rozštěpení, které pŤevládne hned v dalších
sbírkách' odevzdanost básníka času znamená i jistou pasivitu:
subjekt je vtažet do proudu času do té míry, až takÍka ztrácí svou
identitu. V metafoÍe,,strun ve větru.. je básnictví chápáno jako bez-
děčn ozvuk citlivého nástroje, kter.-i se poddává náhodnfm pod-
nětrim pŤírodní síly. V pŤedchozím období proletáŤské poezie (viz
PRACUJÍCÍ DEN) chtěl básník morálně prisobit na pŤíslušnjky
kolektivu a tedy i usměrĎovat běh historického času; těchto iluzí se
už v období Strun ve větru vzdal. Básně tu často rístí v otázku, kte.
rá, nezodpovězena, pŤedstavuje hlas subjektu vjeho rizkosti, nekli-
du, nezakotvenosti; dňívější Horova poezie na otázkyjednoznačně
odpovídala (proletáŤské verše) nebo je neutralizov?la proudem
obrazri spojujících pňedmětnost se subjektívitou (ITALIE). Hora
však i ve Strunách ve větru nadále živě prociťuje problematiku
soudobé společnosti. ProstŤednictvím vllučného zaméÍeni k poze-
msklm hodnotám je s Horovou pňedchozí tvorbou ideově spojen
i prožitek času.

struny ve větru - Josef Hora 3ll

V rámci soudobé lyriky mají Struny ve větru samostatné posta-

vení; V době jejich vzniku autor polemizoval s umělec\fm progra-

mem poetismu Nezvalova a Seifertova, vylfkaje mu nedostatek
mvšlenkové prohloubenosti a zájmu o reálné společenské dění;
pĚésto však si pŤizprisobil některé z podnětri tohoto avantgardního
proudu, jmenovitě pojetí poezie jako volné kombinace logicky ne-
propojenych obraz&. Strunám ve větru však jsou nejbližší ty sbírky
mladších Horoq|ch vrstevníkri, v nichž dosavadní poetisté hledají
cestu k vyslovení základních složek lídského bytí (SeiFrtriv Po-
štovní holub, Závadova PANYCHIDA, Halasova SEPIE). -

Struny ve větru jsou proHoruzačátkem nového období, v němž se
opětovně vrací tematika času, nejednou nab1fvajíc tragické nebo
téměŤ spiritualistické, odhmotněné podoby (TvŮj hlas 1930, To-
noucí stiny |933, Dvě minuty ticha |934, Tiché poselství 1936). V ně-
kolika básních těsně se pŤimykajících ke stylu milovaného Horova
pŤedchtidce Karla Tomana (napŤ. Zem, z níž jsme vyšli) je ve Stru-
nách ve větru pňedjata i Horova poezie sounáležitosti s domovem,
k níž se básník obrátil v druhé polovině tÍicátych let. - Mezi čet-
n1fmi ohlasy kritiky, jež rozpoznala zák|adni vyznam sbírky pro
novou orientaci Horovy poezie, bylo nejvňelejší ocenění F. X. Šal-
dy; začIeiovalo sbírku do tradice české poezie kosmické, po bok
tvorby Máchovy, Nerudovy a BŤezinovy, poukazujíc zároveř na
moderní pojetí času, které staví obraz světa ve Strunách ve větru
do blízkosti dynamického, víŤivého, qfbušného kosmu moderní
ťyzíky.

Svítání na západě -
otokar BŤezina 1896
Ve své druhé sbírce vstupuje BŤezina definitivně na pole širokode-
ché reflexívní poezie nejvyšších nárokri uměleckych a myšlen-
kov1|ch. V básních hlásících se k žánrovlm typrim u nás dosud
neznám5im je citov]f prožitek subjektu k nepoznání pŤetvoŤen a roz-
vlnut, z něho a nad ním vyvstávají básnické konstrukce obecn;fch
zákonitostí a rozhodujícícÍr událoití duchor'ního světa lidstva jáko
součásti udánlivych procesri kosmickfch. Tradiční literární druhy'
kterychje pŤi vystavuc těchto básní použito, aťje to velká epika klá.
sickych my tick1'ch děj ri' modlitba, kázání neb o žalm, dávaj1 básním
stylistické zabarvení, určují užití slovesnych osob a čas a zprisob
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Ťazení motivri; o charakteru a vyznění básní však rozhoduje spíše
rístňední symbol, kter:Í udává společn;f klíč pro vlklad jednotlivfch
obrazi a zprostŤedkuje mezi ideovou perspektivou básně a světem
dojmri, věcí a prožitkri, kter1f je v ní zobrazen.

Spojení slov ,,svítání na západé* se Ťadí mezi obrazné vyrazy,
které vytváŤejí celek ze slov, jejícbž vyznamy se logicky vylučují.
Tato básnická figura, oxymÓrorl, je charakteristická pro poezii
(napŤ' barokní), ježusiluje o vyostÍení a pak paradoxní, racionalitě
se vymykající zrušení protikladú v rámci běžné zkušenosti nepŤe.
konatelnfch. BŤezina se vrací k metafoŤe noci, jež právě sv1fmi
temnotami dává viděti, zpiítomřujíc nám - ve dne neviditelné -
hvězdy a hlubiny kosmu; západ slunce zachycovany v efektních
rozzáÍenlch barvách je tu požárem, v němž se rozpadá vézení
všední denní zkušenosti. Západ se tak stává metaforou smrti jako
okamžiku pŤechodu (,,svítání..) k druhému světu, k vyšším rovinám
bytí. Podobnou smrti v tomto otvírání člověka vyšší skuteěnosti je
bolest, nezbytn! prrivodce a tragická inspirace tvŮrčího člověka,
nástroj jeho vytrženizbéžnlch vztah a funkcí (Tajemství bolesti).
Hranice mezi pozemsklm a nadŤazenfm druh1fm světem se ve větší
části básní Svítání na západějeví piekonatelnájenza cenu rozhod-
né distance od pozemského života. Pesimistick1f asketismus stále
ještě mladistvé poezie BŤezinovy se projevuje i v jímavé, melan-
cholické lyrice stesku z nereáln1fch, snov1fch rirod v lučně duchov-
ního risilí (Až sedneš za mt| st l aj.) a z životních aspirací obětova-
n ch nadpozemskému rikolu; titěcha z pŤíslibu věčn1fch odměn za
časné ztráty je nejednou pŤivolávána s bolestnou kŤečovitostí (Tys
nešla). - V tomto ovzduší vznIká i první z básní' v nichž Bňezina
formoval své velké symbolické postavy, nositele a básnická vtělení
rozmanit ch postojri k otázkám lidské existence. Jsou to VladaŤi
snri, vykreslení v záměrně pŤejemněljch odstínech a s kritickjm,
ironickfm podtextem; tito moderní intelektuálové a umělci jsou
bolestně usvědčeni ve své tragické vymknutosti z pozemského ži-
vota: mohou bft tvoŤiví jen v oblasti extáze a snění, nejsou s to co-
koli udělat pro povznesení zemé Qejiž hrubé barvy a jejížzitstupy je
urážejí a skličují) a nakonec hoŤce si stjskají pojejích opovrženfch
radostech' Hranice obou světri se zdá nepŤekonatelná i prostŤedky
umění; píseĚ duše pŤenesená do pozemsk1Ích stupnic zní steskem
a hr zou (Vítězná píseiň). - Méně statick1f je už protiklad hmotné-
ho a nadsmyslného světa ve skladbě M|ltus duše. Pozemskost tu
dostává rozměr historického času - subjekt cítí v sobě ožívat ge-
nerace pŤedkri, dědictví jejich tvorby a práce. Ale i zde v duchu mo-
dernistického myšlení doby vyzaňuje z minulého jen rinava, meta-
fyzické naděje se spojují qflučně s budoucností energick1|ch poko-
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lení (podobn1|ch Nietzschovu básnicky vysněnému nadčlověku),

iei ichž vyk roč ení za hr anice daného je zár ov ei pŤekročením hranic-pozemské 
skutečnosti v bec' - Piedstava silné osobnosti se však-nakonec 

pŤece jen v několika vrcholn;ich básních stala zdrojem
pňekonání metafyzické roztržky dvou světti. BŤezinovi Silní (báseř
Víno siln ch) pijí pln1fmi doušky víno žívota, z jehož maně rozmač-
kanfch hrozn zbyla vladaŤrim snrijen zaschlá šťáva: prvním pňí-
znakem jejich síly je právě schopnost integrace pozemského a du.
chovního pÓlu, vrilí diktovaného splynutí krajiny snri se zemí žítí.
Obě strany protikladu se tím zhodnocují, neboťpŤi pŤechodu do ži-
vota posmrtného odměnou Silnlch má bft to, že si uchovají svou
identitu z dob pobytu na zemi. Právě tam, na zemi, se tedy rozho-
duje o člověku navždy, vzpomínka na pozemsk! ávot je nejvyšší
hodnotou. Na zemi také probíhá proces duchovního zrání,v némž
jednotlivec i lidstvo v celku - okamžitfm paradoxním zvratem
nebo spíš procesem probíhajícím v tisíciletích - dospívají vyšších
rovin bytí. Zde je morální poselství BŤezinovy spiritualistické poe-
zie, která pŤekonává svody snové pasivity a idealistické nechuti
k lidsklm snahám a rikolúm. ZÍete|ně se to jeví v nejslavnější básni
sbírky, v monumentá|ní Ranní modlitbě. Usilí člověka vedeného
nadosobním cílem je tu zobrazeno jako pracovní den chudého,
prostoupeny námahou v polích rozpálenlch denním žárem; násle.
duje večerní osamocenf zpěv mytick1fch dějin ducha a konečná
efektní mystická scéna splynutí subjektu s majestátem Nejvyššího.
V obrazech těžké polní práce se vynoňuje nabádavé vědomí
možností básnického slova plnícího konkrétní životní poslání
uprostŤed pozemsk;fch strastí: ,,UčiĎ, ať pravda má podobna jest
knize modlitební, aby každ! v ní našel modlitbu svou, i zavrŽen!
a umírající!.. Toto humanistické cítění změkčuje tvrdé obrysy ob-
razu Siln1fch, individualistickou vllučnost BŤezinova postoje,
a pŤedjímá kolektivismus pozdější jeho tvorby.

o dosahu uměleckého slova psal Bňezina mj. i proto, že jeho
možnosti právě sám prožíval. Svítání nazápaďěvzniká 1Prudkém
tv rčím rozmachu, za neceI! rok po vydání TAJEMNÝCH DA-
LEK. Učitel ze zapaď|ého městečka si tehdy mohl s žasem
a hrdostí uvědomit, že jeho dílo vyvolává značny ohlas, že je reci-
továno a napodoboválo, že se mu otvírají všechny vzájemně se
sváŤející časopisy nové literární generace. Pln síly a s pocitem
volnosti BŤezina v té době pokračuje ve studiu nejrriznějších litera-
tur a filozofií. svobodně zauiímá stanovisko ke kulturnímu dění
doma i v cizině, píše desítky stran soukromlch dopisri majících vy-
sokou hodnotu myšlenkovou i uměleckou. Z tohoto relativně šťast-
ného ovzduší - k realizaci tv rčích cílri zb;fvaly ovšem jen večery
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po morné práci ve tŤídě s šedesáti žáky - vyrristá Svitáni na zá-
padě. Vydání sbírky i její kritickjl ohlas upevnily vudčí postavení
BŤezinovy poezíe (básník sám zristával skoro neznám a nepovšim-
nut) v rámci českého symbolismu. Jen F. X. Šalda setrvával v mlče-
ní, motivovaném snad nedrivěrou k Bňezinovlm dekadentním po-
čátkrim; ve svych pozdějších pracích vyzvedl však právě Svítání na
západé a jmenovitě Ranní modlitbu jako počátek nejvlastnějšího
pŤínosu BŤezinova. Tvorba ostatních autorri symbolistri teprve
později dospěla k v1fsledkrim srovnateln; m s tvorbou BŤezinovou.

mc

Šípkovf keŤ - Petr KŤička 19t6
Sbírka je opožděn1fm lyrick1fm debutem jednatňicetiletého básníka
a vyznamného pňekladatele ruské poezie. Podle doby vzniku jed-
notliqfch básní je tozvržena do tňí oddílri: první s titulem obláček
piináší verše z|et |9| l-13, druh;f nazvany titulem celé sbírky Šlp.
kov|l keŤ obsahuje práce z roku l9l4 a poslední část Vitr a vlny je
datována rokem 1915. Takto naznačenáchronologie prozrazuje si-
cejisté prvky básníkova vyvoje' zejména od neurčitosti ran ch ale-
gorií a kosmick1fch reflexí k oproštěnější lyrice subjektivních zpo-
vědí, vcelku však má sbírka jednotny ráz. Jeji zák|aďni polohu
určuje autorriv čiŤe citov1f poměr k obklopujícímu ho světu; podle
citového klíče volí KŤička i témata sv1|ch básní. Jsou to pŤedevším
intimní svazky rodinné a pŤátelské (srdečné oslovení ť. To.ana
v básni obměřující motivy jeho SLUNEČNÍcH HoDIN), vňel
poměr k rodnému kraji a jeho pŤírodě, vztah k válce, kterou autor
prošeljako voják, ajejím prostŤednictvím k osudu národa, a nako-
nec i vztahy intimně milostné' Tu všude se KŤička projevuje jako
básník Žijící intenzivním, maximálně oproštěnfm citovym životem
avyznávajici se z něho bez vnitŤních zábran,často až se spontánní
naivností dětsky zprimitivriujícího vidění' v sečn ch, melodick1ích
verších nebo v široce rozloženfch verších zpovědních a vzpomín-
kovjlch s pevně sevňenou rytmickou osnovou a s v1|'raznymi r1 my.

Vlchozím bodem sbírky je KŤičkriv citov vztah k domovu,
k rodné Českomoravské vysočině, vztah, jenž je ve sbírce mnoho-
stranně rozváděn. odtud básník vyšel za svymi sny a odnesl si
S sebou bezprostŤední, láskypln! poměr k pŤírodě, vědomí pevné,
tradicí posvěcené hierarchie hodnot i prostotu vnitŤního života,
která rozeznává hlavně dvě základní polohy: radost a smutek.

Šíptor"Í teŤ _ petr rÍička ,''

K domovu se také neustále vraci,ať'užznevlídného a nepŤátelského

*ě,tu, kde musí žít, ať vnitŤně neuspokojen z daleké ciziny. Vrací se

'"m usut také, aby se vyznaI ze synovské lásky a něhy k matce, aby

zavzpomínalna smrt otce a v neposlední Ťadě aby znovu našel Svět

dětswí s jeho radostmi a zábavami' kdy spolu s kamarády ,,svíze|
každou v radost novou.. pietvoňil ,,duší opravdovou, / divotvor-

nou, milující duší, / srdcem čistfm / jako sníh... V symbol domova

i básníkova života pÍerristá pak jeho ,,nejmilejší kvítí.., jež dalo

sbírce i jméno, šípkov! keň, motiv spjatf s qfznamoq|m odstínem

orostoty, chudoby a houževnatosti a nehledané, ale pŤece nesmírně
jemné krásy. Šípek sledoval básníka v zimě i v létě na jeho cestách
"do 

školy, stal se jeho zpovědníkem i svědkem mladistqfch snri. Po-
dobně jako u Bezruče je tento pňírodní motiv spojován s vlast-
nostmi a aktivitou skoro lidskou' KeŤ, žijící ,,sv:Ím životem drsnym
a chudfm..' podle piíkazu ričinné lásky,,su.for ovocem chudobnlm
nasytí hladovou zoufalou zvéÍ l azachtání ubohé, zimou se tŤesoucí
ptáče a život mu vráti,,, ztlstává však drsn1fm osamělcem, neboť

,,samoten bije se s žitím. A maní / i ruku, jež laskavě k němu se chylí,
snad raní...... Tu všude vládne pŤím1f, citovy, otevŤeny vztabkži-
votu, svět je zdrivěrilován personifikacemi, ríčinkem básnického
tvaru je harmonizace: prostŤednictvím poezie se hojí rány, které
básník utržil, když svrij domov opustil a z Ťíše pŤirozenosti se vydal
do umělého' riskočně zrařujícího světa.

Disonanci do této harmonizující atmosféry vnáší až poslední
oddíl s prožitkem války; ten se naplno ozval jen v jediné básní Me.
dynia Glogowska, zato však s mimoŤádnou intenzitou. V této bala-
dě se totiž jinošsky drivěŤivy vztahkžívotu stŤetl s mezní frontovou
situací, s okamžikem toku, arázemse cele odkrylo básníkovo ná-
zorové zázemi: láska k bližním, soucit s nevinně trpícími, kňesťan-
sky pokorné proživání vlastního ridělu i obavy o osud národa.
Právě tímto zdrirazněním citov..ch hodnot uprostňed válečného
běsnění báseĎ pŤerostla ve velice ričinn1f ' nepateticky odsudek války
za cizí zájmy,

Doznívánlválečn:i'ch záŽitkttse pak ozyvá v básni Vítr avlny, jež
však již cele pÍecházído intimní roviny milostného vyznání vojáka,
jenž stojí tviÍív tváÍ smrti a strachuje se o svou lásku' Báseř je také
pŤíznačná tím ,žejejitvarově navzájem odlišné čtyri části prozrazují
básníkovy hlavní inspirainí zdroje. Jestliže v prvním oddíle forma
intimního dopisu pŤipomíná obdobné pasáže Puškinova Eugena
oněgina, v posledních dvou pŤírodní paralelismy poukazují k tra-
dici umělé i folklÓrní písně. FolklÓrní tvorba a Puškin (eho lyriku
později KŤička pŤekládal) patŤily také spolu s poezií kŤesťanské
pokory francouzskfch básníkri opatství créteilského (Duhamel,
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Vildrac aj.)' jejichž ohlas u nás právě Kiičkova tvorba zaznamena|a
jako první, k těm zdrojrim, které formálně nejvíce ovlivnily tuto
jinak zcela svébytnou a osobitou sbírku. Knížku vedle ňady milost.
nychvyznání a pňírodních ná|aduzavirá myšlenka na smrt prová-
zená opět oslavou pŤírody a lásky. Poslední slovo má až fejeto-
nisticky hovorná apostrofa vlastních verš , s nimiž se básník po
starodávnu loučí posílaje je za čtenáÍi.

KŤičkova prvotina zaznamena|a neěekan1i čtenáŤskf ohlas,
početjejích vydání dosáhl na lyrickou sbírku pŤekvapivě vysokého
čísla. V;frazně však zasáh|a i do v1ivoje české poezie. Svou kon-
krétností, srdečností a prostotou, pokornym prožíváním světa
a jeho zdtivěrřováním se nejen odlišita od civilizačních snah básní-
koq ch vrstevníkri, kteŤí krátce pŤed vydáním sbírky vystoupili
v Almanachu na rok l9l4, a|e zárove pŤedznamenala ony ten.
dence v mladé poválečné poezii, které zprvu vitalismem a poté lás-
kyplnfm vztahem k všedním věcem a snahou zlidštit svět reagovaly
na prožitek světové války (J. Wolker aj.) zp
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kterfmi procházi duše. osamocen1f subjekt, ktery podle vlastního
piesvědčení byl nucen vzďátse normálních vztahi k lidem a činné
učasti v životní praxi, se v absurdním rozdvojení obrací ke své duši
jako k někomu ,,druhému.., k partnerce bolestného rozhovoru
(napi. Návrat). Ve vnitŤním rozlišení duše a její dynamice hledá
rovnomocninu reálného světa; tato náhrada je jen zdánlivá, a to
zabarvuje básně hlubokou melancho|ii (Lítost aj.). Životni ztráty
jsou však také vykládány jako zámérná oběť, akt vrile, kter;f má
takto osvobozeného jedince učinit citlivějším pro tajemství, jehož
pňítomnost je rozechvěle, intimně proživána. Do piedstavy tajem-
ství se v tomto raném pesimistickém období samoty vtěluje BŤezi-
nova touha po absolutních hodnotách, která později u něho dosta-
ne kosmicky a kolektivistick! roaněr. První zásadní krok tímto
směrem učinil ostatně BÍezina už v Tajemnfch dálkách: je to v bás-
ních, které opouštějí běžnou pŤirozenou perspektivu prostoru
a času a nahrazlqi ji souhrnn1fm viděním pÍepodstatněné sku-
tečnosti, v němž okamžik a věčnost, vymezené místo a nekonečny
prostor pÍecházejí v sebe navzájem v prudk1fch qfbojích tvoŤivé
energie; básnická inspirace se tu pŤibližuje zkušenosti mystické, na
rozdíl od ní je ovšem podŤízena uměleckému Ťádu a směŤuje k vy-
tváŤení sugestivních, sdělitelnfch, do tradice a kultury začleněnlch
{povědí (nikoli k osamělé komunikaci s nejvyšší bytostí).

Cestou k tajemství je v Tajemnfch dálkách tělesná smrt (v Mo-
dlitbě večerní' v kruté vizi zá|tuby svéta Snad potom,,,, y Motivu
z Beethovena, inspirovaném vzpomínkou na koncertní provedení
sonáty Měsíčního svitu), zejména však umění (prolog a epilog sbír-
ky) pojaté jako sublimace (duchovní pŤedpodstatnění) sil v běžném
životě neuplatněnfch; směŤuje k qflučnosti a absolutní dokonalos.
ti. o dokonalost pŤístupnou jen zasvěcen m a kladoucí maximální
nároky na tvrirce programaticky usiluje i sama sbírka Tajemné dál-
ky. K mimoŤádné sugestivnosti, pŤesnosti a složitosti tu dospívá
obrazné pojmenování, které čerpá znáboženskych kultri i moderní
vědy, z citové zkušenosti, pŤírody i exotic(fch oblastí. Duchovní
zážitky jsou prostÍednictvím symbolri pňedváděny ve smyslově na-
léhav1fch pŤedstavách, v nichž se kombinují jemně odstíněné dojmy
a vedle zraku se silně uplatĎují napi. i vjemy čichové (Vúně zahrad
mé duše ovIjvněná M. Maeterlinckem). Technicky náročná veršová
forma (ambickf alexandrín) spolu s rafinovan;fmi qfmy dodává
básním dramatické nebo slavnostní zabaweni; poprvé se objevuje
i voln;f verš. Řáda těchto rysri dodala Tajemn m-dálkám v očích
ČtenáŤri' zvykl1ich na méně náročné formy poezie' odstín apartnos-
ti, rafinovaného umělectví a dokonce nadnesené pÓ zy. Zated|ollho
se však ukáza|ajejich nezbytnost pro vyslovení nového životního

První sbírka zÍady pěti knih symbolisticképoezie o. BŤeziny si
uchovává inspirační qfchodisko v autorovfch citovfch prožitcích
a tedy i blízkost tradičním |yrickymžánrrim. Na počátku knihy lze
tozeznat cyklus intimních zpovědí věnovanych zemŤelé matce (bá-
se Moje matka, z BÍezinovlch děl nejznámější, vyjádŤila sepětí
hoŤkého matčina osudu s duchovním typem synov 'm), odcizivšímu
se pňíteli (PŤátelství duší), neuskutečněnému citovému spojení se
ženou, mládí odešlému dŤív, než mohlo bft prožito ( Mrtvé mládí):
jsou to elegie nad vyhasl1fmi životními možnostmi a kontakty, po
nichž zbyvájen samota a naděje se upínají mimo reáln1f život' -
V následujícím pŤísném vlběru z tehdejší BŤezinovy pŤírodní poezie
je krajina viděna v monumentální stylizaci, často též v cel1fch sériích
souŤadn1fch obraz postihujících její nejrriznější vrstvy a oblasti.
Modlitba večerní horečně vrší motivy z organického i nerostného
světa, z ruzn;fch zeměpisn1fch pásem, hlubin země i dálek kosmu
a prostŤednictvím této enumerace vyznává touhu po poznání hmot-
né i duchovní skutečnosti v celé šíŤi, hloubce i niterné dramatičnos.
ti. Pňírodní verše vyznívají dočasn;fm pojetím pŤírodyjako snového
vlplodu subjektu v duchu filozofie A. Schopenhauera (Vězež) ' -
Druhá polovina sbírky pŤináší symbolické obrazy stavri a proces ,
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obsahu, nemluvě už o jejich v znamu pro další vlvoj poezie i pro
v raz moderního pohledu na stále komplikovanější skutečnost'

Tajemné dálky - spolu s verši K. Hlaváčka, prvotinami
St. K. Neumanna a jínlch tehdy dekadentních básníkri - patŤí na
počátek období, v němž nová generace kulturních tvrircri se posta-
vila do opozice vriči současné společnosti. Jednotlivec tu indivi-
dualisticky ptoŽiváknzi dosavadní společenské struktury a chápeji
jako krizi lidské skutečnosti v bec. BŤezinovo silné mravní cítění
však zaměňuje básníka ke kladnlm hodnotám' byť dosud vflučnlm
a neurčitym, k tvorbě, k pŤijetí těžkého životního kolu, k hluboké
opravdovosti. V tom je už zďe pÍedpoklad pozdějších sociálně
aktivnějších veršri BŤezinov1fch. Brzy po uveÍejnění sbírky podpi.
suje BŤezina nonkonformní, ve svém individualismu společensky
aktivní manifest České moderny. Učinil tak mj. i proto, že vedlé
krajně dekadentní Moderní revue byl v této době velice blízk1f ča-
sopisu Rozhledy s jeho kulturně a politicky reformnímprogramem.

Sbírka vznikala od r. 1892; autor byl učitelem v Nové Říši,
zapadlém městečku Českomoravské vysočiny. Usilovnym sebe-
vzdě|ávánim získal pŤístup k vrcholťrm moderní i klasické světové
kultury. Podněty odtud čerpané pňispěly i k BŤezinovu obratu od
psychologického realismu pŤedchozích prÓz k symbolistické poezii.
Největší vyznam mělo tehdy pro Bňezinu studium Baudelairovych
Květtt zla a klasické německé filozofie v čele s Schopenhauerem;
k jeho sebeuvědomění piispělo i intenzívní myšlenkové rísilí v lite-
rární kritice let devadesátlch fmenovitě Šaldova programová stať
Syntetism v novém uměn). Tematika samoty, bolesti a smrti byla
pŤipravena i krut1|m osobním zážitkem mladého básníka' kter!
r. 1890 najednou ztratil oba rodiče a od té doby nikoho neměl.

PŤijetí sbírky ovlivnily literární spory devadesátlch let. Starší
generace odmítla už časopisecké otisky prvních básní pro ridajnou
pÓzu a nesrozumitelnost (Vrchlického nepŤátelská parodie) a vedla
nadŤazenou polemiku i proti Tajemnfm dálkám (E. Albert). BŤezi-
novi vrstevníci' jmenovitě skupina Moderní revue a kritik Roz-
hled F. V. Krejčí, věnovali knize nejen nadšené, ale i seriÓzní
analytické stati. Pozdějším generacím byl často osobní lyrismus
Tajemn;fch dálek bližší než složité myšlenkové konstrukce pozděj-
ších sbírek (Gellner). BŤezinovo umění mělo velk v znam pro
meziválečnou básnickou avantgardu (Závaďa, Nezval), pro Horu,
Hrubína i Holana' a jeho čtenáŤsk! ohlas neslábne ani v sou-
časnosti. mč
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Terezka Planetová .
Vladimír Holan 1943

Druhá Holanova lyrickoepická skladba (pŤedcházel PRVNÍ TEs-
TAMENT z r. 1940) obsahuje dva pŤíběhy, skloubené technikou
prozaícké povídky: jedna z postav prvního (,,rámcového..) vyprá-
uění se sama stává vypravěčem pŤíběhu druhého (,'h1avního..).
Scenérii prvního děje tvoŤí drsny kamenit;f kraj, jehož chudoba
a nehostinnost jsou líčeny v sugestivních, byť abstraktních obra-
zech a stávají se činitelem pŤíběhu. Vypravěčem je dočasn! host
tohoto kraje, sám básník, ríčastn1i svědek cizího osudu a ideální
posluchač cizího vyprávění. Hlavní událostí je téžké zranění a po-
šléze smrt venkovského mladíka, nešťastně sraženého padajícím
kmenem, když s otcem na podzim kácejí pňestárl! jabloĎov! sad.
Stary venkovsk5i doktor, s nímž se vypravěč za těchto chmurnfch
okolností seznámí, ho pozve do svého domku a nad sklenicí vína
vzpomíná na svou dávnou lásku. (Také toto druhé vyprávění má
v básni podobu bezprostŤedně pronášené pŤímé Íeči). Jen mimo-
chodem pŤipomene neštěstí, která dala ráz jeho mládí prožitému
daleko odtud v kraji vinic: v jediné noci zemŤel jeho otec a vyhoŤel
rodny grunt, zapálen bleskem; pak sestru takto zchudlou-opustil že-
nich a ona se utopila. Budoucí lékaň se zamiloval do dívky' Terezky
Planetové, kterou i teď ve stáŤí líčí tÓnem mladistvého horování.
Byla tak krásná, že pohled na ni s hrdostí vyvolával hned i stesk;její
samozŤejmá čistota jako by rušila čas, neboťz ní d;fchala ,,stálá pŤí-
tomnost... Snové ovzduší Terezčiny neskutečné postavy je umoc-
něno podivnlm ,,citátem.. lidové písně s odvážnlmi expresívními
metaforami. Na dotaz vyznává vypravěč hlavního piíběhu, Že o své
lásce nikdy Terezce neŤekl, dokonce utekl z rodné vsi, dlouho se
toulal a stal se druhem ,,slab!ch.., pronásledovan ch osudem. Zde
je doktorriv pŤíběh pŤerušen svítáním a návratem k rámcovému
vyprávění' jež je uzavŤeno vyjevem u chalupy rakváŤovy, kde otec
těžce raněného a teď již zemielého mladíka.na dluh objednává ra-
kev. A pak uŽ několika slovy dostává pointu i vyprávění lékaňovo;
když se po tÍiceti letech vrátil do rodné vsi a vyptával se na Terezku
Planetovou, uŽ se na ni nikdo nepamatoval.

Skladba je v podstatě lyrickou elegií nad pomíjející krásou a ne-
uskutečněnymi životními možnostmi, má však další myšlenkové
vrstvy vyplyv ajíci z jeji epické osnovy : člověk ve chvíli vyžadující čin
(zamilovan1í lékaň) je pasívní a pŤedem se smiŤuje se ztrátou
vrcholnych hodnot; k opravdovfm událostem, zásadně měnícím
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běh života, ďocházi ne z aktivity lidí, ale z ,jednáni,, anonymních
slepfch sil (dopad kmene, rider blesku), které mohou zprisobit jen
strast. Nejsou to tragédie, neboť tu není aktivního individua a jeho
tragické viny - jsou to prostě neštěstí, rány osudu. Strašlivá vyda-
nost člověka těmto ranám se od Terezky Planetové stala krutfm
tématem Holano1Ích epickfch básni ( Cesta mraku 1945, pováleč-
n1f cyklus Príběhf|). - oba vypravěči, zejména sám básník, pozve-
dají hlas proti tomuto ritlaku mimolidskjlch sil, v nichž nehledají ani
společenské determinace, ani boha, ale nejspíš osud vpletenf do
jednotlivého piípadu i do celkové - jaksi pokažené nebo zvrh|é -
struktury kosmu. Básnick! subjekt Holanriv je podněcován k v!-
čitkám bez osobního adresáta, k existenciální hoŤkosti pŤedevším
ostŤe pociťovan m soucitem, vědomím bratrství s trpícími, rižasem
z člověka a ze siIy nebezpečenství, pŤed nimiž je bez ochrany. Na
tomto prožitku měla podíl i aktuální zkušenost z vál.ečné Evropy
plné strastí, jevící se jako volné rejdiště rozpoutanychpekeln;fch sil.

Neštěstí zaznamenávaná v rámcové novele i v rivodu novely
hlavní navodí v čtenáŤi očekávání, že takéTerczku - a tím spíše, že
je tak krásná a nedotěená - smete něja[f ničivf zásah' Místo toho
docházi k něčemu jinému, ale stejně nelítostnému a záhubnému -
k absolutnímu zapomenutí. Zánik tedy vitězi i tam, kde k tomu
nepŤispěje žáďny dramatickf osudovy zvrat. Pokud ovšem nesma.
zate|né stopy zanechané dívčí postavou (a v pr běhu let se zvolna
proměřující ve stále ideálnější portrét) ve vědomí jejího obdivova-
tele, zprostŤedkovanéjeho vyprávěním a konečně umělecky objek-
tivizované v básnickém díle jeho posluchače, nejsou jahÍmsi
vybočením z tohoto negativního spádu hmotného dění k zániku
a nebytí' Lidská paměť a lidská komunikace se tak možná stávají
jakousi oporou. - Podle autorovy poznámky poskytla inspiraci
k lékaŤovu piíběhu kratičká črta hudebního skladatele Leoše
Jaláčka Moje Děvče z Tater (z t. 1927). Z Janáčkovy vzpomínky
pocházejí dva motivy - nevyznaná láska a absolutní zapomenutí
v rodné vsi. Stranou nechal Holan hlavní Janáčkovo téma. ironi-
zovanou literární odvozenost prožitku (milovaná dívka se studen-
tovi v črtě jevila jako vtělení hrdinky básně V. Hálka). U Holana
pÍichází poezie naopak až nakonci, a ne aby uhlazovala, jak to
Hálkovi vy čítá J anáček,,,kostrbatosti životní.. : pŤichází proto, aby
z krásy podlehlé nelítostn;fm ničiqfm procesrim zachyti|a a zachrá-
nila alespoř nějakou stopu. - oproti pÍedchozímu PRVNIMU
TESTAMENTU s naprostou pŤevahou romantismu uplatřuje se
v Terezce Planetové orientace na realistickou tradici 19. století.
Na ni navazují zejména postavy obou vypravěčri' dějiště, osudy
vedlejších hrdin . Ve srovnání s pŤedchozí básní ztrácí se v Terezce
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Planetové motiv transcendentálního cí}e jako jediné záruky vyššího
smyslu lidského rísilí: mimolidské se nyní nejeví jako nadlidské' ale
spíš jako nelidské nebo protilidské' oblast nedostupná člověku je
sice osudově mocná, v jejím zásahu však nejsou možnosti vzestupu
nebo transcendentální těchy, ale qflučně zdroj degradace.

Téžká hodina . JiŤí Wolker 1922
Druhá a poslední autorova básnická knížkaje uvedenabásní Těžká
hodina (věnovanou pŤíteli A' M' Píšovi), která je autorskym vyrov-
náním s dosavadní tvorbou ajejí filozofií chlapectví,jak se obrážela
ve sbírce HOST Do DOMU. Proti ,,chlapeckému srdci..' jež je

,,písnička na začátku,,, se tu staví ,,mužovo srdce.., které je ,,ruce
amozo|y*,jako vlastní perspektiva a cíl. Téma dospívání je tak
pojatojako proměna postoje ke skutečnostizproŽívání a polidšťo-
vání, z pňizprisobování světa ideálu drivěry a lásky v postoj aktivní
a bojovnj. Skutečnost je zpŤítomĎována ve sv ch sociálních roz-
porech (TváŤ za sklem). Až v polemickém vyhrocení proti prvotině
pŤináší básei oči, věnovaná malíŤi o' Lasákovi, obraz světa slože-
ného z věcí ,'těžk1fch a nejtěžších.. (,,znám nemocnice a pŤedměstí,
lidi, které brih netěší, l znám koráby z o|ova' které vždy ztroskota-
jí..). Ve stŤedu pozornosti stojí trpící a ponížení: žebráci, nevěstky,
vojáci, služky' chudí; jsou stále vyhraněněji pojímáni tŤídně' jako
dělníci, jako síla schopná lybudovat novy svět. Vztah lyrického
hrdiny ke skutečnosti je tak krajně dynamickf - nic v něm není
samozŤejmé, ani jaro, ani láska (Čepobití, Jaro)'všechno teprve
čeká na své probojovágí - žít ztamená pÍemoci vlastní srdce,
vlastní bolest. Driležité místo ve sbírce zaujímají dvě básně na smrt
Wolkrovlch prarodičri' Anežky Skládalové a JiŤího Skládala, na-
zvané Pohíeb a Muž, které otázku statečně prožitého života dovo-
lují položit ive zcela osobní a konkrétní rovině a navíc - dvě léta
pŤed autorovou vlastní smrtí - až s osudovou naléhavostí. Spole-
čenské stanovisko básníka nabyvá aktuálního a bezprostňedně pu-
blicistického-vyrazu v básni Fotografie, spatŤující pravého viníka
,'hladu v Povolží.. v ,,krvavé tlamě kapitálu.., formuje se v pole-
mické paralele k náboŽenskému projevu (Kázaní na hoŤe) a často
nacháziaďekvátní prostŤedky pro své vyslovení v baladě. Hrdiny se
v ní stávají mladí milenci donucení chudobou k potratu (Balada
o nenarozeném dítěti), dělník, obětující v práci pro lidi svrij zrak
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(Balada o očích topičovflch); tragismus je nicméně pŤekonáván ví.
rou v možnost revoluční proměny světa (Balada o snu, yěnovaná
Jaroslavu Seifertovi). V závěru sbírky je umístěno několik básní
spjat1Ích s jugoslávsk;fm pobytem autorovym - báseĎ psaná pod
dojmem návštěvy záhŤebského vojenského hŤbitova Mirogoj, od.
jezdapÍedevšim Može, báseř o dlouhém hledání na bŤehu ostrova
Krku, které vrcholí šťastn m ná|ezem: ,,moŤe jsme my, dělníci
zvlněniich sval , cizí i zdejší, / my, skutečnost jediná, skutečnost
nejskutečnější!..Je to skladba o dlouhém, vážném verši o 5 - 6
iktech, tvoŤící pŤirozené ideové vyvrcholení sbírky.

Těžká hodina v mnohém udržuje iniciační pridorys, tj. pridorys
pŤíběhu zasvěcení, kter1f tvoňil dramatizující složku prvotiny.
V popŤedí - jak naznačuj e již tázev a programová báseř titulní -
stojí téma pŤerodu hlavního hrdiny, básníka. Svět však zde už není
pojímán staticky jako místo zkoušky, během níž by se chlapec se-
znamoval ,,s kamením.., není ostatně ani skutečností etizovanou,
pŤetváŤenou citem podle potŤeby dětského Srdce. Realitaje zŤetelně
rozštěpena mezi neharmoniclf a tragickf svět dan1f na straně jedné
a svět vybojovávany na straně druhé, kter;f harmonické uspoŤádáni
lidsklch vztahri teprve slibuje. Konfrontace skutečnosti a ideálu
pŤitom není vyhrocena do ironick1fch poloh. Sen je pojat jako
pŤedobraz skutečnosti,jako plánjejí pÍestavby (,,krásné sny zabijí
tím, že je uskuteční..), nestojí v rozporu s ní, ale je jejím naplněním
a osmyslením' S tím, jak se skutečnost mění v pŤedmět lidské akti-
vity' základní postoj člověka k ní pŤestává byt nazírací. Je chápán
jako ,,boj..- stál]|' a nekončící (,,a pňemoz bolest svou a nepiežvy-
kuj jí' / bys stále v boji byl a nikdy po boji..), jak to souviselo i
s Wolkrovfm pohledem na rikoly proletáňské poezie a její sepětí se
zápasem dělníkri, pro které ,,boj je jejich hlavním vztahem mezi
dneškem a zítčkem.. (stať Umění všední a nedělní). V jeho těsné
blízkosti stojí motiv práce: boj i práce včleĚují současnějedince do
celé spleti sociálních vztahri, dovolují mu pŤekonat samotu a sply-
nout s ostatními, objektivizují subjekt v hmotnlch proměnách
skutečnosti a pŤetváŤejíjej tak v bezprostŤední součást materiálního
světa. V motivické v1fstavbě sbírky je to patrné i na pŤenesení těžiště
z motivri ,,srdce.. a ,,očí,, na motivy ,,rukou... Posun ke kolektivitě,
kter1f chlapcriv pŤerod v mužeprovázi,vrcholí v samém závěru sbír-
ky v básni MoŤe, jejíž lyrickf hrdina splyne s hrdinou davoq|'m až
k pŤímé proměně gramatického jednotného čísIa za množné. ZÍe-
telně patrná je taková proměna na tak tradičně intimním žánru, ja-
klm je milostná poezie: ani láska nevyčleĚuje mileneckou dvojici
z okolní skutečnosti, neobrací oba milence k sobě sam m, neu|za-
vírá je do interiéru. Naopak je chápána jako jedno z pout, spojují-

cích člověka s člověkem (,,Jsme sami, / Sami sami - sami - l a je

"7' 
tut mnoho!..). Ženave Wolkrově milostné poezii není nahIiže.

oá iuto pasívní pŤedmět milostného cítu, ale jako ''dcera člověka..,

""ot.'uojou''ice 
lyrického hrdiny, muže a vojáka, stejně jako on

iodpovědná,a stav skutečnosti (,,proč jsi dopustíla, / že dělník dnes

ráná s lešení spadl / a pňed m;fma očima / se zabi|?,,, Básei milost.

rui). PopÍeni v1flučnosti jedince a scelení individuálního s kolektiv.

ním 'pottt s pohledem na Skutečnost jako na pŤetvoŤitelnou vedlo

součaině k jásnému a optimistickému názoru na pŤekonání tragiky

iednotlivého lidského osudu a rizkostí ze zániku' Tendence patrná

liz u rrosru Do DOMU tu byla - v otevŤené souvislosti s roz-
voiem revolučního hnutí po světové válce a Ríjnové revoluci -

doiedena do drisledku a rozšíŤena o pohled na smrt jako na mravní
imperativ poměŤující míru aktivně a statečně prožitého života.

Óbraz světa, kterf Těžká hodina pi.edkládá, se v nižších rovinách
vlstavby díla opíráo odpovídající tvárné prostŤedky. Část z nich
téži ]1Ž z uměleckého podnětu prvotiny; pŤedevším obraznost
v souladu s ideovfm směŤováním sbírky smazává hranice mezi
niternym a vnějším, subjektivním a objektivním, vytváŤejíc - Šal-
doqfmi slovy - novy symbolismus, obecn transformismus všeho
ávého se vším živlm a dokonce jsoucím (,,Láska j e žena a mu| f
táska je chleba a n:úrž. l RozŤízljsem tě, milá m{ f krev teče mfma
rtlkama f zpecnu bílého..). Volnf verš v zásadě zŮstává budován na
stylistickém modelu upomínajícím na hovorovy projev (konfron-
tace kratších a delších veršťt, nepravidelné rfmy, odliterarizovan
slovník), ale posouvá se od jednoduchého typu ,,vyprávění.,, k pa-
tetičtějšímu a vlraznéji deklamačnímu typu Íeči, zaposlouchané
místy až do rytmu pochodu' Nazírání skutečnosti jako skutečnosti,
na jejímž r".fvoji se hrdina ričastní sv m činem, vede k rehabilitaci
epiky (',Lyrika je stav, epika je čin..) a k pŤíklonu k erbenovské ba.
ladě jako adekvátnímu nástroji postižení moderní sociální reality
ajejích rozporri. odkaz k Erbenovi vjazykovjch a stylov ch pro-
stŤedcích vytváŤí současně pozadi, na němž vystupuje zňetelně do
popŤedí základní proměna ňešení otázky vztahu jedince a osudu -
pojímaného jednoznačně jako osud sociální'

Sbírka byla dokončena v létě 1922,které Wolker prožil na Sva-
tém Kopečku v rodinné vile. V záŤí odeslal rukopis do nakladatel-
ství Václava Petra a Karla Tvrdého v Praze a u Ťíjnu sbírka v ná-
kladu 1000 vftiskri vyšla. oh|as sbírky básníka proslaveného již
svou první kníŽkou byl značn! - íada recenzentrlv ní viděla jeden
z největších počinri v produkii mladé básnické generace (s. Ýácla.
vek aj.), zamyšlela se nad jejím vztahem k prvotině (JosefHora v ní
vidí proti HosTU Do DQMU skutečnÝ uměleck.í čin' František
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Gotz spíše ristup od dŤívější poetiky) i postavením v soudobém ťrsilí
o proletáňskou poezii (Josef Knap vyt1íkal Wolkrovi, že ztstává
v závěsu Horova básnického činu, Julius Fučík vidělještě nebezpečí
reziduí měšťáckého pojetí socialismu aj.). Obrovská popularita
Wolkrova díla, jehož závažnost jako by ještě podtrhla smrt mladé-
ho básníka v lednu roku |924, vyvolávala i později Znovu a Znovu
potÍebu kritického vyrovnání s ním. Vzápětí po smrti J. Wolkra
zčásti reviduje jednoznačn! soud své recenze BedŤich Václavek
v stati Wolkerovo dílo lyrické, která byla pak včleněna do knížky
od umění k tvorbě (l928). V souvislosti s programovou estetikou
poetismu spatŤuje v Těžké hodině až pŤíliš tragick obraz světa
proletáňe, jenž byl prjl drisledkem vnějškového ztotožnění básni
ka-neproletáŤe s proletáŤsk1|m živlem. V roce L925 v polemickém
nepodepsaném člátku Dosti Wolkeral (časopis Pásmo 1925), jehož
autory byli Artuš Cerník, František Halas a Bedňich Václavek, je
odmítán Wolkrriv kult, vyvlastnění tŤídního básníka měšťáck1fm
publikem a vyt1fká pozic estetiky avantgardy -, že Wolker
jako ,,poslední velik1f špatn! básník - ideologick!.. nevytvoŤil
skutečn1i noq!' tvar. Vystoupení vyvolalo rozsáhlou polemiku
(k Wolkrovu odkazu se pŤihlásila Literátni skupina, do diskuse
zasáhlproti poetistrim Julius Fučík aj.)' spory pak pokračova|y až
do tŤicátlch let (K. Capek, B' Václavek, V. Nezval' K. Teige, J. Ho-
ra, A. M. Píša), kdy se novym podnětem diskusí stala stať JiÍí Wol-
ker po desíti letech v Listech pro umění a kritiku (1934), napsaná
pod šifrou F. Hlz BedÍichem Fučíkem, Františkem Halasem, Pa-
vlem Levitem a Vilémem Závadou; diskuse vystoupením Václava
Pekárka Více Wolkera pokračovala i po noru. Už trvání těchto
sporli motivované na jet1né straně často také potiebou uměleckého
odpoutávání od prestiže Wolkrovy poezie na cestě za vlastním
hlasem a na straně druhé návraty k Wolkrovi jako k ,,prrikopníku
socialistické poezie.. naznačovalo vljimečnost uměleckého zásahu
Wolkrova básnického díla, zvláště pak Těžké hodiny, do české
literatury. Podněty evropského expresionismu a francouzského
unanimismu v Těžké hodině zristaly jen v stopové podobě a byly
ideově pŤetaveny do nového uměleckého tvaru. V souvislostech
české proletáÍské. poezie.(Horriv PRACUJiCi DEN. Hoiejšího
HUDBA NA NAMESTI' pňedevším pak MESTo V SLZACH
Jaroslava Seiferta, které stálo TěŽké hodině zv|ášťblizko svfm tíh-
nutím k epice, těsnym vztahem k tradici ba|aďy aj.)zaujímala Těžká
hodina mimoŤádné postavení uŽtím, že pojala pŤihlášení k prole-
táŤské poezii jako otázku vlastního dramatického pŤerodu básní-
kova. vm
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Torzo naděje .
František Halas 1938" 1945

Sedmá knížka Františka Halase je cyklus veršri, jejichž tematika
pŤevážně vycházi z dramaÍíckych událostí pŤed zánikem mezivá-
iečného Československa. ohrožení republiky stupíovanymi poža-
davky nacistického Německa; politická jednota nejširších lidov1Ích
vrstev vymáhajících si energičtější obranná opatŤení; nástup armá-
dy k obraně ohroženych uzemi a její odchod vynuceny mnichov-
skfmi dohodami; krutá situace v okleštěném Ceskoslovensku ute-
čenec$ich tábor a nouzov ch opatňení: tyto skutečnosti se
v Torzu nadějejeví nejenjako aktuální politické události, ale pŤe-
devším jako kolektivní zážltky a ěiny vzdoru, odhodlání, hriuy,
hněvu, dojetí, naděje, které sdílejí všichni a jimiž se současnost
začleĎuje do národních dějin a do tradic národní demokratické
kultury. Torzo naděje Íyto zážítky a činy pojmenovává a monu-
mentalizuje, a už tím naznačuje odpověď na otázku perspektiv, do
níž zkušenost měsícri zkoušky ristí: síla a věrnost lidu, která se právě
v této době tak intenzívně projevila, je zároveĎ i nejpevnějším
zdrojem naděje do budoucna. - První báseĎ z tohotojádra sbírky,
Praze, pochází už z jara |938 (z doby pŤed první mobilizací) a vy.
slovuje upevĚující se odvahu pŤed rozhodnfm bojem; národní
tradici tu prezentuje gotická architektura Prahy a svatováclavsk1i
chorál i socha knížete, viděná v perspektivě lidov1ich podání, kde
sotva znatelná nadpŤirozená událost (,,kriř bronzov1i... se včera
v noci tŤás a kníže kopí potěžkal..) je pŤedzvěstí velk ch a osudo-
vfch událostí reáln;fch. - Umělecky mimoŤádně ptsobívy Zpěv
zkosti zachycuje chvíle bezprostňedně po mnichovské kapitulaci.

Po rozhoŤčené apostroÍě ztádnych spojenc , Anglie a Francie
(označenych tradičními atributy jako ,,vládkyně moŤí..apod., které
jsou bolestně travestovány), následuje tu obraz génia české země
s kŤídly a mečem, tedy alegorická postava v duchu vlasteneckého
v tvarného umění 19. století; vstup básně programově ohlašuje
pŤechod od soukromého verše k verši kráčejícímu ,,krokem zbroj-
nym... - Rozsáhlá Mobilizace (Halas v ní využil i materiálu pri-
vodně shromážděného pro zam šlené drama) je vzrušen;fm zázna-
mem konkrétních událostí v mnichovsk1/ch dnech, od hrdinsky
pojaté noci, kdy se odchází do boje (s ostr1fmi a zároveř dojemn1Ími
prŮhledy do intimních osudri)' pňes obrazy rozhoŤčeného od-
hodlání vojsk aŽ po strašlivé zklamání ristupu. Noc mobilizace
a ,,chudí země mé.. jsou označeni touž metaforou jako ,,erbovní kle-
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not.. země. V básni se patetická gesta a metafory stÍídají s blesko-
qfmí pÍedmětnymizáběry konkrétních vljevri ve vypjaté době (pÍi
troše fantazie pŤipomene tato kompozice Picass v obraz Guerni.
ca), včetně citátiaparafrází dialogu loučících se manželri, dětského
rozpočitadla, vojenského rozkazu - toto pásmo ciziÍeči vrcholí
dvojí citací Ňerídovfch ZPÉVI3 pÁrrČŇÍcH (z básní Jen dál a
Ve lví stopě).

Další básně opětovně vyslovují hoŤkost porážky a pocit dějinné
kÍivdy, monumentalizují postavy marně stojícího vojáka a dávnfch
padlfch, symbolizují naději motivem dítěte narozeného v táboŤe
uprchlíkri z pohraničí (V t borech). Nastoluje se novf typ názna.
kové Ťeči' jejíž pomocí si národ v ritlaku uchová srozumění a vědo-
mí hodnot ( Mezi námi ) . - Mnohé z těchto básní jsou stylizovány
pro hlasitou recitaci a využivají mnohotvárnlch expresívních zvu-
kov.ich ritvarri s opakováním hlásek a slov, s prostupováním hlasri
ruzné v!šky a rytmu, s rozvinutymi refrény apod, ZaměÍení těchto
veršri k reálně pronesenym zvukrim Ťečije vidět i z toho, žey závěru
Zpěvu zkosti duše 1idu své rozechvělé oslovení génia země dokonce
vykoktává. Básně zpravidla ristí do energicklchvlzev k akci nebo
k zaujetí rozhodného postoje'

PŤed toto jádro sbírky Halas pŤedsunu| Panychidu za F. X. Šaldu
s heroickou stylizací jedné z vrcholnlch osobností humanistícké
české kultury; báseĎ využivá motivťr, stylo'r..ich prvkri i citátri
z vlastních Šaldov1fch veršri. BáseĎ Deset ran egyptsk chzpočátku
roku 1938 rámuje mnichovsk! cyklus obrazem pňedválečné Evropy
(s pomyšlením hlavně na bolestně končící španělskou občanskou
válku a na vinu hlasatel neintervence), která páchne rozkladem
a v ykIizi p ole faši smu l, každá z, ; an,,, jimiž podle Písma H o sp odi n
stíhal faraÓnsk1f Egypt, je obrazně transponována do moderní so-
ciální a politické skutečnosti (Žáby - prolhaná žurnalistika atd.).
- Halasovo plebejské stanovisko je zÍejmé z básně k vlročí bitvy
u Zborova: i toto obligátní téma nechal vyznít perspektivou re-
volty.

V poválečnlch vydáních pňipojil autor ke sbírce cyklus básní na
čtyŤi roční období Časy (zkonce r. 1938). v těchto svěžích, životem
pňekypujících obrazech české pŤírody se odlišně k|ade táž otázka
naděje v kruté době pŤevahy regresívních společenslfch sil. otázka
se ontologizuje, záruka budoucnosti se svěŤuje skutečnosti samé,
její nepotlačitelné dynamice cyklické obnovy a směŤování k bu.
doucnosti, v níž i ty nejsmělejší cíle dojdou naplnění. Těmto silám se
dává do rukou i měnící se osud básníka. Materiálem, z něhož jsou
budovány, i jazykově hledačskfm zprisobem jeho zpracování pŤi-
pomínají Časy pozdější Halasovu báseĎ v pr6ze Já se tam vrátím
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(|93g) i mnohé verše současně vznikajícího LADĚNÍ 0942).
Torzo naděje je jedním z vrcholri Halasova díla. Dochází tu

k syntéze, a to jak tvorby politicky zaměŤené, zejména z období
španělské války, tak reflexívních veršri tragického zápasu se smrtí
a nicotou od SEPIE až po DoKoRAN. Torzo naděje, jehož styl
pokračoval v Halasovych válečn1fch básnichzaÍazenlch později do
sbírky V Ťadě (|949), se začleřuje do mocné vlny české poezie
inspirované událostmi osmatŤicátého roku: odlišuje se tu svym
niternlm dramatismem a mnohohlasostí svlch ristiedních skla.
deb. od aktuální tematiky míŤí hloub, k obecn;fm společensk1|m
a historic[fm pŤedpoklad m naděje.

Nadšené pŤijetí v nejširších čtenáísk1ich vrstvách se projevilo
v mnohonásobném vydání sbírky, dokonce i na počátku okupace.
Verše Torza naděje jsou živou básnickou hodnotou, svědectvím
rozhodujících a dodnes aktuálních okamžikri národního bytí' jsou
často vydávány i dnes a jsou i pŤedmětem trvalé pozornosti
profesionálních i amatérskfch recitátorri. mč

Torzo života . Karel Tomán 1902
Druhá sbírka lyric\fch básní Karla Tomana obsahuje erotické
a reflexívní verše. Erotika, soustŤeděná hlavně v první prili knížky,
pŤináší pŤesné, byé náznakové bilance dramatického intimního
vztahu, kter1f skončil - podle toho, co se Ťíká v sam1|,ch básních -
dobrovolnou smrtí ženy. od jejího vášnivě vyčítavého monologu,
od mučiv1fch vzpomínek na ni a od stesku nad nevyplněn m sněm
společného silného a svobodného života Óáseř Smutníl večer s re-
miniscencemi na Ibsenovo drama Stavitei Solness) dospívá lyrick1f
subjekt k nové naději a očistné drivěŤe v život i s jeho ránami a bo.
|estmi (Advent). Cltarakteristické pro Tomanovu básnickou me.
todu isou zejména básně Na hrob tv j... a Piseú (Divok! mák si
natrhám): obě jsou definitivním, lakonicklm shrnutím celé etapy
Žtvotni, zbaven1im náhodnosti okamžitého citového vznětu. Smě-
Ťujíkjádru a duchovnímu vfchodiskuprožitku a ztohoto kontaktu
s podstatou života teprve čerpají svou dramatičnost i vroucnost.
První pŤitom využívávzdálené narážky na tvar náhrobního nápi-
su, druhá je písní, která v sugestivních opakováních, paralelis-
mech a protikladech barev a květinov'Ích ěmblémri (aivbtÝ mat
a pomněnka) pŤedvádí srážku nepŤátelšklch Životních postoj : na
1eone straně cudnost uhlbající pŤed pln1fm prožitkem, na druhé
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straně sebeodevzdání vášni, která pohrdá morálními konvencemi.
Erotickj' cyklus je uzavŤen osmiveršov m Portrétemmoderní ženy,
opět charakte zované motivem vlčího máku; do osobní charakte-
ristiky pŤekvapivě vtrhuje citát z revoluční dělnické písně Rud!;
prapor.

Dynamická pňedstava života jako disonantní, a pňece celistvé
a opojnéjednoty bolesti a štěstí, ničení a tvorby, naděje a zoufalství
je ristňední hodnotovou kategorií, která se ve sbírce ustavičně vrací.
okleštění Života, jeho deformace v ,,torzo,,, ať k ní dochází kdekoli,
je podnětem spontánní revolty proti současnému uspoŤádání spo-
lečnosti. V reflexívních verších, které často pŤijímají podobu elegie
nebo básně na rozchodnou, se otvírá pŤíkr! koflikt mezi touhou
lyrického subjektu po prostém, evidentně plodném světě pr hled-
nlfch lids$fch vztahri (Tomanovi ho reprezentuje jeho rodnf ven-
kov - báseí Ztraceny syn), a pŤitažlivostí komplikovaného světa
velkoměsta, které nedá člověku vydechnout a vystavuje jeho svo-
bodu stálému bezohlednému tlaku, je však nabito elektrizujícím
tušením budoucích sociálních proměn (báseĎ Kousek léta, kde je
energicky vysloven rozchod s idylou). Protiklad venkova a městaje
ve sbírce nazírán i jako protiklad estetiky souladu, promítající se
zejména do pŤírodních scenérií, a estetiky disharmonie, která na-
cháziodezvuv duši moderního člověka. Básně směŤující k jednomu
nebo druhému z těchto pÓl stojí ve sbírce vedle sebe a proti sobě,
bez pokusu o iluzorní vyrovnání. Toto vyrovnání - vnitŤníjistota,
odvrat od časn1fch Žádostí, schopnost oďrážet rozkladné vlivy vněj-
šího světa - zistává snem (v básní Sen severu ho symbolizuje
dobově pÍíznačny obraz pŤísné horské sosny); ve své upiimně vy.
znáyané slabosti mriže se zatím lyrick1í subjekt takového postoje
pouze touŽebně dožadovat.

V době vzniku sbírky patŤil Toman spolu s Gellnerem' Šrámkem
aj. ke skupině anarchistick ch literát kolem St. K. Neumanna,
která zaujala ostŤe odmítavé stanovisko k soudobé společnosti
a ziskáva|a první kontakty s dělnick1m hnutím. Anarchismus
pŤitom nebyl Tomanovi ničím více než dočasnou ideologickou
motivací spontánní společenské revolty, jejímž hlubinn1fm zdrojem
jsou pro něho smysly a krev svobodného člověka. V básni Pohádka
máje, pÍejaté sem z pňedchozí Tomanovy sbírky Pohádky krve,
zaznivá - s ironicklm qfpadem proti cudné hrdince románu
V. Mrštíka a s narážkou na Markétku z Goethova Fausta - cha-
rakteristická pro Tomana vyzva k plebejské hrdosti a nesmiŤi-
telnosti; oslovena je dělnická matka nemanželského dítěte. Ve sbír-
ce je i ironicky protirakousk! pamflet ve stylu šantánové písně' .ale

s rafinovanym využitím symboliky rakouskych státních barev (Pí-

Torzo života - Kare| Toman

seř ad usum delphini/; uplatnil se ještě po letech, v době rozpadu

monarchie' jako aktuální satirickf text.
Spolu s verši generačních druhrj dovršuje Toman y Tornl živoÍa

odviat |yr1ky zpŤelomu století od složitosti a patosu symbolistické
ooezíe. Inspiračním zdrojem je tu programově pouze to, co sám
tásník autenticky prožil' SloŽitost prožitku postihuje Toman ve
stručn ch, neobvykl]fch, často metaforickj'ch spojeních pŤesně vo-
len'ích slov, z nichŽ každé si zachovává svou vyznamovou samo-
stainost. Harmonizujícím činitelem je písĎo{ rytmus a melodika;
Toman se jimi vrací k pŤísně pravidelnfm klasickym tvar m. Po
období nadvlády volného a pňedtím lumírovského - vždy into-
načně splfvavého - verše staví Toman do popŤedí rytmus zdtraz-
něnjch a osamostatněn ch slovních pňízvukri anavazuje na lyriku
Nerudovu a Sládkovu' Podněty nachází i v soudobé mladé německé
lyrice, zvláště v sevŤeném v1!'bušném slohu R. Dehmela. Y obraz-
ném qÍznamu je užito mnoh]fch prvkri běžnfch v současném seces-
ním vytvarném umění (květy, symbolické barvy apod.). Toman
často užívá i tradičních kulturně historicklch motivri, obvykle
v polemickém pŤejinačení (báseř Rrž7).

Torzo žívota zahajuje souborná vydání Tomanovych spisri.
Pňedcházela mu prvotina Pohádky krve (|898), která programově
polemizuje s dekadencí (v Torzu života evokuje její ovzduší - už
smíŤlivě a elegicky, jako záležitost uzavÍené etapy života a umění -
báseĚ s verlainovskym titulem Galantní slavnost pŤipomínající
pŤedčasně zemŤelého básníka Karla Hlaváčka) a proti chorobě
a slabosti klade svobodné, bezohlednévyžití smyslri. Pohádky krve
básník do sq|'ch souborn5ích edic nezaňadil. Torzo života je vše-
obecně pokládáno za ďíIo, v němž jeho autor nalezl vlastní pÍístup
ke skutečnosti a adekvátní styl. Kritika a literární historie vidí v této
sbírce vychodisko, v němž všechny rozhodující motivy a problémy
Tomanovy tvorby jsou už exponovány na zra|é irrovni. Básně
Kousek léta se svou sugestivní pointou ,,Addio, mecenáši.., Divokll
mák si natrhám a Íada jinfch si získaly trvalou oblibu nejen jako
typick1f pŤíklad revoltujícího umění určité doby' n1fbrž i jako posti-
žení prožitkri v lidském citovém životě trvale pŤítomn1fch.

mc
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českÝch politic!|ch stran (staročechri a mladočechri) obviřujících

'é oá,,{j"^,e zrady; posmívá se nadějím vkládan1fm doma tu v bi

ieno ortá Slovanstva, tu v politické frazérství Západu; odmítá do-

vo|ávatse starjch pergamenri českého státního práva místo bojeza

oÍirozenéprávo soudobého živoucího národa. od českfch poměrri

iÍechází k situaci Evropy a lidstva. Zamyš|í se posměšně nad rea-
ii.m.m Polákri v rakouském parlamentě, kterf vystŤídal dŤívější
romantičnost, i nad soumračnou nehybností současnosti ve Srov-
nání s časy Francouzské revoluce. Uvažuje i nad rílohou negace
aznovltse utvrzuje, že nejhoršíje klid ustálenjch poměru. Pozdra-
vuje dělníky, kteŤí prvního května táhnou vídeřskou alejí, a hledá
mezi nimi dívku ,,s frygickou čapkou a pomsty žárem,o - ale-
gorické zosobnění jakobínsk1fch tradic Velké francouzské revoluce
a Komuny. Snaží se pochopit nevyzpytatelné proudy novodob;fch
lidsk1fch hnutí a posmívá se rriznym reformátorrim' kteÍí svymi
teoriemi chtějí vymezit jejich bŤehy a kteŤí budou proudem smeteni.
Budoucí osud Evropy je nejist1f, moŤe lidsk1fch tragédií se zmítá
mezi dvěma pÓly: pohádkou za námi (ráj) a pohádkou pŤed námi
(lepší budoucnost); 19. věk, jehož dějiny jsou tubezi|uzí rekapitu.
lovány, na svém sklonu umírá trapně v mystice a strachu z bu-
doucnosti. V závěru Machar pŤese vše vyjadŤuje víru v zdravf ko-
Ťen svého národa; a jeJi pŤece jen shnily, pak není drivodu litovat
jeho zániku. V epilogu probírá jednotlivé typy české vlastenecké
poezie: efektní romantiku, živící staré sešlé naděje lacin mi pro.
roctvími, i modernější typ plnjz seriÓzních rad a pěkn;fch plán ;
charakterizuje i poezii vlastní, rodící se z citu, jenž,,zŤí v pŤíští časy
okem nevěry l atrhá cetky' které národ baví / a klade nriž do hni-
sajících ran... A končí nepatetickjum vyznáním otčině: ',Já na tě
vzpomínám, mně po tobě se stfská / a mám té z ce\é duše rád!..

Tristium Vindobona I-Xx pŤedstavuje nov typ vlastenecké
poezie, odvrhující ustálená schémata, jež se v tomto žánru po léta
opakovala. Její prubojnost vypllvá z toho, žeje hlasem nezávislého
mluvčího, kterf svou autoritu neopírá o pŤíslušnost k tradičním
politickfm silám a kterf poměry doma nazírázvideiského odstupu
bez bezprostŤední zainteresovanosti na často malichernfch domá-
cích sporech a pritkách. Tato nezávlslost umožnila básníkovi
uplatnit racionální analytick;f pohled na národní život, pohled, jenž
nezavftÍt oči pied jeho slabostmi' které básník vidí v nezvykle
ostr ch obrysech. Je to lyrika povftce politická, neblvale konkrétní
a vyznamovějednoznačná. V tom také odpovídala nové politické
situaci v českém táboŤe nazaÓátkll devadesátlch let, kdy po punk.
tacích došlo k drtivé volební porážce staročechťr a kdy česk! po.
litick! život opanoval neodťrvodněnÝ - jak se později ukáza|o -

Sbírka politické lyriky nese název podle Tristií, tj. elegick1fch cyklri,
které složilŤímsk básník ovidius ve vyhnanství v Tomidě na bŤehu
Cerného moŤe. VyjádŤil v nich hoŤe nad sv1|m osudem v daleké cizi-
ně a touhu po Rímu. V podobném, tŤeba dobrovolném vyhnanství
se cítí i Machar ve Vídni, když tam po maturitě a vojenské službě
nastoupil místo bankovního riňedníka. Stesk a touha po domově,
ale zátovei i kritick]í/ odstup od jeho politického životďnašly vlraz
ve dvaceti elegiích věnovan;fch A. Jiráskovi' Text věnování pro-
zrazuje mnohé o autorově vychozim stanovisku: sbírka nepŤináší
uceleny systém nírzor& na českou národní otázku ani pozitivní po-
litick1f program, neboť programovost není v české národní poiaze
a poezii mění v didaktiku. Pozitivnizávěry ponechává autoičtená-
Ťově logice a fanÍazli. Jde tedy celkem jen o ,,pár alarmujících qf-
stŤel od osamělé vedety na Dunaji... Většina básní je provázena
moty (zpravidla fingovanfmi citáty z netištěné knihy neznámého
filozofa, ale také z prrivodce po okolí vídeĎském, z ciiaŤova mani-
f..ltl \ vypuknutí prusko--rakouské války r. 1866, z dějin španělské
inkvj"jce izHege|a, S. Cecha a Lermontova), ježv hutn-osti zr"-f-
razĚují ristŤední myšlenku básně. Machar se tedy nevyhlbá pňímé-
mu racionálnímu rn.|'kladu sv1ch politick1fch veršťr; je zÍejmé, že
y Prué Ťadě mu jde o to, aby čtenáŤ pŤesně porozuměl a s pomocí
básně osvobozoval své myšlení.- nikoliv aby byl prostě zíikáván
pro hotovou tezi.

Kniha se otevírá osobním intimním vyznánírn stesku po vlasti,
',po mráčku kouŤe z Ithaky.., do něhož se mísí obavy o budoucnost
národa, kter1| ,,bez kormidla, cíle, vesla / se pčed pŤístavem vrahri
notá1c!',' f zprava i|eva|apá káze, hesla, / v nichž všéchnu sílu, zápa|
ltrácí,,. UstŤední báseĎ sbírky Na Kahlenbergu rozvádí mohutnou
starozákonní parabolu rozmaŤilé ženy Vídně a otčiny, slepého
otročícího lva, Samsona ostŤíhaného Dalilou, kter! se jeánoho dne
zvedne,'zatňese sloupovím chrámu a vjeho troskách zahyne on sám,
ale spolu s ním i Dalila a všichni jeho nepňátelé. V básnich věnova-
n;.fch situaci doma se autor pokouší vystihnout vady národní po-
vahy, vzpomínázbytečnych obětí bitvy u Sadové v prusko-rakous-
ké válce a volá soud dějin na hlavy vládcri, kteŤí zavinili nesmyslnou
oběť dvaceti tisícri mlad1fch lidí; s hoňkou ironií sleduje zápasy dvou
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optimismus vkládan1f do nástupu mladočechri' Právě tehdy Ma-
char se od proklamování ideálri a od všeobecného nadšení obrátil
k samotné skutečnosti, podal její pravdiq/, spíše skeptick;f než ilu-
zívní obraz. Věcnost a strohost sbírky prametící ze zdiraznění v -
znamové stránky verše znamenaly zároveir pŤekonání patetického
slohu lumírovské a ruchovské vlastenecké poezie a 1ejí vyrazné
zprozalčtění. PŤitom si básník vytvoŤil i novou rétoriku (nejzňetel-
něji tam, kde užívá kratšího hutného uvolněného verše s tendencí
jen k dvojímu akcentu) i novy patos' založeny nikoli na Íečnick;ych
figurách a na napětí mezi větnou a veršovou intonací' ale na bás-
nickém zvyraznění a monumentalizování strohé, nově koncipované
myšlenky; k tomu užívá napŤ. paraboly (podobenství), v níŽ se
současná situace a osoby srovnávají s událostmi a postavami z vel-
k1fch období světov1fch dějin. V protikladu k dosavadní rétoričnosti
a alegoričnosti odkryvala tato paraboličnost politické poezii nové
možnosti, jak o tom svědčí už Nerudovy ZPÉYY pÁrnČNÍ
a zvláště později Bezručovy SLEZSKE PISNE.

Mezi Macharovymi současníky, spolu s básníkem usiiovně pro-
m1fšlejícími nové cíle a problémy národní společnosti, měla sbírka
mocny ohlas daleko za hranicemi běžného okruhu zájemcli o poezii
a vyjádňila i spoluovlivnila jejich postoje k veŤejn1im a politick;fm
otázkám. zp

Troje paměti Víta Choráze -
Julius Zeyer 1900
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".orázdnem všech těch duší,jež tvoÍíjejí svět..a nenávidící,,celou

sooleČnost a její Ťády.., opětuje Chorázovo milostné vzplanutí;jed-
nu i..linoll noc spolu ptožIjí na vrcholu až neskutečné lásky. Cho-
rái, ktery li už nikdy nemá spatŤit, je zdrcen jejím dopisem, v němž
mu ona neznámávyznává lásku, ale zároveí se s ním navždy ioučí'
orotože ne|ze prožít čistou lásku ve světě, kter;f je ,,1ež' zbabělost
)anízkámrzkost... Zbyvá jen jediné: ,,My nikdy, nikdy, nikdy nese-
idem se - lleč očištěni posléz v lrině Boha!..- takov1| je závěrečny
ákord milenčina dopisu na rozloučenou. A pro Choráze, vracející-
ho se z Benátek domri do Čech, jako by vše skončilo; Život i práce
ztratl|y smysl, zbyvá jen čekání na Smrt. V druhém obraze Iíčí
Choráz retrospektivně z odstupu pěti let svťrj proŽitek zoufalství
nad ztracenou láskou i hledání vychodiska, které chce nalézt po-
dobně jako zmíze|á milenka ve splynutí s Bohem. otŤesen až do
hloubi duše ztrátou své jediné lásky rekapituluje Choráz svrij dosa-
vadní Život; odvrací se od všeho smyslového a reviduje i svrij sen
o umění, v němŽ chtěl dosáhnout velikosti. (''Ach' v mládí zdá se, l
žemezi hvězdyZapsat svoje jméno / je vrchol všeho' KŤíž je vícneŽ
hvězdy.....) V tichosti zapadlého venkovského městečka se pono-
Ťuje do četby nábožensk;Ích mystikri, aby v nich nalezl pokoj
a usmíŤení duše. Vědomí pomíjivosti všeho paradoxně prohlubuje
jeho vztah ke skutečnosti. Teprve nyní' pŤi stavbě vesnického kos-
tela pro jakéhosi chudého šlechtice, si Choráz uvědomuje svou
souná1eŽitost s porobenou vlastí (,,tu Starou pridu, která k nebi volá
/ o spravedlnost pro tak dlouhé věky / a která duní pod cízinskym
krokem..) a s lidem, kter! trpí bídou a sociálním tiskem. ZároveÍl
se stavbou kostela, kter se stal pro Choráze jak1ímsi platÓnsklm
vtělením ideální společenské struktury, proměĎuje hrdina sám sebe
i svťrj vztah ke společnosti a k bliŽnímu. Jediné, co staví a buduje, je
láska (,,Z těch dělníkri, již se mnou budovali / chrám boží v lese,
učinil jsem bratry...); jedině s ní a v bratrství s ostatními lidmi lze
nalézt spočinutí v Bohu - k takovému závěru dospívá Yít Choráz
na konci druhého obrazu. V tňetím obraze, tvoŤícím meditativní
závěr celé básnické skladby, uŽ se pouze dovršuje Chorázriv spiri-
tuální pŤerod, vše, co trápilo jeho smysly, se rozplyvá pod paprsky
všeobjímající boží lásky, která dává Chorázovu srdci mír a pokoj.
Náhodně zaslechnuty hlas jeho neznámé milenky v klášterním
kostele, kam se ukryla pŤed světem, už nemriže porušit Chorázťlv
vnitŤní klid, jelro srdce se pouze plní soucitem, s nímŽ pŤeje své dáv-
né lásce nrír na cestě k věčnosti, kde se setkají konečně a tavždy.

Troje paměti Víta Choráze jsou napsány jako pŤeváŽná většina
Zeyerovy básnické epiky nerymovanyrrr pětistop1fm jambem,
blatlkversem. ale svym subjektivně nreditativním charakterem

Poslední Zeyerovo básnické dí\o,za básníkova života bylo otištěno
pouze časopisecky v Lumíru v roce 1900. Je to veršovaná novela,
v níž je ve tŤech obrazech zachycen složit;f životní pŤerod stavitele
YítaChoráze,jenžje sám vypravěčem svého pŤíběhu. V prvém ob-
raz'e je děj situován do Benátek, kde se v jediném okamŽiku jako
bleskem změní cel dosavadní Choráziv život. (,,Svět cel1f byl mi
změněn. Nebyljá to / co seděl zde uprostňed cizích lidí, / své staré já
jsem tomu davu hodil /jak obnošeny šat a znovu Zrozen,/ tvor pro.
světlen , povznešen1i, šťastn1Í.,.) Tuto proměnu zprisobil fascinující
zjev krásné neztámé Ženy, kterou Vít Choráz zahlédl v opeie a do
níž se' podnícen i hlubokym prožitkem hudby, vášnivě zirniloval.
Cely jeho dosavadní svět se rozpadl, vše, co není milovanou bytostí,
se mění v nicotu. ona neznámá a nikdy nepoznaná žena, trpící
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i autobiografickj'mi rysy Se odlišují od ostatních Zeyerovych
epick ch děl. Pro Zeyerovu básnickou epiku byla pŤíznačná silná
dějovost, osoby i věcijsou většinou zachycovány v pohybu, v pro-
měnlivém toku akcí i čin , zatímco v Trojích pamětech Víta Cho-
ráze pÍevládá statická meditace' jež skutečné dění pňenáší do nitra
hrdinova. Zák|adnim typem básníkova vyjádÍení je silně lyrizova-
ná reflexe; stejně tak zde nenalézáme jeho obvykl vypravěčs\|
odstup: subjektivní deníková forma jej zcela eliminova|a' Zistává
však typická Zeyerova barvitost popisu; Benátky a pa|ác, v němž
prožil Vít Choráz své rozhodující setkání s milenkou, i popis její
krásy - to vše zobrazi| Zeyer ve velmi syt]fch barvách, jejichž pa-
letu ovlivnila soudobá vltvaná secese. Podobně pĚi vyslovení ci-
tovych prožitkri svého hrdiny se Zeyer nevyhnul podnětrim z tvorby
svlch mladších současníkri, zejména básníkri symbolismu. V pod-
statě celé Zeyerovo dílo vyrostlo z romantické konfrontace básní-
kova snu o velikosti s měšťáckou malostí doby. Tento latentně pŤi
tomn svár se projevoval v Zeyerové díle pňedevším pŤíklonem
k nevšedním látkám, na nichŽ básník mohl demonstrovat svou vizi
velikosti a hrdinství a stavět ji do protikladu k měšťácké prri-
měrnosti; v Trojích pamětech Yíta Choráze však básník vyslovuje
svrij polemicky vztah k soudobé skutečnosti zcela nepokryté, aniž
by hledal oporu v alegorii či v paraťrázování exoticky nevšedních
témat. o Zeyerové kritickém vztahu k současné skutečnosti svědčí
nejedna pŤímá invektiva proti nespravedlnosti společenského Ťádu,
proti pozitivismu, vulgárnímu materialismu a dekadentně estétské
zbožnosti á la Chateaubriand. Základni milostn! motiv díla má
všechny typické znaky Zeyerova romantického pojetí lásky jako
hodnoty, pro niŽ není ve všedním životě místa (v celém Zeyerově
díle jde v podstatě vždy o romantickou lásku' v níž je žena sotva
spatŤena a uŽ je tragicky opouštěna, aniŽ by se mohlo rozvinout
trvalé soužití). Tento milostnf motiv je zde ovšem pouze impulsem,
byť v romantickém hávu, k existenciálně laděnému monologu
o základních otázkách lidského života, v němž básník velmi pŤíkie
odsuzuje ',svět pln1f puchu a pozlacen ch zdechlin.., aby našel po-
sléze jedinou těchu v mystickém spojení s Bohem. Neznámá mi-
lenka je zde symbolem vášnivé smyslovosti i asketického odvratu
od světa, ona pŤedstavuje v určitém smyslu Chorázrjv stínovy
pŤedobraz; proto Se také mnohá z myšlenek milenčina dopisu
na rozloučenou stává v1!'chodiskem pro Chorázriv nábožensky
pŤerod. Jedině na horizontu této milenčiny proměny z rozkošnické
kurtizány v kající MaŤí Magdalénu mŮže klást Vít Choráz své me-
tafyzické otázky a hledat zdrivodnění pro svrij nábožensky orien-
tovany životní názor.
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Zeyerova veršovaná novela má autobiografické rysy' a to nejen
m, žeje mnohonásobně literárně sublimovanlm vlrazem dávno

minulé básníkovy citové krize, ale sv1im náboženskjlm akcentem
zŤetelně doka zu1e Zeyer.ťx nitern;f prožitek kÍest'anství, vzdáleného
institucionalizovanym církevním formám, i jeho sblížení se spiri-
tualisticklmi tendencemi na sklonku století (Katolická moderna).
Tyto tendence ještě podtrhují literární filiace; zatímco Žánrově ob-
dobné milostné pÍíběhy z cyklu Z letopis ldsky (|889-1892) se
ještě orientují na historická a pohádkovátémata, zde se setkáváme
vedle sv. Augustina a Danta pŤedevším s mystiky,unichžZeyer na-
cházel mysticko-asketickou argumentaci pňi líčení Chorázova ná-
boženského v]l'voje. Hlavním inspiračním zdrojem v této oblasti
mu byla francouzská mystická autorka Guyon du Chesnoy
(1648-1] |7 ,píšící pod jménem Madame de Guyon; znítakéZeyer
používá často pfím ch citací) a Angěle de Foligno (francouzská
mystička z počátku l4. století, která opustila bouŤliv! dvorsk1f ži-
vot, aby se kála v klášteŤe), v níŽ našel Zeyer pÍedlohu pro postavu
Chorázovy kající milenky.

Troje paměti Víta Choráze spolu s románem Jan Maria Plojhar
(1891) a novelou Dťtm u tonoucí hvězdy (1897) tvoÍí trojici nejsub.
jektivněji laděnych Zeyerovych děl, do kter1fch básník vtělil s au-
tentickou pŤesvědčivostí svrij společensko-národní vzdor i meta-
fyzické tázání po smyslu lidského bytí. A jestliže v prvních dvou
prízách Zeyer zachytil pňedevším bolestnou problematiku doby
i jedince' odvracejícího se od starého světa a tápajícího v mlhách
dekadentní rozpolcenosti' Troje paměti Víta Choráze se sv1Ím pŤi-
takáním absolutní lásce tvoňí závěreč,ny smírn akord této trojice,
v níž je básnicky nejpŤesvědčivějí zobrazen umělec\f i lidsk1f vlvoj
Julia Zeyera. Tato díla také rozhodujícím zprisobem pŤispěla k to-
mu' Že da|eko dňíve a silněii než VrchlickÝ se stal Zever blízk'Í Ťadě
nejrrizněji orientovanych umělcrj mladších pokolení (V. Mrštík.
M. Marten} i je1 ich čtenáŤr im. im

TváÍ . František Halas 1931, 1933, 1940
V deflnitivní podobě z roku |940 má sbírka TváŤ tŤi oddíly; první
zustal nepojmenován a kryje se s privodní TváÍí (l93|), druhé dva'
Hoíec a Iríe (od poválečného vyaání v opačném poŤadí), jsou to-
toŽné s privodně samostatnou sbírkou HoŤec (|933). Kniha takto
vzniklá spojením dvou sbírek je jednotná stylem i životním posto-
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jem, její vnější kompozice však není zcela domyšlena: v první polo-
vině sbírky jako v privodní TváŤi jsou volně promíseny erotické
a reflexívní verše, v druhé polovině, shodně se Samostatnym HoÍ-
cem,každy z těchto lyricklch žánrri dostal svrij oddíl (erotické ftš..a
a reflexívní HoÍec).

PŤíznačn1fm rysem sbírky je pŤíklon k melodickému, místy do-
konce písĎovému stylu. ZaméÍeni k melodičnosti, u Halase pŤe-
kvapující, není dáno jen rozhodnutím autora ukázat kritikrim
záměrr skňípavé knížky KoHoUT PLAŠÍ SMRT, že to ,,také
dovede..: melodie spolutvoŤí intimní, zněžnělou polohu TváŤe, na-
značuje, že citové drama Halasovy poezie se tentokrát odehrává
v rizkém' ohraničeném a relativně uzavŤeném prostoru soukromí.
Krátké básně vesměs uskutečřují pohyb od konkrétního pocitové-
ho v1fchodiska, od vstupního kontaktu s vnější skutečností do stŤe-
du, k tomu, co se básníkovi jeví jako jádro a duchovní pŤedpoklad
lidského bytí. Posledním veršem se tento pohyb zaráži u některé
z konstant Halasovy poezie, k nimž patŤí pŤedevším smrt, ticho,
tma, ohrožená láska, sen, hoŤké poznáni. Tyto mocné konstanty
jsou v TváÍí nazkány perspektivou intimity, v niŽje jim člověk
zceIa vydán napospas. U konstant všechno končí jako v mimo-
Ťádně pŤitažliv1fch čern1ch hvězdách. Ale to není jedin1f qfsledek
propojení mezi člověkem a metafyzicklm pÓlem bytí: prožitek
(napŤ' estetické uchvácení, vidění krajiny a noci, dotek ženy) není
v této konfrontacipouzeznicotřován nebo redukován; stává se tím
ohrožen}im' drahocennym málem, které každéml zbyvá. V obavě
o své nedovršené životní naplnění se člověk doŽaduje porozumění
druh1fch. Yznlká vědomí bolestné lidské družnosti v ohnisku meta-
fyzick1fch nebezpečenství, jež jsou společná všem. Tak je oproti
pÍedchozím sbírkám v soukromém a ohraničeném světě TváŤe pa-
radoxně stupĎována sociabilita Halasovy lyriky. Tato družnost je
motivována existenciálně, nikoli zatím sociálně, pro vyznění sbírky
i pro její pozici v Halasově vfvoji je však pŤesto rozhodující.
Samota a uzavŤenost není izo|ací v lučného jedince, lyrickému
subjetku TváŤe jeho básnick1f dar velí ,,zmástí s cizí bědou vlastní
žal.. a svou písní vykupovat tíseĎ nejen svoji (báseri Komu dík).

Proti vzpurn1fm postojrim' jinde Halasovi vlastním' pŤevládá
v TváŤi lítost. Pro pŤírodní motivy jsou pÍíznačnépÍiznaky slabosti,
popínavosti (bŤečťan' svlačec, tŤtina)' okamžiky počínání' v nichž
věci se dosud nedotvoŤily (rána nedozrá|á, plářata). Programovy
verš vyhlašuje, že syté barvyjsou v rozporu s uměním; Halas odmítá
intenzívní smyslové vjemy a volí dojmy ztlumené a kŤehké (KŤehká
je krása tvá nad dětské vzdychnutí l uhybáplaše dnrim- Tr!zeú),
Mluvčí TváŤe se vzněcuje a dojímá pŤedstavami bezbranného, ze
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všech stran zranitelného dětstvi, jež se samo stává pŤedmětem zo.
brazeni(DěvčátkonaŤece aj.) nebo pramenem pÍírovnání a metafor
(nekŤtěřátka' děcko ode všech opuštěné, ba dokonce ,,dité záhy
odstavené..). Tento infantilní odstín ptevzat! z německého expre-
sionismu zabarvuje i erotické verše TváÍe. Milenčina tělesnost je tu
dívčí a nerozvinutá (Kláskem huben1ím je tělo tvé, báseř liš.a), mi.
lenci bez domova se dožadují ochrany noci (básefi //oci věnovaná
St. K. Neumannovi) a pomyšlení na smrt prostupuje každ:í jejich
okamžik dětskou rízkostí. Prožitek lásky a jejího ohrožení se však
stává i podnětem k hlubšímu sebepoznání a vnitÍnímu rristu člově-
ka (Doznání).

Cítíme zalím vším drama životni nedovršenosti, tlak nepŤeko-
nanjch pŤekážek' V této době mají pro Halase pŤedevším nadčaso-
vou povahu, je to myšlenka na smrt jako nivelizátorku všech
hodnot a rušitelku diferencí; jen qfjimečně se motivace tohoto až
bolestínského postoje spatiuje v nesplněné touze po lepším světě
(Prázdno). PŤesto už některé soudobé kritické ohlasy soudily, že
takovou interpretaci lze rozšíiit na celou sbírku; prožitek nedovr-
šenosti a ohrožení souvisí s Halasovou zkušeností ehudého dítěte
a se zachmuŤen1fm sociálním klimatem vrcholící hospodáŤské krize.
V druhé části sbírky, pocházejicizabdobí vyostŤenějších sociálních
konfliktri, stoupá dramatičnost vidění i aktivita subjektu. PŤevlá.
dající reflex schoulení je pŤekonáván spíše jen postulovan1fm ro-
manticklm gestem statečnosti vÍrči absurditěbytí (Tiše domlouvli-
no ) , Pro samého básníka stála poezie TváŤe v protikladu k umění
společensky angažovanému. Vyčítal si tuto roztržku,jak ukazují
závěrečné básně obou privodně samostatnfch polovin knížky: tou.
ženy společenskf pťevrat v prvním z těchto závěri miL znamer'at
i konec,,rodu smutnfch.., k němuž se počítá i sám básník (Je čas).
Y Rozcestí je sociální chudoba opět viděna pŤes utrpení maličlfch
dětí, tedy v duchu obraznosti pievládající v celé knize; pŤesto roz-
luka mezi lítostnjlm a aktivním pÓlem poezie není pŤekonatelná
spontánně. Halas si její pŤekonání uvědomuje jako povinnost' k je-
jímuž splnění směŤuje s vynaložením vrile. odvaha k vykŤiknutí
,,slova Cambronnova.. (tj. odpovědi ,,Merde!.., kterou dal Napo-
leon v generál u Waterloo navlzvuke kapitulaci) je však jak1fmsi
pŤíslibem drsného tÓnu, jímŽ bude pŤíští Halasova poezie feagovat
jak na ritisk smrti a nicotv. tak na sociální ritlak a ritok fašismu. -
Nedovršenos t života je v ŤváŤi reflektována i zv|áštnipodobou její
melodiěnosti. Piesn1f fytmus' zvučn1 rym, rozvinut1f systém opa-
kovanjlch slov a paralelismri, jaké patŤí k písni, tu nikdy nedojdou
naplnění, tvar je systematicky zpochybřován nepravidelnostmi
a záměrnou neohrabaností. Melodičnost na okamžik nastolená ie
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vzápéti rozrušena' Řada básní má charakter strohé reflexe afo-
risticky shrnující celé soubory zkušeností. Pestrost slovního qfběru
je radikálně zredukována, neboť mluvčíje fascinován několika ná-
vratn mi slovy a motivy.

V době vzniku sbírky byl Halas umělecky nejblíže Josefu Horovi
fiemuž je TváŤ věnována) v jeho období ,,času a ticha... Sbírka
uzavirajíci první část Halasovy tvorby a vynucující si její pokračo-
vání na zcela nové zák|adně byla rozporně hodnocena nejen po
prvním vydání, ale i v pozdějších pokusech o celistvé koncepce
Halasova díla. K v'.ftce kvietismu, pouhého pasívního melodizová-
ní dále neprobojovávanfch rozporri, byla často pňipojována i kri-
tika za odvrat od aktuálního společenského zápasu. mč

Tyrolské elegie .
Karel Havlíček BorovskÝ 1852
Skladba o 9 oddílech a stylizovaná jako ,,diškuryrování,, s měsícem
nad tyrolskfm Brixenem podává v satirické nadsázce historii auto-
rova zatčeni v Německém Brodě (II-V), cesty směrem k Jihlavě,
kolem básníkovy rodné Borové (VI), do Lince za starostlivé poli-
cejní asistence, vyržívající dobrodiní techniky (te|egraf), a za
doprovodu vrchního pražského komisaŤe Dederry (v básni zčeštb-
vaného jako Dedera), kterf v Budějovicích (VII) básníka hostí měl.
nick1fm vínem (,,Mělnické jsem dávno dopil, / piju vlaské zas1' f a|e
zďáse, že je v obou stejn1f / nepokojnf kvas..). Zpěv VIII. pÍechází
v ,,heroick1f tÓn.. pŤi popisu strmé cesty z Reichenhallu do Waid-
ringu, která ,,se nedá žádnou ordonancí / pŤeoktrojovat.., - kdy
policajti - vybídnuti podobenstvím o Jonášovi - z vozu, jehož
spŤežení se splašilo, vyskákali a básník-vypravěč ',čerstvěj než cár
rusk!.. sám pokračuje v cestě. Závěrečn! IX. zpěv kuse, ve tÍech
slokách' tento ,,lístek z památníku českého žurnalisty.. (ak zněl
pracovní podtitul najednom z rukopisri skladby) uzavká konsta.
továním, že cesta skončila v jihotyrolském Brixenu a místo básníka
se do Čech vrátil kus papíru: potvrzení o jeho pŤevzetí pod dohled
místních orgánri.

ProstŤedky vysoké poezie, ke kteq/m se tu okázale odkazuje
(,,elegie.. v titulu skladby nepŤímo se odvolávající na ovidiovy
básně z vyhnanství, Tristia a Epistulae ex Ponto,,,heroickf tÓn..
zpěvu VIII, stejně jako Sama vstupní formule Sviť, měsíčku, pole

Tyrobké elegie - Karel Hav|íček BorovskÍ 3,'

houčku, pÍevzatá spolu s rytmickym p dorysem celé strofy pŤimo

)' e.u"o6w sbírky lidov ch písní' ale ve své době poukazující-,,,'vděpodbbně 
hlavně k známé Kalinově baladě Hadrnice), jsou

iritr. oatt.'árřovány a vlastně parodovány. PŤedevším zák|adní

ltesick'Í postoj, pro kterf ještě Jungmar|nova Sloyesnost (|846)

oŤápijovala, aby byl ,,čistě člověck!,tykajíci se vŮbec člověka, ne

žoc,Le samotného.. a soustŤeďoval se na vztah piedmětu a subjek.

tu, nikoliv na pŤedmět sám, je jednoznačně spojen s konkrétním
a povytce neliterárním životním obsahem. BáseĎ - jak jsme viděli
_),uLou^",ává četné okolnosti Havlíčkova zatčeni 16. 12. l85l
a jeho deportace do Tyrol (i s dramatick1fm splašením koĚri
v Átpacn;. Policejní zpráva c.k. vrchního komisače Fr. Dederry
tuto epizodu popisuje - v pŤekladu - takto: ,,Asi 1 l/2 hodiny
pŤed poštovní stanicí Waidringen musil postiliÓnpro náIeďí zabtz-
diti zadní kola Íetězy. Hodil opratě na kozlík a zabrzď1| levé kolo;
když se však chystal zabrzdit kolo pravé, dali se koně do běhu
z kopce. Jakmile jsem to zpozoroval, seskočil jsemzyozu,zachytí|
jsem však pouze opratě zadních koní. Jedinf Ťetěz u kola praskl ajá
byl sražen k zemi, aniž jsem si však vážně ublížil. Na moje volání
vyskočil zyoZ'|J policejní voják, upadl však, a Havlíček se zmocnil
podruhé opratí zadních koní, nemohlje však v běhu zadržeti a vy.
skočil též. Koně se iítili s vozem až do Waidringu, kde byl vriz na-
lezen pčevržen... Konvenční literární prostŤedky jsou vpádem ži.
votního materiálu nemilosrdně usvědčovány z nepravdy, obvyklá
postava preromanticko-romantické poezie, ,,vězeĎ.., ve své obvyk-
lé apostroÍě lunyje vytlačena vlrazně novodob1fm hrdínou, českym
žurnalistou, apostrofaje tak proměněna v beletrizované svědectví
a v publicistickou invektivu. obdobně hrdinovo osamocení je tu
zbaveno své ustálené funkce jako odrazovf mristek ,,elegického
postoje.. a filozofujících reflexí. Je samotou vnucenou - a v tomto
smyslu samotou, která je nikoliv prrivodním atributem hrdiny-ro-
zervance' ale jeho protihráčem.

Tyrolské elegie jsou na této obecné rovině vlastně pojaty jako
zápas s vnucenlm osamocením' Již samo zietelné navázáni na|í-
dovou píseř jde daleko za meTi tehdy již dávno vyžilé ohlasové
poezie. Je v daném pňípadě věd mfm gestem hrdinova ztotožnění
s lidovlm duchem, cítěnym nově již nikoli jako abstraktní národní
specifičnost, ale jako ,,duch vzpoury.. proti Zv li moci, ostatně i sám
text '.elegií.. - stejně jako text ostatních skladcb brixensk1ích -
byl pojat jako text, určeny zcela aktuální společenské komunikaci
(jestliže text nemohl dlouho aspirovat na oficiální zveŤejnění a šíÍil
se v opisech, byl zŤetel ke komunikační situaci jen tím více zďiraz-
nen).
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Tyrolské elegie - stejně jako ostatní větší skladby brixenské,
KRÁL LÁVRA a nedokončenÝ rŘpsr svATÉHo VLADI-
MÍRA - pŤedstavují v HavlíčŘově díle syntézu, navazujíci až
pňekvapivě silně styk s nov'.imi tendencemi pozdní romantiky (Hei-
ne: Německo - Zimní pohádka, |844), LeželoJi dosavadní těžiště
Havlíčkovy tvorby v epigramech a v politick ch písních (kde si
už dŤíve ověŤoval nosnost a publicistické využití určitfch ryt-
micko-melodickfch typti lidové písně), nyní se pokouší o rozsáhlé
epické celky, a tedy také o rozsáhlé satirické obrazy současné po-
litické situace. Proti lakonické stŤídmostí pointovaného epigramu
a vlznamové jednoduchosti politického popěvku pŤinášela sa-
tirická poéma široce rozvíjen sémantick! kontext s neustálfmi
pŤíkr..fmi zvraty slohov1fmi i rn.iznamoqfmi. Tyrolské elegie vznikly
patrně brzy po Havlíčkově pŤíjezdu do Brixenu - 23, |2' l 85 l píše
Palackému o svém zámětu svou cestu do vyhnanství (zvláště pak
dramatickou pŤíhodu v Alpách) ,,humoristicky popsati.. a již na
začátku pŤíštího roku báseř kolovala y Praze. Tiskem v Čechách
vyšla ovšem ažzaměněnépolitické situace v r. 1860-186l v Času
(prosinec-rinor)a 186l (červen)vObrazechživota. vm

Umělé květiny . Josef Frič 1937
Soubor veršťr obsahující nejpodstatnější část Fričova životního díla
pochán z|et |9|7-|936 a je věnován básníkově ženě. Jeho jádro
tvoŤí práce zezačátku dvacátlch let' kdy se také vyhranila básní-
kova poetika. Mísí se v ní vitalistická reakce mladé generace na
proátou válku (vyzdvižení elementárních životních hodnot) s cito.
qfm vztahem k prostlm všedním věcemn jejichž prostŤednictvím
básník zdrivěrřuje svět a pokorně ho prožívá. opirá se piitom
o zprimitivřujícíztvárnéni jevri, jež se rozvinulo nazačátkudvacá.
tlch let v českém malíŤství, objevujícím si tvorbu naivního fran-
couzského malíŤe Rousseaua, a jež vyrazně zasáhlo i básnickou
tvorbu. Frič se tehdy pŤátelsky st1fkal s moderními vftvarníky a je-
jich vidění silně poznamenalo jeho básnickou pŤedstavivost. Ma-
lování A' Wachsmana a smrti sochaŤe o. Gutfreunda jsou také
v Uměl1fch květinách zasvěceny dvě básně'

Fričriv svět zaplĚují intimní citová vyznání i drobné pŤíběhy
trpících lidí zaskočenfch životem, jež básník provází melancholicky
soucitnfm pochopením a něhou. StŤed tohoto světa tvoŤí žena, a to
hned v několika podobách;jako matka, jako milenka, jako slečna
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znočníchvináren a nakonec i jako dítě, pŤed nímž se otvírá a často
také pŤedčasněuzavirá žívot. Matce, kterou básník ztrati| jižv dět-
ství. věnoval verše plné synovské něhy; tento citovjl vztah však není
vYsloven pŤímo, vystupuje teprve postupně z vfčtu Ťady detailri
a drobnjch dějri, které autorovi utkvěly v paměti pŤi její smrti
a pohŤbu (Píseú kostelní). obdobně básník postupuje i ve své
erotické lyrice' pĚičemž se prolíná tematika ryze osobní' intimní,
s neosobními ději, s vyprávěním i s drobn;fm pŤíběhem. PŤíběh se
pak stává dominantou ve vyjevech ze života ďétí ( Stella) i v ňadě
dalších básní, v nichž qfrazně vystupuje do popŤedí Frič v někdy až
pŤecitlivělÝ Smysl pro osudy druhlch (o vlasechjednoho děvčátka).
Hledaje dojímavé projevy lidskosti setkává se s nimi básník v nej-
koncentrovanější podobě zpravidla ve světě chudoby (báseĎ Chudj,
člověk, Slečna k dětemaj.). Adorace chudoby ostatně prováziíÍad:u
verš milostně intimních.

Fričovy básnějsou většinou za|oženy na monologické, ojedině-
le i dialogické formě, pňevládá v nich hovorov styl s čast1fmi
apostrofami. Rezignaci na rozvitá básnická pojmenování nahra-
zuje vnitŤní dramatičnost a náznak, opírající se o synekdochick! ráz
mnoh;fch motivri, které náznakově odkazují k většímu celku, z ně-
hož jsou vyřaty. Popisn;fm hromaděním faktri i dějri v nich básník
zpravíď|a ukryvá, hned nato však v pŤímlch vyznáních i vyjevuje
svtij citovjl vztah k lidem i věcem. Zároveíjejich eliptičnost ome-
zuje děj pŤíběhu na nezbytné minimum, pŤičemž mezi jednotlivlmi
verši vznikají prudké vyznamové pŤechody a nečekaná spojení, jež
svou pŤedstavovou naivitou se stávají zdrojem intenzívního po-
etického ričinu a často vedou i k navození humorné atmosféry bás-
ně: ,,Potom se ptala, / jak se jmenuji, / a já jí iekl, / že jsem chud;f , / že
mám jen dŤevěn1i sttil' / ona mi ruku podala / a hluboká Ťeka se pod
okny leskla... A já jsem nevěděl' jak se jmenuji, / mám jenom dŤe-
věn1f st l. l Ndy,, boží milosti člověk l a zboži milosti dievo...
obdobn poetickf ričin vyvolává i prudké stŤídání stylov1fch
rovin, napětí mezi nimi. Tak tradiční poetismy jako hvězdy, lilie,
r že' flétna, harfa aj. se ocitají vedle konkrétních konstatování, kte-
ré svou primitivní detailností nebo nečekanou věcností a pŤesností
pŤipomínají drikladnost popisu naivních malíŤri: ,,Ale já nemám sto
šedesát tisíc, / abych jí bíé perly dal,.. nebo 'Květiny voněty, l zpi-
vali ptáci / a jednou v neděli l zabí| se generál Štefánik... Zárovet
tyto poetismy kontrastují s vulgarismy a s otŤelfmi banalitami
(''...já odjíždím do ráje / rychlostí tramvaje.., ',život je trhací ka-
|endáŤ.. aj.) i s vyrazy z obecné češtiny (,,Má hlavo kučeravá, ty
g1t9mej apoŠtole, / proč jsem tě vribec poznal tenkrát v obecnej
sl(ole..). Nechybí tu ani cítáty doboqfch šlágrri, parafráze r znlch
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písní (,,...že láska věčná nade truny vlaje l ažeYásvžnemám rád...)
i modliteb, zpravidla s humornym, nikoliv však blasfemickym zá.
měrem (,,Zdtáva bud sklenice' panno' milosti plná...). K tomuto
prolínání rriznfch stylorn.fch rovin dochází i uvnitŤ jedné básně,
takže se v ní často stačí vystŤídat tklivé momenty s humorem,
bizarní pŤedstavy s banalitami, poetická vznosnost s všedností
atd. Právě těmito rysy se ta část Fričovy poezie, která vznikala na
pňelomu desáqfch a dvacát1fch let a která se sporadicky objevovala
v tehdejších uměleck;fch časopisech, vyznamně podílela na utváŤení
podoby poetického naivismu v české poezli, kter1f těsně po válce
pŤedstavoval jedno z vlchodisek proletáŤské poezie i poetismu.
O tomto básníkově pŤínosu lze mluvit i pŤesto, že Frič sám, ač za-
kládající člen Devětsilu, nedbal pŤíliš o zveÍejřování sqfch veršri,
takže jeho jediná meziváIečná sbírka (po druhé světové válce k ní
píipojil ještě jednu, Večerní světlo z r. l965) vyšla opožděně a to
lrtavnt zásluhou jeho malíŤslfch pŤátet. ČtenáŤskf ohlas byl mal1i.

zp

V pŤírodě - Vítězslav Hálek 1872-1874
Druhá a poslední lyrická kniha V. Hálka je velmi obsáhlá, zahrnuje
tii oddíly, ,,iady.., první o 60, druhé dva po 56 básních; privodně
byly vydány samostatně. oddíly ani krátké básně o několika čtyŤ-
veršovych slokách nemají jména, pouze číselná označení. Sbírka
obsahuje pŤírodní a reflexívní lyriku, inspirovanou klidnou kraji-
nou stŤedních Čech, kde se Hálek (v Polabí) narodil a kde trávil i své
volné chvíle (na Závisti u Vltavy).

PŤírodní a reflexívní verše se ve všech tŤech oddílech rriznfm
zprisobem stŤídají, vytváŤejíce drobné cyklyjednak básní obsahují-
cích bezprostŤední pozorování pŤírody, jejích konkrétních nálad,
denních a ročních období, jejích ávlri a bytostí, a jednak básní, kte.
ré pŤinášejí zamyšlení subjektu nad obecn1ilm vztahem lidí k pŤírodě
a nad místem pŤirozenosti v životě lidí. K cyklúm smyslového a ci
tového zaujeti pŤírodními konkréty patÍí v první Ťadě č. 7-|7
(s motivy kontaktu a ztotožněni subjektu s pŤírodními tvory),
č. 38--45 (pŤíroda jako inspirátorka básnictví), v druhé ňadě
č. 10--21 Qaro),27-35 (léto), 49-53 (podzim a zima), v tŤetí ňadě
č. 2-37 (zprvu snové a pohádkové pŤírodní vyjevy, pak naopak
cosijako věcné básnické rep ortitže o právě probíhajících událostech
na nebi' v lese atd.). Reflexívní básně a drobné cykly (ostatní čísla
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sbírky) pŤinášejí programové verše o nadŤazenosti pňírody nad
vším ostatním, kritizují bludné člověkovo odcizení pŤírodě a pŤed-
kládají vzory harmonického souladu s ní, charakterizují negativní
společenské jevy (zrada rodné Ťeči' sociální nerovnost, lhostejnost
čiověka k člověku, války)jako odchylky od pŤírody, pateticky vy-
zyvajíč|ovéka k poslušnosti piírodním zákonrim; objevuje se i téma
stáŤí, ubíhajícího času individuálního života i lidské historie a smrti
a četné reflexe o kráse apoezii. ojediněle se setkáme s baladou mas-
kovanou lyrismem (č. 362.Íady o dívce sebevražednici). V rivodech
a závěrech Ťad Hálkovy verše charakterizují samy sebe jako ,,pŤí
rodní.. projevy vytrysklé stejně spontánně jako ptačí popěvek.

Prost1fm myšlenkovlm qfchodiskem Hálkovfm je pŤedstava pŤí.
rodního zákonajako záruky pravosti, oprávněnosti a mravní hod-
noty nejen pŤírodních, ale i společensk1fch jevri. Cokoli Hálek se
sv mi demokraticky smfšlejícími vrstevníky pokládal za negativní
jev - včetně.národní lhostejnosti, tradičních v sad, konzervativ-
ních ideologií (oficiální náboženství), ritlaku i hmotné bídy' je
diskvalifikov áno na zák|adě toho , že je to odchylka od pŤirozeného
stavu. Slabina této kritiky ovšem zá|eži v tom, že nevyzyvá k vy-
rovnání se se specifickou problematikou společenskfch struktur.
Hálek se opírá o ideologii osvícenství (s jeho kontrastem pŤírody
a kultury) a zejména o J. J. Rousseaua, a to v té její podobě, jak mu
ji zprostŤedkovaly demokratické proudy pozdější doby a dědictví
roku osmačtyňicátého. Iluzívní pŤeměna sociálně konkrétních
ideálri ve věčné hodnoty vepsané do pŤirozené podstaty člověka
tu však nevede k programu návratu k privodní nevinnosti nebo
k stesku po ní: spíš se pŤírodě piičítá směŤování vpŤed, aby se její
obraz pŤiblížil dobově aktuálnímu hlásání pokroku; dokonce se do
pŤírody vkládá i schopnost revoluční pňeměny - i v tom je pÍíroda
vzorem člověku (č.42v l. Ťadě). Ve smyslu dobového vzletného
idealismu a ve shodě s bytostně harmonizátorsk1fm naladěním
Hálkoqfm je tu tedy pňíroda líčena jako ideál; proto zristaly stra-
nou básníkova zájmu modernějšího pohledy na pňírodu, které
tehdy.,hjbaly soudob1fm myšlením (Darwin, tak zňeteln9 vY-
stupující v pozdějších Nerudovlch KOSMICKÝCH PÍSNÍCH).
Hálkriv mytick1f obraz ,,matičky..pŤírody se tak vyhnul rozporrim
a komplikacím; co ztratil na drarrratičnosti, získai na emocionální
spontánnosti (charakteristická je polemika s pozitivistickou pŤed-
stavou' že pŤírodu lze postihnout such mi ridaji) a zároveíse mohl
stat vychodiskem nejrriznějších uměleckfch her a jejich prostého
cttoveho doprovodu. Z jejich nezávaznosti se rodí svéprávná
(pŤes autorovu touhu po pŤirozenosti vlastně umělá) fiktivní sku-
tečnost Hálkova obrazu pŤírody; k její barvitosti ovšem pŤispívají
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i konkrétní vjemy a postŤehy z pŤírodní skutečností bezprostŤedně
odpozorované, ale svou podstatou je to pohádková vidina. Jejím
smyslem a mostem ke skutečnosti je pŤedevším v níobsaženávlzva
k jisté životní praxi, radikálně odchylné od běžného prriměru, ale
navazujicina to, coje podle Hálkova pŤesvědčení člověku vrozeno;
je to vlma k jednání v souladu s potŤebami a požadavky srdce'
k drivěŤe k lidem a jin1fm bytostem, k neustálé drivěrné komunikaci
se světem.

Umělecky nejzajímavější složkou Hálkovy poezie jsou básnické
obrazy, a právě ony jsou nositelem tohoto básníkova poselství.
Hálek často obrazně pŤeměřuje pĚírodní jevy tak, aby v nich nalezl
nebo spíš do nich vložil pŤátelské city ajednání,jaké ve skutečnosti
jsou známé jen ve světě milujících se lidí; pŤírodní bytosti se navzá-
jem oslovují, škádlí, hrají si. Také lidští návštěvníci polí, luk a lesri
jsou od strom , větŤíkri a ptákri pokládáni za potenciální kamarády
a spolubesedníky. Sama matička pŤíroda na prahu jara bere básni
ka za ruku a zve: ,,Pojd', hochu, užrjme to spolu!.. Hálkovy personi-
fikace, které někdy vyllživají i tradičních alegorick;ich (jaro jako
dítě rozsévající květy) nebo folklÓrních (vrby-baby) obrazri, jsou
vesměs zaměŤeny k vyvolání ovzduší intimity, rodinnfch a part-
nerskych vztahri uvnitŤ piírody i mezi pŤírodou a lidmi. Vedle ma-
lebn1fch a humornfch pŤirovnání, kde žitné pole se mění v kapelu
a bodlák v neobratného ženicha sedmikrás, nahlíží mluvčí často do
cel1fch pňírodních společenstvíjako do sousední vesnice, ptá se, co
je tam nového, zjišťuje, že tam,,mají napilno.. pňi pŤípravě večera
jako pŤi klidu pŤed svátky atd. Spolu s maximální pŤirozeností
a mluvností jazyka napomáhá tomuto zobrazení pŤírody jako pŤá-
telské rodiny nevšední Hálkova nápaditost, kterána|ézástále nová
v'.fchodiska mnohonásobn1fch analogii, takže pÍirovnáď se šíŤí na
delší riseky textu, tematizuje se, mění se v drobn1f pŤíběh nebo
podobiznu. - Zce|a originální jsou také básnická pojmenování,
v nichž pŤírodníjevje spojen s něja[fm psychologicky konkrétním
momentem duševního života určíté lidské postavy nebo s typem
tvoŤivosti, duchovním majetkem lidského pokolení: pro Hálka
podzimní pňíroda ,,má těžká víčka.., jetelíček kvete v poli jako myš-
lenky v děvčeti, kosmos je pohádka kdysi vyprávěná pňírodou
a horské pásmo se táhne jako báj. Když je naopak lídsk1Í svět pŤi-
rovnáván k pÍírodním motiv m, vyvstávají tu také velice konkrétní
a individualizované pňedstavy: spočinutí rozumu a citri se vyjadŤuje
tak, že myšlenky jsou pňirovnány k stádu oveček, které si spolu
s psíkem.srdcem ulehly pod strom. Na všech takov1fch místech
Hálkovy obrazy získávají zvláštní jímavost. PŤírodní a lidsk! živel
se do|fkají sqfmi nejcitlivějšími místy, a tak i sen o jejich splynutí
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orožíváme jako něco citově naléhavého, intimního, niterného'
VvzÝvaií.li Hálkovy básně svou tematikou ke kontaktu s pŤíro-

aou. i''ou ustrojeny tak, aby podobně jako v tvorbě populárních

lidov1fch písničkáŤri také citov;f kontakt mezi básníkem a čtenárem,
iimi navozovany,by| co nejtěsnější. PŤispívá k tomu nejen bezpro-
stŤednost, ale i jakási asymetričnost a neadekvátnost Hálkoqich
obrazri. které často spojují jevy zce|a rrizného ňádu, vemlouvavě
vtlačují do ustálen;Ích spojení nenáIežítá, ale dojímavá slova (krása

',hleděla lesrim do hlubin..), pod tlakem emocí vypouštějí spojující
články nezbytné logicky, ale nepotŤebné z hlediska citového zaujetí.
V době vzniku básní to školené kritice pŤipadalo jako prohŤešek
proti dobrému vkusu (hodnocení čelného estetika Jos. Durdíka),
o tŤi čtvrti století později právě o ně se opíralo nové docenění Hál-
kovy lyriky a zjištění, že jeb|ízká|yrice avantgardní (MukaŤovsk!).
Ale už roku 1904 bylo to právě vydání této sbírky aprovázejicí jí
komentáŤ F. V. Krejčího, čím po deseti Letech nedrivěry zahájené
kritikou Macharovou (viz VECERNI PISNE) se některym sou-
částem Hálkova díla otevŤela nová cesta do ávé tradice českého
lyrického básnictví. Spolu s cyklem V pňírodě prokazovala tehdy
svou životnost i drobná epika Pohádek z naší vesnice (|874),
v pohádkovfch motivech se opírající o tvoŤivost lidového kolekti
w, zejména však pŤinášející prisobivé záběry lidov.fch postav v pŤí-
značn1fch situacích současného venkova ( Dražba);v.mluvním verši
těchto skladeb vyuŽilHálek i populárních prostŤedkri Bérangerovy
sansony. mc

V zimním slunci .
Josef Václav Sládek r897
Po deseti letech publikování tematicky i žánrově vyhraněnlch cyk-
lri objektivní lyriky (vesnické, dětské, politické) sestavil Sládek ve
sbírce V zimním slunci zas jednou volnější sborník rozmanitfch
básní za delší časové období.

Nejpňirozenějším vstupem do vlkladu sbírky je pro Svou tema-
tickou a žánrovou rozmanitost tŤetí z jejích čtyň oddíl , obsahující
r znou lyriku devadesá|fch let. Vridčím tématem i citovou domi-
nantou první poloviny oddílu jsou vzpomínky na básníkovu první
Ženu.-Emilii, která zemŤela mladá už roku |874 (viz JISKRY NA
MoŘD. Myšlenka na ni se stala fixní ideou Sládkovy subiektivní
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lyriky, s odpllváním let ovšem stále více odhmotněnou, vzdálenou
reálnému vychodisku, pÍístupnou nejrriznějším uměleck1fm styli-
zacím. Nedlouhé štěstí s Emilií reprezentuje básníkovi zašlé mládí
vribec a je postaveno do kontrastu se současnym životem, opisova-
nlm už nyní, v době básníkovy padesátky' metaforami osamělosti
a b|ížící se smrti (báseĎ Suchá větev). I v radostné jarní scenérii'
která rámuje procházky s Emilií a projevy její naivní drivěry ve věč-
nost štěstí, jsou pŤítomny symboly zániku (Píseú s ríčinn1|'m refré-
nem ,,Kukačka kukala v dáli..). V pětidílném cyklu dívčích písní
Sen lásky Sládek znovu vytváŤí portrét ženy.dítěte, bezmocné, do-
Žadující se ochrany, lnoucí jako bŤečt'an k silnému muži; takové
ženě se svatba jeví v pňízračnfch pŤírodních obrazech a sexuální
spojení je provázeno podvědom;im vlkňikem děsu' Do Sládkovy
erotické poezie pŤináší tedy motiv první ženy dramaticky, ro-
mantick! prvek, kter bolestí rozrušuje, ale také ďráždí, inspiruje
a vraci k životu zmoudŤelou, po klidu toužící mysl' vystavenou
stŤízlivému ,,zimnímu slunci.. vzpomínek a rezignovan1fch nálad
(básně Zimní slunce, Sníh na všem).P|ati to i o verších, které dávají
pŤednost zapomenutí pŤed trvajícím smutkem, jako tomu už bylo
v JISKRACH NA MORI @liseí Až tráva na mém hrobě, navazujicí
na sonet anglické básníŤky Ch. Rosettiové). - V druhé části tŤetího
oddílu zastupují intimní lyriku pŤedevším verše rodinné. Drobn1f
čtyŤdíln! cyklus Své ženě os|ovuje druhou básníkovu manželku
a dlouholetou životní družku Marii; v ostrém protikladu k pŤed.
chozímu se tu setkáváme s projevy oddanosti žené, jež, plna vnitŤní
jistoty, sama poskytuje oporu neklidnému, vratkému muži, sdílí
s ním jeho obtížné tikoly i nepňízeř osudu a lidí a snáší i hoŤkost'
kterou jí někdy zprisobil on sám. I ona znamená pouto k životu, ale
jako nositelka smíru. Rodina, oslavená i ve vŤel;fch veršících věno-
vanlch dceňi, znamená i zde jako už ve sbírce SLUNCEM A sTÍ-
NEM titočiště vzdorující vnější nepohodě (báseř V zimním sou-
mraku); z konkrétních dějišť každodenního rodinného života vstu-
pují do těchto básní reálné detaily domácnosti. - S v11ijimkou veršri
na smrt Nerudovu, psan;fch v patetickém stylu ZPĚVÚ pÁrBČ-
NICH' pojímá Sládek i pŤíležitostnou poezii tňetího oddílu skoro
intímně; už názyembásně Starj, brachu! se to manifestuje v básni,
jeŽ se nápadně odráži od záp|avy rétorikyjinych autor k Vrchlic-
kého čtyňicetinám. S velkou virtuozitou a neobvykl1fm šarmem je
psána vňelá báseĎ Sládkovu pŤíteli už ze studentsk ch let Václavu
hraběti z Kounic s jiskŤivlmi francouzsk mi refrény (A nos
amours). -Y tŤetím oddílu nacházíme konečně několik závažnych
básní shrnujících aforisticky životní zkušenost nebo obecnou lid-
skou situaci do podoby jakési veršované maximy. Driraznost dolé-
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haiícího osudu a pevnost mužného postoje společně a nerozlišitelně

i,značuie pádn1| rytmus, ríčinně využivajicí kontrastu dlouhfch

a,krátkyctrslov (Dopovídállo). Sládek se tu vzdává běžn;fch pro-

stÍedkri-písĎové i deklamační poezie, nerozvijí ani metaforické po-

imenování: slova mají zasahovat ve své obnaženosti. Abstraktní,poimenování 
ve spojeních rozvíjejících jadrné formulace lidové

moudrosti odkazujíke zkušenosti sice souhrnné' ale zároveĎ i bez-
prostňedně žité. Úspornost směŤuje k monumenta|izaci; zároveř
šignalizuje. že na definitivní tvar bylo vynaloženo velké množství
básnického i myšlenkového rísilí. Tak šetÍí slovy ten, kdo svou vy-
pověďmá tesat do kamene' Vybarrrje se vzpomínka na tradici lapi-.dárních 

(od slova lapis, kámen) epigrafii, která započiná už v anti.
ce. Umění tohoto lyrického ritvaru rozvinul Sládek zejména ve
sv'-ich posledních sbírkách; sbírka V zimním slunci pŤináší jen jeho
první ukázky. V jednotliv1fch pŤípadech se autor pŤi tomto odváž-
ném experimentu nevyhnul suchosti poučky (Silen bu$, pŤesto
však už zde najdeme básně, které jsou jednou z hlavních součástí
Sládkova uměleckého piínosu (Mrtví nežadoní, Na sk lu žití).-
ostatní verše oddílu pokračují v linii jednak písřové, jednak mluvní
poezie pňedchozích knih.

K intimní lyrice patňí také druh! oddíl sbírky, ktery se od tŤetího
liší jen svfm vyhraněn]Ím tématem; jedin1f má vlastní titul - Svá
matce. Je to 18 básní reagujících na smrt autorovy matky roku
1893. (,,Drahé památce mé matky.. je věnována i celá kniha.) Smrt
sama však pÍic}lrěu'i na poÍad až v druhé polovině oddílu, a to
s uklidŘujícími, smíŤliv1fmi atributy; jeví se jako spánek, nerušená
pňítomnost v srdci synově, jako očekávání posledního soudu, pŤi
němž věky míjejí jako okamžiky. IŽaI je v mluvních, nepatetick;fch
osloveních matky vyrovnanf a klidn;f: tak to odpovídá reálné'
osudu odevzdané a věŤicí bytosti matčině a také potŤebě harmoni-
zace bolestnlch prožitkri pomocí písně. Celá první část oddílu patŤí
vzpomínkám na matku, jaká byla za básníkova dětství. Tento tŤetí
už ženskf portrét ve sbírce, tentokrát portrét ženy vesnické, dorristá
k nadosobní typičnosti qje svého druhu protějškem postavy rolní-
ka v SELSKYCH PISNICH. Sdílí jeho činorodost, jeho schopnost
těšit se z prost;fch darri života a po těžké práci esteticky vnímat pŤí-
rodu, jeho vztah k povinnosti jako k oddaně pŤijímanému osudu.
Branou k tajemstvím, marně Íešen1fm reflektující moudrostí a vě-
dou, je této ženě naivní lidová víra: díky jí má matka bezprostiední
kontakt s žitím, samozŤejmou jistotu o hodnotách a o rozčlenění
světa. Vírou se tedy matčina laskavá a smírná povaha promítá do
metafyzické sféry. Čeho se syn-intelektuál svízelně dobírá, jí je dáno
do vínku' a navíc má matka elementární moudrost nacházenibez

p,l. I
I'
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hledání, z pouhého spontánního pocitu míru v duši. Tak se stává
i matka jedním z četnlch Sládkoqfch idealizovanych protikladri
moderního upadajícího světa.

Zcela samostatnou kapitolu Sládkovy lyriky pňedstavuje ve
sbírce V zimním slunci její první oddíl. TvoŤí ho sice opět u Sládka
tak časté Sonety' ale prisobí zcela odlišn1fm dojmem než politická
poezie nebo žánrové obrázky pŤedchozích znělkorn.fch cyklri a do-
konce i než lumírovské sonety o básnictví a kráse ve sbírce SLUN.
CEM A STÍNEM, které stejně jako tento cyklus patŤí do žánru
reflexívní poezie. Tentokrát jde o vážné meditace na velká témata
individuálního života, zábady smrti, pomíjivosti lidského díla a je-
jího pŤekonání, rílohy bolesti v osudu světa, napětí mezi uzavŤeností
jednotlivce, touácího po klidu a integritě, a velikostí jeho nad-
osobního kolu, kter;f ho otvírá světu. Také zde, jako v písĎové ly-
rice, spatňuje Sládek rozhodující hodnoty ve vŤelosti lidského srdce,
v bezprostiedně žíté naději, upŤímnosti a lásce. Dobírá se jich však
pozvolnfm postupem myšlenky; její namáhavf krok je sugestivně
vyznačen složitou větnou stavbou, která hned se kryje s členěním
veršov1Ím, hned se s ním rozchÍni, narážejic skoro bolestně na pev-
né rytmické pňeděly. Pro tento styl je pŤíznačná (a u Sládka ojedi.
nělá) komplikovanost vlznamové stavby, která v každé básni pra-
cuje s Ťadou vzájemně propojen;fch a suverénně rozvržen1|'ch moti-
v . Závažnou rilohu pŤitom plní obrazné pojmenování, které se čas-
to rozbíhá do šíŤe a vytváÍí svrij vlastní metaforick! kontext. Tak
vzniká jakfsi duchov1f děj, elementární mytus-metafora. NapŤíklad
v sonetu Vzdech se vypráví o Satanově setbě, která porostla svět
azac|ání nebe; vzdech lidské bolestijako orkán rozhrnuje tuto ve-
getaci a otvírá prrilinu pro obnoven! kontakt mezi člověkem a ne-
besy. V takov.fch básních se Sládek dostává do blízkosti soudobé
symbolistické poezie. I jednotlivé motivy ji piipomenou, napŤ.
smělá neortodoxní pŤedstava Boha, kter1 není všemocny, ale jen
svízeln m, neukončen;!'m vlastním v1fvojem a za pomoci člověka
dospívá v boji s mocnostmi zla k budoucím vítězstvím (báseĎ Deo
lucis scítacízarathustrovskfch m1itri o ormuzi a Ahrimanovi; něco
podobného čteme v BŤezinoqfch VĚTRECH oD PÓLŮ).

osvědčenlch tradičních vzorri se naproti tomu drží i nadále
Sládkova epika, soustňeděná do čtvrtého, závěrečného oddílu. No.
vinkou je tu sociální tematika, spjatá s pokusy o vykreslení nového
hrdiny, vykoŤisťovaného dělníka. Y Hornické baladě pŤistupuje
Sládek k moderní skutečnosti vjejí obnažené podobě; horník vy-
práví tňi vljevy ze svého života, v nichž náhodou zristal uchráněn
smrti, ač zahynul jeho pŤítel (katastrofa v dole)' rodina (epidemie),
soudruzi (dělnická vzpoura), a pŤipojuje poznámku' že za takovou
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záchranu není vděčen Bohu. Scény líčené riryvkovit1fm veršem

s Dokusem zachytit drsnost lidové mluvy zristávají bez obvyklého
mbralistického komentáňe a bez vnějších pokusri o harmonizaci.

Jiné sociální motivy jsou koncipovány daleko konvenčněji jako

ďramata žárlivosti apoď. Májová, jeden z prvních ěeskfch ohlasri
dělnického svátku, využívá narážek na dělnickou píseĎ. - Jinak
Sládkovu neprribojnému pŤístupu k epice se daŤilo spíše v tématech
konvenčnějších' V hálkovském obrazu vesnické figurky pŤeměřuje
Sládek charakteristické hrdinovo gesto ve vlraz tajemství posmrt-
ného života (báseř Ano - ne, pravděpodobně ovlivněná Poeovym
Havranem). Řada básní následuje vzory Nerudor".ich balad,
romancí a legend s pohádkovou nebo biblickou tematikou a s ča-
sovymi nebo moralisticklmi pointami; mezi nimi zvláštní obliby
došia pohádka Čtyrt bohat!,Ťi S postavou českého vesnického
Honzy, flegmaticky věrného svému národu (báseĎ je věnována
K. V. Raisoví),ahravá Mělnickábalada,která v lehkém humorném
tÓnu a virtuÓzně propracované sloce pňedvádí renesanční postavu

rytíŤe Jana, pÍítele vína. Gesto bezstarostné povznesenosti nad
běžnfmi zájmy i nehumánní církevnickou omezeností je oslaveno
v romanci V lesním stínu, kde nakonec i nad bohémsky svobodného
pana rytíÍe je nadÍazena volná pastuchova píseř. Pro Sládkovy
sympatie k rolnictvu je pÍiznačnái apokryfní verze pověsti pŤemys-
lovské v básni otka Píemyslova. Prisobivá zkratka se uplatĎuje
v osmiveršové básni V koutku u zdi,kdepíimočar! kontrast zániku
a mládí, dvou pÓlri téhož životního pohybu, se promítá do neru-
dovského hŤbitovního vÝjevu s plačící slepou staŤenou a dítětem
poskakujícím po hrobech.

Členitá sbírka V zimním slunci stojí na počátku závěrečného
období Sládkovy básnické práce, období, jehož hlavní náplní byl
souborn! pŤeklad Shakespearov1fch dramat. Z Íady možností ry-
sujících se ve sbírce V zimním slunci rozvinul Sládek zejména typ
aforistického shrnutí životní zkušenosti' bilance životních vítězství
a ztrát (viz tŤetí oddíl). Mluvni verš těchto umělecky dokonalfch
a myšlenkově prohlouben ch básní (sbírky Za soumraku, |90,7
a Léthé, 1909) v tomto období sv'.fm q|znamem pŤevládá i nad
Žánrem písně, i když i ten se stále v!ruzně uplatřuje (Písně smuteční
inspirované skonem pŤíte|e JuliaZeyeta roku |90|, Nové sekké pís-
ně' 1909); podobně i v pozdní tvorbě Vrchlického intonačně roze-
vlát! patetick1f styl ustupuje do jisté míry stŤízlivějšímu, opro-
štěnějšímu vyjadŤování.
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iící historii své lásky v Benátkách. Zam1|ova| se do dcery cukráŤe,
otec však jejich lásce nepŤál. Když jednou oba milence zastihl
doma, krejčík rilekem spadl do kádě se sirupem a poté ho dívka po.
hotově ukryla dovnitŤ obrovského dortu. Tam usnul a probudil se
až na vlroční slavnosti františkánri (porcinkule). Yyrazi| z dortu
ven, rílek mnichri vystŤídal smích a komickf hrdina byl pozván
k bohaté hostině. - Humornou nadsázkou i znalostí světa se
s krejčíkovlm vystupem sbližuje čtvrtá historka vysloužilého vojá-
ka. Vyprávěč v ní barvitě 1íčí, jak v Lombardii z pŤesily nepŤátel
zachránil svou ustŤelenou nohu'jak za toto hrdinství sám sardinsk1Í
král Carlo Alberto ho propustil ze zajetí, jak pak mezi svymi
obŤadně nohu pochovali a na její mohylu zasadili desku na paměé
statečnosti českého vojáka. - Mezi obě humorně zabawené zkaz-
ky je vklíněno prosté vyprávění kantora o dvou Štcar..icn anectr
jeho života. o prvním ztratil milovanou ženu' o druhém po letech
našel novou. - obrazemživota je i páté, tklivé vyprávění hostinské
o vnučce blvalého hulána, kterf putoval po světě s loutkami. Když
zemŤel, vzali si hostinští dívku k sobě. Její jedinou radostí byly na
pridě zahálející loutky' Jednou je prodali, dívka rozlítostněna ztrá-
tou toho nejdražšího běže|a za odjíždějícím kupcem, až spadla do
rozvodněného potoka a utonula. Událost její stárnoucí pěstouny
navždy poznamenala. - Ještě živější stopy bolesti zanechal po-
slední, sedm1f'životní pňíběh' Vyprávěč, šumaŤ, hledal obživu v da-
leké Rusi kdesi pod Kavkazem. odešel tam se svou milou, které
rodiče bránili v lásce a která s ním uprchla. Tam však zemÍela vy-
čitkami svědomí a steskem právě ve chvíli, kdy došel dopis od-
pouštějících rodičri s r...|zvou k návratu. oba elegické pŤíběhy jsou
opět od sebe odděleny' a to humorkou pojezdného, hospodáŤského
riŤedníka na statku, o prvním polibku v jeho životě. Jako dospíva-
jícího chlapce ho otec poslal na praxi do zámku. Pňijímal ho pan
vrchní, ale uprostŤed hovoru usnul. Toho využila jeho zidavá ďce-
ra, mezi mladlmi se rozvinula koketní zábava končící polibkem
právě ve chvíli, kdy se vrchď probudil. Mládenec měl po praxi a
s vyhazovem zase putoval domri.
-Jestliže cyklus povídek se otvírá básníkovou citovou zpovědí

(Cech jipŤipojil ke skladbě po smrti svého otce), citoqfm vyznáním
v pŤípitku mlynáŤe se také lzavirá' Kdežto nazaéátkumá toto vy-
znáni táz intimního návratu do světa dětství, v závěruv mlynáŤově
projevu se stává patetickfm, nadosobně platnlm vlastenecklm
gestem oslavujícím domov a rodn1f kraj; zároveř je to i trochu vnější
tdeová vlztuž pÍíběhri. Jeho forma již v mnohém piipomíná rétori-
ku Cechovy pozdější politické lyriky.

I v tomto cyklu si Čech uchoval všechny základni znaky svého
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Skladbu autor označil jako cyklus mallch povídek veršem. Vyšla
nejdňíve roku 1879 v Květech a o rok později knižně v souboru ver-
šri s titulem Nová sbírka veršovan!,ch prací. PatÍí k Čechoqfm nej-
známějším a čtenáňsky nejoblíbenějším dílrim. obsahuje sedm po.
vídek podávan1fch rrizn1fmi vyprávěči, vesměs typicklmi pŤedita-
viteli ávota české vesnice' kteŤí se sešli pod košatou lípou u hostince
a sv1fmi zážitky si krátí nedělní odpočinek. Kníhu uvádí apostrofa
rodného kraje evokující autorovo šťastněproáté dětství. Stesk nad
nenávratnou minulostí však básníka odvádí do jiného prostňedí,
kde poznal své hrdiny a jejich pŤíběhy (Čech místo blíže neiden.
tifikuje, z narážek je zÍejmé, že jde o Vrané na Slánsku, kde chodil
rok do školy a kam se jako litoměŤick! a pražsk! student vracel
k rodičťrm). Ryze citové prizma vzpomínek umožřuje autorovi' aby
pominul jak místní, tak časové rídaje a vtiskl dějrim jednotící nála-
dové osvětlení: svět svého mládí vidíjako idylu, jako starosvětskf
obrázek, z něbož vyzaŤuje atmosféra pohody a lidské družnosti.
A to i presto, že ne všechny pŤíhody mají idylickf ráz; z některlch je
stále cítit bolest nad nezhojenjmi ranami osudu.

Po lyrickém vstupu a pŤedstavení jednotliv1fch ričastníkri besedy
náďeduje vlastní vyprávění. Ve vyvážené kompozici se v něm pra-
videlně stŤídají pňíběhy vážné a směvné, některé všedně prosté,
jiné vychloubačné a humorně nadnesené, podle povahy vypravěčri'
zvlášt silně se v nich aktualizuje napětí domova a světoběžnictví,
v němž autor jednoznačně straní těm, kdo natézají zalíbení v rod-
ném, byť chudém prostŤedi, zatimco sebevědomé znalce světa pro-
ván jemná ironie'

Ve vyhraněné podobě Se tento protiklad projewje už v prvních
dvou pňíbězích. NejdŤíve vypráví sedlák o tom, jak se z Ameriky
vrátil kající syn hospodáňe Bárty. Doma mu studium ani práce na
statku nevoněly, a tak se pustil do světa. Zprvu se mu daŤilo, nako-
nec však zústal všemi opuštěn. Vrátil se sice jako pán, ale s nitrem
pln;fm stesku a v.fčitek svědomí' Doma zastihl už jen nemocnou sle-
pou matku. I áskou a péčí se jí snažil nahradit všechny ritrapy, jež jí
zptisobil. Pňíhoda ristí v jednoznačné poslání, ,,že chudá rodná veš,
/ . . .jasnější blaho, sladší kryje ples, / než cel1f svět ho v loktech šir..fch
chová.. aže ,jen na tom drahém srdci mateŤském / i neštěstí a yina
sladce dŤímá... - Sedlákovi oponuje krejčík, mini,že kdo seděljen
doma za pecí, zristal jen polovičním člověkem. Na drikaz toho, co
všechno je možné ve světě zažít, podává zcela vymyšlenou, fanfa-
rÓnsky vychloubačnou, ale též dobromyslně sebe sama zesměšřu-
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slohu, jak krystalizoval již v jeho nejranějších verších: obraznou pe-
rifrastičnost, nadbytečnost slovního vytazu, složitou skladbu věty
i proměnlivost větné intonace, jejížvyznam ještě zesiluje mluvní styl
vyprávění' Tato vyprávěcí formaje s to do sebe zahrnoutjak popisy
pŤírodních krás, tak vnějších rys besedník , a současně prostŤed-
nictvím sympatie, humoru nebo lehké ironie odstínit i jejich pova-
hy. odstíny pŤitom nesledují ričel sociálně diferencovat, nybrž jen
zpestŤit obraz vesnického života jednotně naziraného smírnym
a chápajícím nadhledem vzpomínky. PŤítok reality, zejména jejích
dějov1fch prvkri, kter! musí jednotlivé vyprávění na poměrně malé
ploše v sobě obsáhnout a navíc pŤevést do mluvního projevu, pod'
něcuje současně - i pŤi zachováni základních znakri básníkova
slohu - mnohem určitější a hutnější slovní vyjádŤeni než v jinfch
Čechoqfch epic[fch skladbách, v nichž měl více prostoru pro
reflexi a ornamentální zdobnost, i než v lyrice, ježnabíze|a i několi-
keré obrazné opisování jediné myšlenky, tŤeba i v rozsahu celé
strofy. Právě tato obsažnost spolu s živostí vyprávění, stňídáním
rozmaniq|'ch žánrov.fch poloh a zejména se zdrivěrřujícím citoq|'m
zornym rihlem vzpomínky, tolik blízklm naziráni B. Němcové na
zašlf svět její babičky' vyvolala mimoŤádnou oblibu cyklu hned po
jeho prvním vydání, právě tak jako v prriběhu dalších let.

zp

Večerní písně . Vítězslav Hálek 1859
Lyrická prvotina (nikoli prvotina vribec: rokem vydáníji těsně pŤe.
dešla romantická epická skladba Alfred) jednoho z čelnfch autorti
generace májovcri zahrnuje ve své nejširší a zároveř definitivní verzi
65 krátklch zpěvnfch básní. Sbírka není dále členěna, básnějsou
bez nápisri, pouze číslovány. Tato dobově běžná podoba lyrického
cyklu často kladla driraz na r znorodost prožitkri, v nichž se po-
stupně vyhraĚoval vnitňně rozpornf lyrick! subjekt. V pŤípadě Ve-
černích písní je pŤedstava básníkovy osobnosti jednoznačně dána
od prvních básní, postoj, básnickf druh ani téma se v celé sbírce ne-
mění; vše směŤuje k vyslovení jediného pocitu šéastné lásky. Bez-
prostŤedním inspiračním zdrojem byl autorriv vŤelf a opětovanf
vztah k pražské měšťanské dcerce Dorotce Horáčkové, které byl
mlad! literát domácím učitelem a po létech čekání i manželem.
Hálek však nezpŤítomřuje milovanou dívku v její individualitě
(napŤ. nic neŤíká ani ojejí tělesné kráse) ajen na okrajijsou pro ně-
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ho i psychické fáze a odstíny erotického vztahu; zaměŤuje se na
nadčasově i dobově typické projevy lásky a najejíjásavou oslavu
jako nejvyšší hodnoty životní. V opětovnlch vŤellch vyznánich
vyslovuje vděčnost i za ten nejmenší projev milenčiny oddanosti, za
možnost proživat absolutní ztoÍožnění s druhfm člověkem. Láska
je mu hluboklm zásahem do nitra subjektu' pŤináší radost, oproš-
tění a otevŤení druh1fm lidem a světu; pro lyrického hrdinu Večer-
ních písní znamená i jeho proměnu v básníka' Chvíle strávené
s milenkou jsou mu zdrojem nejvyššího štěstí. Intenzita dojetí ve své
nevyslovitelnosti se nejednou u Hálka paradoxně projevuje jako
bol a vhání do očí slzy; vystupuje i dobovf motiv puklého srdce' zde
puklého proto, že neuneslo náva| vzájemně se prostupujících citri.
V této sladké bolesti lze tušit sublimaci neukojené smyslné touhy'
neodreagovaného vnitŤního napětí, kteréjediné do této šťastné ero-
tiky vnáší náznaky disharmonií. Smyslnost, byť zahalená do poe-
tickjch znakri čistoty a nevinnosti, hraje vribec v lásce Večerních
písní v značnou roli. Je to dáno i zdtraziovanou světskostí této
poezíe, v níŽ andělé jsou posly a alegoriemi lásky a b h jejím odda-
nym pečovatelem a kde pÍed hvězdami, ač tolikrát vŤele oslovova-
nymi, se manifestačně dává pŤednostzemí. Nevinné objetí milencii
je tu pravym nábožensk;im obŤadem, pii němž místo dlaní se
k modlitbě spíná dvojice bušících srdcí.

Večerní písně tedy pŤinášejí vedle citov ch konfesí i jistou ideo-
logii a metafyziku lásky, jež je tu opěvána jako obecná, všeproni-
kající, kosmická síla dávající světu smysl. Osudovost erotického
vztahu je v tom, že je to zvláštní pŤípad této univerzální všelásky; jí
pÍícházíkplatnosti, coje v člověku pŤírodní, pŤirozené. Láskou zís-
kává podíl na hodnotě nejvyšší kdokoli: v tom nacházížive|ny vy-
raz Hálkriv demokratismus, kter hodnotí člověka podle obecně
lidsklch kvalit, v absolutní nezávislosti na strnul ch vazbáchahie-
rarchiích. Autorriv pokrokov1f společensk1f postoj se tu pŤíznačně
motivuje ',shora.., tj. nikoli z ž|votni zkušenosti' a|e na zák|adě
obecn ch humanistick1fch v1ichodisek a nadějí, a není tedy zdrojem
- v protikladu zejména k poezii Nerudově - bolestného vědomí
a anallzy konkrétních sociálních rozpor a jejich ohlasu v nitru
moderního individua; z tohoto hlediska mluví Hálek jen obecně
o tisícerych bolestech pŤítomnj'ch v lids$fch osudech. Láska je mu
ostatně lékem i proti těmto rítrapám;její Ťíše' kde ',lev je krotk;i' be.
ránek a dravci holoubátka,,, pŤedstavuje cosi jako primitivní so-
ciální utopii básníkovu. Je tu však i tušení iluzorní povahy takov1fch
pŤedstav: co reáln1i život odepÍel, navrací lidem vlastně jen sen.
V zaujetí pro vysněné ráje, laskavé noční oázy uprostŤed drsné
skutečnosti dní' ie závažné omezení Hálkova pozemšťanství.
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Humanistick1Í aktivismus našel ve Večerních písních vtělení také
ve vysoké pŤedstavě o moci poezie a o uloze básníkově' Mezi ero-
tickfmi básněmi, kde pěvec vystupuje pŤedevším jako mluvčí cito-
vého okouzlení, stejně spontánní jako pějící slavík, se setkáváme
i s číslem hrdě vypovídajícím o tom, že silou zpěvu proměĎuje ly-
rik svou milou v královnu světa. V záyěru sbírky je drobn1f soubor
básní s obrazem vznešeného pěvce, kten.f rozumí světu v jeho ce.
listvosti i drobn1fch záchvěvech' nah|iží do tajemství, jež jsou ko-
mukoli jinému nedostupná, je ,,v dcem lidu božího do země zaslí-
bené... V monumentalizujícím pojetí je pěvec naz ván věštcem
a prorokem; jako vykonavateli posledního soudu, tŤídícímu lidi
podle postoje k lásce, se mu dostává pŤímo božích pravomocí.
V aktualizaci na české poměry se pěvec stává i neodmyslitelnlm
základem a zárukou národní existence. Tato autostylizace, poně-
kud pŤekvapivá na konci cyklu intimních písní, souvisí s pŤedchozí
erotickou poezií piedevším v tom, že Hálkriv naivní lyrik i Hálkriv
prorock 'pěvec mají společnf nástroj - vŤelé srdce, orgán intui.
tivního vcítění; právě v této inspirovanostije drivod básníkova ne-
nahraditelného postavení v národním společenství. Sqfm rodo-
kmenem sahá tedy obraz pěvce Večerních písqí zpět k romantické-
mu a pŤedromantickému kultu génia v evropskfch literaturách;
nadto je v něm zahrnuta i specificky česká zkušenost z mimoŤádné
rilohy, kterou sehrálo básnictví v procesu národního probuzení.

Na vyslovení intimních prožitkri se u Hálka ťrčastní zasněná
nálada jarního večera a noci. Také zde jde Hálek ve stopách ro-
mantismu: všechny atributy této scenérie - hvězdy, měsíc, slavíky,
rriže a proudící vodu - najdeme napŤ. v rivodních čádcích MAJE.
Na rozdíl od Máchy se Hálek nesnaží sloučit je v panoráma kraje,
do něhož je vepsán hrdinriv osud; Večerní písně volně kombinují
tyto prvky jako ustálené lyrické znaky,zníchžkažd! o sobě na zá-
kladě prosté obdoby poukazuje k citovému rozpo|oŽeni a pŤijaté
roli subjektu. Hálek bere tento aparát neohlížeje se na jisté vyzna-
mové vyprázdnění zprisobené jeho mnohonásobnfm opakováním.
Zy|áštnípoměry v českém básnictví, které ještě neprošlo ironickou
kritičností poromantické poezie v čele s H. Heinem, umožnily Hál-
kovi učinit tento soubor poeticklch rekvizitještějednou nástrojem
pro vyjádŤení harmonického prožitku, nelomeného ironií nebo
skepsí. Vyznamové zjednodušení se zároveř stalo pŤedpokladem
pro nahrazení romantické exkluzivity citem obecně typick1fm; Hál-
kriv lyrick! hrdina prožívá svrij milostn;f vztahtak,jak ho mohl
pr oživ at kterlkoli současník zbav en! tradičních pŤedsudkri.

Velklm oživením básnického ustáleného materiálu se stalo to, že
ho Hálek nově zkomponoval podle principri písně. Písfiová kom-
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pozice je vyznačena pravideln m krátklm veršem (nejčastěji je to
kombinace čtyŤstopého a tŤístopého jambu), členěním na čtyiver-
šové sloky s pŤeqfuanfm r-j'mem (kter1f sám o sobě znamená pro-
stotu a nehledanost), melodicky prisobícím rozložením větn1fch cel-
kri ve strofách, jejichž paralelnost vlznamová i intonační b vá
zvyrazněla opakováním slov a celfch veršri v analogickfch pozi-
cích (anafora, refrén). Aniž by pÍímo napodoboval lidovog píseĎ,
odvolává se Hálek na její prostotu. Emocionální obsah jeho veršri je
však od folklÓrních textri zcela odlišn1f, je odhaleně vytvorem lite-
rárné vzdé|aného umělce. Dojem bezprostŤednosti a naivity, pre-
Zerltace básnějako qitrysku právě žitého citu se opírá v prvé iadě
o prisobení písĎového rytmu a písřové kompozice. Jeho druhou
oporou je pŤirozená hovorovost větné stavby i slovníku' která je
skutečn m novátors\im činem a vyznamnympŤínosem sbírky do
v1fvoje české lyriky. Hálek se obejde bez deformovan1|'ch slovních
tvarri, knižních poetismri a nápadn;fch posunri v poŤádku slov.
I v rámci písřové stylizace se v jeho verších ozyvá bezprostŤedně
pronášená Ťeč intimního rozhovoru. V tomto ohledu postupuje
stejnlm směrem jako ve své mladé lyrice Jan Neruda, na rozdíl od
zámérné drsnosti Híbitovního kvítí však Večerní písně směŤují
k plynulosti a lahodné vyrovnanosti jako stylovému v razu citové
pohody.

Sbírka harmonující se svou dobou a n|ášť, s cítěním m|ádeže
vjejích nadějích, iluzích i reálném tušení perspektiv znovu se rozví-
jejícího národního života si rázemziska|a - už pňi prvfch otiscích
ukázek zejména v almanachu nastupující generace Máj - nejširší
oblibu. Byl to typick]í rispěch pro dobu mládí jedné generace' Hálek
psal pro své současníky,íkďyž nebyl pouh1fm utvrzovatelem obec-
ně sdílenfch i|uzí, ale prisobil i ve směru nonkonformismu kladou-
cího pŤirozenou touhu po plném životě proti poutajícím oficiálním
pŤedpisrim a institucím' Vnášel skutečnou poezii i do sentimentál-
ních památníčkri a mezi obecenstvo studentsk1fch věnečkri, kam
Večerní písně brzy pronikly. Sbírka ovlivnila i mladší autory
z okruhu ruchovcri, zejména J. V. Sládka; pŤedstava básníka věštce
má v náročnější a diferencovanější podobě pokračování v tvorbě J.
Vrchlického a Sv. Čecha. Hálkova tvorba se stala pŤíkladnou hod-
notou pro vlastenecky a moralistně oríentovanou kritiku (Krásno.
horská, Schulz)' ačkoli Jan Neruda - stojící tehdy s Hálkem bok
po boku v nejostŤejším boji proti pŤesíle literárních tradicionalistri
- komentoval už první vydání sbírky vcelku nesouhlasně, zď.ťraz-
řuje zejména nebezpečí subjektivismu a jednotvárnosti u poezie
věnované jedinému intimnímu tématu. Zájem o Hálka postupně
opadá už v době rozkvětu lumírovské poezie. Když J. S. Machar
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roku 1894, dvě desetiletí po básníkově pŤedčasné smrti, Stroze po-
soudil Hálkriv|iterárnivfznam a negativně se vyjádŤil i o Večerních
písních, formuloval společné mínění mladé generace. Ostré projevy
nesouhlasu Ze strany tradicionalistri jen dokazova|y, že část Hál.
kova díla lze v dané situaci hájitjen nazákIadě kritérií literárním
v1fvojem už piekonan ch. Pozdější rispěšné rísilí o odhalení Hálko-
qÍch trvale platnfch hodnot se orientovalo na jiné části Hálkova
o-dku",, než na Véčerní písně (viz v PŘÍRODĚ)"' VÝjimku tu tvoŤí
ivahaZ' Nejedlého z roku 1948, která pŤíznačně právě v naivitě
a nekonfliktnosti Hálkovy lyrické prvotiny chce najít socialistické
poezii pŤíklad prostoty, vŤelosti a optimismu' podnět k orientaci
tradičně lidové. Zde už ovšem bylo Há|ka zneužito pro konzer-
vativní omezování básnictví. mc

Věčná země . František Branislav |939
Knižka pŤírodních a intimních nálad, básnickfch dojmri z cesty do
Skandinávie, citov;fch vyznáni lásky kdomovu a obav o jeho osud
tvoií kompozičně vyváženf celek složen ze čtyÍ oddílri: I. Lyrické
jaro (svěnováním K. Tomanovi), 2. osmidílná básei Podzim,3, Na
Severu (s věnováním Valborg a Joen Lagerbergov5Ím), 4. Věčná ze.
mě (s vénováním A. M. Píšovi); také jednotlivé básně mají své de-
dikace, zejména četn;fm básníkov1fm seversk m pŤátelťlm. Vždy
dva sousední oddíly vytváŤejí vzájemnou kontrapozici jednak ča-
sovou (aro a podzim), jednak prostorovou (Sever a domov); vše-
chny části pak v jednotn1f lyrickf proud spojuje intenzita citového
prožíváni prchav1fch okamákri vyjádŤená lyrickou zkratkou, bás-
nick1fm obrazem a melodic\fm veršem.

Podobně j ako v piedcházejících sbírkách (napÍ. B ílj, kr uh, 1924),
i zde zistává F. Branislav kŤehlfm, zpěvn1ím lyrikem smyslového
okouzlení a citového zaujeti pĚírodou, citlivě odstiřujícímjejí hru
barev i proměny v čase, vystihujícím náladu chvíle. ZároveÍt pro-
stŤednictvím obraz z oblasti pňírody vyslovuje i svrij poměr
k ostatnímu dění, jež se v dŤívějších sbírkách zpravidla omezovalo
na intimitu citov]ilch prožitkri milostn;|'ch, na vztah k domovu a na
pocity melancholie z míjejícího času, a jež se nyní obohacuje o po-
znatky z návštěvy severskych zemi, o reminiscence na první světo-
vou válku azejména o prožitky osudn;fch dní podzimu 1938' Toto
tematické rozrriznění má za následek qfraznější odstínění básníko-
vy lyriky i její zkonkrétnění. DŤívější Branislavovu rétorikuustále-
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nÝchazabstraktĚujících slovních spojení ve Věčné zemi do značné
tiiry nabrazuje intenzita pŤedstav vyjádŤená lyrickou zkratkou,
koncentrovanfm básnick m obrazem' kter;f vtiskuje těmto pŤed-
stavám pevnější obrysy, zesilujejejich sdělnost; zárovei' tuto lyriku
neobyčejně zhutřuje, ponechávaje v ní z pÍiva|u dojmri, pocitri
a lá|ad jen jejich obrazně nebo až gnÓmicky vyjádŤenou esenci
a odsunuje stranou všechnu ostatní slovní v ztuž: ,,Modravé mlhy,
Praha v nich, l ze|ená Ťeka v dálku teče, f r ozžaté lampy na bŤezích /
na vlny kladou žluté meče... I tu však někdy dochází k oslabení
vztahtl mezi skutečností a jejím obraznym vyjádňením. Branislav
narušuje sdělnost své poezie hromaděním obrazně vyjádŤen1fch
pÍedstav, pŤičemž zamlčuje jejich vnitŤní vzájemnou vázanost, tak-
že báseř serozpadá najednotlivé, spolu neskloubené ajen obtížně
a neurčitě dešifrovatelné pŤedstavy: ,,Kamenná krása dálkou spí, /
tou dálkou, v níž chce ticho klamat, / pŤitančí sladce hudbou pod
1ípy, l vzďálená prohrám věčnfch dramat... V takov1ich situacích se
nositelem vyznamu v básni do značné míry stává veršovaná melodie
(zď razněná i pomocí refrénu), která svou spontaneitou pŤekr]Ívá
všechno ostatní, takže skutečnost sem proniká jen v náznaku.
To platí - byť oproti pŤedchozím sbírkám v oslabené míŤe -
o někter;fch pŤírodních náIaďách, intimních vyznánich a dokonce
i o aktuálních verších závěrečné části z hoŤk1fch dní Mnichova. PŤe-
važujícím rysem Věčné země se však stává básníkova schopnost
vyvolat na malé ploše těmi nejjednoduššími prostŤedky (napÍ. hrou
barev) rafinovan1f ričin: ,,od moňe vítr věčně vane. f Na šéry vzpo-
menuJi: l běLavy plamen bŤízy plane l z kahanu šedé žuly...

Stereotypy Branislavovy poezie však nyní nerozrušujejen v1fraz-
nější koncentrace piedstav a ríspornost vyjádÍení. Vfznamnf podíl
na této proměně pŤipadá i zesílené konkrétnosti těchto veršri, jež je
vyvolána novou nebo alespoĎ staronovou tematikou (lyrické
dojmy ze Severu)' Její vliv se objevuje už v melancholickfch nála-
dách diuhého, podzimního oddílu sbírky, kam se promítají vzpo-
mínky na první světovou válku v podobě piíznačného prolínání
válečn1fch motivri s pŤírodním děním (,,děsí mne květy bodlákri /
podobou smutnfch vojákri, l raněn! hlavu k smrti zdvih: / květ
rud! v drátech ostna|fch...); objewje se i téma nové válečné hrozby
(,,Pád drsn1fch klasri ukazujezákopy, lsmutnější jsou dnes oteviené
dálky / oblohou táhnou vojska v stínu Evropy, / olovem zpitá
mračna z dešťri války...). Rovněž do tŤetí části sbírky s pŤevažující
pochmurnou náladovostí Severu, s jeho moŤem, močály, skalami
i námoŤnick1ími hŤbitovy proniká zkonkrétřující realita v podobě
motivri z těžkého života rybáÍri, tragickfch osudri moŤeplavcri
a dobyvatelri nezmapovanlch světri: ZnovutlJzazr|ívá i pŤipomínka
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války v podobě kontrastu hrajících si dětí a plující válečné |odí. Zá-
věrečné loučení se Severem je pak jlžcele naplněno obavami o rod-
nou zemi ,,krásnou a statečnou.., ,ove věčném stŤehu...

Nejsilněji se proud nové zkonkrétĚující tematiky rozlil v oddíle
posledním Věčná země. odrážeji se v něm mnichovské události,
které básník proál jako mobilizovan;i voják: ztvárřuje je sice opět
lyrickou zkratkou a náznakem, ale s takŤka epickou následností
jednotliv1fch fázi tragsckého dění od rizkosti a strachu ,,z pŤíštích
ran..' pŤes mobilizaci a jednotu vrile obráncri hranic až k evakuaci
pohraničí a k smutku za podzimu, kdy ,,vojensk1f plášť už visí.., ale
básníkova víra stále neuhasíná' Vtěluje se ve verše čekajicí, až
,,dozraji v tvrdost klasu.., v apostrofu Prahy, jež je ,,raněná kopím
v boku.., a nakonec i v glorifikaci vlasti, jejíž věčné trvání symboli-
zuje nejprve v podobě vracejícího se refrénu tvar houslí, zvonu
a kŤídel a posléze i obraz dětí proávajících svéjaro. Tu všude Bra-
nislavovy verše souzní s obecnou tendencí české poezie té doby a ani
básníkriv v}voj k větší konkrétnosti verš neby1 vjejím rámbi oje-
diněl!. obdobnlm procesem procháze|a tehdy pod tlakem doby
i poezie V. Holana, F. Hrubína aj.

Věčná země je pátou sbírkou lyrika, jenž začina| ve dvacát1ich
letech po boku Wolkrově soucitn;fmi verši blízkjlmi proletáŤské
poezii. Jeho básnickf profil však pŤedevším utváŤel drivěrn1f vztah
k pňírodě a spontánní lyričnost, jež básnickou obraznost spojuje
s harmonizující melodičností. Zrcadlí se v tom Branislavriv vztah ke
krajináiské lyrice Sovově, pňičemž stopy symbolistické lyriky pŤe-
krlvá vliv lyriky impresionistické. Teprve ve sbírce Věčná země se
k těmto podnětrim pÍidružila také soustŤeděnost tvárného rísilí, jak
ji známe z veršri K. Tomana.
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tičtější, ale i statičtější je básníkriv pohled. Taková situace pŤevažuje
právě ve Větrech od pÓlri, i když tato pŤevaha naprosto není abso-
\utní. Zdá se, že sbírka by|a rozvržena jako celistvf cyklus básní,
znichžkaŽdámá svou lohu pŤi ztělesnění pŤedem pŤijatého ideo-
vého záměru.

Ve Větrech od pÓlri má naprostou pŤevahu reflexívní lyrikalcela
originálního typu, kter1f si BÍezina vytvoŤil už ve SVITANI NA
zfipnoÉ. Rozsáhlá báseř se rcniji v cellch Ťadách vlznamově
znaÓné samostatnfch obrazri (odpovídají často jedinému neb;fvale
dlouhému, monumentálnímu, volně rytmovanému verši pŤipomi
najícímu antickf hexametr), které pŤinášejí velmi intenzívní a reál-
né zážítky a srn.fm citovlm nebo smysloqÍm obsahem pŤesahují
myšlenkovou osnovu básně; zároveř však tyto obrazy navazují na
ristňední symbol, kter'.f pomáhá pŤi jejich pochopení a spojuje je
s hlavní myšlenkou skladby (napŤ. symbol obilí zrajícího ve v1fhni
léta v básni Polední zrán). Tato souvislost s celkem rozhoduje
i o hierarchickém postavení jednotlirn.fch veršri a obrazri, které
jsou iazeny, odstíněny a odstupřovány tak, aby skrytě posouvaly
vpŤed ristŤední rozvíjející se reflexi. Rozsáhlá plocha textu je nadto
členěna apostrofami a refrény, které často dávají této kosmické
poezii charakter individuálního nebo kolektivního rozhovoru
s Nejvyšším (v tom pŤipomínají modlitbu), kazatelského oslovení
obce stejně věÍících ,,bratŤí.. apod. - Složky světa, ktery BŤezina ve
Větrech od pÓlu vytváÍí, jsou vyrazné odstupřovány co do hodno-
ty. Na vrcholu stojí božská bytost, Nejvyšší; BŤezina ji nenazyvá
Bohem, pŤi jejím oslovení dává pŤednost hodnotícím pŤívlastkrim.
Projevuje se v tom snaha vyloučit jednoznačnou ideologickou cír-
kevní interpretaci básníkova spiritualismu; tajemství zastírající
jádro věcí zristává neodhalené, schopné nab;fvat mnoha v1fkladri
a umělecky sugestivně prisobit. K Nejvyššímu směŤuje celá ňada
cest; odlišná pojetí světa, byť vedla k nelítostnému duchovnímu zá-
pasu svych zastáncri, nemohou zastŤít společenství mezi nositeli
protich dnfch koncepcí, pŤehlušit soucítění a bolestnou lásku
k nepŤíteli (Modlitba za nepŤátele, která je mimo to i svéráznou
reakcí na ostrost současn;fch sporri literárních). - PŤedstava Nej-
vyššího je pojmenování pro souhrnnf smysl, ktery prostupuje
všechny stránky a části skutečnosti a stává se kritériem jejich
hodnocení. Jednotlivé složky světa a zejména lidské duše však
nejsou osudově pŤipoutány k některému stupni hierarchie hodnot,
ale směiují stále vfš. Lidská duše prochází pozems{fm životem
s jeho bolestí, bídou a slabostí (Mučenici) a pŤibližuje se naplnění
svého kosmického rikolu. Závažnou rilohu ve sbírce má prožitek
zrání, ověŤování a nab1fvání sil. Siln čerpá jen novou posilu

V prostňední z pěti sbírek o' BŤeziny se autorova básnická metoda
i jeho idealistická myšlenková koncepce uskutečnily s největší
jistotou a jednoznačností. Bňezinovo dílo je proniknuto pňesvědče-
nim, že spolu s viditeln1fm světem neméně reálně existuje ještě dru-
hy, hodnotově nadŤazen! svět, k němuž nedokonalé pozemské bytí
vlvojem směŤuje nacházejic tam vyrovnání a ospravedlnění sv1fch
rozporri. Cím bezpečněji se podaŤilo uhájit tento model světa pŤed
nárazy životní zkušenosti, zahrnout do něho, aniž se rozpadl, i vě-
domí lidského utrpení a nespravedlnosti, tím radostnější, optimis-
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z podmínek a rikolri' které by slabšího zlomily (Polední zrání).
Vrcholem pozemského Života je BŤezigovi duchovní typ nejčastěji
nazyvany Sva|im nebo Siln m (báseí'Šthstni aj.). Svatí soustŤeďuJí
v sobě maximum v le a duchovní čistoty, vítězinaď časem a ucho.
vávají si svou identitu v proměnách pozemského bytí i po jeho zá-
niku. Jsou to qfjimečné osobnosti, netvoŤí však rn.flučnou sektu, jak
tomu bylo ještě ve svÍrÁNÍ NA ZÁPADĚ s postavou Siln;fcrr:
jsou tu pro veškeré lidstvo, zasluhují se o ně intenzitou víry ( Bratr-
ství věíících), lásky (qfzvou k lásce i varováním pŤed jejími ne-
bezpečími a tĚinami je rozsáhlá, jarním jasem naplněná báseř
Láska), pŤinášejí svrij podíl pro duchovní zrání všech. Radost z ne-
smírnfch perspektiv duše, z možností jejích nesčísln;fch a mnoho-
tvárn1fch kontaktri se všemi vrstvami skutečnosti je rístŤedním pro.
žitkem básně Královna nadějí.

Větry odpÓlri spoluse Sovovfmi VYBoUŘENÝtur svurry
a Hlaváčkovou MSTIVOU KANTILÉNOU spoluvytváŤejí
vrcholnf okamžik českého symbolismu, kterf posilován i aktivitou
soudobé literární kritiky rychle dozrál k dílrim usilujícím podat ce-
listvou pŤedstavu světa a jeho perspektiv, na|ézat pozitivní lidskf
ideál a tak i ovlivnit společenskou skutečnost - neJi v kontaktu sé
všemi, pak alespoř prostiednictvím těch, kdo jsou zaujati morál-
ním poselstvím uměleckého díla a pŤedávají je dalším. Sbírka vy-
užív á - bezotevŤenych narážeka citací - podnětri z nejrriznějších
kulturních oblastí; vedle stňedověké mystiky se tu - v pŤetvoŤení
a pŤekonání - uplatřuje jak protikŤeséansk1i individualismus
F. Nietzscheho, tak tradice vypjatého obrazu světce znovu o živená
v esejích katolického myslitele E. Hella.

V recenzi Větrri od pÓlri poprvé zhodnotil BŤezinovo umění
F. X. Šalda, ktery zejménazdrirazĎuje zde vysloven! jasn1f a ra.
dostn! poměr k životu; v tom spojuje sbírku s literárním proudem
,,nové renesance.., kter obratem ke kladnlm hodnotám crrtct pre-
konat destruktivnost dekadentní literatury. Druhf v1fznačn]Í kiitik
F. V. Krejčí, kter;f probojovával Bíezinovy prvotiny, zaujal k Vě.
trrim od pÓlri pro jejich spiritualismus chladnější stanovisko. BŤe-
zina z této a ostatních, zqména pozdějších sbírek, měl vlrazn1f vliv
na moderní vytvarné umění (F. Bílek, J. Konripek, J. Váchal),
a ovšem i na Ťadu dalších básnic\fch generací. Klíčové básně Větrri
od pÓl byly mnohokrát komentovány a vykládány. Po první svě-
tové válce, v době mimoňádného ocenění BŤezinova dílďu němec-
kfch expresionistri, byla celá sbírka samostatně vydána v němec-
kém pŤekladu E. Saudka a F. Werfela. mc

Všemu navzdory . otakar Theer 1916
Poslední Theerova sbírka pŤináší názorov! pŤeděl v básníkově
lidském i uměleckém v1fvoji. Ještě ve své pňedchozí sbírce Úzkosti
a naděje (l911) psal Theer básně plné beznadějného pesimismu,
odvrácen od osudu kolektivu, a dával pŤednost setrvání v,,klášteňe
umění..; ale nyní na počátku války se v něm probouzí siln nacio-
nalismus (v mnohém podobn! nacionalismu V. Dyka), a básník,
pln uzkosti nad válečnlm ohrožením, chce svrij národ ,,všemu na-
vzdory,, vidět svobodny, zbaveny cizí nadvlády.

Dobov1f prožitek války se projevil u Theera v dvojí podobě: změ-
niljednak jeho poměr ke smrti (básně Sladko je žít a Milosrdenstvf ,
jednak prohloubil jeho vztah k domovu a vlasti. Theer dŤíve zcela
v intencích romantického titanismu viděl ve smrti pŤedevším vy-
svobození z profánní skutečnosti; válečná realita mu odhalila fy-
zickou hrrizu umírání, takŽe zce|a nepokrytě adoruje bňezinovskou
,,sladkost života,, (viz RUCE). Proměnu básníkova vztahu k vlasti
zŤetelně dokazuje básei Návrat, v niž srovnává českou malost
a porobu s vyspělou cizinou (,,Iá z ciziny se domri vracel, jak ze
světla stoupal bych v stín..), a pŤesto věŤí a doufá v šéastn1Í zítŤek
českého národa. Vrcholem Theerova vlasteneckého vzepětíje bá-
se Mé Čechy, patrně jeho nejznámější a nejpopulárnější báseĎ vri-
bec. Theer tu velmi konkrétními obrazy a pŤíznačnlmi krajinn1fmi
motivy evokuje čtyŤi podoby české země (ižní Čechy, Krkonoše,
rodné Polabí a Prahu), a pak si toto čtyŤdílné panoráma pŤisvojuje
jak msi imperátorsk m gestem nacionální v le, která velí ,,vyttvat,
žít a rlist na svém... Voluntar-istické gesto pŤisvojení je obsaženo
i v samotném názvu básně. Uzkost o osud národního kolektivu"
pŤehlušující v době války básníkriv vypjatf individualismus, dala
této básni silnf vlasteneckjl patos, jímž se básník aspoĎ na okamžik
ztotožn1| s nejhlubšími tužbami českého lidu' Tato Theerova báseř
rizce souvisí se steinoimennou básní Antonína Macka (z básnické
sbírky MÉ ČBcriy A JINÉ nÁsNĚ; a pŤedjímá Soiovy Zpěvy
aomova.

Jedině tato čtveŤice básní, byé velmi podstatnjch a obsáhl1fch,
konkretizuje Theerovo sepětí s dobou a má vyrazně společensk1f
smysl. V ostatních verších sbírky ztistává Theer věren svému
básnickému naturelu, kter1i mrižeme definovat jako vyhraněn1f
individualismus uctívající aristokratickou vylučnost a samotu
a pohrdající davem. Proto Theer, pŤesvědčen1f idealista, hlavní
drama svého ďí|anacházív ryze subjektivních oblastech, pŤedevším
v oblasti erotické. Zďe se v nejrťrznějších obměnách rczehtává
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prastart.Í dualistickf konflikt: na jedné straně hmota, tělesnost
a smyslová rozkoš, na druhé straně duch a vúle vedoucí člověka
k ,,vítězství nad sebou.. (napŤ. básně Zázraku života!, Řeklo mé
srdcé.. . , Elegie aj.). Hlas lidského štěstí se pŤe s hlasem volajícím po
nadlidské velikosti. Tyto konfrontace často ristí v deziluzi nad pro-
jevy obyčejného lidského života a dezilntzi nad selháním rozumu'
kteq|'nedovede odpovědět na všechny záhady lidského nitra. Báseř
V neděli v restauraci vyslovuje básníkriv odpor pňi pohledu na po-
klidn1f prožitek nedělního odpoledne v zahraďni restauraci, proti
němu staví na odiv svbu samotu: ,,věŤím... že mrij život je lepší než
váš.. a pňeje si ,,kéž nejsem jako ti druzí... (S touto básní polemizoval
St. K. Neumann básní Jarní ryeděle v letní resÍauraci, pozdéji zaÍa-
zenou do NOVÝCH ZPĚvŮ.) Z nembžnosti pochopit dimenze
všedního lidského rídělu, z pŤedstavy, že vše, co je lidské, stahuje
básníka do nížin hmoty, také pramení Theerovy nihilistické zá-
chvaty (báseř Dva hlasy).

Svár hmoty a ducha pov!šil Theer v této sbírce do metafyzické
roviny, kde mu dal smysl mravního zápasu člověka za dosažení
absolutní svobody ducha, jež dává člověku atribut ,,božství... Tento
zápas je umělecky ztvárněn v rozsáhlém básnickém tnptychu Gol.
gota, kďe se Theer, jinak většinou věrny antice, inspiruje Noqfm
zálonem a do Kristovy postavy promítá vizi o absolutní doko-
nalosti, která musela ztroskotat na Kristově lidství. Jde zde tedy
vlastně o básnickou alegorii Theerova vlastního uměleckého osu-
du, bližší spíše romantickému titanismu než kŤesťanství.

Sbírkou Všemu navzdory se o. Theer sblížil s modernistickfmi
snahami tzv. generace Almanachu na rok |9|4, což ovlivnilo
ideovou i tvarovou podobujeho poezie. Theer voluntarista, zdri-
razňlujici vždy dramatičnost a dynamičnost poezie, byl k této sku-
pině pŤitahován pŤedevším proto, že se do jisté míry inspirovala
filozofickou koncepcí H. Bergsona. Bergson je typick1í idealistickf
dualista: jeho filozofie je založena na protikladnosti hmoty a ducha'
jež mt e bft zmírněna toliko v intuici, která smiŤuje nekonečnou
roztŤíštěnost dění a dovoluje,navázat spontánní kontakt se sku-
tečností. Je tedy zÍejmé, že Theer pŤijal Bergsonovo učení pÍiznivě,
protože mu umožřovalo pŤesnější formulaci jeho osobního umě-
leckého dramatu. Vliv bergsonismu na Theerovu poezii dokumen-
tuje nejpŤesvědčivěji básei M poetika, která je v podstatě jen
básnickou formulací bergsonovské kategorie élan vital, tvoŤivého
dynamického proudu ducha. obdobnou básnickou reflexíje i báseř
Setkáni. Bergsonova filozofie se Theerovi stala i pŤitažlivou moti-
vací pro použiváni volného veršejakojediného básnicky adekvát.
ního prostŤedku, jímž mriže bft vyjádŤena bezprostňednost a pro-
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měnlivost života. Rozvinuti vlrazovychmožností volného verše ve
sbírce Všemu navzdory se Stalo drileži|fm pŤíspěvkem o. Theera
k vlvoji moderní české poezie.

Theerova tvorba je dokladem, jak marné bylo risilí básníka.in-
dividuatisty o dosažení nadosobních hodnot, pokud zristávalo
pouhou metafyzickou spekulací. Cesta k pčekonání dekadentního
subjektivismu vedla tehdy skrze hluboké proživání kolektivního
osudu národa. To se Theerovi podafilo y mezni situaci první svě-
tové války - zéjména v básni Mé Čechy, která patÍí k vrcholn]im
dílrim vlastenecké poezie inspirované perspektivou národní samo-
statnosti. Jinak zŮstal cel1fm sqfm dílem bytostně spŤízněn s oním
typem estetizujícího individualismu, ktery byl plodem atmosféry
devadesátfch let 19. století.

VybouÍené smutky .
Antonín Sova 1997, 1922
Ve své privodní podobě zr' |897 obsahuje sbírka pouh1fch patnáct
básní co nejpŤísněji vybranfch ze soudobé rozsáhlé autorovy so-
ciálně filozofické, polemické a reflexívní poezie. Sova volí ty básně,
jež vyslovují podstatné rysy jeho uměleckého a společenského po-
stoje, nikoli jen reakce na dobové podněty, a činí tak formou
umělecky d slednou, sevňenou a obsažnou. Zkušenost mnoha let
rychlého společenského a kulturního vlvoje a autorova riporného
hledání, jež se dobralo k osobitému pohledu na trvalé a určující či-
nitele duchovní situace soudobého člověka, jeho nov1fch možností,
jeho síly i hrozících mu nebezpečí, je tu vepsána do monumentál-
ních symbolri a symbolicklch dějri. - osudy lidské duše od dětství
ažkdozráni a bolestnému odhalení krutého rubu moderního světa
(Sova nedlouho pŤedtím zobrazi| obdobn;f námět v básni ZLo-
MENÁ DUŠE) jiou tu vyjádŤeny symbolem Řeky; básei sleduje
vodní tok od čistoty pramen až po bahno rovin a splašky a uto.
pence velkoměsta. Strohj' obraz Kondora, v textu básně dešifrovanj
jako znak ,,bídy v srdci.., je poukazem k zlověstn1fm silám zhnusení,
lhostejnosti a nevíry v život, které berou modernímu člověku
spontánní prožitek i společenskou aktivitu. V pŤízračném pŤíběhu
Bizarního snu mluvčí, v potŤebě absolutně se odloučit od koŤistnic-
kého, duchaptázdného, nesvobodného současného světa, odplou-
vá spolu s milovanou ženou, kterou pŤimě1 zpÍetrhat všechny ele-

lm
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mentární yztahy, za novymi vysněn]Ími kraji: nemriže však pŤirazit
k žáď pevnině' protože všude tuší stejně odpuzující svět, a jeho
ridělem ztstává prázďné, člověkem nepošpiněné moŤe, pouhá ne-
zťormovaná a nerozlišená exístence' beztvarost. VybouŤen1ími
smutky vrcholí dlouh;f proces Sovova vnitŤního osvobozování, za-
ujímání stále radikálnějšího stanoviska vuči tradičním básnick.Ím
formám i vriči měšťácké společnosti; tu nyní odmítá i se všemi jejimi
institucemi, morálkou i politikou. Horečnost individualistické re-
volty' která s netrpělivostí hledí i na zotročené a dosud bezmocné
masy' pro vzpurny subjekt pŤíliš pasívní (báseĎ Duše a lťlza),
tragicky odděluje nesmiŤitelného jedince i od pŤirozen1fch dar
země a od spontánního citového a smyslového prožitku: také zde je
totiž spatňováno lákadlo vtahující individuum do moci starého
světa. odtud vypl1|vá pesimistické, nevrlé a asketické ladění mnoha
básní, v jejichž světě sebeosvobození je možné jen jako odňíkání se
reáln1fch pozemskych a Životních možností. Zároveil' však tato si-
tuace zbavuje individualistickou vzpouru p1íchy a sebejistoty a od-
kr;ilvá pod jejími gesty bolest lidského srdce. VybouŤené smutky
jsou hlubokfm, upŤímnym pohledem do nitern1|'ch rozporri indivi-
dualistictého postoje obnažovan 'ch s naprostou beze[tností; pro-
to se staly i jedním z nejvyznamnějších a trvale prisobících projevti
společensky revoltující české poezie.

Sovovy symboly čerpají namnoze látku z moderního života: isou
konkrétní a citově prožité, což z ních činí nikoli pouhy prostŤědek
názorného pŤedvedení myšlenkového procesu' ale jeho aktivního
činitele, kter dotváňí a koriguje vychozitezi. Sbírka spojuje ve své-
rázné syntéze reminiscence na dávné styly a texty (a s nimi spjaté
okruhy myšlení), dekadentní piedstavy (báseĚ Smutek Satán v)
a stylové prvky ze soudob;fch ideologick1fch polemik, esejri, invek.
tiv a žurnalistick ch projevri vribec. Yzn1ká tak specifick! typ sym-
bolistické poezie, která u Sovy není pojatajako vfsledek ná|ézáni
nejvyšších nadčasovych pravd, alejako v raz samotného procesu
subjektivního hledání, myšlenkového zápasu na pridě součásnosti,
duchovního experimentu, sebeuvědomováni bez nárokťr na de-
fi nitivnost. Neuzavňenost a pronikav o st zážitku j sou sugerovány
i bizarními, drastick mi a odpudiv1fmi motivy; Sovovy veiše nová-
torsky likvidují jakékoli pŤedem dané pŤedpisy o tom, jak1im for-
málním požadavkrim musí dostát v tvor aspirující na to, aby byl
pŤijat jako krásn1f. Krása je pro Sovu v1flučně v1isledkem jedineč.
ného, jen pro dan;|' pŤípad navozeného setkání osobitého obsahu
s tvarem vytěženymz podstaty sdělení. Ze stejné estetické základny
roste ve VybouŤenfch smutcích i voln;f verš s prudk1fmi změnami
rytmického spádu, zpÍelámany čast]limi rozpory mezi rytmick m
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a větn m členěním, směŤující k jakési seizmografické reprodukci
rvtmri duševních stavri subjektu: je-li to v zájmu expresivity,
izdává Se tento verš kdykoli standardní vyváženosti a harmonie.

V konečném vydání Spisri (l922) autor sbírku mnohonásobně
rozšíŤil. Vedle dŤíve už pŤipojované národně obranné invektivy
Theodoru Mommsenovi (vyšlo l897 a pak vícekrát samostatně; jde

o protest proti článku německého historika, ktery vyzyval k tvrdé-
mu potlačení Slovanri) sem Sova vložil další cyk|y z devadesát1Ích
let: kniŽně dosud nepublikované Ml.odi bolesti a Smutek z domova,
ze sbírky JESTE JEDNOU SE VRATIME pak oddíl Soumračnem
věku (pÍi zaÍazení do VybouŤenlch smutkri byl rozšíŤen) a dialogi-
zovanou,,scénu.. Mecenáš. Spolu s básněmi, jejichž styl a umělecká
ríroveř je privodním VybouŤen m smutkrim značně b|ízká (Ještě
jsou orli.,. ) se tak ve sbírce objevila zejména ňada glos vyslovujících
okamžité reakce na časové podněty, ostňe viděné záběry ze soudobé
Prahy, skici a fragmenty reflexí, veršované literární polemiky
a programové projevy. Na q|'znamu a prisobivosti to sbírce ne-
ubralo, pňes uměleckou nedefinitivnost a improvizační charakter
mnoh1fch čísel: s maximální názorností tu vystupuje problémy
nabitá' horečná atmosféra devadesát1fch let, a p vodní cyklus
patnácti básní, jímž nová verze sbírky vrcholí, je teď ukázán
v souvislosti s širo\fm zázemím, ze kterého vyrustal.

VybouŤené smutky se Ťadí k ideově nejodvážnějším dílrim bás-
nického symbolismu-- vedle BŤ-ezinovÝcrr vĚrŘŮ oD PÓLŮ,
Hlaváčkovy MSTIVE KANTILENY a Neumannovy SATANo-
VY SLAVY MEZI NAMI. Ve vfvoji svého autora tvoŤí rn-frazn;f
mezník, k němuž se Sova i později vracel; krajní stanoviska Vy-
bouŤen1fch smutkri si pŤitom vynucovala i nové myšlenkové risilí
a vnitŤní polemiku (revize básně Bizarní sen v oddílu Údolí Nového
Království ve sbírce JEŠTĚ JEDNOU SE VRÁTÍME a znovu
v básni Nové v',ípruv.t. ve sbírce Dobrodružství odvahy).

VybouŤené smutky byly s velkou vážností a zaujetíIrr piijaty ce-
lou generací Moderny. Salda v ních rozeznal noqf typ českého
symbolismu (vedle BŤezinova), k jehož charakteristice se opětovně
vracel. Počátkem dvacát1fch let byla sbírka interpretována - za
aktivní ričasti samotného Sovy v driležité retrospektivní stati -
jako pŤedchridce proletáŤské poezie. Také pozdější v1Íklady v ní
nacházejí nejv1iznamnější podněty pro charakteristiku Sovovy
osobnosti a české poezie devadesát;fch let vribec. mč
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Vyšehrad .
Kruh epick;ich básní - Julius Zeyer 1880
První Zeyerova kniha básnické epiky je věnována J. V. Sládkovi.
Vyšehrad tvoÍí pět rozsáhl:fch básni (Libuše, Zelenj, vítěz, Vlasta,
Ctirad a Lumír), v nichž básník evokuje zák|aďní postavy a děje
české národní mytologie. Ve vstupní básni Libuše pŤed námi
plasticky vystupuje vidina mytického Vyšehradu, kde vládne
v idylické shodě s lidem moudrá kněŽna Libuše; po jejím boku
usedá podle sudby boh naknížecí stolec Pňemysl. V dalších tňech
básních (Vlasta, Ctirad a Liumír) pak ožívají všichni známí hrdi-
nové nejstarších česk1fch pověstí: svárliv1f Chrudoš i statečn! pŤe-
možitel bájného kance Bivoj, Vlasta, vedoucí válku žen proti mu-
žrim, tragická dvojice Ctirada se Šárkou a pěvec Lumír, uzavftajicí
cel1f cyklus věštbou budoucí velikosti. ČtveŤici těchto básní' ztvár.
Ďujících obecně známou látku, doplřuje báseí Zelen vítěz (Zeyer ji
věnuje ,'nezapomenutelné památce staré své chrivy..), která se od
ostatních částí knihy odlišuj e zdtr aznénym pohádkovlm laděním.
I zde nalézáme známé postavy, jako jsou Krokovy dcery Kazi
aTeta, ale milostny vztahkněžny Tety k Zelenému vítězovi (slova
,,vítěz,, je zde užito v archaickém v'j'znamu ,,hrdina..), symbolu jara,
se svou pohádkovostí značné vymyká z okruhu obecně známych
pověstí. Všichni tito prehistoričtí bohat;fŤi, ob1fuající panensky ne-
dotčenou krajinu pohansk;ich Čech, ŽIjí v drivěrném kontaktu
s pŤírodou a se sqfmi bohy; stromy v posvátn;|'ch hájích mají kou-
zelnou moc a z Ťek vystupují bohyně' aby smrtelníkrim vyznávaly
svou lásku. I zde, jako v každé mytologii, mizí pŤeděl mezi světem
člověka a pŤírodními silami, pod meči a mlaty tečou proudy lidské
krve, jež doprovázejí boj herori za splněníjejich osudového poslání
v kosmu i ve společenství lidí.

Celf cyklus je napsán blankversem (ner;fmovan;f pětistop1f
jamb), kter! je sice nositelem silného patosu, zárovet však prisobí
značně monotÓnně' Tuto veršovanou monotÓnnost Zeyer vyvažuje
barvitlm popisem a schopností fantaskní fabulace' s níž vytváŤí
neobyčejně bohat1f děj' Zejména barvitost popisu' násobená ještě
básníkov1fm bohatlm slovníkem i virtuÓzní schopností pŤi melo-
dickém utváňení obsáhl1fch větn;fch period, vtahovala čtenáŤe do
osobitě romantického světa Zeyercvych básní a souzněla Se Sou-
doblm monumentálním malíŤstvím. NapŤíklad popis Libušiny
hrobky, která má na stěnách stŤíbrné květy a kde sedí kněŽna Li-
buše v bilé Ííze na z|atém trrinu uprostÍed ,,bylin jak z ledu pr -
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hlednfch' jež se pnuly do v!šky jak bíl! les.., či popis Vlastina
odchodu do podzemní jeskyně plné zeleného světla' kde usedne
v černé temnotě na bŤeh zlatéÍeky, vrhající ,,rudou záŤ do temn ch
vlasri, v bělost rouch.., aby očekávala pŤíchod Morany - to jsou
r4fjevy' jejichž barvitost velmi zce koresponduje s tehdy vznikající
r.fzdobou Národního divadla. Ukolem těchto popisri, vedle vyvo-
lání sugestivních smyslov1ích dojmri, je evokace mytického světa,
v němž činy hrdinri i jejich motivy odkazují k elementárním da-
nostem a silám určujícím individuální i kmenovf osud. Zeyerovi
hrdirrcvé, i kdyŽ svlmi činy kladou fiktivní základy duchovní
orientace a tradic budoucího života slovansklch kmenŮ na českém
izemí, vytváŤejíce z nich národ, nežíji v souvislostech rekonstruo-
vané historické skutečnosti, ale v rámci mimočasové skutečnosti
mytické. PŤemysl už není sedlák vyzďvtženy na knížecí trrin Libuší,
ale polobožsk 'syn Slunce; Šárka, hynoucí láskou k Ctiradovi, je
trestajícími měsíčními paprsky proměněna ve skálu, a pŤed Vlastou
se po prohrané válce s muži otevírá podzemí a ona tam odcházi
pohŤbít sebe samu i svou myšlenku vzpoury proti odvěkému pŤ!
rodnímu ňádu. V tom se Zeyer podstatně odchyluje od pŤíběhri ze
starj'ch kronik, jež byly jeho inspirativním vychodiskem. Posta-
vám, žíjicím v čtenáňově mysli jako stínové pohádkové fikce, pŤi-
dává básník psychologicky rozměr individualizovan ch prožitkti.
Jeho PŤemysl, Ctirad i další posta\T nejsou naivní prehistoričtí
barbaŤi, básník je zobrazl|jako složité bytosti plné romantick ch
vášní a vznět , takže se často podobají spíše stŤedověkfm rytíŤrim,
jak je známe z pozdější Zeyetovy KAROLINSKE EPoPEJE, než
symbolicky jedlorozměrn;,i'm postavám m]ftri (napŤ. milostn]f
vztah Ctirada a Sárky má blízko k erotice stŤedověk ch rytíŤsk;fch
eposri). I pŤes svou vnitŤní složítost však tito hrdinové mluví větši-
nou svymi činy; proto v Zeyerově epice není pŤíliš silná reflexívní
složka, všeje soustŤeděno na děj,zjehož konfliktri azáp|etekvy-
rristá celkov1f smysl díla.

Vyšehrad vznikal v době upevřujícího se národního sebevědomí,
kdy česk! národ utvrzoval svou identitu ajednotu i prožitkem své
fiktivní prehistorie. V m;i'tu, v této vysněné projekci uceleného světa
s privodní kulturou a hierarchií hodnot, v obrazech bojri našich
prapŤedkri za spravedlnost' v jejich síle a chrabrosti měl b;ft zosob-
něn i odvěk1f zápas za národní svébytnost. ProŽitek pradávného
českého světa, srovnatelného se světem germánského nibelunžské-
ho cyklu nebo bájí keltskfch, měl posilo-vat národní jednotu a pŤe-
krlvat soudobou společenskou diferenciaci, která se projevovala
zejména v bojích o politickou moc mezi staročechy a mladočechy.
Zároveíl pak toto posílení zájmu o m1ftus' které se nejvlrazněji
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projevilo u umělc ztzv. generace Národního divadla, k níž mriže-
me víceméně pŤiiadit iZeyeru, včleřovalo české umění (B. Smeta-
na' J' V. Myslbek) organicky do kontextu současného evropského
umění, v němž m1|'tus pŤedstavoval, zejménapod vlivem Wagnero-
vf ch oper, je ďnu z nejzáv ažněj ších forem pro vyslovení nadčasové-
ho poselství. Zeyer měI k mytick m látkám velmi blízko, už ve své
pŤedchozí prozaické tvorbě (Román o věrném píátelství Amise
a Amila,1877) včleřoval do sqfch děl mytologické prvky. osobi|f
svět mftri ho pŤitahoval nejen esteticky, ale také sv5im rudimentár-
ně monumentalizujícím a skepsí nenahlodanym vjlkladem světa;
Zeyer viděl v m1ftu jedinečn! vyraz kolektivní duše národa a lidu.
A Zeyer - umělec s romantickfmi rysy, trpící v celém svém díle
rozporem mezi sv1fmi ideálními pňedstavami a měšťáckou sku-
tečností, hledal pak v mytu ztraceny svět velk1fch činri a vášní,
v němž by došla naplnění jeho touha po kráse a velikosti, kterou
nenacházel v prostŤedí měšťácké šedi a prriměrnosti.

Témata z českého dávnověku měla už pŤed Zeyerem své místo
v české literatuŤe (napŤ. Š. Hněvkovsk;| , Krtitovéívorsk!, a Zeleno-
horsk!, rukopis, TyItlv Cestmír ad.), a|e žáďny ze Zeyerovych pŤed-
chridcri se do naší mytologie neponoŤil tak hluboko a nevytvočil tak
monumentální celek, v němž by oživa|y dávné postavy se sv1imi boji
a zápasy o smysl života í poslání kmene'

Jako základního inspiračního zdroje využíva| Zeyer pňedevším
Rukopisu královédvorského a zelenohorského a Hájkovy kroniky;
zák|adni prameny pak doplĎoval rriznlmi pohádkov1fmi a myto-
logickjmi motivy, jak je poznal ze studia zejména stŤedověké lite-
ratury. Jako básník zjítÍené senzibility a se smyslem pro tajemství
pŤistupoval k mytologií s neobyčejnou vážností; její pŤíběhy nejen
aktualizoval tím, že do nich vtěloval své piedstavy o velikosti člo-
věka, své pojetí hrdinství, cti i smyslu národních dějin, ale dokazo-
val znovu vyvolat pradávn! děs člověka z pňírody a z tajuplnosti
kosmu. Ikdyž Zeyer, zejména pŤi popisu, používal romanticky pas-
tíznich barev, neviděl v m;ftu jako jeho romantičtí pÍedchridci ani
jen pohádkovou exotiku, ani pouhf vz ácn! odkaz pradědri. Vnímal
jej jako v1fraz kolektivní duše národa, jako vtělení zák|aďnich ná-
rodních ideálri a archetyp národních charakterov ch vlastností.
V této drisledné mytizaci tradičních látek, podnícené i potŤebami
národní společnosti, spočívá ojedinělost i zák|adni vlznam Zeye-
rova básnického činu, v němž mrižeme vidět dristojn literární
pandán k hudebnímu cyklu Smetanovu; jak Smetanova Má vlast,
tak Zeyerriv Vyšehrad pňedstavují vrcholy umělecké konkretizace
národního m;ftu a rovnomocně se zasloužily o jeho aktualizační
národně symbolickou proměnu.

K napsání Vyšehradu pňispěl, kromě obecnějších tvrirčích a do.
bovfch pohnutek, iZeyeriv pobyt v Liboci, kam se v roce 1878
piestěhoval a odkud měl velmi blízko do šáreckého ridolí. PŤi su.fch
procházkách po okolí prožíval velmi intenzívně genia loci této kra-
jiny, jak o tom svědčí jeho dopis J. V' Sládkovi: ',Byl podzim, blou-
dil jsem oborou',. Tu se mizdá|o, že z těch mlh tam daleko v hloubi
dlouhfch cest vystupují postavy: já viděl celf Vyšehrad' já viděl Li
buši i PŤemysla...Vedle tohoto krajinně pŤírodního impulsu sehrála
pÍi vzniku Vyšehradu jistě svou roli i Smetanova hudba (Libuše'
igz2; vys"r''áa, tgz+ a Šárka, 1875), kterou Zeyer velmi dobŤe znal
a obdivoval. Zce|a zvnějšku, ale možná nikoli nepodstatně, inspi-
rovalo Z'eyera k napsání Vyšehradu i básnické soutěžení s J. Vrch.
lickfm, k němuž dala podnět procházka obou básníkri v šáreckém
rídolí, kde se rozhodli, Že každy z nich zpracuje po svém pověst
o šárce. Z toho vznikla Vrchlického Šárka aZeyeriu Ctirad. I když
zájem o mftus zristal v Znyercvě básnickém, prozaickém i drama-
tickém díle trvale piítomen a neomezoval se pouze na oblast české
mytologie (ta mu poskytla ještě látku k eposu Cechtn pÍíchod, |886
a k dramatrim Libušin hněv, |887 Sárka, 1887; Neklan. 1893)'
v žádném ze sr".fch pozdějších děl, ať už inspirovanlch naší či cizí
mytologií, už Zeyet nevytvošíl tak kompozičně ucelen:f a hluboce
prožit! cyklus'jakfmjejehoVyšehrad. jm

Ze ŠumaYY . Eliška Krásnohorská 1873
Druhá básnická sbírka E' Krásnohorské byla inspirována autorči-
nlm několikatfdenním putováním po Chodsku a Šumavě (získala
k němu stipendium podprirného spisovatelského spolku Svatobor).
Na své pouti po pomezí Čech vnímala autorka nejen krásu šumav.
ské píírody, ale i blízkost německého živlu, která v ní probudila
hlubokf vlasteneckf cit a národní vzdor. Už vstupní birc Chod-
skd, opěvující a aktualizující dávnou rilohu Chodri pŤi obraně hra.
nic, pŤedznamenává vlastenecké ladění celé sbírky. Jejími patetic.
klmi a riderně rytmicklmi verši (,,Pokyd vy nám chcete Ěeč i duši
bráti, budem jako vojsko proti vám vždy sté i; / místo mečťr hněvy,
místo štítri vzdory, / seŤadíme muže, seŤadíme hory..) chtěla básníŤ.
ka burcovat národní vědomí a po vzoru stateěn1feh Chodú volala
k obraně ohrožené vlasti' Báseř Chodsk , citlivě vyrržívající chod-
ského dialektu, oe stala pro svrij patos básnick1fm v1frazem boje
proti národnímu rítisku a po Ťadu let patŤila k autorěin;fm nejzná.

Vvšebrad * Ju|ius Zever
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mějším a velmi často recitovan1im básním. I ostatní básně s chod-
skou tematikou, aťmají charakter písní (bágsíTeky chodsk ).,nebo
parafrázujícimodlitbu (báseÍl Modlitba na Cerchově)' jsou qfrazem
obďvu Krásnohorské k Chodrim, které vnímala jako pŤedstavitele
nezlomného boje za česká historická práva na ohroženém pomezí
země' PŤi putování krajem se setkávala na každém kroku s památ-
níky minulé české slávy (básně Hrad Ryzmberskll, Pod sutinou Bai-
reka, Rožmberk v obrázcích, Krumlov pŤi měsíc), a každy z nich
vyvolával v básníčce bolest nad soudobou malostí a odhodlání
k jejímu pŤekonání. Věže hrad i silueta krumlovského zámku
v zrcadle Vltavy volají ,jsme v nebezpečí..a básníŤka pŤijímá jejich
apel jako odkaz pŤedkri, kterf musí blt naplněn činy. Umdlévá-li
pŤi pohledu na německou rozpínavost autorčino vlastenecké od-
hodlání, pÍichází ji na pomoc hrdinská postava Mistra Jana Husa
(báseř V Husinci),v jehož nesmiŤitelném boji za pravdu vidí symbol

. českého národního osudu; budeme-li všichni tak nezdolníjako on,
,,vzmlži se národ jarním ruchem, co jeden zástup novfch husitri...

Zák|adnt lokalitou, v níž se básníŤka pohybovala, byla Sumava,
která ji okouzlila bohatstvím svfch pŤírodních krás. I když mnohf
z jejichveršri s pŤírodní tematikou nese stopy hálkovského pŤírod-
ního idylismu, kter! chápal pŤírodu jako chrám, v němž se očišťuje
[dská duše (básně Modré hory v d li, Pramen, Černé jezero, V pus-
tině),neudávají tyto verše základní tÓn autorčina prožitku piírody.
Prožitek romanticky atraktivních scenérií (hluboká jezeta, hory
i ticho pralesa) i nadčasová ritěšnost pŤírodních krás jsou u Krás.
nohorské neustále narušovány pocitem národního ohrožení, které
symbolizuje právě Šumava Svou geografickou polohou na česko-
-německém pomezí. Tento hraniční charakter šumavské krajiny
prohlubuje Krásnohorské vzďor proti národnímu ritlaku do té
míry,že zde pŤírodní motivická vrstva splfvá s vlasteneckfm ape-
lem, vytváŤejic až jakysi panteistick;f mysticismus jednoty piírody
a češství. ,,Zem česká, zlatovláska.. je pozdravována i dojat1fmi
mraky (báseĎ Píseú), zatimco tam za horami, za htanicí i,,chlumy
se podobají dav m chocholat1fch šišák , / vrškyjedlí vyčnívajíjako
miliÓny bodákri.. (báseř Na hranici); tak proměřuje a antropo-
morfizuje Krásnohorské vlastenectví pŤírodu, éiníc z ní spojence
v boji proti národnímu ritlaku. Tento pňírodní antropomorfismus
se nejzŤetelněji projevil v nejrozsáhlejší básni Prales , která má jede-
náct zpěvri a v níž básníňka ztotožřuje pŤírodu se společnosti.ZIid-
štěná pŤíroda promlouvá k člověku svlm věčnfm koloběhem, pro-
bouzí v něm optimismus, protože nic v pňírodě nemriže Zahynout,
co chce rrist; proto ani náš národ nikdy nemriže zahynout, budeJi
mít vrili k rristu a činu. DisharmonickÝ svět musí hledat ztracenou
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harmonii v Ťádu pŤírody, takoqf je záměr boží spravedlnosti, jež

wkonává sv&j soud a pomstí každ]i tlak. E. Krásnohorská chápe
b-oha panteisticky: ,,Jen pňíroda Brih Hospodin ten star!.. (báseř
Jménem píírody). Z tohoto panteistického souzvuku pÍírody se
společností čerpá Krásnohorská svrij optimismus, zároveú však
tím, iak pŤírodu zlidšťuje a ,,zespolečenšéuje.., oslabuje uměleckou
věrohodnost sbírky; piílišná stylizovanost pŤírodních motivri na.
rušuje jejich bezprostŤední prisobení. Lidskf element, odmyslíme-li
si monumenta|izované postavy Chodri, je ve sbírce zcela zastíněn
pŤírodní tematikou' A tam, kde se objeví, je to vždy jen idealizova-
ny Žántovy obrázek, zpodobřující obyvatele Sumavy v romantic-
k1fch intencích (básně Děvče z hor, Vodní kolébka, Pytlák). Iejich
tvrdf život Krásnohorská nevnímá v sociálních souvislostech, ale
pod stifterovsko.romantickfm zorn1im rihlem v nich vidí ,,volná
dítka hor.., jimž da|a sama pÍíroda do vínku velikost a nezdolnost.

Krásnohorské básnická prv otina Z máje žití (|87 |) obsahuje pís.
Ěovou lyriku hálkovského typu, v níž pÍev|ádá optimistická nota
radostného pÍitakání životu. Její druhá a patrně nejrispěšnější
básnická sbírka Ze Sumavy už mnohem v;frazněji naplřovala obraz
básníka jako pěvce národního kolektivu, tak jak to odpovídalo
programu ruchovcri, kteŤí vstupovali do literatury na pŤelomu
šedesátlch a sedmdesátfch let 19. století. Spolu se Sv. Čechem,
J. V. Sládkem a dalšími básníky generace reaguje i Krásnohorská
na sílící národně osvobozovaci zápas vedeny proti vídeřské vládě
a píše verše inspirované myšlenkami tohoto národního boje. Ve
sbírce Ze Sumavy je už písřová tvorba hálkovského typu v mizivé
menšině, Krásnohorská plně akceptuje ruchovskou proměnu po.
etiky a tvoňí rétorické verše plné patosu a exklamací. Její verš, ve
shodě s dobovlm vkusem, je pietížen obrazy, alegoriemi a histo-
rick1ími reminiscencemi, rozlévá se v složitě rozvit ch větách do šíň-
ky a pŤečasto tone v abstraktnosti' Je nesen vzedmutou vlnou
upŤímného národního zápa|u a optimistickou vírou v konečné ví-
tězství; to do jisté míry nahrazova|o ztrácejicí se básnickou kon-
krétnost a dávalo těmto veršrim silnou emocionalitu a nefalšovan;|'
patos' Také Krásnohorské vlastenectví. kladoucí dirazna vnitŤní
semknutost a harmonii národní pospolitosti, odpovídalo ruchov-
skému pojetí národní jednoty jako nejvyšší soudobé společen-
sko-politické hodnoty. Této hodnotě podŤídila Krásnohorská vše:
víme, že právě na její pouti Šumavou se prudce zhoršila její nevy.
Iéčitelná choroba kloubri (básníŤčino šumavské putování bylo
praktickyjejím posIedním delším pobytem v piírodě), a pňece nic
z těchto subjektivních bolestí a potiží neproniklo do jejích veršri.
Zádná intimní strast nesměla narušit básníkovo ooslání bÝt stráž-
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cem národního bytí a tribunem jeho probuzeného sebevědomí.
Sbírka Ze Šumavy je patrně umělecky nejv1|znamnějším básnic-

k1fm dílem své autorky. Právem ji Jaroslav Vrchlick1f nazva| ,,ko-
hinorem v čelence její poetické slávy... Pozdější básnická tvorba
Krásnohorské (napŤ' Ylny v proudu' l 885 nebo Letorosty, 1 887) už
pŤíliš tonula v nadnesené vlastenecké rétorice. jm

Zemé sudička . František Hrubín |94|
Lyrika páté Hrubínovy sbírky je roz-ltžena do dvou oddílri. První
s titulem Vzkázání staráinovápiinášir znorodé verše včetně básní
pÍíležitostnfch:básei Domov umělcin inspirovanou malíŤem F. Ti-

. chjm a jemu věnovanou, dále verše na smrt básníka R. P. (tj. Raou.
la Ponchona) a k padesátinám J. Hory Pozdrav z kraje (s máchov-
skfm motem). PŤevažují tu reflexe, básníkovy monologické zpovědi
se stŤídají s oslovováním jin;fch lidí a jejich vyznárnnrt, Dvě bás-
ně tohoto oddílu za vá|ky neprošly cenzurou a byly zaÍazeny
v ríplnosti až do tŤetího vydání. - Druhf oddíl nese název shodn!
s titulem celé sbírky a je věnován - k padesátému v ročí básníkova
rimrtí - památce Jana Nerudy.

Podobně jako v dňívějších Hrubínov ch dílech se také v Zemi
sudičce uplatĎuje básníkťrv sklon k melodickému verši, jehož
intonace piekqfvá bezprostŤední v znamové vztahy jednotlivlch
slov a vět, a d raz na intenávní obraznost usilující o postižení nej-
jemnějších pocitri na samé hranici vyslovitelna; metafory tu často
vyvolávají dojem lehkosti, která pouh;fm dechnutím pňekonává
nezměrné rozlohy prostoru, rozdíly mezi velik;fm a drobn;fm. Tyto
prvky prostupují celou sbírku' Avšak knížka má i svrij pevn pri-
dorys, kter;f ještě jinak sjednocujejejí rozbíhavou tematiku: tvoÍí jej
motivy chudého a země. Právě jim tentokrát pŤipadá podstatn;|
podíl na vfznamovém zkonkrétnění melodické Hrubínovy poezie,
a tojak ve srovnání s básníkovou ranou tvorbou, tak i s těsně pŤed-
cházející knížkou verš Včelí plást z r. 1940. Ve Včelím plástu má
Hrubín tomanovské verše, v nichž nezvykle drsně vystupuje proti-
klad chudého a bohatce. BáseĎ však ristí v pokornou modlitbu za
,,ty, co lidem jsou na obtiž,,,za,,zloděje i vrahy.., aby našli svrij stoh
(Torzo mariánského sloupu |. Naproti tomu v Zemi sudičce hned
ve vstupních verších (Zpěv chudéhoJ básník sám mluví jménem
chudoby, shledává v ní vfkvět země i zdroj štěstí a stylizuje chudého
jako ,,tytíÍezemě..: ,,Když hvězdy spadnou do kaluží, / tu jako bych
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měl ostruhy / u kiápri sv]fch - já' rytíŤ země, / jež všechno bláto
hrne ke mně... Chudoba zde j1ž pŤestává b;ft jen rysem vyděděncri,
stává se synonymem lidské družnosti, královstvím, ze kterého se
rozdává (Kr lovské dary),znakem lidské dristojnosti, která pŤízeĎ
boha|fch označuje jako almužnu ( JitŤenka almužny ) . A jestliže se
v záyéruknihy Jan Neruda vrací na Zemi,wací se Zase k ,,chud1fm
země.,, kteŤí na rozdíl od sudiček boha|fch - Závistt, Lakoty
a Nádhery - mají jen sudičku jednu - Zemi.

Ani motiv země se neobjevuje v této sbírce poprvé. Ptováze| jíž
Hrubínovu ranou tvorbu' dal tituly hned dvěma dŤívějším sbírkám
(KRÁSNÁ Po CHUDOBÉ, Země po polednách), aLe zase teprve
zde se začiná vyhraĎovat básníkova pŤedstava země jako vlasti
chudého a jeho jediné bohatstvi. Zpěv poběhlice by mohl bft
žánrovfm obrázkem,kdyby v ní sepětí chudoby a země nenab;ivalo
až monumenta|izujíci symbolické platnosti; bědná tulačka a země
se tu prostŤednictvím krve myticky prostupují - nejprve v prvních
dětsklch bolestech, když ostr;f kamínek naŤízl bosou patu, pak jako
živitelka, a konečně pŤi porodu v chlévě, kdy ,,zem rísty plev / plnf.
mi doušky pije moji krev... Na tomto vyhraĎování básníkovy
pŤedstavy země má sv j podíli vliv poezie Jana Nerudy. U Hrubína
poprvé je tuzemě9azirána v rozměrech vesmíru; zároveř je vesmír,
podobně jako v PISNICH KOSMICKYCH, zdrivěrřován, pŤibli-
žován lídskjlm rozměrrim a tak znovu spínán s pozemskjlm životem
a s jeho svízeli. NejzŤetelněji se tento básníkriv vztah ke kosmu
oďráživ drobn1fch čtyiveršovlch hŤíčkách, kde letní obloha sejeví
jako hvězdné hemžení v mraveništi a je prostoupena tichem jako ve
vymŤelém i|u (ČtyÍverší o noční obloze) a kde si básník klade
otázku, co tižávice,hvézda nebo maly hmyz (ČtyŤverší o travném
klásku). Ale projevuje se také v reflexívních básních širšího dosahu,
jež kosmické dění spínají s osudem básníka, s jeho vztahem k do-
movu (Mléčná dráha) i s jeho pocity metafyzick;fch tajemství
a pozemského strachu, kdy náhle uprostŤed reje hvězd se v pointě
vynoŤí zdrivěrnělá a polidštěná Země, které se 'ještě nechce do té
zimy, f jak bába sudička se dívá tam l a zdá se ji, že neni mezi
svfmi... (Kosmická). A v Básníkově ndvratu, pětidílné skladbě
věnované Nerudovu návratu mezíživé na Zemi, pÍicÍtází ke slovu
dokonce i humor, zcela ojediněl! v Hrubínově tvorbě. Spolu s po-
lidšéováním vesmíru Hrubín zdrivěrřuje i samotného Nerudu:
''Aby se zahÍá|, drobnou hvězdu zdvlh, lpo nebi rozhlédl se s t!
ch1Ím smíchem / a pŤehodit jí Íadu ostatních...

Není pochyby, že na tomto zkonkrétněď Hrubínovy poezíe měla
svtij podíl světová vá|\a,která, ač nevyslovena, stojí v pozadíce\é
sbírky. Promítá se do básníkovlch sebezkumnfch veršri, vyvolává
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a anglickou diplomatickou demarší, jarní i podzimní mobilizace).

Jsou1 ní básně vyznání lásky k v|asti (Píseú o rodné zemi, Země

chudj,ch),k jejím dějinám zpŤítomřovan m emblémy mrtr4fch kní-

žat,krá\Ít, zbroje, a básně plné obdivu k statečnému a hrdému po-

stoii lidu v okamžiku historické zkoušky ( Píseú žen a mužťt ) . Básné
Práha v černém, Verše o Praze, V těch nocích nad Prahou, Noc,
stejně jako báseř titulní se soustŤeďují k tísnivému obrazu temné
a vyčkávající noční Prahy se světly zatemněnlmi proti náletrim.
ZávérečnábáseĎ označenáv záh|avijen datem 30. IX.1938 (dnem
pŤijetí mnichovského ďktátu a konce prvď republiky) je hrdjm
Íoučením se ztracenymi pohraničními kraji (,'o mnohé chudší, jen
ne o bolest, / však o sen bohatší, jenž vždycky vzplane, l když jiny,
nesplněny, prudce zhas..).

Volnou kompozicí-a vlslovně pak sqfm podtitulem- se kníž-
ka hlásí k pŤedstavě sbírky veršri, která u Seiferta ve tŤicátfch letech
vykrystalizovala, Íotiž jako jakéhosi ,,lyrického glosáŤe.., svodu
rozmanit1fch básní sjednocovan;fch níkoliv vnějším a apriorním
plánem, ale spíše jednotou autorského postoje. Tak se tu v zásadě
náhodně setkaly dvě wstvy, starší, vázaná k tématu ,,českého ro.
ku.., a mladší, zahrnující bezprostŤední básnické reakce na aktuální
politické události pŤímo se dotfkající národního života. obě tyto
vrstvy vstoupily vlastně až ex post do silného rn.fznamového vztahu.
Kruhovf, ve své podstatě pňírodní pohyb lyrického cyklu byl kon-
frontován s časem historick1fm, s atmosférou doby, kdy se rozho-
dovala otázka osudu mladého československého státu. Tato kon-
frontace měla v lecčems pŤipravenou pridu: samo téma ,,měsícri..
usilovalo postihnout máštni česk! ráz prožlvápt pŤírodního cyklu,
a v tomto smyslu navazovalo nejen na MESICE Karla Tomana,
které národní podtext tohoto ,,žántl,, pŤímo kodifikovaly, ale
vlastně již na kulturní hodnoty, které zklasičtěly jako souěást
pňedstavy národa - napŤ. zpodobení Josefem Mánesem namíÍet-
níku Staroměstské radnice (tohoto poukazu později vlslovně po-
užil Seifert v závěrečné skladbě svého Kamenného mostu, 1944). Ne-
končící stŤídání ročních dob pňenášelo i do druhé části sbírky vizi
času, ze kterého se nic neztrácí, ve kterém jsou vždy piítomny mi-
nulé děje, aby stály po boku dějri právě probíhajících, v nichž mrtví
neopouštějí živé (,,mrtví nespí, / stŤeží s odvahou l zá|udné nebe l
tmící se nad Prahou..). PŤedstava ,,vlasti..- ristŤední téma knížky
- byla tak povfšena nad časnost a pomíjivost, proměnila Se v ne-
zničitelnou a nezcizite|nou hodnotu. Její literární obraz je zde
zvrstven;i: byl budován jednak jako ',chudá krása.. (,,pár ob|ázktl l
a plamen ohnic žlut1fch.., ,,krásná jak kvítka na modranském
džbánku.., ,,sladká jako stŤída dalamánku.., ,'chudá jako jaro v čer.
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sílící odpovědnost k životu a ričtování s dŤívější lehkomyslnou mar-
notratností (Ze starého dopisu, věnovaná E. Fryntovi) a provokuje
noqf analytick tÓn v ojediněl;fch verších milostn1fch; válka také
zesílila básníkriv vztah k tradicím národní kultury' když k dávné
lásce, Máchovi, pŤibyl intenzívní vztah k Nerudovi, dala mu nově
procítit otánky života a smrti jako neutuchajícího proudu (Zpěv
hrob a slunce, podle něhož později Hrubín nazva|vÝbor z celé své
válečné tvorby) a v neposlední Íadě dala impuls k zesílenému so-
ciálnímu pojetí ristŤedních motivri básníkovy tvorby. Další qfvoj
těchto motivri ve veňejně vydávané poezii už neby| za nacistické.
okupace možny,jeho dějištěm se staly verše vytvoŤené sice rovněž
za v á|ky, a|e vy dané až p o ní ( Ře k a N e z ap o mn ě n í, Óást sbirky C h l é b
s ocelí), a ovšem i verše, jež vznika|y z bezprostŤedního prožitku
osvobození země (Jobova noc). Na Zemi sudičku Hrubín znovu
piímo navázal v závěrečném rídobí své tvorby počínaje Mflm zpě-
vem (1956).

Zhasněte světla . Jaroslav Seifert 1938
Na počátku knížky stojí dvanáct básní hlásících se k tradičnímu
žánru české lyriky, k ,,českému roku... Básně nevelké rozsahem
(zhruba 8-12 veršri) a s názvy jednotlil4fch měsícri v titulech jsou
lyricklmi obrázky usilujícími postihnout ustálenou podobu vztahu
člověka a pŤírodních proměn v následnosti dětství, mládí a lásky,
zralosti a uvadání. PŤestože u.fchodisko pohledu tvoŤí již vzpomín-
ka' která zabarvuje cyklus ročních dob nostalgií a vidí v něm pŤed-
obraz individuálně již nezopakovatelného, jedinečného a jediného
cyklu lidského ávota oď ztození k smrti, je všech dvanáct básní
poznamenáno jasem a vyrovnaností, kterou sugeruje í pevné za-
kotvení v tradici. Soubor ,,českého roku.. doplřují volně pŤiložené
básně dále rozvíjející téma ročních dob a člověka v nich: rozmatná
lyrická vyprávěnka Píseů o jarním svrchníku, Velikonoční romance,
podzimní Romance o sv. V clavu, která je chválou vína, jehož
trpkost se zdá bft znamením trpkosti národního osudu i chudoby
hIiny, z níž vzešlo, a konečně v závěru tŤi básně zímní (Píseil u ka-
men, Nad jesličkami a Novoroční píseř o domově) '

Básei Stará knížka sqfm zneklidněn1fm tÓnem otevírá druhou
polovinu sbírky s poezii vázanou ke dnrim ,,viry a odhodlání..
a reflektujíeí politické napětí roku |938 až k záŤijoqfm událostem
(německ1f tlak na odstoupení pohraničí, podpoŤen francouzskou

zp
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Zlom - Konstantin Biebl 1925, 1928
Ve svém prvním vydání sbírka obsahuje několik drobnlch lyric-
kÝch básní (oďdíl. Stínohry), fragment lyrickoepické básně s názvem
iovárna a skladbu Zlom,která dala knížce titul. V lyric[fch bás-
ních Biebl bezprostŤedně navazuje na svou pčedcházející tvorbu
z druhé části sbirky Cesta k lidem (|923, autorem prvé části je Bieb-
lriv strfc, básník A. Ráž) a Věrnj,hlas (1924). Podobně jako J. Wol-
ker' i Biebl v této lyrice oživuje věci všedního života, touží proměnit
válkou zpustošen! svět ve svět drivěrně b|izky, kde panuje láska
a lidskost. Tuto citovou polohu vytváŤí zpravidla prostŤednictvím
stÍídmě užívaného, zato však intenzívně pťrsobícího obrazného
pojmenování, které je záměrně konstruováno s jistou dávkou pri-
mitivismu a vyvolává dojem dětské naivní piedstavivosti; lyrická
interpretace drobného pŤíběhu, nezŤídka hyperbolicky nadsazené-
ho a zakončeného humornou pointou, vtiskuje básni anekdotick!
ráz a zároveíji vymaĎuje z bezbarvosti a sentimentality sociální
žánrové kresby. Ustňední téma těchto sbírek tvoŤí vedle lásky pro.
átek války, která sem vnáší nálady smutku a melancholie a ve spo-
jení s anekdotičností ristí zpravidla v grotesku.

V drobnfch básních Zlomu Biebl pokračuje pŤedevším v oné
antropomorfizující, polidšťující a tím věci zdrivěrĎující tendenci.
Personifikace se tu stává takŤka monopolním zprisobem básnické
obraznosti' Jsou to lyrické hňíčky někdy anekdotického rázu,
v nichž vrby se procházejí po bŤehu, kytara pláče' stŤíbrolistá oliva
se souží tajnou láskou, platan strině, trpí depresemi a žije v bezžen-
ství, palmyjsou vědoucí, hvězdy tleskají, chroust sezap|étártžím
do vleček a zpívá nasládllm barytonem, zatímco rriže jdou z taneční
zábavy a jedna z nich svlékajíc se pŤed spaním vypráví,.jak jí chroust
pŤi tanci šlapal na stňevíce. Trvá zďe i jistá neuhlazenost rytmická
(nepravidelnost rytmu i počtu slabik v r1fmovaném verši), zpravidla
záměrná a směŤující k vyznamové q|'raznosti verše, i neobratnost
v r mování (gramatick! r1fm). Tyto lyrické hÍíčky jsou rámovány
dvěma básněmi. Prvniznich, bezejmenná, pÍebírá funkci epigrafu;
pňes vlznamovou neurčitost a romantické zabarvení je v ní patrn1f
ohlas světové války a zároveíinaznakrevolučního postoje. Stává
se nejen pÍedznamenáním sbírky, ale do značné míry i básníkov1fm
krédem. oddíl pak uzavirá obsáhlejší báse Rezervista,v nížseuž
naplno ohlašují proátky ze světové války a zejména pocit provinění
básníka stále pronásledující: jednotlivé části vojenské vfstroje v ní
ožívají, aby vznášely obžalobu a pŤipomínaly básníkovi jeho podíl
na válečném masakru. - Ve fragmentu Továrna vystupuje do po.

stvém lomu..), vlast chudá, ale i vlast chud1fch. Druhou složku
jejího obrazu tvoŤila motivická oblast romantizujicí, odkazující
v lexiku k obrozenské vlastenecké a romantické lyrice 19. století
(temná znamení bitev, mrtqfch panovníkti, krve, zbraní, pŤilbic
a mÍiži, oráčťr, kopyt koní, černého roucha) - ta byla pŤedevším
místopisně spojena s Prahou a s jejím postavením v axiologii čes-
kého národa jako ',města královského.., ,,hrobky králri... PŤes
okáza|y tradicionalismus byl tento poukaz k minulosti udržován
pŤedevším v rovině náznakové. Celkoqf tvar vlastenecké poezie se
ustaloval nově buď kolem typu lyriky meditativní, slovně seviené,
reflektující tyto tradiční a stálé hodnoty v myšlení a osudu subjektu'
nebo v monumentalizujícim, strohém gestu vyžadujícím pŤesné,
stylově neutrální, skoro až básnicky bezbarvé pojmenování (mat-
ka, dítě' muži,ženy, synové, zbrař). oba tyto typy se u Seiferta do-
stávají pod vliv všudypŤítomné melodičnosti odkazující k folklÓrní
i umělé písni a spjaté s pŤíznaky intimity a citové vňelosti; osudy
země se v tomto stylovém ovzduší pŤenášejí do intimního prožitku,
stávají se faktem citového životopisu mluvčího.

Sbírka Zhasněte světla v podobě, v níž vyšla, byla značně po.
znamenána cenzurními opatŤeními pomnichovské republiky.
Z privodně zam1fšlen1fch 33 básní bylo nutno 12 vyŤadit. Právě
proto sem Seifert začIeni|cyklus dvanácti měsícri,jenž vyšel r. 1937
a byl chystán pro sbírku JARO, sBoHEM (tam se také spolu
s ostatními básněmi první části sbírky Zhasněte světla roku 79q2
objevil), a dopsal také dvě básně závěrečné. Kritika sbírku, která
spolu s Ho|anovymZáŤím 1938, Halasorn.fm TORZEM NADĚJE,
Horoqfm Domovem pŤedstavovala první básnickf ohlas drama.
tického roku 1938, piijala vesměs pŤíznivě (A. M. Píša, J. Hora,
B' Václavek); pŤedevším Píša si povšiml zvláštního rázuknížky,
jenž je dán tím, že ,,Seifert měŤí hrrizu české katastrofy hloubkou
poranění milostné něhy, která je bezmála ženského rodu.. (tutéž
vlastnost jako neadekvátní tématu spolu s ,,neuceleností.. vytkl
Bohumil Polan). Sbírka se dočkala rychle značného počtu vydání,
za druhé republiky a za okupace se stala politick]Ím činem. Po válce
jejíjádro rozšíňené o cenzurou vyŤazené a další básně s tematikou
osvobození a okupace pŤešlo do sbírky PŤilba hlíny jako její první
část. ym
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pŤedí sociální stránka Bieblovy poezie. V duchu risudkri někteqfch
kritik o větších možnostech epiky pŤi tvorbě sociálně revoluční
poezie se i Biebl pokusil zpÍacovat sociální téma epick1fmi pro-
stŤedky. Vznikl lyrickoepickf pŤíběh o chudé dívce, která se bez lás.
ky provdala za starého a chorého továrníka aktetá zklamaná sní
o svém prostém domově azrazenélásce. Forma tradiční epiky však
poznamenala pŤíběh konvenčními romantizujícími a symbolizují
cími rysy. Ukáza|o se, že epické intermezzo bylo jen odbočením ly-
rika od prostÍedkri jemu vlastních. Proto také v závěrečné titulní
skladbě sbírky se básník pŤi zpracovánitématu sociální revoluce, jíž
je Z|om pŤedevším věnován, vrací znovu k ostŤe ohraničen1ilm ly-
ricklm scénám skládajícím postupně celkov1f obraz dění. Jeho
vnitŤní soudržnost vytváŤejí náznakoyé pruhledy do nitra mladého
člověka, kteqf se odhodlává k boji a shledává v sobě síly k němu -
ne bez žasu, tísně a ht zy (viz i parufráze lidové vojenské písně
v X. zpěvu). oživá tu i básníkovo zdrivěrřující a znaiviující
vidění, jež se projevuje pŤedevším obavami, aby nebyli pŤi bourání
starého světa postiženi nevinní: vlaštovka a pavouk i malá myška,
zvoneček v kostele i dítě panny Marie, jež je vyzyvána, aby zavčas
vystoupila na nebesa. Vlastní obraz revoluce má pŤitom ve své
abstraktnosti, neurčitosti a náznakovosti vnějšího prriběhu dění
takŤka hlaváčkovsky vzdorné, anarcfustické rysy; jen několik de-
tailri spojuje tuto skladbu s tehdejší konkrétní realitou: pŤipomínka
bojri kladensk1fch a severočesk ch havíŤri o charakter republiky
(VI. zpěv) a pŤipomínka oběti těchto bojri, dělníka Josefa Kuldy,
kter1f byl zastŤelen pňi demonstracích proti obsazení Lidového
domu sociálně demokratickou pravicí (VIII. zpěv).

Hlavně pro tyto sociální motivy a pro naléhavé reminiscence vá-
lečné shledávala dobová kritika ve Zlomu vyvrcholení Bieblovy
proletáŤské poezie. Básník sám však zanedlouho se sbírkou nebyl
asi pŤíliš spokojen, protože pro 2. vydánít. |928ji podstatně pňe-
pracoval. Nad tímto noq|'m zněním konstatovala kritika, že se
v něm odráží básníkriv pňechod od proletáŤské poezie k poetismu,
od poezie tendenční k poezii čisté. Nejvlrazněji je to všaťprojevilo
jen ve vnější podobě knihy - v odstranění interpunkce a v ty.
pografické rípravě K. Teiga. Jinak pŤedstavuje druhé vydání pŤe.
devším sebekritické pŤestylizování sbírky, an1žby bylo podstatněji
postiženo její zák|adnizaméÍeru. Biebl zcela pŤepracoval Továrnu..
vypustil sentimentální pŤíběh, pÍevza| některé lyrické pasáže a do.
plnil je noq|m zpěvem íntimního zu; da| také básni nov titul
Hledání ztracené hudby. PŤibyly některé další básně, mezi nimi
i vyznavačská Utrpení mladeho bdsníka (titu| naráži na román
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J' W' Goeth a Utrpení mladého Werthera). Většinu ostatních veršri

orvního vydání pak Biebl vyrazné zhutnil, koncentroval, zbavil
mnohomluvnosti a naturalistického popisu a tím zintenzívněl

tvrick! a obrazn! ráz sbírky. Ale ani toto vydání neznamenalo
ukončení proměn. PŤi poŤádání svého díla v r' 1951 Biebl sbírku
zce|azrušíI;zachoval však jednotlivé básně a vytvoŤil z nich v rámci
Díla I nové oddíly: Misto Stínoher rozšíňením vzn1k| oddí| orloj,
z básní Utrpení mladeho básníka a pňepracované básně Hle{tiní
ztracené hudby sestavil autor nov! oddi|Zpěv lásky (takse nyní na-
zyvá i naposled zníněná báseĎ), dále obnovil první tňi zpévy To.
vtirny a konečně z privodního bezejmenného epigrafu celé sbírky
léiní| PÍedzpěv skladby Zlom. Piltom znění básní z 2. vydání
většinou ponechal i v tomto souboru. zp

Z|omená duše . Antonín Sova 1896
Sedm ,,kapitol.. Sovovy lyrickoepické básně zachycuje jednotlivá
období dospívání a citové v.fchovy nikde nepojmenovaného
ristŤedního hrdiny, kter;f na konci knihy je mlad1fm mužem Sovovy
současnosti, s četn;fmi autobiografickfmi rysy; zároveíje vypra-
věčem svého pŤíběhu. - Prisobivá, pro čtenáŤe dnes nejživější bá-
seí Smetanovo kvarteto Z mého života,v|ožená jako intermezzo do
stŤedu knihy, domfšlí skladbu o motiv strašlivého konce génia, kte-
rf do své hudby nepŤipustil ani pŤipomínku surového nepochopení,
na které naráže|v české vlastenecké společnosti. Pisatel deníku na-
opak všechny disonance zdtirazřuje. Prvé tÍi oddíly líčí ztroskotání
lásek. Zprvu hanebně končící nevěru nevlastní hrdinovy matky
(drisledně viděnou očima šokovaného dítěte); následuje dvojí mi-
lostn;|'vztah samotného hrďny (první ve starém venkovském stylu,
druhf ve znamení zápaslmilencri o to, kdo bude ovládající a kdo
ovládan1f' v duchu psychologie ťrn de siěcle) rozp|fvající se v nepo-
rozumění a odcizení. - Tri oddíly po intermezzu - Smutky pe-
ripatetika, S rozpitvanymi nervy, In urna perpetuum ver - jsou
zaměŤeny k společens(fm vztahrim; zachycusí je v souhrnnych
charakteristikách Vídně, Terstu, Benátek azejména Prahy. Všude
zdrirazřuje Sova malodušnost, nízkost a pŤíživnictví měšťácké
Evropy chystající velkou válku. Rozhoňčen1i pamflet se tu stŤídá
s pasážemi citově exaltovanfmi. HoŤkfm komentáŤrim podrobuje
mluvčí soudobou českou politiku, jejíž bezperspektivnost není s to
piekonat ani malověrná mladá generace. VykoŤenění lidé sledují
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svmbolismus, kten.f se vyhranil v následující Sovově sbírce VY.
riouŘBNp SMUTKY. V souvislosti s touto sbírkou by|aZ|ome-

ná duše nejčastěji komentována a hodnocena.
Sovova báseř je věrn1fm vyslovením vyostŤeného nekonformní-

ho cítění Sovovy generace' hledající na vlastní pěst a v relativní du-
chovní nezávislosti orientaci v nenadále zkomplikovaném spole-
čenském životě konce století. Sova tu zcela opouští nedávno ještě

bezv1fhradně panující ideál uhlazené vnější formy a pŤedkládá tvar
záměrné nedopracovan ; jeho mezerami se otvírají pŤímé prrihledy
do duševního dění dosud nezavršeného a otevŤeného pŤíštím vol-
bám a rozhodnutím. Báseř tak zapadá do myšlenkového kvasu
v polovině devadesátlch let, jak se projevil zejména v manifestu
České moderny, kter'.f Sova v roce vzniku Z|omené duše spolupo-
depsal. - První vydání básně vyšlo autorovlm vlastním nákladem
a s rozhoŤčenou pÍedmluvou (později vypuštěnou) demaskující
oficiální nakladatelské podnikání, jež podle Sovova názoru diskri.
minuje nekonformní literaturu. Téma zápasu umělcri s nepŤízniqf-
mi hmotn mi poměry a jejich vykoŤistbvání podnikateli kultury,
rozvinuté ve smetanovském intermeznl i v pŤedmluvě Z|omené
duše, bylo pro Sovu i nadále aktuální a vyvrcholilojeho básni Sloky
spisovatelttm (|92|), patetickou proklamací nezávislosti umění. 

-mc

Zlomky epopeje - Jaroslav Vrchlick 1886
Už shoda titulu sbírky se souhrnnlm názvem historického cyklu,
v němž chtěl Vrch|icky zaznamenat epicko-reflexívní formou obraz
duchovního života lidstva od nejstarších dob až po současnost (viz
DUCH A sVĚD, svědčí o tom, že tento soubor veršťr tvoŤí jeden
z podstatnlch článkri básníkova vfvoje. A je jím také proto, žeprá.
vě zde v motu ke sbírce básník rozyádi poslání celého cyklu.

Vznik souboru je vymezen léty 1883...-1886, ale sbírka pŤináší
i verše, které básník časopisecky zveÍejnil už v roce l88l. Vedle
mota kniha obsahuje Prolog a Epilog amezi nimi proud vnitŤně ne.
členěnlch veršri, jen povšechně Ťízen! chronologií dějin' Tematicky
se sbírka pŤimyká k několika okruhrim (mÝty, antika, orient,
evropskf stŤedověk' piítomnost a české látky historické i soudobe);
její žánrovou podobu určují pŤevážně epické verše, ale objevují se
i reflexe a lyrícká čísla. Jde tedy o dosti r znorodou sbírku,jejíž ráz
utváŤely nejen m1fty a historie, ale často i vltvarné umění (verše

jen osobní prospěch a zapomínají na svrij národní privod a rikol.
lot."- hrdina.to vše prožívá osaměle, bolestně, skoio neuroticky.
Rozšiňuje se jeho sociální zkušenost (možnost k tomu mu dává
i jeho riňední práce - podobně jako tehdy Sovovi jeho místo v zdra.
votním oddělení pražského magistrátu) a sílí vnitŤní nesoulad z roz-
n9r.umezi mravní povinností a nicotnymi možnostmi společenské
aktivity, na intenzitě nab1fvá i jeho plicní choroba. V závtrečné me-
ditaci nad kolébkou pŤítelova dítěte se hrdina v situaci blížící se
pŤedčasné smrti zcela upíná k budoucnosti: snad v ni načas pŤestal
věčit jen pro.svo.u netrpělivost s q|vojem pňíliš pomalfm, ale pŤíští
generace se bude moci právem vysmát jeho zoufalství. - Ťoto
finále odlišuje knihu od četn ch literárnich zpodobení citové vÝ-
chovy mladého muže, kter:1i obvykle na konci hledá modus vivenái
se' společens(imi normami, proti nimž se privodně bouŤil. Po
takovém smíru není u Sovova hrdiny stopy - jedinou jeho vlastí
zristává budoucnost. Ve své vzpurné bezmocnosti .. páaoua .'c.
!!"'y* '.z|r!e9nfm lidem. ruského románu; v benátské epizodě
Zlomené duše je skutečně jmenován hrdina Turgeněvova ií"d,,-
(,r7 a|9 i ten polemicky: Insarova, také smrtelně chorého' prostŤe-
dí Benátek uklidřovalo, nesmiiitelného hrdinu Sovoví jltri i"ok novému odporu. Palčiv! zájem o osudy společnosti a touhá po její
proměně tuto duši ,,zlomenou.. odlišuje i od ,,umdlen ch.du'ší...
(Garborgriv dobově proslul román) dekadentní literatuiy z konce
století.

Rych$ q|'voj poezie i samého Sovy v první prili devadesát1fch let
se vepsal do Zlomené duše napětím mezi ruznfmi uměleck1fmi me.
todami. Svou epičností, kritick m realistick1|m zpodoben-ím Ťady
p.ostav utápějících se v malosti, sv rn ne obrazn,lmjazykem i záběry
všední venkovské i městské skutečnosti se skhdba žejména ve sv]Ícír
9ry4:| oddílech podobá dílrim J. S. Machara (nápň. MAGĎA-
LENA). PŤipomíná je í tím, jak prokládá text ideov8 vyhrocenfmi
komentáŤi, v nichž se ruší rozdíl mezi postavou, vypravěčem pŤibě-
hu a autorem díla, ale zde jsou zŤejmé už i rozdíly proti Macharovi.
Drsn;f ner1fmovan;Í jamb pŤechází v poslední čásii skladby ve voln1|
verš. Je to na místě, kde hlavnjm Sovo',n.|m cílem není posiižení dějá
a prostiďí v jejich piíznačn1fch jednotlivostech a kd-e do popŤeáí
vystupují patetické, souhrnné' citově vyostŤené reflexe o sku-
tečnostijako celku, nazírané ve v vojové perspektivě: sen zpŤítom-
1tyje olrysy budoucího světa a tak ruší čásovbu následnosi, a s ní
i běžné formy reálného zobrazení; skutečnost je postihováía syn-
teticky' V tom všem, a také v citové zraniteinosti vypravěčďvě'
v jeho invektivách, v jeho básnicky zcela originálním, riryvtovitém,
r".fbušném vnitňním monologu se projevujé sociálně ďrientovan1i
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k tvarnfm ďlrim), osobní vyznáni' pŤíležitost i náhoda (napŤí-
klad sem vstoupily sbory z Hippodamie, které básník pŤi pŤepraco-
vání této tragédie vypustil).

V motu se Vrchlick! vyznává, že je sběratelem zlomkri ,,zepopeje
žalu, krve, bídy.., stiepri, na nichž ,,slzí rmut se blyští neb slabf zá-
blesk lepší doby pŤíští... Pokládá se za pouhého vykladače bolestí
jedince i lidstva, vždyé veškerá poezie nedělá nic jiného, než že
,,v souzvuk sbírá, co pod hvězdami jásá, kvílí, nnirá,,. Na moto
pŤímo navazuj e Prolog, obsahující ristňední programovou reflexívní
báseř nazvanou Poezie. V monumenta|izujicim pŤíměru poezie
k ptáku, povznášejícímu básníka na svjch kŤídlech, je vyjádien
hold osudové moci poezie, která básníka strhuje i proti jeho vrili.
Podněcuje ho k tomu, aby naslouchal burácení času, noŤil se do mi.
nulosti a oživoval to, co probouzelojeho hněv, vzněcovalo ho svou
krásou, budilo v něm touhu po pravdě a dobru a co posilujejeho
pŤesvědčení, že ,,najdem vposled ztraceny táj zase,,. Víra, že lidstvo
dospěje k lepší budoucnosti, spolu s vyhraněnou pŤedstavou hie-
rarchie ávotních hodnot tvoŤí také nejobecnější myšlenkovou osu
sbírky.

UŽ v Prologu se básník pÍiznává, že chce ve sbírce zazramenat
pŤedevším to, co rozechvívalo jeho duši. Skutečně také pásmo
zdánlivě neosobních mftri a historickfch pŤíběhri, lyrick1fch mo-
nolog i reflexí prostupuje subjektivita, která se odhaleně projevuje
v reflexích i v lyrick1ich partiích, méně zjevně, pŤesto však určitě, i
v historick1fch pŤíbězích, které básník nikdy jen prostě nereprodu-
kuje v jejich literaturou či historií ustáleném podání, ale které pŤi-
zprisobuje a pŤetváií podle svého citového zaujeti. Proto také pŤed
vlastními historic(fmi ději dává pŤednost m;|tu, legendě, prostě
tvarrim' kde mriže volněji projevit své stanovisko a rozvinout

tvrirčí fantazii. Tento subjektivní, citově podložen1f soud se stává
v1fraznějším jednotícím prvkem sbírky než sám pŤevládajici žánr
historické epiky; v tomto soudu se projevují i básníkovy vnitňní roz.
pory, které později tolik dráždily básníkovy kritiky' shledávající
v nich názorovou nevyhraněnost a eklekticismus. Tyto rozpory
byly projevem měnícího se básníkova naladění v okamžicích tvor-
by. Platí to obecně o celém cyklu, jenž neustále kolísá mezi opt!
mistickfmi v1fhledy a pesimismem, mezi vírou a skepsí, a konkrétní
projevy tohoto kolísáníjsou patrny i v této sbírce. Jestliže v Prologu
poezíe povznáší člověka-básníka až takŤka k titánskému nadosob-
nímu poslání, pak v následující básni (Symfonie živlú) Se toto po-
zemské určení člověka vymezuje v konfrontaci s vladaŤsk1fmi pŤi
rodními živly krajně skepticky jako ,'Nic z ničeho jdu v nic... Hned
poté však je starozákonní Noemriv pŤíběh proměněn v adoract zá-
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zračného, nezničitelného života, kter;f si Noe vyvzdoroval i proti

Jehovově vŤ i (Píseř života).
PŤes toto protikladné oceĎování lidského života existuje ve sbírce

Z|omky epopeje určit]Í vyhraněnf hodnotow Íád' Podněcuje bás-

níka k rozličnlm variantám oslav života' ženy' lásky a krásy
v osobních lyricklch vyznáních (Venus Verticordia), ve vyznáních
historicky stylizovanlch (Píseů truba ira) i v pŤíbězích z antlky
a stŤedověku (Štěstí Adonisovo, Herodice, Hadi v rúžích, Abelard
a Heloisa aj.). Do stŤedu světa klade básník lidské srdce (Legenda
srdce) a dáváanticklm hrdinrim pět hymnus na slunce. Na piedestal
stavípoezii a její tvrirce, aťužje to antická SapfÓ, tragédovéAischy-
los' Sofoklés a Euripidés (Smrt tragikú), aé Petrarca, kterf vlastní
smrt prožívá jako triumf p oezie (Poslední triumf Petrarkin), ptávě
tak jako geniální jednotlivce, kteÍí osvětlují tmu a stávají se první
obětí světla (Faust v Praze). oceřuje i lidskou pŤirozenost a hrdost,
která se nezastaví ani pŤed panovníkem (Cid v klidu).

Avšak Vrchlick1f není ve Z|omcich epopeje jen oslavovatelem
určit1fch životních hodnot. Stává se také kritick1|m soudcem lidstva.
Pohrdáním provázi tyrana, kteqÍ pŤihlíží, jak zajatci jdou hrdě
v stÍic smtti (Z aj at c ); za or gíemi fu manri, jásajících nad potlačením
vzpoury otrokri vedené Spartakem a krutě potrestané šesti tisíci
kŤíži' vidí ňadu dalších, které čekají lidstvo, než dosáhne svéhojitra
(Sp ar t ak us); odsuzuje zpupného Kaligulu, ponižujícího deputaci
Židri, právě tak jako masakr bezbrannlch kacíiri, kter! uspoiádali
v Bretani feudální páni (Eon z Hvězd; zde mrižeme sledovat, jak
Vrchlickf pŤetváÍí nejen starozákonní pŤíběhy, ale také historické
skutečnosti - Eon nepadl v boji, ale zemŤel ve vězení - a mytizuje
je - hlava padlého Eona vržená do propasti se zača|a vznášet
k hvězdám); stíhá krutost orientálních vládcri (Spravedlnost,
Moudrost života) a rn.fčitkami svědomí dává pronásledovat špa-
nělského Filipa II. za jeho neslavné činy (Zpověď vlkťt). lak se pak
epopej blíží současné době, básníkovy kritické soudy nab;fvají na
ritočnosti a temperamentu. RozhoŤčení nad suroq|mi praktikami
kolonialismu pÍecházi až v odsudek pňítomnosti, která se pyšní
vzdělaností a svobodou a pŤitom ke svému cíli jde ,,krve proudy..
(Civilizace, Ghazi). Zde také nejotevieněji proniká do epopejních
obrazri básníkova subjektivita: patos opovržení je zde stejně siln1f
jako patos Vrchlického nadšené obhajoby tvrirčích duchri a jako
patos osobních rítočn ch polemik s básníkovfmi kritiky. Nad
mrtvlm Euripidem, roztrhanym psy, klene paralelu mezi zuŤiv1fmi
chrty a kritiky pln;fmi žluče a zasypává je invektivami. V Euripido-
vě osudu pak shledává společn! ríděl těch, ,,kdoŽ tv rčím kŤídlem
tknutí cestou / neschridnou kráčíme k ideálu.. (Smrt tragikit).Ito-
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nic\fm pošklebkem pak stíhá své kritiky v básni Faust v Praze: na
Fausta vyvolávajicího minulé děje pokŤikují diváci, že ,,chceme lát-
ky domácí.., ohlas to vftek, které vriči Vrchlického ran1fm verš m
vznesla na pŤelomu sedmdesátlch a osmdesátfch let konzervativní
část kritiky soustŤeděná kolem časopisu osvěta. obviřovala bás-
níka,že pÍeh|iži potŤeby národního života a věnuje se pŤevážně ci-
zimlátkám' Jakoby v odpověď zaiadl| sem Vrchlickf několik di.
thyrambickfch básní oslavujících rodnou zemi' její pŤírodu (Čechy,
Jitro na PetŤíně) i historii (PŤi obnovgní sochy Bruncvíkovy pod mos-
tem Karlovym, Koruně sv. Václava)..Tyto.verše vesměs vyznívají
vírou v lepší budoucnost národa' ale také skepsí k jeho pŤítomnosti.
V básni Cepy a kladiva se autor pŤed nevlídnou pŤítomností uchy-
luje ke snu, v němž oživá jeho milované antické Řecko bušením
kyklopis\fch kladiv; nad ně však vyniká ,,nejkrásnější báseř lid.
stva hŤeby v lebky vepsaná..' zvuk husitskjlch cepťr. V apostroÍě
české písně básník vyjadiuje piání, aby i jeho verše s ní souzněly.
Sbírku uzavfuá Epilog, slavná báseÁ Nemesis, vz!,lajici spravedl.
nost, o níž snili velcí duchové minulosti, k soudu nad lidstvem, a to
i za c,enu krvavé revoluce: v ní básník shledává budoucí Zoru lid.
stva. Hledíproto k spravedlnosti s nadějí, neboť,,kdo dob4f, neleká
se tvého soudu; / já aspoĎ, krok tvrij až uslyším, v hrobě / se po-
zvednu a žehnat budu tobě!...

Ač Vrchlick! odkazuje jako ke vzoru své tvorby k české písni,
jeho verše zde nemají písřoqf ráz. Zv|áště pro Svou epiku si básník
již dÍíve vypracovaljisté ustálené postupy, které se projevují i v této
sbírce. PŤedevším pravidelné metrické schéma, nejčastěji pětistop1f
qfmovan1í jamb s žensk;fm nebo stŤídaqfm zakončením, dále zd -
raznění větné intonace, které vede k oslabení vfznamové stránky
slova (pro to jsou pŤíznačné četné pleonasmy, tautologie, zeugmata
i vyšinutí zvazby). Tato větná intonace dosahuje prostŤedníctvím
inverzí, periftázi a parentezí a pňi zautomatizování intonaoe veršo.
vé značné variability, a to zvláště na konci verš (ve veršov1fch ka-
dencích); stává se zdrojem pateticky vznosného projew. PŤitom
i sem doléhá básníkriv zájem o rozličné strofické ritvary, kterj na-
cházel své uplatnění zejména v lyrick1ich sbírkách' Z anticklch fo-
rem pojatlch pŤízvučně tu najdeme sapfickou strofu (Sapff)
a strofu alkajskou (Antinous), z románsk1fch kaucÓnu (PŤi obnově
sochy Bruncvíkovy pod mostem Karlovjlm, Koruně sv, Václava).
V pŤípadě sapfické strofy a kancÓny jde o zÍejmy pÍíznak sbližování
s lyric[fm projevem, kter1Í se i v epick ch verších sbírky nejzŤetel-
něji uplatřuje v podobě obměřování jedné pÍedstavy v několika
verších i v celé stroÍě; to souvisí i s v1Írazně reflexívním rázom této
epiky.
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I když sbírka Z\omky epopeje se zpravidla ňadí k té části stejno-
jmenného cyklu' ktery pŤináší básníkovu drobnou epiku, touto
reflexívní složkou se sbližuje s knihami, tvoŤícími myšlenkovou
osnovu cYklu. zP

Zpévy páteční . Jan Neruda 1896
Poslední a již nedokončenou Nerudovu sbírku tvoňí deset básní
časové lyriky, které po básníkově smrti pňipravil spolu s J' Vrchlic-
kfm k vydání první editor Nerudovych spisri I. Herrmann. Titul
sbírky, vyjadŤující utrpeuí českého národa pŤípomenutím Velkého
pátku, dne ukÍižování Krista, je Nerudriv: sedm z těchto básní neslo
pŤi časopiseckém zveňejně ní označení Ze Zpěvi pátečních, jen osmá
a nejstarší, Ukolébavka v ánoční,vyšla roku l 88 l bez bližšího určení.
Dvě zb1f vající, M oj e b ar v a č e r v e n á a b í l á a J en dál, 1sou pÍíležitostné;
první vznikla k slavnosti odhalení pomníku K. Havlíčka v Kutné
HoŤe roku 1883 a druhá. otištěná roku 1886. tvoŤí součást slav-
nostního čísla Národních listri k jejich pětadvacetinám. (Tato slav-
nostní funkce nedovolovala obě básně pii zveŤejnění blíže charak-
terizovat, právě tak jako báseĎ Ku vzkŤíšení!, otištěnou roku l883
ve Vánočním albu, která se titulem i tématem těsně pŤimyká ke
Zpěvrim pátečním, ale kterou editoŤi v době pŤípravy sbírky ne.
znal| takže z&stala navždy mimo knížku.) Není proto jisté, zam5í-
šlel-li Neruda zaÍadit i tyto básně do chystané sbírky. Jejich per-
spektivistické vyznění podnítilo J. Vrchlického k domněnce, že na
bolestné básně Zpěvri pátečních měla navazovat druhá část,Zpěvy
Bílé soboty, verše muŽné síly a jásavého triumfu. To by potvrzoval
i dvojlist v podobě obálky v básníkově pozristalosti s titulem Verše
časové. Je možné, že tento obecny titul měl obsáhnout jak Zpěvy
páteční' tak verše, o nichž Vrchlick1i mluví jako o Zpévech Bílé so-
boty. A nasvědčovala by tomu i báseř Ku vzkžíšení!, Vrchlickému
ještě neznámá, o které nikdo z nerudovsk ch badatelri nepochybu-
je, že patÍi k souboru Zpěvi pátečních' a jež svlm titulem, apela-
tivním rázemi rozváděním motivu vzkňíšení národa tvoŤí rovněž
protějšek veršri pašijov1|ch a pŤechod od obrazri národa trpícího,
kŤižovaného, k národu vítězícímu: ,,Kdo se tiese, hrom když bije,
- pro věk ztracen, vržen k trouchni: / . . .neníjara bezhiímání, f ne-
ní cesty mimo krví / ku vzkŤíšení, ku vzkÍíšení!..

Ve Zpěvech pátečních vytvoňil Neruda zcela osobitou poezii ča-
sovou. I ona iako všechna dosavadní česká vlastenecká lyrika od-

Z|omkv enopeie _ Jaros|av Vrch|ick1yí
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povídá na soudobÝ stav národa a jeho postavení uprostŤed jin;fch
národri. Piitom se neváže najakékoli konkrétní události českého
politického života, i obě pŤíležitostné básně mají zobecĚujici rán
a všestranně pŤesahují podnět, kter;fje vyprovokoval. Pňi vší obec-
nosti se však tato lyrika nerozplfvá v abstraktní vlastenecké réto-
rice. Její nevšednost a váha záleži v osobních, niterně hluboce
procítěn;fch a vnitŤně pravdiqfch vyznáních. Vznikl tak vlastně je-
dinečnf druh subjektivní lyriky, která v drobnfch, ale obsažnlch
nápovědích pŤipomíná klíčové okamžiky života lyrického subjektu;
vypovídajíc o charakteru intimně prožívané lásky k rodné zemi
podávázároveř obraz osudri národní pospolitosti, pojednává ojejí
pŤítomnosti, minulosti i perspektivách. Jestliže subjektivní vztahy
vyjadŤuje tato lyrika v upňímnych, otevien1fch zpovědích, pak osud
národa zachycuje formou rozveden1fch pŤirovnání, paralelism ,
antitezi i parabol, k nimž poskytuje látku, jak také naznačuje titul
sbírky, opět jako v BALADACH A ROMANCICH kňesťans{f
mftus. oba postupy se pŤitom někdy prolínají i v jediné básni.
Monumentalizující patos, kten.Í takto vzniká, je za|ožen na
schopnosti básnického obrazu konfrontovat mftus se soudob5ími
proátky; subjektivní prvek piitom zbavuje tuto monumentálnost
odosobněné racionálnosti, vtiskuje jí silné citové zabarvení.

obě piíležitostné básně pouáli editoŤi k rámcování sbírky. Její
vstup obstarává hymnická havlíčkovská básei Moje barva červená
a bílá, jejiž název je pÍevzat z Havlíčkovy básně Moje píseů (,,Moje
barva červená abi|á, / dědictví mé poctivost a síla..). Vcelku kon-
venční pŤedstava českého národního praporu plápolajícího na žerdi
ve větru inspirovala tu básnickou hru se symboly dvou protiklad-
nfch barev (barva života a barva smrti), od nichž se odvíjí proud
asociací, jež stejně kontrastně usilují vystihnout minulé děje náro-
da,jeho charakter i pfftomnost a nakonec i naděje vkládané do ná-
rodní budoucnosti až k závěrečnému pŤání: ,,buď v Čechách bíl!
den a plno r ží kolem... V básni se spojily oba pÍíznačné postupy
sbírky: osobní vyznáni, které se stupřuje až v pŤedstavu ideálního
českého národa uprostŤed lidstva' a rozvíjení vychozí pňedstavy
dvou sváiících se barev v Ťadu ve své obsáhlosti jedinečnfch obra-
zi. I záv&ečná báseĎ Jen dál! je hymnického rázu, a|e zpracována
zcela odlišně: pŤedstavuje patetickou, na Ťečnickém stylu založenou
vfzvu k aktivitě, která by se v boji za lidskou volnost nespoléhala na
slavnou minulost národa a nebyla podlamována vymluvami na
nepŤízeř doby. Účinnost básně, jeído Ťečnic[fch gest promítá
prvky bérangerovské šansony s refrénem na konci kaŽdé strofy,
zá|ežive variabilitějednotliqfch slok, v nichž se snášejí drivody na
podporu této wzvy.
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Mezi obě rámcové básně vložili editoŤi vlastní páteční zpěvy. Ale
ani ty všechny nevyznivají bolestnou elegií nad strastmi národa.
Ztéto toniny se zvláště vymykají verše, v nichž do popÍedí vystu-
puje subjektivní konfese. Nad líčením utrpení národa v nich pÍeva-
žlje obraz citoqfch pout vížících lyrickf subjekt k národu' a tedy
verše, jež podávají pŤedevším obraz tohoto subjektu. Zde nejvy-
razněji také vystupuje norn.| rys této Nerudovy lyriky. Citové pouto
se v těchto básníchjevíjako trvalé, pevné a neměnné, a to, coje pod
jeho vlivem v pohybu, je subjekt sám, podrobující sama sebe v se-
tkání s milovan;fm národem autokritické ana|yze. Byla to láska
k vlasti a obava, aby vlast neznevážIl, co sehrálo rílohu strážného
anděla a zacluán1|o básníka pŤed |ídskfm selháním (v básnt Anděl
strážce, která až v závěrečné pointě dešifruje mytickou postavu
strážného anděla v pŤeneseném vlznamu lásky k vlasti). Tatáž|ás-
ka pomohla lyrickému subjektu piekonat nejtěžší chvíle ávota
(smrt matky i milé): v básni vybudované na folklÓrní antitetičnosti
je vyvrácení v..fchozích charakteristik národa jako chudého, všemi
pŤehlíženého ,,prokletého cikáněte.. spojeno s vyznáním, že vše
|ze pÍežít, jen,,tebe bych, národe, tebe bych nepíežil!.. (Ldska).
Avbásni Za srdcem! se mluvčí pŤímo pŤiznává, že jeho pocity se
proměĎují podle situace lidu: ,,Zda jindy duše moje blahem qfskla,
l nežkdyžtvélíce, lide' samy nach a smich, l azda|ljindy slza do oka
mi vpryskla, l nežkdyž tě ruka vraha bídně tiskla?... BáseĎ rozvádí
motiv užitjl už Neruáou v KNIHÁCH vERŠŮ o srdci skotského
krále Roberta, jež měl hrdinn1í Douglas pŤenést do Svaté zemé, a|e
jež se stalo symbolem Douglasovy statečnosti v boji s Maury, se
kteďmi se skotsk;f hrdina na své cestě srazil. Analogicky nabízí
i lyricky hrdina své srdcejako podněcovatele hrdinství v budoucích
bojíclr rrliroda s jeho nepŤáteli.

Poslední vrstvu sbírky tvoŤí vlastní pátečnízpěvy, obrazy utrpení
národa. I sem zaléhá osobní zpověď' Báseí Ecce homo rozvíji na
protik1adudvouveqfkladnískŤínizahlédnut1fchobraz
čeného Ježíše a Když na lid česk padla perzekuce - kontrastní pa-
ralelu ideálu a jeho trpké rea|izace. Nakonec se k nim pŤipojuje pa-
ralelismus další: lyrickf subjekt tu rekapituluje své mladistvé ídeály
a to, co z nich zbylo. V ostatních básních se riloha lyrického sub-
jektu omezuje jen na autorsk komentáŤ rozvíjenlch paralel k mo-
tiv m kňesťanského m1ftu a husitské tradice: matku Vlast a jejího
syna Národ personifikuje matka s mrtvlm synem na Kalvárii
(Matka sedmibolestná), hoŤk1f osud českého národa pak stará krás-
ná báje - podobenství o Kristovi' jenž se každodenně znovu obě-
tuje v lesní kapličce. Titul básně V zemi kalichu je sice vyvolán pÍed-
stavou Cech obklopenfch horami, ale obsahuje v sobě i narážku na
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husitskou minulost. Konečně kontrast vznešené minulosti a ma-
látné pŤítomnosti postihuje paralelismus strnulé africké krajiny,
kterou prošel lev zanechávaje ji v němém ustrnutí, a teskného ticha
v Čechách, kudyjenjednou kráčel národ lev a dosud všichntciti,že
,jsme zde ve lví Ťíši.. (Ve lví stopfl.

Uloha kŤesťanského mltu ve vlastních pátečních zpěvech je již
poněkud jiná než v BALADACH A ROMANCICH. Jestliže tam
š1o hlavně o oživení pŤedstav už zakoŤeněn;fch v lidu, zďe dochází
k aktivnímu využití m1ftu k obraznému zv!ruzněru osudri vlasti
a pŤedevším k zdriraznění osobně prožívané bolesti nad tímto osu-
dem' Proto také nevzniká rczpor mezi aktualizací tradičního
kŤesťanského m;ftu a odkazy na husitskou tradici. obojí má totiž
stejnou funkci a obojíje chápáno ve svém sociálním dosahu. U hu-
sitství je to zjevné, u m tri to pŤímo dokládá nejstarší báseř sbírky
Ukolébavka vánoční, v níž Jezu|átko ,,chud1fch lidí chudé dítě.. se
stává symbolem svobody lidstva, jak se to zhusta dálo v ideologii
demokratickfch a utopick ch proudri 19. století.

Zpěvy páteční' Nerudriv odkaz národu, zristaly nedokončeny; je
to však torzo, které nov m pojetím časové poezíe, vyvžitim roz-
mani|!'ch forem rozvit1fch pŤirovnání i osobním citov1im prožitkem
stvoŤilo nov'.f patos, jehož vliv je patrnf už v parabolické politické
poezii Macharově i v sociálních verších Bezručovych, kter1i však -
jak svědčí četné ohlasy i citace v poezii Horově, Halasově, Seifer-
tově i Neumannově, vzniklé v politicky vypjat1fch chvílích -
natrvalo poznamenal veškeru českou politickou a sociální poezii.

zp

Ze|ezná košile .
Jaroslav Kolman Cassius 1938
Že|eznákošl|e patií ke skupině básnick1fch knih, jejichž zásluhou se
jejich autor, pŤedtím novináÍ pravicového bulvárního tisku a autor
literatury ovlivněné žurnalismem, zaÍaďi| už na prahu staršího své-
ho věku mezi vynikající básníky tŤicátlch a čtyŤicát1fch let' Hlavní
podíl na tomto pŤekvapívém uměleckém vzestupu má autorriv
obrat k tématu mládí a rodné venkovské usedlosti a básnická me-
toda využívající stylizace vzpomínky; tyto na první pohled běžné
zá|ežitostí pojal Kolman zcela originálně, neobyčejně dramaticky
a tak, že zkušenost mládí je tu nikoli reprodukována' ale nově tvo-

Železná košile _ Jaros|av Ko|man Casius

Ťena podle ryze básnickfch zákonitostí. Proto je zdrojem intenzív-
ního prisobení. V letech národního ohrožení se na tento tematick1f
okruh navrstvily motivy kolektivního zápasu o zachováni češství
a organicky s ním splynuly. Vznikla poezie monumentalizovaného
mužného postoje, ktery prostupuje intimní i sociální sféru života.

Řada básní prvého (nepojmenovaného) oddílu sbírky Že|ezná
košile patŤí ještě do staršího okruhu Kolmanovlch návratri k ven.
kovskému mládí, do návratri motivovanfch více či méně osobně.
Tak báseř Vzpomínka pňivolává zdávna následující vyjev: na
chodbě venkovského stavení, ,,kde bzukot brrryza zní,, , dívka krájí
pro malého chlapce chleba' ňízne se pŤitom do prstu a chlapec jí saje
krvácející ránu. Učinky aktu vzpomínání se projevují nikoli
v měkkém konvenčním oparu snivosti, ale v tom, že jednotlivé
uzlové body qfjevu vystupují izolovaně z luvajici okolní temnoty
zapomnění a ve svém zcela novém, neriplném propojení nab vají
latentně obrazné hodnoty. Běžná událost je pŤedvedena jako jeden
z uhrančivfch momentri zrodu lidské osobnosti a je ve svém priso-
bení nevyčerpatelná; v tomto smyslu žije i po létech. Právě takto,
v perspektivě děsu a očarování' vzrušujícího zážitku a otvírajících
se hlubin, pojal Kolman vzpomínkovou evokaci mládí v pŤedchoá
sbirce ovčín, s podobnou mámivostí jí dávázaznítiv Ze|eznéko-
šili, napŤ. v básni očistec lásky. A|e už rivodní báseĎ celé sbírky
programově ohlašuje pŤeměnu pŤedstavy domova z toho, co bylo
možno pŤirovnat k hnízdu, v dynamickou hodnotu, která žije dnes
a ted', v něco, co bije kŤídly a činem uniká zániku. Je to zrazenost
domova, to, že skutečny domov rodu je vyhaslf a opuštěnf, co činí
lyrickf subjekt svobodn1im a umožfiuje mu pochopit a vyslovit
dramatičnost nehmotného domova vzlétajíciho (báseř KŤídla do-
mova). Démonickfmi pŤísvity hraje obtaz domova v básni věnova-
né P. Bezručovi ( Básníku), kter;f ožilujepŤedevším vědomí hanby,
kšivdy a hněvu, ve SLEZSKYCH PISNICH spjaté s rodnym kra-
Jem.

Po těchto pÍedehrách proživá lyric[f subjekt v druhém oddílu
(lojmenovaném stejně jako celá sbírka) obranné vzepětí osmatŤi-
cátého roku. Těchto deset básní není obrazem jednotlivych stadií
krize; básně postihují - každá ze zcela nového, objevného hlu -
rrizné aspekty kolektivního zránik obrannému činu. Pojem domo-
va se Kolmanovi prudce rozšiňuje, ale nestává se proto abstrakt.
nějším, neboť je proživán stejně vášnivě a osudově jako pŤedstava
rodného domu v lyrice vzpomínkové. Tradiční vlastenecké symbo-
ly boje za nátod - meč, hrst hlíny, Že|ezná košile sv. Václava -
procházejí v prriběhu básně několikerlm pŤepodstatněním; ožívají
pŤitom nejen proto, že byly aplikovány na nové události, ale že sex

f;



životni zkušeností zkomplikovaly a zvrstvily, naplnily dramaticky
se srážejícími v!1znamy. Tak hrst hlíny, dosud básníkovi asociovaná
s pohŤbíváním (kdy ji pozristalí berou do dlaně), k ridiw mluvčího
v době ohrožení náhle zavortl'životem, ač by právě tď vlastně měla
uštknout dlař jako had a vfronem jedu kŤečovitě semknout pěst
i srdce v tvrdost balvanu; nejvíc se prodlévá právě u této piedstavy
-jaká by hlína podle očekávání měla b!t' a není (Hrst země).Po-
dobně v titulní básni motiv železa napŤed odkazuje k podkovám
sbíran;im pro štěstí, a ty jsou zas metaforami pro ,,twdá slova..
na|ézaná na cestách dosavadní Kolmanovy poezie. Teprve v kon-
|ro1taci s tímto vstupním vjznamem, tentokrát ve vy}namu nej-
krajnějšího odhodlání k boji, je v závěru že|ezo, železná košiie
zbrojí národního zápasu' kteqf všechen kov spotŤebuje k zabíjení
nepŤátel; i zde však zristává dramatická dvojznačnost železná-ko-
šile se na okamžik stává i děsivou žhavou mŤíží muk. navlečenou
na tělo, znakem planoucího hněvu a uzamčení všech slov (od slov-
-podkov báseř začínala!) do klece mlčení.

Vášnivf prožitek nastávajícího zápasu je pro Kolmana o to
konkrétnější, že jako jeden zmá|aautorri veršri r. 1938 mohl a do-
káza|zač|enit do své poeziezailttouzkušenost vojáka první světové
války. Válka, která nastává ted je proto pro něho drivěrně znám1irn
a zároveř děsiq|lm pŤízrakem chystanéh o zabíjení,utrpení a ničéní.
Srovnává ji s tou minulou, mj. také v tom, že jeho geneiace pŤed léty
bojovala v cizích zemich, ale nové pokolení vojákri budě dfchat
pach krve v krajině domova - nebude proto už vystupovat v riloze
štvancri, ale jako mstitelé své vlastní sežehnuté zemé (My a ty ).
Spolu s pŤíštím vojákem prohlíží lyrickf mluvčí místa iodného
kraje a rozeznává v nich rikryty' stňílny, scenérie nastávajícího
hrdinství a snrÍi (Tentokr t tady).Takové vidění dává Kohánovi
pocítit dobové situace jako skutečné rozhodujíci okamžiky vlasti
a jejích synri, okamžiky vyzyvajicík mobilizaci všech sil, vytváŤející
osud ( UdeŤila hodina). Autor zároveř sám sobě hluboce ujasnil, že
jedinf lid je možn1fm nositelem záchrany národa: v zástupu kŤičí-
cím vlastenecká hesla pozoruje tňi muže, rolníka, dělníka a básníka,
kteŤí mlčí, protože vlast pro ně není heslem, ale životem práce (a pro
dělníka i ocelovou pastí vykoŤiséování), podnětem vzpoury, oživo-
vatelkou srdcí - a právě tito muži se budou bít nejstatečněji (TŤi
muži a jedna věc). Toto demokratické stanovisko není v rozporu
s romantičností básníkova postoje, i když driraz na nitern svár
vytrhává jedince ze zástupu a morální problém doby staví do
osvětlení heroického individualismu. - Verše Že|ezné košile byly
dopsány v záŤí 1938; ohlas mnichovské kapitulace už v nich není, je
to poezie shromaždbvání sil k obraně' Tragick1f tÓn sbírky zazněl

Žebzná kďi|e - Jaroslav Ko|rnan Cassirrs Žut.^,l tošil. _ Ju.sh ffi

silněii, když ji brali do rukou první čtenáŤi - už s vědomím, že síly

bvlv pro tuto chvíli shromažďovány nadarmo. Další akty národní-

ho.diamatu se odrážejí v následující Kolmanově sbirce Hromnice
hoŤí (|939) a v dalších jeho verších válečnfch.

Druhé vydání Že|ezné košile (1947) se značně liší od vydání prv-

ního; autor je pojal jako'l".|bor své občanské poezie zprvniválky a
z pŤedvečera vátky druhé a text mnohlch básní - zpravidla s ne-
gativními drisledky - pŤepracoval. mč

Života bído, pŤec tě mám rád -
Fráin Šrámek 1905
První autorova básnioká knížka. Do její atmosféry zasvěcuje
rívodní báseĎ s piíznaěn1fm názvem Blizko konce, jejíž lyrickf hrdi-
na, ,,ani hŤíšďk, ani spravedlivÝ,, , ,,tu|ák jara.. se hlásí k hoŤké re.
zignaci (,,blínem zraje to, co kvetlo krví..), k vědomí jediné životní
eventuality - cesty ,,do močálri, do baán... Znechucení, ironické
skeptické gesto - které se tu napáji i z literárních plamen , z ob|i-
bené četby pŤelomu století (iluze a beznaděje hrdiny Turgeněvova
románu D m, trpká anatlza lásky z Tolstého Kreutzerovy sonáty,
ozfvá se i Wildova Balada o žal Ťi v Readingu) - prostupuje vše-
chny roviny hrďnova postoje k životu. Poznamenává jeho aktivitu
citovou v ritržcích milostnlch piíběhti, v nichž je láska nahlížena
jako navždy ztracená a uplynulá, aé již smrtí milenky ( A umŤela,
Pohíbím ji v neděli), nebo - již jednoznačně mimo klasická po.
etická schémata - banálním vyvanutím někdejšího citu (Návště-
va). Na místo ,,romantické.. věrné a vášnivé lásky, všespalujícího
citu se dostává láska-epizoda' okázale tělesná (,,dobŤe líbám, koušu
taky..) a stále plně neuspokojující ',hlad Srdce... Scenérie této lyriky
jsou nejčastěji melancholické zešeňelé interiéry - za deště, večer,
v noci, nebo prostŤedí města či ještě spíše pŤedměstí. Celkové zne.
chucení pierustá v jednoznačně vyjádŤen;f aktivní odpor vriěi so.
ciální skutečnosti, jejíž znevolĎující tlak je tu pŤímo symbo|izován
vojenskou mašinérií (Vojáci, Raport, Curriculum vitae), Lyríck!
hrdina ve své vnitŤní revoltě proti skutečnosti hledá kontakty s ji-
n1fmi vyvrženfmi (baladická báseř Ada, Minka, Marta) a s jinfmi
bouŤícími se (v básni Psi chorálužjednoznačně s hornickou masou
českého anarchistického severu) a zakotvuje Svou negaci ve víÍe
v naplnění zatím ještě velmi nejasně formulované pŤedstavy (Kus
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stavu společnosti' tak V sondách do nitra zoufajících osaměljch
duší. Postoj negující, spojen1f s postulováním potÍeby hledání no-
vého iádu, opouští naopak pole literárnosti a navazuje kontakty
s ne-literaturou, s lidovou písní (zvláštní rilohu z toho hlediska tu
hraje městsk! folklÓr) jakožto slohov m vyrazem kolektivity.

Zák|adní motivick]f pridorys sbírky je totožnj/ se syžety ranych
Šrámkovlch p roz, Sláva života (1903), Ejhle člověk (l 904) aj. a tvoŤí
tak vlastně jejich lyrick1f pandán reflektující jejich pŤíběhy v kus1ich,
sevňen1ich zlomcích stavri beznaděje, skepse a kocoviny. Yyraznéj-
šího kritického ohlasu se sbírka bezprostŤedně po svém vzniku ne.
dočkala a sám autor se později stavěl ke svym ranym veršrim sjistou
nedrivěrou (,,Nepočínalo to právě nejveseleji v těchto verších
a cestička odtud mohla se také stočit jinam, než kam dovedla..). Po
mnoha stránkách měla pŤechodn charakter: její antimilitaristické
verše a tvrirčí využívání lidové písně pÍedznamenaly následující
cyklus dvanácti básní Modrj, a rudy (1906), kter;f byl reakcí na
Šrámkriv konkrétní konflikt s rakouskym Státním a vojenskym
aparátem. Touha po nalezení Životního kladu a jistoty našla svrij
vyrazzvl'áště ve sbírce SPLAV (1916). ym

Žtznivé léto - Jan Zahradníček 1935
Žíznivé léto, čtvrtá básnická sbírka JanaZahradníčka, je rozdělena
do dvou oddílri; v prvém oddílu pňevládá lyrika s pŤírodními moti-
vy, druh! oddíl má spíše reflexívní, meditativní charakter. I když je
J. Zahradníček básníkem pevné kŤesťanské víry, jeho poezie není
v Žádném směru pouhou sakrální adorací; je v ní permanentně pŤí-
tomno silné dramatické napětí' Y Žíznlvémlétě, na rozdíl od pŤed-
chozích Zahradníčkov1fch básnicklch sbírek, uŽ nenalézáme bás-
níkriv zápas o poznáníbožíexistence, kter! byl v mnohém obdobou
onoho mytického starozákonního archetypu, jímž je boj Jakuba
s andělem. Tento zápas jako by byl dobojován, Zahradníček je
opňen o ,,tvrz víry,., a pŤesto je v jeho verších značné dramatické
napětí. Básníkova žízeĎ po něčem věčném (touto ,,Žízní..je také ins-
pirován název sbírky),jeho touha po absolutnu (,,I kdybych stokrát
Žii na této zemi, l vžďy více pít, Ó pít by chtělo se mi. / - Však co jen
bez konce, co vyčerpati ne|ze, f utišit m že drsnou žízeť'mou,, -

básei Žízně), se neustále stŤetává s piirozenou smyslovostí člověka,
jenž chce Žít pln m životem. ,,Mé smysly dokoŤán a z dálky nedo-
zírné l do vyhně krve duje v tryzni sirné - / jak o lilii opŤen o vás

krásného snu) o nov1ich vztazích člověka k člověku, které dovolí
vytvoňit i novou podobu lásky osvobozené od institucionálních
pout a lživ1fch konvencí (Naše svatební)'

Tak tu již dvojpÓlovost titulu konfrontující negact (Života bída)
s pňitakáním (pŤec tě mám rád) postihuje vnitŤní dvojpÓlovost celé
sbírky. Pocity rczignace, skepse a vědomí konce doprovázejícikaž.
dou reflexi skutečnosti se až paradoxně spojují se vzyváním život-
ního kladu. I tváň lyrického hrdiny je dvojí: je to skeptik, moderní
inteleknrál počátku 20' století, ale piitom ,,syn slunce.., ktery v sobě
nese ,,krásny sen.., ,,sen jeden rud ... Proti sociálním funkcím vnu-
covanym člověku v společenském organismu, proti psychickému
rozpadu vnitŤní integrity jedince, k němuž pod tímto tlakem do-
chází' jsou mobilizovány jakési až elementární funkce životní: svo-
boda pŤírodní, pŤedkulturní autenticity. V tom je atmosféra ,,fin de
siěcle.., která je tu místy patrná v postojích, tematice i obraznosti'
podstatně rozrušována. Proti stálosti, jednoznačnosti, normě, kte.
rou vnucuje jedinci sociální skutečnost, se prosazuje rozpornost,
nestálost, porušení norÍny. Nejvyhroceněji v prudkém blásfemic-
kém gestu strhávajícím z piedestalu tradiční společenská sankta:
ňád, disciplínu, oddanost ke státu (a k armádě iako ieho zkonden-
zované potlačovatelské síIe), vlastenectví (zv]ášie v básni V dalma-
tinské vinarně, kde nad s1i7r .,vlasteneck1,;ch srbsk;ich.. dristojníkri
s králem Alexandrem a královnou Dragou je kladen provokátivní
obraz zablté krásné Dragy jako žely), náboženství a jeho dogma-
tiku a konečně i manželskou lásku jako společenské instituce. Ale
normativita a pevnost sankcionizovanych obrysri skutečnosti ie
popírána i zevnitŤ - nazíráním reality jako nehotové, plně nedo-
povězené a také nedopověditelné, nejasné a vždy do značné míry
nesrozumitelné. Lidsk! prvek vnáší do ní nejednoznačnost, zachy-
cuje skutečnost zkratkovitě a v náznacích. V nesvobodě, kterou
skutečnost vnucuje, si subjekt vybojovává alespoĚ svobodu vnitŤní
sloŽitosti, rozporu a nepostižitelnosti. V žádném pŤípadě však již
nestojí mimo skutečnost, nenabízí místo ní žádnou jinou varian1u
- a nestaví se aristokraticky nad ni, aby nad pŤízemním jsoucnem
budoval prostory pro svrij dialog s Bohem a Světem' Je pohroužen
do nízké skutečnosti, do jejích ,,bažin a močálri..: pňes zBytky sym-
bolistní stylizace nezná osvobodiv1f pohyb po vertikálé směiem
k azuru. Zužitkována zristává tak pňedevším ta složka odkazu české
poezie konce století, která míňila k ata|yze vnitňní chandry jedince
a k postižení jeho odmítavého postoje vriči skutečnosti.

Dvě stylové polohy sbírky se prosazují i ve dvojím poměru k li-
teratuŤe. Analytick1f postoj lyrického hrdiny hledá literární spo-
Jence v soudobém evropském písemnictví - jak v realistické refltxi
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ho žáru letního dne. Sv1fmi četnfmi pŤírodními motivy nechce Za-
hradníček vyvolávat dojmovou barevnost, není v žádném pffpadě
tvrirce ímpresionistickfch nálad, vše pŤírodní se stává stavem nitra,
které proživá pŤírodu jako součást kňesťanské kosmogonie pádu
a vykoupení' ,,Rameno ohnivé do v!še voduváži, / stín dlaně Hos-
podinovy se v pršce mih, / kupí se oblaka nad lesri černou stráži, l
iak anděl vcházíš do všech skutkri svych.. (báseĎ Květná neděle).

JanZahradníček vstoupil do literatury na počátku tŤicátlch let
(sbírka Pokušení Smrti, 1930) pod vlivem básnického díla BŤezi.
nova. od BŤeziny pŤejal nejen noetickou hodnotu religiÓzně mys-
tického prožitku, ale také cit pro tvarovou architekturu básně.
I když Zahradníček ve sv..fch počátcích částečně splatil dluh bás-
nickému experimentování své doby (veršové schéma je zde velmi
nepravidelné ,vyna|ézavá asonance pŤevládá nad qfmem apod.), od
tňetí sbírky Jeí by (t933) je už v jeho tvorbě zÍejmá snaha po
hutnosti, což spolu se složitou konstrukcí pravidelného verše tvoií
charakteristickou podobu Za|tradnlčkovy poezie. Žíznivé léto -
spolu s jeho další básnickou sbírkou POŽDRAVENÍ SLUNCI
(1937) - pŤedstavuje vrchol Zahradníčkovy básnické tvorby.

lm

vím, / co odpovědět hlasťrm podsvětním.. (báseř Věnovdní). A bás-
ník, uvědomující si tento svár ,,duše s tělem.., v osobně konfesiiní
básni TÍicetilet7 hoŤce konstatuje: ,,Děravou oblohou se chladné
slunce dere, / s pokŤikem vrabcri znímé miserere / - dopola rozvi-
nut mrij ávot dále míjí... Harmonizovat a pňekonat tento svár m že
jedině pokora, s niž pŤijímá básník svrij lidsk1í riděl, a neokázalé
pŤimknutí k rodné krajině' k jejímu všednodennímu koloběhu sétí
a žní, rození a umírání. ,,A já - obrácen navždy k tomu jen, co jest
- / do tvého jásotujsem vešel na svou pěst. / Vše spočteno, vše zvá-
ženo i vymluvy už není, / stačí jen věcí několik zňejmfch jak světlo
denní.. (báseř SkŤivan v oblacích). Toto pŤimknutí se k rodnému
kraji, programově vyjádŤené v poslední básni sbírky Cesta domút,
kde se refrénovitě opakuje básníkovo toužebné pŤání ,,Ó cesto,
km1fmchodidlrim pňilni a veďmne.., má pro Zahradničkovu poezii
zásadnivyznam, Zatímco v jeho dŤívejší tvorbě bylo vždy coii sin-
gulárního, básníkovo drama probíhalo v samotě, což jenpodtrho-
valo jeho básnick;i subjektivismus,Žiznivéléto mění jěviště tohoto
dramatu, básník opouští ,,komrirku samoty.. a chce bft v souzvuku
se vším, č:ímžije piíroda a jeh-o rodn! kraj. Tento posun do světa
mimo vlastní já proměĎuje v Žízruvém|étuZa|tradručkriv subiek-
tivismus v niternost a je vyrazem básníkova poznání, že plného ži.
vota, po němž touží, nemriže dosáhnout v izolaci samoty, ale jen ve
společenství všech a všeho, čímje obklopen. Toto společenství ne-
m.&;že Zahradníček, věren svému světovému názoru, vnímat jinak
než jako společenství živlch a mrtq|ch, ob1fvajících ,,zem matku..,
kterou básník vzyvá v máchovsky laděné básni odkaz'

Zesi|ená objektivace Zahradníčkovy lyriky, zprisobená jeho za-
kotvením v rodné Vysočině, se vyrazně projevuje i v básníkově ob-
raznosti. Mizí abstraktní meditace, místo nich cítíme v básníkovÝch
metaforách a pňirovnáních nerozlučnou svázanost vnitňního pro-
žitkus pňírodně krajinnou realitou. Ve všech proměnách lyricliého
subjektu je ríčasten rodn1f kraj jako svědek básníkova zápasu
i součást jeho duchovního vzepětí. ,,Kraj mrazem strnulf se tŤeše na
sítnici, / šik stromri k obzorrim se postupovatzdá, f vevětvích ptáci
plody zpívající / zvěstovali mi zemi budoucna... A protože je to kraj
venkovskf, je Zahradníčkova obraznost plna základních vesnic-
\Ých motivu; nejfrekventovanější motivy jsou: chléb' žně, setí,
sklizeř, chlév aj. Bylali v pŤechozích sbírkách Zahtadničkova
obraznost často fascinována motivy rozkladu, pomíjivosti a tem.
noty, V Žiznivém létě tíhne básnít naopak ť věcěm, které ne.
pomíjejí, které svou vahou pevně lnou k zemi. Místo temnotY
a podzimního šera je básník pŤitahován záÍícimslunečním světlem
- napŤ. básné Psí dni nebo Po žníchjsou doslova oslavou polední-



JMENNY REJSTRIK
(Hesla odkazují i k pňídavnlm jménrim odvozenym ze jmen vlast-
ních.
Čísia stránek kurzívou odkazují k samostatnym heslrim.)

A
Aischylos 383
Albert Eduard 318
Aieš Mikoláš 150
Alexandr L, rusky car 188
Alexandr, srbsk1f král 392
Amort Vilém |28
Amundsen Roald 108, 309
Apollinaire Guillaume 29, 58,

6 s , 7 t ,  1 6 3 ,  1 6 9 ,  1 7 0 ,  1 8 1 ,
198, 199, 202,270

Apostata Julián, císaň 54, 55
Arbes Jakub 33, 128, 1,45
Arcimboldo Giuseppe l5
Arcos René 169
Augustinus Aurelius

(svaty) 188, 335

B
Bach Alexandr 99,239
Baiounová Marie 222
Báthoryová AlŽběta 219
Baudelaire Charles-Pierre 55,

I \, 95, r98, 249, 266, 210, 318
Bednáň Jaroslav 70-72
Bednáň Kamil 194
Bediich'arcivévoda 283
Beethoven Ludwig van 85,

3t7
Bendl Karel 24, 120
Beníško Karel 65
BérangerPierre-Jean I12,

240. 345. 386
Bergson Henri 118,362
Bezruč Petr 32' 36, I22' I53,

282  287 ,291 ,315 ,332 ,  388 ,
389



398 JmennÝ rejstŤík

Biebl Konstantin 11,72, 165,
t70, 180-182, 256-258,
260. 2'73. 377-379

Bílek František 253, 360
Blahoslav Jan 281
Boccaccio Giovanni 75
Bolzano Bernard 21.28
Botticell i Sandro 74,254
Bowring John 279
Brahe Tycho de 279
BranislavFrantišek 356-358
Braunerová Zdenka 90, 92
Brecht Bertolt 297
Breton André |5, 258, 2,79
Bridel BedŤich 52
Brumlík Josef 254
BŤezina otokar 29, 30, 42,84,

| 46, 205, 212, 226, 2 50-2 5 3,
261, 27 t, 272, 290, 30 1-303,
3I I-314, 316-318. 348.
358-360,361, 365,395

Bulwer-Lytton Edward
George 144

Burešová Marie |22
Burian Emil František |22,

1 3 5 , 1 8 0
Biirger Gottfried August ll8
Byron George Gordon ll9,

144, t45,  t76.235

C
Cambronne Pierre Jacques

) ) t

Cendrars Blaise 164
Cid (Rodrígo Díaz de Bivar)

49,  393
Cocteau Jean 198,216
Crevel René 88
Cyril (svat!) 279

Č
Čapek Antonín 243
Čapek Jan Blahoslav 87

JmennÍ rejstiík 399

Čapek Josef |2, 59,98
Čapek Karel 65,98, l8l',220,

324
Čarek Jan 72-74
Čech Svatopluk 36, 4l, 87,

125- 128,132,146, 149,
17I-174, 212-216,240,
242, 243, 330, 3 50-3 5 2, 355,
37r

Čejka Josef Rodomil 235
Čelakovsk1f František

Ladis lav 24,34,36,37,118,
rt9, l3 '7, 145, r7l ,  /85-187,
188-191. 279. 28r

Čermák Antonín l00
Černík Artuš 324
Čyževskij Dmitrij |46

D
Dali Salvator 15
Dante Alighieri 26, 48,71,

247, 218, 335
Danton Georges Jacques 202
Darwin Charles Robert 47,

49, 210,243
Dederra Fr. 338, 339
Dehmel tuchard 268,329
Deml Jakub 159-16I
Diogenes ze Sinopy 16
Dioklecián, císaŤ 55
Diviš Prokop 279
Dobrovsk Josef 144,219
Dostojevskij fiodor

Michajlovič |92
Draga, srbská královna 392
Dubus Edouard 222
Duhamel Georges 65, 169,

315
Durdík Josef 345
Diirich Josef 243
DvoŤák Antonín 24' 38, |20
DvoŤák Karel 146



4|X) JmennÝ rejstÍft

Dyk Viktor 9, 12, 16-18,36,
4I-43, 122, t4g, t5I,
157-159, 183, lg4, 195, 2t7,
22 t , 36 r

E
Edison Thomas Alva 30, 31,

164. 18r. 273
Engliš Karel 183
Eon 383
Epstein Jakob 198
Erben Karel Jaromír 19,22,

24,39,40, 100, l l4,
1 1 5-1 20, 145, lg7, 191, 323,
339

Erenburg Ilja
Grigorjevič 200,268

Euripides 383

F
Fairbanks Douglas 124
Feldek l,ubomír 282
Ferdinand I., císaŤ 308
Ferdinand II., císaŤ 55
Fibich Zdeněk 120
Filip II., španělsk! král 383
Físcher otokar ||9, |20,

219-221
Florian Josef 59, 122
Foch Ferdinand 43
Foligno Angěle de 335
Fox Ralph 291
Franco Francisco 45, 89, 297
František z Assisi, svaty 156,

LZ l

Fratellini bratňi (Albert,
Frangois, Paul) 164, l9B

Freud Sigmund 274
Frič Josef 74, 170, 340-342
Frič Josef Václav 9, |2
Frída Bediich 308
Frynta Emanuel 374
Fuchs Rudolf 287

.ImennÝ reistŤik

Fučík BedŤich 324
Fučík Julius 277, 3z4

G
Galilei Galileo 306
Garborg Arne 380
García Lorca Federico 297
Garibaldi Giuseppe 20
Gaszowtt Yáctav 60
Geibel Emanuel 23
Gellner František L0,36, |22,

124, 175-177, 185,
24 3-246, 247, 267, 285, 293,
301, 318, 328

Gero. markrabě |74'279,283
Godunov Boris. car 189
Goethe Johann Wolfgang

von 42, 54, 144, 219, 220,
247, 279, 328, 3',79

Goetze Peter Otto von 191
Gogh Vincent van 108
Gottwald Klement 298
Gotz František 154, |68,324
Grabowski Bronislaw 90
Grave Jean 267
Grégr Julius 2|2
Grieg Edward Hagerup 95
Grillparzer Franz 158
Grund Antonín |20
Gutfreund Otto 340

H
Hájek z Libočan Václav 368
Halas František 3|, 32, 43 až

46,59,78,  89,  90,  107-108,
120-122, |35, |46, 166 až
168, 202, 203, 206, 250, 255,
268-270,272, 277 , 290,297 ,
298, 3ll, 324, 325-327,
33s-338,376, 388

Hálek Vítězslav 2|, 24,86,
145, 230, 261, 288, 289, 291,
320, 342-345, 349,
3s2-356, 370, 371



JmennÝ rejsÍŤft

Honzl JindŤich 163' l98
Hora Josef 12, 44, 65, 67,70,

72, 74-79,81, 89, 112, 122,
125. 1 34-1 36, 146, l5l, 154,
r19. 202,206, 2r2, 220,
227-229, 237 , 238, 246, 255,
260, 305, 309-31 I ,318, 323,
324, 338, 372, 376, 388

Horáčková Dorotka 352
Horáková Jarmila 181
HoŤejší JindÍich |2, 68-70,

r22, t51, 154, 176, 229,305,
324

HoŤica lgnát |32
Hrozny Ivan, car 279
Hrubín František J2, J9,

1 1 1-I I 3, 120, 146, 181, 238,
290, 3r8, 358, 372-374

Huben1Í Tomáš V. |28
Hugo Victor 46, 47, 194,288
Hus Jan 55, 150, 266,305,

306. 370
Huysmans Joris Karl 222
Hybeš Josef 296

CH
Chamisso Adalbert von 16
Chaplin Charles 181
Chateaubriand Frangois-

.Auguste.René de 334
Chesnoy Guyon de (paní de G.)

33s
Chirico Giorgio de 15
Chmelensk! Josef Krasoslav

14 s ,  185 , 281

I
Ibsen Henrik 216.327

J
Jablonsk! Boleslav 25-29,

t71.235
Jakobson Roman 146. 273.

214

Hamerling Robert 234
Hamsun Knut 301
Hanka Václav l87 ' 279
Hart Ferdinand 79
Hartman Moritz I l0
Hašek Jaroslav 246, 247, 248
Haussmann JiŤí |82
Havlasa Bohumil 85
Havliček Borovsk! Karel |7,

19, 20, 21, 105, l0g-11I,
1 I 3-I 1 5, l7 l, lg4, l g5, 197,
338-340, 385, 386

Havránek Bohuslav |46
Hebbel Christian

Friedrich 241
Hegel Georg Wilhelm

Friedrich 235,330
Heine Heinrich 34,85, 122,

219, 245,296, 310, 340, 354
Hello Ernest 360
Henry, anarchista 54
Herben Jan 286
HerderJohannGottfried 189.

279
Herrmann Ignát 385
Hesiodos 48
HeydukAdolf 12,21, 22-25,

38-41,290
Hindl Eduard 145
Hlaváček Karel 94,95, |46,

16l-163, 206, 2|7, 22I až
223, 3lg, 329, 360, 365, 379

Hlinka Andrei 183
Hněvkovsk Šebestián 368
Hofmannstahl Hugo von 96
Holan Vladimír 9, 78,79,

88-90, 146, 236-239, 277,
318, 319-321,359,376

Hrilderlin Johann Christan
Friedrich 88

Holinová Anna |04
Holf Josef 42
Homér 220,238

402



404 JmennÝ rejstiík

Jakubec Jan I20
Jammes Francis 53
Janáček Leoš 28],320
Jánošík Juraj 279
Jansklf Karel 146, 254
Jelínek Hanuš |22
Jesenin Sergej Alexandrovič

3 1 0
Jirásek Alois 42.330
Jirát vojtěch |46, 211, 265
JiŤí z Poděbrad 306
John Jaromír |22
Josef II., císai 55
Juda Karel 183
Jung Václav Alois |76
Jungmann Josef 143, 205,

279, 280,281, 339
Justián I., císaŤ 279

K
Kadlec Svatopluk 168
Kaimar Josef 9,283
Kaligula (Caligula), císaŤ 383
Kalina Josef Jaroslav 339
Kalista Zdeněk 65, |68,256
Kamarlt Josef Vlastimil 185,

1 8 7 , 1 9 1 , 2 8 1
Kant Immanuel 185
Karamzin Nikolaj

Michajlovič 279
Karásek IIÍí (ze Lvovic) 94,

95, 216, 293-296
Kare l  IV.  21.22.304
Karel Velik , císaŤ 90,9|,92,

93.  367
Keats John l2l
Kierkegaard Sciren 194
Klácel František Matouš l19
Knap Josef 168, 324
Kol lár  Jan 2],  34,  ||9,  |7| ,

t9t, 2t6, 220, 279-292
Koláň JiŤí 238
Kolman Cassius

Jaroslav 388-391

Kolumbus Kryštof ,-
Komensk Jan Amos 42, 183,

279
Komm Hynek 137
Koniáš Antonín 1]3
Konrád Karel l8l
Konripek Jan 360
Koperník Mikuláš 219
Kopitar Bartoloměj 279
Kossuth Lajos 2'19
KoŠciuszkoTadeusz 2,79
z Kounic Václav hrabě 346
Kounicová Eleonora

hraběnka 243
KovaŤovic Karel l20
Králík oldňich 146, 211, 287
KramáŤ Karel 16, l83, l84
Krásnohorská Eliška |32'

242, 355, 369-372
Kropotkin Petr Alexejevič

261
Krčín z Jelčan Jakub 308
Krčma František 146
Krejčí František Václav |46,

2 r5 ,216 ,318 ,  345 ,  360
Krejčí Jan 38
Krejčí Karel |46
Krylov Ivan Andrejevič 232
Kňička Petr 68, 3I4-316
Kiihnlová Marie L. |28
Kulda Josef 378
Kundera Milan 246
Kusák Alois l83
Kuzmány Karol 145
Kvapil Jaroslav 38
Kvapilová Hana 287

L
Langer Josef Jaroslav 36-38,

r81. 19r. 235
Langerbergová Valborg a Joen

356
Lasák oldňich 321



Laurenciová Marie 198
Leander Richard

(Volkman) 208
Leconte de Lisle Charles 46
Lenau Nikolaus 23, 234, 239
Lenin Vladimír Iljič 64, |08,

200,276,304, 305, 309
Lermontov Michail

Jurjevič 330
Levit Pavel 324
Lindbergh Charles 181
Linde Samuel 219
Lomnick1| z Budče Šimon 99

M
Macek Antonín 147-149,

t 5 l . 3 6 l
Maeterlinck Maurice 317
Mahen J iŤí 29, l07,  |22,  |46,

197, 207, 216-219,254, 301
Mach Josef 246-248
Mácha Karel Hynek 23,27,

30 ,  33 ,  44 ,50 ,51 ,52 ,95 ,  gg ,
l l l, I 1 2, tt9, 122, 134, 135,
]36- l4Ó,  |63,  164, |87,205,
206, 207, 212, 226, 235, 237,
254, 3II, 354, 372, 314, 394

Macháčková Tereza 210
Máchal Jan 120
Machar Josef Svatopluk 33

až 36, 53-56, |22, |30'
131-133 , I 93, 195, 216, 244,
245, 247, 269, 285, 29 5, 3 30 až
332 ,345 ,355 ,  390 ,  3gg

Majakovskij Vladimir
Vladimirovič 123, |64, 274

Majerová Marie 116,293
Malczewski Antoni 136
Mallarmé Stéphane 90' l98,

260
Malraux André 291
Mal;í Jakub 235
Malybroková-Stielerová

Otti l ie 9l

Mánes Josef  122, |50,375
Marconi Gugliemo 181
Mareš František 183, l84
Marten Miloš 146,335
Martin Bohuslav 120
Masaryk Tomáš Garrigue

173, 216, 248, 266, 305
Matys Vojtěch 299
Metoděj, svat:f 279
Meyer M. Wilhelm 208
Mickiewicz Adam ll8. 136.

139,234
Michaelisová Karin 52
Michelangelo Buonarroti 15
Mirabeau Honoré Gabriel de

Riqueti 2'7'7
Mistral Frédéric |99
Mommsen Theodor 365
Morike Eduard 42
Mosen Julius 234
Mrštík Vilém 328' 335
MukaŤovsky Jan |4, |5, l20,

146, 345
Musset Alfréd de 42
Mussolini Benito '15

Myslbek Josef Václav 368

N
Napoleon Bonaparte 55, 164,

219
Nebeskl/ Pavel 128
Nebesk! Václav Bolemír 1l9'

233-236
Nedvídek Alois 26|
Nechvátal František 9' |2
Nejedl1i Zdeněk 356
Němcová Božena 42, ||6,

122 ,  166 ,167 ,352
Němec František 14
Nero Claudius Drusus Caesar,

císaŤ 55
Neruda Jan 9,10, 18-22,23,

25 ,36 ,39 ,40 ,43 ,  50 ,  80 ,  85 ,



86, 87, 99-106, tt9, 122,
|28, I45, 208-2]2' 229 až
233, 244, 245, 264, 285, 3l I,
326, 329, 332, 343, 346,349,
355, 372, 373, 374, 385-389

Nerval Gérard de 10
Nestor 113, ll4
Neumann Stanislav

Kostka 69, 84, 96-98,
I 22-I 25, 149, 152, I 53, 163,
11 6, 1 77- I 79, 199, 218, 229,
245, 246, 253, 266-268. 293.
296-298,301 , 303, 309, 3 I 8,
328, 337, 362, 365, 388

Newton Isaac 219
Nezval Vítězslav ||, ]3-]5,

29-31,81,  108,  135,  16 l ,
163, 165, 181, 196-200,201.
202, 206-208, 258-260,
270,212, 273-275,3I l ,  318,
324

Nielsen Fritz Walter 297
Nietzsche Friedrich 158. 266.

261 , 294 , 313 ,  360
Noha Jan 12
Novák Arne 42,65, I20,2||,

255, 256
Novák Ladislav |28
Novák Vítězslav 41, |20
Novalis 144,310
Novomesky Laco 297

o
obrtel Vít 11l
Olbracht Ivan 152, 293
Opolsklf Jan 94-96
orten JiŤí 9, 51-53, I22,

191-194
otruba Mojmír |20
Ovidius Naso, Publius 29,

197. 330. 338

.tmennÝ reistÍík

P
Pábíčková Eleonora 37
Palack;í František 191, 340
Palivec Josef 19,90, 203-206
Palivec Václav 203
Pasternak Boris

Leonidovič 90
Pekárek Václav 324
PekaŤ Josef  79,225
Petr Václav 323
Petrarca Francesco 280, 383
Pfleger-Moravsky Gustav 9,

128
Picasso Pablo 326
Picek Václav Jaromír 187
Pick orto 303
Píša Antonín Matěj 65,67,

76, 154, 168-170, 202, 212,
217, 32r,  324, 356, 376

Pivoda František
PlatÓn 26' 2,7 ' 271, 333
Poe Edgar Allan 199,349
Pokorn Rudolf 242
Polák Karel 18
Polák Milota Zdírad 187"243
Polan Bohumil 316
Polo Marco '75

Ponchon Raoul 111,3"12
Pospíšil Jan Hostivít 26,38
Pospíšilová Marie 26
Preissig Viktor 286
Prel Karl du 208
Procházka Arnošt 42
Procházka Antonín |22
Prokop Holy 185
Przesmycki Zenon

(Miriam) 194
Przybyszewski Stanislaw 266,

294
Pujmanová Marie 65
Purkyně Karel |27
Puškin Alexandr

Sergejevič 23, 78, 79, |32,
237. 279. 3r5



JmennÝ reistÍft ,ImennÝ reistŤft

a
Quinet Edgar 234

R
Rais Karel Václav 349
Rašín Alois l83
Ravachol (?) 54
Ráž Arnošt 377
Rejsnerová Larisa 88
Renn Ludwig 297
Reynek Bohuslav 56-59,

248-250
Rieger František

Ladislav 121
Richter Johann Gottfried 191
fulke Rainer Maria 90,236
RimbaudJean-Arthur 259
Robert (Bruce), skots(f

král 381
Rodenbach Georges 254
Roháč z Dubé Jan 113
Rosettiová Christina Georgina

346
RoŠciszewski Adam l16
Rousseau Henri '14,340

Rousseau Jean-Jacques 343
Rozkošn;f Josef Richard 4l
RoŽmberkové 308

S
Sabina Karel 145, l9l
Sade Donatien markyz de 279
SapfÓ 88, 383' 384
Sattler Joseph 162
Saudek Erich Adolf 253,360
Savonarola Giro lamo'74
Scott Walter 144, 199
Seifert Jakub 194
Seifert Jaroslav 9, 31, 65, 74,

78 ,79 -  -81 ,109 ,  135 ,  146 ,
152-154, 163-165, 161,
t7 0, 179, 200, 201, 254-256,
257 , 258, 260, 261 , 276-277,

305, 31 1, 322, 324, 374-376,
388

Shakespeare William 61, 194,
288,349

Shelley Percy Byshe 234
Schiller Friedrich 158, 219
Schmidt Georg Friedrich 281
SchmidtováFriederika 28|
Schmidtová Ludmila I04
Schopenhauer Arthur 294,

3 1 6 , 3 1 8
Schulz Ferdinand 243. 355
Schuselka Franz 279
Skládal Jiňí 32|
Skládalová Anežka 321
SkŤeček Rudolf 146
Sládek Josef Václav 84-87,

17 1, 26 1-26 5, 287, 305, 329,
345-349, 355, 366, 369, 371

Sládková Emilie 85' 288, 345,
346

Sládková Helena 290
Sládková Marie 346
Sladkovskf Karel 99
Slowacki Juliusz 136
Smetana BedŤich 122.368.

369. 379.38t
Smith Adam 185
Sofokles 383
Sojka Jan Etazim 120
Sova Antonín |7, 36, 69,

82-84, 112, 129 131, 149,
l5 l ,  163,  229, 253, 261, 303,
358, 360, 361, 363-365, 379
až 381

Spartakus 383
Spenser Edmund 50
Stalin Josif

Vissarionovič 291,298
Stašek Antal |2
stehlík Ladislav 9
Stirner Max 261
Stránsk1f Adolf 183
Suda Stanislav 128

410



ŠafaŤík Pavel Josef 27g,28|
Salda František Xaver 18. 35.

43,  76.79,  108. 122, 131, 136.
146 ,  t 4g .  l 5 l .  163 ,  165 ,  l g l .
212.  2t6.  22s,  233, 265. 212.
293 .  305 ,  3 l  l .  314 ,  318 ,  323 .
326. 360. 365

Šembera Vratislav
- Kazimír 208
Síma Josef  273,276
Simáček František 36
Simáček Matěj Anastazia 132
Simek Eduard l2g
Snajdr Karel 64
Snajdr Karel Sudimír 187,

281
Šolc Václav 112, t74'
_ 239-243, 299
Spillar Jaroslav l2g
Srámek Frářa 12, 69, 79, 84,

98, 159, t76, 245, 267, 2g5.
- 293, 298_30 1, 328, 39 1_393
Stefánik Milan Rastislav 341
ze Sternberka Jaroslav 2lg
Sternberková Karolina.
' hraběnka 37
Strír Ludovít 28|
Štursa Jan 305
Štyrsk:f Jindiich 198

T
Tacitus Publius Cornelius 54,

89
Teige Kare l  163,  lg l ,  19g,
_200. 256. 270, 273. 324, 318
Tennyson Alfred g6
Teréza á Gesu 230

412
JmennÍ rejstift

Sušil František 19
Svatopluk, kníže 279
Svoboda Jiií l98
Svobodová Rrižena 159

Š

Jmenn;f rejstift 413

Theer Otakar 147,149, l5I ,
1'71, 221. 361- 363

Tichá Anna 230
Tich;/ Alois 230
Tich1Í František 312
Tille Václav 168
Tolstoj Lev Nikolajevič 3|9
Toman Karel 17, 43, 69,16,

19,  80,  84,  81,  98,  t t t ,  122,
124, t3I, 149-15 I , 159, I7 6,
245, 246, 255, 265, 277,
291-293, 301, 303-305,
309, 31 t, 3r4, 327-329, 356,
358 ,3 "72 ,375

Tomíček Jan Slavomír 145
Tovačovsk;f z Cimburka

Ctibor 188
Toyen 254,255
Trakl Georg 51 , 59 , 95, 249,

250,270
Turgeněv Ivan Sergejevič 380'

391
Tvrdy Karel 323
Tyl Josef Kajetán 145, |1I,

368
Tzara Tristan 198

U
Uher Josef 293
Unamuno Miguel de 194
Utamaro Kitagawa 98

v
Vacek.Kamenick František

Jaroslav 181, 281
Václav, kníŽe (svat1f) 225,

226, 239, 305, 325, 31 4, 394,
389

Václav lV., král 278
Václav BedŤich 33, ,76, |46,

154, 202, 260, 298, 323, 324,
316

Váchal Josef 360



oto ,r.nnr,.jr,rft

Vaillant Edouard 54
Valečka Eduard 18
Valéry Paul 90,203,206
Vančura Vladislav 29- 7a.

t22.  152.273
Verhaeren Emile 69, 119
Verlaine Paul l l1, l l2,222"

329
Veselá Anna 287
Veselá Marie 85
Viková-Kunětická Božena

183 ,  l g4
Vildrac Charles 65, 169,316
Villon Frangois 61, 218, 219
Vinaňick1i Karel l88
Vladimír Svjatoslavič'

kniže ll4
Vlček Jaroslav 120
Vodák JindŤich 146
Vodička Felix |20, |46
Voskovec Jiňí 2l3
Vrba Jan 189
Vrchlická Ludmila l94
Vrchlicklf Jaroslav 9,36, 41,

42, 46-50, 60-63,86, 87,
93, 146, 149, 179, 18t,
1 94-1 96, 212, 219, 236, 264,
288,289,290,294,295,
305-309,3 18, 335, 346, 349,
355, 369, 372, 381-385

VyskoČil Albert 226

w
Wagner Richard 368
Wachsman Alois 340
Weiner Richard 154-157
Weis Karel 128
Werfel Franz 287, 360
Werich Jan 273
Whitman Walt 147, 148, 179,

306
Wilde Oscar 69, 152,391
Wirthová-BednáŤová Běla 70

.|menn'Í reistÍft

Wolker JiŤí 63_46, l l8, l20,
154,  168,  179,  181,229,26"1 ,
301, 316, 321-324, 358, 371

Z
Zahtaďníček Jan 59, 146,
224-227, 250, 393-395
Zarathustra 348
Závaďa YíIém 3]-33, 59,

66-47,81,  108,  181,
200-203, 250, 270 až 273,
277 , 311 .  318 .  314
Zedlitz Joseph Christian

von 234
Zeyer Julius 9,86,87, 90-94,

132, 146,264,289,290,
332-335, 349, 366-369

Zimmermann Jan Nep. I44
Zola Emile 54,93
Zweig Stefan 253

Ž
ze Žerctína Karel starší 2,79
ŽIŽka lan 55, 306
Žukovskij Vasilij

Andrejevič |18, 234
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SEZNAM AUToRŮ A JEJICH DĚt
BednáŤ Jaroslav (1889-1976) Hvězdná tuláctví - - - 70
!9zruč Petr (1867-1958) Slezské pi'"c - . - 282Biebl Konstantin (1898-1951) Norir rk;;;; _ _ _ rEo

S lodíjeŽ dováží čai

Seznen autorŮ a blit dil 417

Naše paní
BoŽenaNěmcová - - - 166

S é p i e - - - 2 6 t
T o r z o n a d ě j e - - - 3 2 5
T v á i - - - 3 3 5
Časy viz Torzo naděje
Hoíec viz TváŤ

VpŤí r odě - - - 3 / 2
Večernípísně - - - 352
občanskává lka-  - - |82

Krá|Lávra -. - 10'
KÍest svatého
V l a d imí r a . - - 1 13
Tyrolskéelegie - - - 338
B á sně - - - 2 2
Děd r i v od ka z - . - s
Cigánské melodie viz Básně
Mstivákantiléna - - - 161

P o z d ě k r á n u - - - 2 2 |
Kameni, pŤicházíš... . . - s

P r v n í t e s t a m e n t - - . 2 g
TerezkaPlanetová -. - 319

I t á l i e - - - 7 4
J a n h o u s l i s t a  - - - 7 6

Máchovskévariance - - - ly

P r a c u j í c í d e n - - . 2 2 7
Strunyvevětru - - - 309
H u d b a n a n á m ě s t í  -  - . 6 8

K rá snápochudobě .  -  -  111

Z e m ě s u d i č k a - - - 3 7 2

B á s n ě - - - 2 5
Písně milosti viz Básně
S o d o m a - - - 2 9 3
S l á v y d c e r a - - - 2 7 8

Železná košile - - - 388

Z e Š u m a v y - - . 3 6 9
Šípkovj,keŤ - - - 3l4

Branislav František
(1900-1e68)
BÍezina otokar (l868-1929)

Čarek Jan (1898-1966)

Čech Svatopluk (1846-l908)

Čelakovsk1f F. L.
(r799-18s2)

Deml Jakub (1878-1961)
Dyk Viktor (1577-1931)

a k á v u . - - 2 5 6
Z l o m - - - 3 7 7

Věčnázemě - - - 356
R u c e - - - 2 5 0
Staviteléchrámu - - - 30r
Svítání nazápadě - - - 3l1
Tajemnédálky - - - 316
VětryodpÓ l r i  -  -  -  358
Chudá rodina
z H e i m a n ě - - - 7 2
Lešetínsk kováŤ . . - t25
Novépísně - - - l71
P í s n ě o t r o k a  - - - 2 | 2
Ve s t í nu l í p y - - - s s o

ohlaspísníčesk ch - - - l85
ohlaspísníruskych - - - rE8
MojipŤátelé - - - 159
Anebo - - - 1 6
Devátá vlna - . .41
Milá sedmi
l oupežník r i - - - 157
Kytice z pověstí

Hálek Vítězslav (l 835-1874)

Haussmann Jirí (1898-1923)
Havlíček Karel (1821-1856)

Heyduk Adolf (1835-1923)

Hlaváček Karel (l874-1898)

Holan Vladimír (1905-1980)

Hora Josef (1891-1945)

HoŤejší Jindiich (1886-1941)
Hrubín František (1 9 10-l 97 l)

Jablonsk! Boleslav
(  18  l3 -1881)

Karásek Jirí (187 1-195l)
Kollár Jan (l793-1852)
Kolman Cassius Jaroslav
(1883-1951)
Krásnohorská Elíška
(1847-1926)
KŤička Petr (l884-1949)

Erben K. J. ( l8 l l -1870)

firyrrer otokar (1883-re38) ;il:#"i - - )rtr"Frič Josef (1900-1973) umelJtvětiny . - . 340GellnerFrantišek(l88l--1914) Novéverše - - - |75

Halas František (1901-1949) š:inÍJ'r:,u- oi 
- ,o'

Kohoutplašísmrt - - - t07
Laděn í - - - t 2 0

i

T
1
q

I

t
4
I



418 Seznan autonl a ieiich dět

Langer Josef J. (1806-1846) České krakováčky - . - 36
Macek Antonín (|872-|923) Mé Čechy

Neumann St. K. (1875-1947)

ajiné básně - - . 147
P l amínky - - - 2 16
Rob i n sonK ru soe  - - - 246
Má j - - . 1 36
Con f i t e o r . . . - - - 3 3
Go l g a t a - - - 5 3
Magda léna - . . l 3 1
Tristium Vindobona
r -xx- - -330
P ro t i c húdc i - - - 233
Baladyaromance - - - 18
Knihyveršri - - - 99
Pí sněko sm i c ké . . . 208
P ro s témo t i v y  - - . 229
Zpěvypá t eční - . . 385
HŤbitovní kvítí viz
Knihy veršri
Kniha les , vod
a s t r á n í - . - 9 6
L á s k a - . - l 2 2
Novézpěv y . - . l 7 7
Sen o zástupu zoufajících
ajiné básně . - - 266
Sonáta horizontálního
života . - .296
AbsolutníhrobaŤ - - - 13
B á sn ěno c i . . - 2 9
Pan t om ima - - - 1 96
Pět minut za městem : - - 2M
Sbohemašáteček. - - 258
Skleněn havelok . - - 273
Abeceda' Podivuhodn3í kouzelník
viz Pantomima; Akrobat, Edison
viz Básně noci
K l e k án í . - . 9 4
E l e g i e - - - 5 1
Ohn i c e - - - 1 91
Pečetníprsten - -.203

Nezval Vítězslav (1900-1 958)

Seznan autoÍú a jejich děl .''

Mahen JiŤí (1882-1939)
Mach Josef (1883-1951)
Mácha K. H. (1810-1836)
Machar J. S. (186,t-1942)

Nebesk;f V. B. (1818-1882)
Neruda Jan (183G-1891)

Opolskf lan (187 5-1942)
orten JiŤí (l9l9*l94l)

Palivec Josef (1886-1975)

Píša A. M. (1902-1966)

Reynek Bohuslav (1892-197 l)

Seifert Jaroslav (1901-1986)

Sládek J. v. (1845-1912)

Sova Antonín (186.t-l928)

Šolc Václav (1838-1871)
Šrámek F ráťra (187 7 -|9 52)

Theer Otakar (1880-1917)
Toman Karel (1877-1946)

Vrchlicklf Jaroslav
(18s3-1912)

Nesrozumitelnyf
s v a t f - - - l t r
Hadna sněhu - - - 5 6
R t y a zuby - - - 2 / , 8
J a r o , s bohem- - - 79
Mě s t o v s l z á c h .  - - | s 2
Nav lnáchTsF - .  -  163
RuceVenušiny - - - 254
Slavík zpívá špatně - - - 276
Zhasněte světla. . - 374
Svatební cesta viz
Na vlnách TSF
JiskrynamoŤi - - - 84
Selské písně
aČeskézně l k y  - - - 261 '
S l u n c emas t í nem- - . 2 87
Vz imníms lunc i  -  - .345
Ještě jednou se
v r á t íme - - - 8 2
Lyrikaláskya života - . - t29
VybouŤenésmutky - - - 363
Z\omená duše - . .379
Údolí Novébo Království viz
Ještě jednou se vrátíme
P r vo senky - - - 23 í J
Sp l a v - - - 2%
Života bido,
pŤec tě mám d - - - 391
Všemunavzdory - - - 361
Měs í c e - - - 1 49
S l unečníhod i n y - - . 29 |
Stole|f kalendáŤ . - . 303
To r zož i vo t a  - - - 327

Ducha s v ě t - - - 4 6
HoŤká j á&a . - - 6 0
oknavbouŤ i .  - . t 9 4
Stromživota - - - 305
Zlomky epopeje - - - 381
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CHR'oNoLoGI-CxÝ pŘpHLED
ĎÉr UVEDENÝCH VE SLoVNÍKU

1824 Slávy dcera lKollárl - - - 278
1829 ohlas písní rusk:|ch lČelakovsk!,,l - . - 188
1835 České krakováčky lLangerl . . - '36

1836 Má1 lMácha l  - - .1 ,36

1839 ohlas písní česklch lČelakovskj,l - - - 185
1841 Básné lJablonskj,l - - - 25
1844 Protichridci lNebeskitl - - - 233
|852 Tyrolské elegie lHavlíčekl - - - 338
1853 Kytice z pověstí národních lErbenl - - - 115
1854 Kráir Lávra lHavlíčekl - - . 109
1855 cca KŤest svatého Vladimíra lHavlíčekl - - - 113
1859 Básně lHeydukl - - - 22

Weíner Richard (188.1-1937)
Wolker JiŤí (1900-1924)

Zahradníček Jan ( 1 905-1 960)

Závada Vilém (l905-1958)

Zeyer Julius (1841-1901)

M e z o p o t a m i e - - - 1 5 4
H o s t d o d o m u - - - 6 3
T ě ž k á h o d i n a - - - 3 2 1
Svat Kopeček viz
Host do domu
Pozdravení slunci - - - 224
Žizntvé léto - - - 33
C e s t a p ě š k y - - - 3 1
H r a d n í v ě ž - - - r á
P a n y c h i d a - - - 2 m
Siréna -  -  .2n
Karolinskáepopeja - - - 90
Troje paměti
V í t a C h o r á z e - - - 3 3 2
V y š e h r a d - . - x

Večerní písně lHálekl
1868 Knihy veršri lNerudal

P r v o s enk y lŠo l c 1 - - -
V pŤírodě lHálekl - -

- - - 3 52
- - - q )
238

- 3421872
1813
I 878

1819
1 880

Ze Šumavy f Krásnohorskál - - . x9
Duch a svět lVrchlickí,l . . - 46
Písně kosmické l Nerudal . - - 208
Dědriv odkaz l Heydukl - . - 3t
Jiskry na moÍí lSládekl - - - 84
Ve stínu lípy lČechl - - - 350
Vyšehrad lZeye r l  - . - f f i

1883 Balady a romance lNerudal - - - 18
Lešetínsk1| kováÍ lČechl - - . |25
Prostémotivy lNerudal - - -229

1886 Zlomky epopeje lVrchlickj,l - - - 381
1887  Con f i t eo r . . .  lMacha r l  - - - 33

Sluncem a stínem l Sládekl - - - 287
1888 Nové písně lČechl . - - 17t
1889 HoŤká jádra lVrchlickjll . - - 60
1890 Selské písně a České znělky lSládekl - . - 26l
1893 Tristium Vindobona I-XX lMacharl - - - 330
1894 Magdaléna lMacharl - - - 131

okna v bouÍi lVrchlickll - - - 194



1895 Písně otroka lČechl - - - 2t2
Sodoma l Karásekl - - - 293
Tajemné dáLky l BŤezinal - - - 316

1896 Karolinská epopeja lZeyerl - - - 90
Pozdě k ránu l Hlaváčekl - . - 221
Svítání na západě lBÍezinal - - - 31r
Z|omená duše /Soval - - - 379
Zpěvy páteční l Nerudal - - - 385

|897 V zimním slunci lSládekl - - - u5
Větry od p6|tt lBŤezinal - - - 358
Vyboučenésmutky lSoval - - - 363

1898 Mstivá kantiléna lHlaváčekl - - - 16l
1899 Stavitelé chrámu lBžezinal - - - 301
1900 Ještě jednou se vrátíme lSoval - - - 82

Klekání lopolskj,l - - - 94
Troje paměti Víta Choráze lZeyerl - . - 332

1901 Golgata lMacharl - - - 53
RucefBÍez ina l  - . -250

|902 Torzo života lTomanl - - - 327
1903 Radosti života lGellnerl - - . 243

Senozástupuzoufajícíchajinébásně fNeumannl - - - 266
Slezské písně f Bezručl - . - 2s2

1905 Života bído, pŤec tě mám rád, lŠrámekl - - - 39|
1906 Milá sedmi loupežníkri lDykl - - - t57
|907 Lyrika lásky a života fSoval - - - |29

Plamínky l Mahenl - - - 2|6
1909 Robinson Krusoe lMachl - - - 2#

StromŽivota lYrchlickjll - - - 305
1913 Moji pňátelé lDemll - - - 159

Sluneční hodiny lTomanl - - - 29|
|914 Kniha lesri, vod a strání lNeumannl - - - 96
|916 Sp|av lŠrámekl - - - 2g8

Šíptov1f keÍ lKÍičkal - - - 3t4
Všemu navzdory lTheerl - - - 361

1918  Anebo lDy k l  -  - - 1 6
Mé Čechy a jiné básně lMacekl . - - |47
Měsí ce l Toman l  - - - | 49
Nové zpěvy f Neumannl - - ,- |77

|9|9 Nové verše lGellnerl - - - |75

c1'.6n616gickÝ pŤeh|ed dě| uvedenfch ve s|ovniku a3

|920 Pracující den lHoral - - - 227
1921 Host do domu lWolkerl - - - 63

Hudba na náměstí lHoŤejšíl - - - 68
Městov s|záchlSeifert l  - .  - |52

|922 Nesrozumiteln! svat! lPíšal - - - 168
Těžká hodina l Wolkerl . - - 32|

t923 občanská vá1ka lHaussmannl - . . t82
1924 Had na sněhu /Reynekl - - . 56

ChudárodinazHeŤmaně lČarekl - - -72
Pantomima lNezvall - - - 196

|925 |táIie lHora| - - - 74
Na vlnách TSF lSeifertl - - - t63
Rty a zuby lReynekl - - - 248
Z l om lB i eb l l  - - - t 77

1926 Slavík zpívá špatně lSeifertl - - - 276
StoletjlkalendáŤ lTomanl . - - 303

192'l Panychida lZ vadal - - - 200
S lodíjež ďováŽí čaj a kávu lBiebU . . - 256
Sép i e lHa l a s l  - - . 268
Struny ve větru lHoral - - - 309

1929 Novf lkaros lBiebll - - - 180
1930 Básně noci lNezvall - - - 29

Dev á t á v | n a lDy k l  . - - 4 |
Hvězdná tuláctví lBednáŤl - - - 70
Kohout plaší smrt lHalasl . - . t07
Mezopotamie lWeinerl - - - 154

l93l TváÍ lHalasl - - - 335
|932 Siréna lZávadal . - - 270

Skleněn1f havelok lNezvall . - - 273
1933 Láska lNeumannl - - - |22
1934 Poledne lFischerl - - - 219

Sbohem a šáteček lNezvall - - - 258
1935 Krásná po chudobě lHrubín l - - - 11|

Žiznivé|éto lZahradníčekl - - - 393
1936 DokoŤán lHalasl - - - 43

Máchovské variace lHoral - - - t34
Ruce Venušiny l Seifertl - - - 254

1937 Absolutní hrobaŤ lNezvall - - - 13
Cestapěšky lZávadal - - - 31



424 Chrono|ogickÝ pieh|ed dě| uvedenÍch ve s|ovníku

Jaro, sbohem I Seifertl - - - 79
Kameni,pňicházíš lHolanl - - - E8
Pozdravení s|unci fZahradníčekl - - - 2u
Sonáta horizontálního života fNeumannf - - - 2;x
Umělékvět iny lFr ičl  -  - .34

1938 Torzo naděje lHalasl - . - 325
Zhasněte svétla lSeifertl - - - 374
Žetezná košile lKolman Cassiusf - - - 38E

1939 Jan houslista lHoral - - - 76
Věčnázemě lBranislavl - - - 356

1940 Hradní věž lZávadal - . - ffi
Naše paní Božena Němcová lHalasl - - - 166
Pět minut za městem lNezvall - . - 2M
První testament lHolanl - - - 236

1941 Elegie lOrten, vyd. 19461 - - - 51
O h n i c e l O r t e n l  - - - 1 9 1
Pečetní prsten fPalivecl - - . 2o3
Země sudička l Hrubínl - - - 372

|942 Ladění lHalasl . - - 120
1943 Terezka Planetová lHolanl - - - 319

OBSAH

Ú v o d e m . - - 7
Absolutní hrobaň lV. Nezvall - . - 13
A n e b o  l V . D y k l  - - - 1 6

Balady a romance lJ. Nerudal - - - 18
B á s n ě  l A . H e y d u k l  - . - 2 2

Básně lB. Jablonskj,l - - - 25
Básně noci lV. Nezvall - . . 29
Cesta pěšky lV. Závadal - - . 31
Confiteor... lJ. S. Macharl - - - 33
České krakováčky lJ. J' Langerl - - - 36
Dědriv odkaz lA. Heyduk| - - - 38
Devátá vlna lV. Dykl - - - 4l
DokoŤán lF' Halasl . - - 43
Duch a svět lJ. Vrchlickjll - - - 6
Elegie lJ.Ortenl - - - 51
Golgata lJ. S. Macharl - - - 53
Had na sněhu lB. Reynekl - - . 56
HoŤká jádra lJ. Yrchlickj,l - - - ffi
Host do domu lJ. Wolkerl - - - 63
Hradní věž lV' Závadal - - - 6
Hudba na náměstí lJ. Hoíejšíl - - - 6t
Hvězdná tuláctví lJ. BednáŤl - - - 70
Chudá rodina z HeÍmaně lJ. Čarekl - - . 72
I t á l i e  | J . H o r a l  - . - 7 4

Jan houslista lJ. Horal - - - 76
Jaro, sbohem lJ. Seifertl - - - 79
Ještě jednou se vrátíme lA. Soval - - - E2
Jiskry na moŤi lJ. V. Sl dekl - . - 84
Kameni' pÍicházíš... lV. Holanl - . - 88
Karolinská epopeja lJ. Zeyerl - - - 90
Klekání lJ. opokklll - - . 94
Kniha lesri, vod a strání lSt. K. Neumannf -

Knihy veršri lJ. Nerudal - - . 99
Kohout plaší smrt lF. Halasl . - - 107
Král Lávra lK. Havlíčeki - - - 109
Krásná po chudobě lF. Hrubínl - . - 111

%



Obsah

Prosté motivy lJ. Nerudal - - - 229
Protichridci lV. B. Nebesk l - - - 233
První testament lV. Holanl - - - 236
Prvosenky lY.Šolcl - - - 238
Radosti života lF. Gellnerl . . . u3
Robinson Krusoe lJ. Machl - - - 246
Rty a zuby lB. Reynekl - - - 248
Ruce lo. BŤezinal - - - 250
Ruce Venušiny lJ' Seifertl - - - 254
S lodí jež dovi í čaj a kávu lK, Biebll - - - 2ffi
Sbohemašáteček lV.Nezval l  . .  -  258
Selské písně a České znělky lJ. V. Sl dekl . - -
Sen o zástupu zoufajících
a jiné básně lst. K. Neumannf - - - 266
Sépie  lF .Ha las l  - - -268
Siréna lY. Z vadal . - - no
Skleněn1f havelok lY. Nezvall . - - 273
Slavík zpívá špatně lJ. Seifertl - - . 276
Slávy dcera lJ. Kollárl - - - 278
Slezské písně lP. Bezručl - - - 282
Sluncem a stínem lJ. V. Sl dekl . - - 287
Sluneční hodiny lK. Tomanl - - - 29|
Sodoma lJ. Karásekl - - - 293
Sonáta horizontálního ávota lst. K. Neumannf - - -
Splav lF. Šrámekl - - - 298
Stavitelé chrámu lo. BŤezinal - . - 301
Stolet1í kalendáŤ lK. Tomanl - - - 303
Strom života lJ, Vrchlickjll - - - 305
Struny ve větru lJ. Horal - - - 309
Svítání na západě lo. BÍezinal - . - 311
Šípkov! keŤ lP, KŤičkal . - - 3|4
Tajemné dálky lo. BÍezinal - - - 316
Terezka Planetová lV. Holanl - - - 319
TěŽká hodina lJ. Wolkerl - - . 32|
Torzo naděje lF. Halasl - - - 325
Torzo života lK. Tomanl . - - 327
Tristium Vindobona I-XX lJ. S. Macharl - - - 330
Troje paměti Víta Choráze lJ. Zeyerl - - - 332
TváŤ  l F .Ha l a s l  - - - 335

4n
KŤest svatého Vladimíra lK. Havlíčekl - - - l|3
Kytice z pověstí národních lK. J. Erben| . - - ||5
Ladění lF' Halas| - . . |20
Láska lst. K. Neumannf - - - |22
Lešetínsk1f kováŤ lS. Čechl - - - |25
Lyrika lásky a ávota lA. Soval - - - |29
Magdaléna lJ. S' Macharl - - - |3|
Máchovské variace lJ. Horal . - - ly
Má j  l K .H .M  c ha l  - - - 1 36
Mé Čechy a jiné básně lÁ. Macekl - - - |47
Měsíce lK. Tomanl - - - |49
Městovs l zách  l J 'Se i fe r t l  -  - .152
Mezopotamie /R. Vlreinerf - - - 154
Milá sedmi loupežníkri lV. Dykl . - - 157
Moji pŤátelé lJ. Demll - - - 159
Mstivá kantiléna lK. Hlaváčekl - - - |6t
Na vlnách TSF lJ. Seifertl - - - 163
Naše paní Božena Němcová lF. Halasl - - - |66
Nesrozumitelnf svatf lA. M. Píšal - - . 168
Nové písně lS. Čechl - - . t7|
Nové verše lF. Gellnerl - - - l75
Nové zpěvy lst. K. Neumannf - . - l77
Nornf Ikaros lK. Biebll - - - 180
občanská válka f F. Haussmannl - - - 182
ohlas písní česk1fch lF. L. Čelakovskyl - - - 185
ohlas písní rusk1ích lF' L. Čelakovskj,l - - . 188
Ohnice lJ. Ortenl - - - 191
okna v bouŤi lJ. Vrchlick!,l - - - |94
Pantomima lV.Nezvall - -- 196
Panychida lV.Závadal - - -200
Pečetní prsten lJ. Palivecl - - - 203
Pět minut za městem lV. Nezvall - . . 206
Písně kosmické lJ. Nerudal - - - 208
Písně otroka lS. Čechl - . - 212
Plamínky lJ. Mahenl - - .216
Poledne lO. Fischerl - - - 219
Pozdě k ránu lK. Hla čekl - - . 22l
Pozdravení slunci lJ. Zahradníčekl - - - 224
Pracující den lJ. Horal - - - 227
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Tyrolské elegie lK. Havlíčekl - - - 338
Umělé květiny lJ. Fričl - - - 340
V pŤírodě lV, Hálekl - - - y2
V zimním slunci lJ. Y. Sládekl - . - 345
Ve stínu lípy lS. Čechl - - - 350
Večerní písně lV. Hálekl - - . 352
Věčná země fF. Branislavl - - - 356
Větry od pÓlri lo. Bíezinal - - - 35t
Všemu navzdory lo. Theerl . - - 361
VybouŤené smutky lA. Soval - - - ,363

Vyšehrad lJ.Zeyerl  - - .366
Ze Šumavy lE. Krásnohorskál - - - 369
Země sudička lF, Hrubínl - - . 372
Zhasněte světla lJ. Seifertl - - - 374
Z l om  l K . B i eb l l  - - - 377
Zlomená duše lA. Soval - . - 379
Zlomky epopeje lJ. Vrchlickj,/ - - - 381
Zpěvy páteční lJ' Nerudal - - - 385
Železná košile f J. Kolman Cassiusf . . - 38E
Života bído, pŤec tě mám rád lF. Šrámekl - - - 391
Žíznivé |éto lJ. Zahradníčekl - . - 393
Jmennf rejstŤík - -.397
Seznamautor ajej ichděl - - - 416
Chronologick1í pňehled děl uveden;ich ve slovníku - -
Ob sah - - - 4 25
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