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Po pět i  letech pÍichází l rnížka Jak

r:íst poezii znovu Za slatrri r:tená-

Íi. Bohatší o novou tvorbu a s no.
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z i i ) '  ](  t lĚtpracovanfrrr  l iapi to l  Irr
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la,  Div iš, Holrr l l ,  Šiktanc, F. lor iarr ,

Skácel - a někteňí z |lásníkťr rrtlj.

lrt]arlšícIr ' Brotrsel<' Šrrrt' Vcr.

n isch aj .

TŤc| lažr: jc v novénr vyr lání rrrnrr .

lté zmč.rrčlno, posl1rní krrížlry zťr.

stávír stejné. Llvárlí t:terráňc rlrl

rietby nrorlerrrí poezie, ZaŠ\-(''(]rl j (l

l ro t lo j t : jíIro v ic lění žir 'ota i  r l r l

ie j ic l r  star 'oLníclr  pr inc i1 lťr.  S lraží

sc, a|ry rlttrrái' pňelrleIrttl talizva.

n()t l ' 'nOsl . .)Z l l r rr i te lnost. .  r l tot lertrí

1l t l r :z ic ,  i  kr lyž l ro ner 'ct lc  za rt t l i t t

inI i r l  1 l r l t t t i t t r ' l r rého žr.rr] l ia .  l ) i . t ' j t :  s i

; r<lrtzt:  r l l t l r ' i 'í t  rrrrr  prťt l r ler l  r l r l , . ta.

. jcIt tstr  í. .  t t tor lerrrí 1roezie a rI l 'í 'st

Iro na cestrr  t lo poet ic l i i : l lo svt ' ' ta
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(o Jiňí Brabeco Miroslav Červen|.ao Mojmír Grygar, Vladimír

I(arfík. Věra l(arfíková, JiÍí opelík, Zdeněk Pešat 1969
Ú v o d n í  s l o v o  k  1 .  v y d á n í

Vladimír Majakoasltij jeilnou polemic|ty Ťekl: ,,Panuje de.
magogie a spekulace s nesrozutnitelností, ,. Je tŤebo zorgani.

zoaat srozumitelnost knihy.,, V tomto srnyslu je nuše knížka

tslastně organizační zdležitostí' Nem že poezii čten že získat, to
je jen u sil ch bezprostíed,ního činltu poezie samé, ani se ne-
obrací k znalc m a čteruiiú'm už ryspěllm. ]e deiJikot.lána na.
prosto jednoznačně: tětn, kdož zaéínají číst poezii soustauněji,

těm, kdož se o ní cl ěji orientoDa,. Z tohoto určení tlyplynula

i pod'oba knížlq: to, jak je uspožáddna a čeho si ašín , o jaké

šííi u hloubce uěci probírd, jakfm jazykem je napsdna. Rostouc

z pŤesuěd'čení, že lépe je poezii aktioně cluá'pat než se d'o ní
pasíuně uciťoaat, m,6 knížka ctiž d,ost pŤeileuším uykladačskou:
nabízí několik klíčú, jimiž jd.e oteaíít branka poezie, aniž by
pŤitom chtěIa oést čtenáÍe ttsorbou ašeclt, naších aelklch m.o-
derníclt, básn'ík , nahrazooat ušestrannf kritick! rozbor díIa zao-
Ienlch autorú či teorctickfch otdzek z tohoto rozboru plynou.
cích, To má na mysli juk proní, teoretická čdst knilry, tak i její
dtuhf, z monograticklch hapitol sestauenj, oddíI, kterf na ni

zce naaazuje a ktetf její ofklatl poezie rozuíjí na něItolika
pííklad'ecll básnílt , kteÍí pt'o suou náročnost potžebují ofkla.
d,u, ale kteŤí jsou zároueŤl plně současní a kteíí ilo afuoje mo.
derního českého búsnictl:í zasdhli zul šť podnětně.

Áutoíi _ ušichni členopé jeilnoho uědeckého pracotsiště _
nepoaažují suou knižku za d'ai, kterd musí bÚt. čas oil času
splócena na čet popularizace a kter jen ,,zd'ržuje,, od xlast-
ních ufzhumú. Mají tuto pr ci naopak jen za jinou totmu sué
každodenní prdce od,borné. Neboť tato knížka ptútsě proto, že
netnohla blt ani literární teorií, ani literární historií, ani lite.
rdrní ltitikou a běžném sloaa sttt'yslu, pŤinesla během soého
uznik(ulí ňadu notljch, ryze oilbornjch problémú, které bylo _

a ještě bučle _ zapo ebí rozlou,sknout. le to pokus, pŤi kterém
jsme se zapotili.

l. o.
Poilzin 1962

P Ť e d I n l u v a  k  2 .  v y d á n í

]ak se na spr uné 2. ayil ní sluší, je jak reuidouané, tak roz.
šíŤené, Každ,! z n s sarnozžejmě ttriticky píehlúilt ilosauadní
te,cty, tzn' podle soéIrc uaážení zakallruIooal ilo sxého nynějšího
tljklailu u žijících autor jejich poslední l:|t:oj, reagoual na
současné al ualizace minulfch postupti a smbú. snažil se o de.
finitit:nější lormulace, xzal za saé některé podněty, iak ie pŤi.
nesla odborn kritika 7, oydání. A pak jsme _ rouněž s pornocí
noaého spolupracouníka _ saazek rozšíŤili. Píiilali jsme sumo.

I'



,l st(fln kapitoly o Jaroslauu Sei|ertoui a ]iŤím Kol íoui a zcela

jinak pojali záxěrečnou kapitolu zabfc-ající se b sníky píed pěti

iel,y ještě ,,mlailší,,, dnes ušak už ,,stŤeťlní,, generace; doutáme,

že ajclniliska i některá pozorulorlná uj.uojouá období dnešní

české poezi'e bučlou títnto rczšíienírn bolwtěji osuětlena a tím

i náIežitěji ocen,ěna'
Notlá cdice naší knížky sc ušalc - a to už bez našeho pžíči.

nění - liší od pruníllo oyd ní také tím' že se píipíná k jinému

ko,LteilL., neboi 1ok bástlicttí sutno i jeho postaxení uanití Ii.

teratury, tak i postoj čtentií.ské ueÍejnosti k, pae;ii se Ue sroD.

nání s počátkem šedes tj,ch let zlt,atelně změnily. I,ehily pro.

d'ěláuala poezie jistou konjunkturu (aiz napŤíklad neuíd'ané u!še

náklail , zápluaa pr|)otirl, zrod dixad,el poczie, ustaL)e,Lí KIubLL

pŤ tel poezie - pl n' na pÍíručku ]ak číst poezii aa kl u témž

roce 1961), dnes proděl uú spíše suúj ,,ilstup ze sl oy,,. PŤíčitl,

proč k této pront,ěně ilošlo, je' mnollo, a mezi ninli bezpochyby

i ta okolnost' že běhenl šedes tych let prudce xyspěla česká

pr6za, hterá' se íadou origituillnich talentú, salnostatnou myšIen.

kouou aktfuitou a značnotl unítÍní i|erenciací stala současné

poezii konleurenten a ptlťt,7ereln t:íc než rounocennj.m, Ale

píedm'luua je jistě to nejméně ahoťln'é m'ísto k probírání otázek,
jejichž analfze by aíce slušela studie nebo i celó kniha'

le si pí,it, aby se dobouÓ ztráty na extenzitě t.;yt'ahradily sotr

stŤet].ěním h podstatnj.m uěcem poezie, hlubším, porozutněnítn

její nenahraditelné osobitosti a jejím ustauičnj,m' prom'ěnánt.

I,akučl potŤebu xětši intenzity pocitují sami čtenáŤi' chtěIa by

jiln naše ltnížI;a blt malfm' r dcem, jak na to,
l. o.

Podzim 1967
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PŘEDPoKLÁDY PoRozUMĚ NÍ

o  š í Ť e n í  p o  e z i e  a  v f k l a d u  b á s n í

Mluvíli se dnes mnoho o problémtr, jak získat pro četbu
básní další čtenáňe, není to proto, že by současná poezie na.
rážela na všeobecnj' nezájem. Ve srovnání s mnoha jinfmi ze-
měrni nebo s pŤedválečnou minulosti jsme na tom dokonce
rlocela pěkně. Nové možnosti širšiho olrlasu poezie se však
automaticky projevují jako nové požadavky. V drisledku pňe.
měn, které v době po roce 1945 zasáhly celou literaturu, mri
poezie zájem, aby ji bylo ve společnosti slyšet, aby se nerryví.
jela v izolaci. Zabjvá.|i se životní problematikou, driležitou pro
všechny licli, není drivodu, aby její dosah zristával ornezenf.

Básniclré sbírky u nás pravidelně čte nejvfš nělrolik desítek
tisíc lidí. Tento okruh čtenáiri poezie _ a to je pozitivní
stránka věci _ ztratil všechny rysy uzavňerré kasty. Jeho prí.
slušníci jsou z velké části plni vrile sami pňispět k rozšiňování
poezie ve svém bezprostŤedním okolí. Vy všichni jste se s jejich
prisobením někde setkali. Jsou recitátory, organizátory literár.
ních večerli a o,divadel poezie.. a zptisobují, že básnické slovo
má vliv na další desetitisíce lidí. }Inozí z nich mají bezpro.
stŤední čtenáňskj' talent a dovedou si udělat vlastní názor,
obvykle drislednf a samostatnÝ; jini se zarputile perou s tajem.
stvími poetiliy. Někteňí se nechají ovlivnit i pahodnotami a
povlr'chní líbivostí. Jsou také lidé, kteňí s nezdravou sebejistotou
odsuzují dílo, s nímž se náhorlou setkali a neporozuměli, a
lrez uvažování jsou ochotni obvinit autora málem ze ztady na
socialistické věci; píší obrněné listy redakcím a kulturním
institucín a |lrzdí i propagační činnost pňátel poezie ve svém
okolí.

Chceme svou knížkou zasáhnout do tohoto složitého kvasu a
pomoci hledajícim' Neprijde o školské vysvětlování, o pÍepiso.
vání básni do popularizační pr6zy. Čtenáňrinr současné páezie
prostě nelze uspoňit trpkost a radost vlastního risilí o vyklad
|'rásně _ už tím bychom znemožůovali její opravdové poclro.
penío nebot'ona dnes to ůsilí pňedpokláclá. Neběží také o ně.
jakou soustavnou poetiI(u. Ale dnes nebude zbytečné, když
zkusinre podat malj' svazeček klíčri. Jakfchsi ,,návrhri... Nad.
hodit prostě nělcolik možností, kudy se dá na současnou poezii
jít .

L z e  v y k l á d a t  b á s n ě ?

I' tak skromnÍ' záměr je potĚebí obhájit proti některj'm pňed-
ěuill(um 

-_ také proti pňedsudkrim literátri a znalcú. Išdyž už

]s'lr: 
v polemice proti činitel ÍI\ které ztěžují plné prosazení

rnot|erní poczie v dnešní společnosti, chci takí: ňíci" že nesou.

I'



"i|rlasíln s názorem, porllc nělrož je umělecké dílo nepiístupné
rozurnovérrru poznáni, a tedy i jak!'lroii jeho vfklad jc zbytečny.
Buď je č:tenáÍ naladěn na stejnou vlnu s umělceur, ňíkají tito
lidé, a pak se i bez komentáŤri rozezni v něm básnílcriv hlas;
anebo nrá prostě jinou povahuo chybějí mu pňíslušnÓ |ruĚky -

a pak mu dílo musi zristat nepňístupnfm. Tenhle názor pŤede.
vším směšuje dolrronady mnoho rťrznych věcí. Vylrlát|at clílo -

to neznamená vypisovat ccié bolratství prožitlrri, od jednolro

čtenáie kc drulrému rrizn.|ch, |rteré rrrriže báseř vyvoiat. Nejde
vúhec o postihování nepostižitolnélro; vždyť to porlstatn , co
nás pii hovoreclr o umělet:lrén di|e zajint'á, lze ce]kerrr spolelr.
livě zjistit rra str1lnkách básnit:|ré knilry, v barvát:lr a tvirrech na
plátně obrazu, v t nech a rytrrrech lrrrclební skladby. Poznávajíce
to, pĚibližujenre se pravclě právě tak jalro pii pozn/rvání lrteré.
koli jiné složité a sr.érázrré části skuteénosti. Říl se talré, že
unrění je věcí cittl, a tetly rozumu nedostupné' Ale nestutluje
větla i samotné lidské city ? Á jsrru snatl pohyby živé }rnroty nebo
chemiclrti reakce nebo prvollrí aliunrulace věcí nčjalr ho ,,rozu.
rnu..? A pí.ece je lze rozrrrlrertr poznávat, jen je nutné správně
stanovit cíl poznání a položit otázky ta!t, aby osobitá povaha
pňedmětu nebyla narušena.

ostatně - jnrenovany ,,svazečelr klíčú.. nemá otvírat dl'eĚe
ke siožit m zálradáin unrěleclté tvorby. I( zevru|lnútnu rozboru
díla se má asi jako základní infornrace o zprisobech zahájení
šachové hry (jalt r-idíte,,,znal<lst tahťr.., tj. několik běžnfch
pozuatl.ťr ze škoiyo z rozhlasu nebo ze sorrčasnr literární žurna-
listiky, se piedpokládá) lr Bronštejnové ana|yze Botvinnikovy
purtie. v llí:niclré ,,hÍe.. jsou také některá všeol.recná o,pravidla
zabájeni,,. |.{ejen llaždf.autoi:' i čtenáň z nich musí vyclrázet a
pietlpokládat je, a polrud to nedělá, budou nlu nčl..teré vlast-
nosti současné lyrilry pňipatlat jako podivínství. Tato ,,pravidla..
byla uzákoněna celyrn dloulr!'rn vj'vojem básnictví, ve stálém
ťytmu revolrrčrrích pňeměn a návratti k tradici. Jsou společn!'m
majetkenr' o jejich poznatclnosti není pochyb.

Aie i kdybychom pŤijali pňedstalrr básně jako mystéria,
zblvá tu mnoho práce pro rozumem ňízené poznání. Jazylrem
|zc zajisté mluvit o věcech temnj'ch a nepostižitelnfch' jejichž

snrysl se ztrácí v mllrách. To ovšem neznamená, že nemáme
studovat slovnílr a gramatiku jazyka, jinak se rrám stane' že ne.
budeme s to nejen dojít k riplnému vyluštění tajenrstvi (o to
ani ntlběží), ale nebur]cme s to ani naslouchati. Pňedpokladem
naslour:ltítní v pňípadě poezie je znalrrst ,,ještě jednoho.. slovní.
lttr a grantatilry, nad!:udovanfoh natl prozaickyrrri: slur'nílru a
gťa|lrutiliy |r/rl.nic|ryclr prostĚedk a postuprl, zprisobri spojování
slor, a pňedstav atd' I lrdyž báseir neni ,opoulrym.. stlělenínr, je
všecltnoo čírn sdělení pÍesalruje, postižitelné a vribec vysleclrnu-
telné až tehdy, když jí porozumíme jako svéráznému sdělení,
když si dešiÍrujeme všeo co obsahuje jako sdělení.

V době, která studuje wj'voj hvězdokup, stavbu bílkovinnj'ch
molekul a strhávrí roušku i z těch nejhouževnatějšíclr nrftú _

rrr tri sociálních' nemriže lrjt ani básnické dílo pojimáno iako llrmytická zá|ežitost, Pňi o]rcování a sbližu.,á,'i . ;;;;'t#; l''o žádné záztaky, ale o pňelrorráni obtíží. I

o  v n í n l a v o s t i  a  d r 1  v ě ň e

I(tlyž v dennínr žir'otě užívárne jozyka (rnluvíme s pňítelenl,
píšenre dopis, posloucháne rozhlasové zprávy), zajírrrri nás zpra.
vidla jen bezprostÍední věcnj. vjznaIn ,to.,'í ..j,. Zprisob vy.jádňení i jenrné odstíny .lol,,iího- rfznarnu 

".i.t,a*ii 
nrimo našipozornost' nemluvě už ani o zvulrové podobě jazyliov!,ch ritl.a.rú' Proto ani zvlášt' nedbám'e o fběr *""i ,iooy, literá nrají

'v podstatě.. stejnj. v!'znam, liší se ,,pouze;-" 
"á.i'". 

0 lidech,kteňí se.vracejí z polrňbu,--Ťekneme .L;* aJr".],byli zamllrli..jako ,,skoro nemluvili... I(dybvchor.' il";-ě"tii l.,nJ uutot' k.zprisobu vyjádi.ení a četli taÍ< lainrasr."" r,}.,"n v"u,,i"t.y po.hňeb, zdály by se nám první verše u.i 
"u;'t"il"t.uer,,oto'

Vracejí se z polri.bu.
SIou - míř, neutrousí
stébel žebíi .tÍk.

. 
Al:.pŤ-' pozor:rější četbě je zi.ejIné, že pr uě te,7to vyraz otÝí.rá polllecl do ce]élro n";tu jidď.y.h 

n"*ru ;";rJ vztalru k pno.stňedí, které je utváňelo, i t. te š..ti I.."."" r,yii znol.u nuceniprlJrrlout.

- 
A to je ještě do očí bijící, vltaznj,obraz. Protr.hne naši

:}r:: 
ej:nl ž: zvyk a lynutí si pozornost: každému je jasné,

"" J:: o nťco vic než jen ňíci, ,,jak málo nrluvili.. }Iikula;kovi
Ii.iči:é. A|e pĚečtérne si l(arcinonr pti", 3"a,," z ncjlepšíchbásni  Miros lava }Ioluba:

Ať nikdo neslyší
ten tichy hlas zevnitŤ.
To pučí listí. Strom s rlrápy.
Sametově hílé
clrulré já.

Ucpává terr clrí.tán.
obrací se ke stěně.
abI podstoupil
rrez zaripěni
svúj zápas s andělem.
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Ať nikdo neslyší.
Smrt není. Je rentgen'

azaserin' síla života.

Ať nik.lo neslyší.
A s očima obrácen;ima
jirr*
dvakrát denně
táhne na Golgotu
a zpět.
!sb. Achi l les a želaal

Je tu mnolro zňetelnějších věcí, ale všimněme si,. že v poslední

:l";; ;..".;;"iu n",,ápud..a slrivka tlvalrrát napsána na zvláštní

il;i;;i";ď. a,,zpíto.). Každ! z těchto vltazú je tak od ostat.

n í choddě l enma loupŤes t ávkou ,a t ímzp r i sob -em, se j ak s i , , zd  
.

.""i"iJ{ l"" to? Věta bez oněch malf'ch pňestávek by .,ypu.

tlala takto: ,,A s očirrra obrácenj,ma jinam d.vakrát derrně táhne

;e;il;" 
,u 

,pat.,, Jut. oiaet, pi".ta"t.y Fodivulrodně obohatily

;; ; tech.' slúvek. Kilo to. obohacání nepostrehl _ a kdo

iÍ-l."ui'i"""í. 
"o"hono,o 

zabfval takovfmi detaily? -o 
'[é-

;:" 
"T."il".""ii'"."''i.tickj' 

smysl básně' o n.":::1-T'1*
i''i tr"'ar*. kterj, pÍekoruívaje utťpení se vždy znovu navracl

'-uj: ""ul 
,""ď Žpnr, zpět z Golgoty,. to jest do života.

To samozŤejmě ,,"",,uá"iá, že čte;áň si musí od verše k ver.

ši tlělat slohové .o"lo"y.-vroznost užiti talrovfch prostňedkú'

jako je ,,nadbytečnď. pJ",'a"r.u mezi slovy, leží v jazyce ode.

á;;;"" 
" 

iazay, kao umí ěe.sky, ji zná. Je nám napŤ. béžnj r.oz.

iri.""r p'"'iáu otázkou ,,Šru ;j" na ten most sama?.. a udive.

"v* ""r. 
podezírawfm nebo obdivnj'm ,,Šla jste rra ten most _

sama?.. Věcnf vztab t pr"á*et" .o".lo'y zprisobí' že se uktiže

tl ležitost rlchto jemnych- .a..i",r a posluchač si je bez. obtíží

,,rozluští... Ale báseĚ 
""."a 

iea"y tat<ov5' 'věcnf vztaho., není

pos louchánavně jaké. , .č i .é, i .ou" i ,k te ráby jednoznačněvy.
i',.i"""iT..:":i 

..-l."r', 
;; l,pr; ět rozm1uď. a ,,situaci..

i"p.* lv.'iir. A tak nezbj'vá uež pÍistupovat.k ní se soustÍe.

l;;;; ;;.;;ost! mobilizov.at r,rrímavost i jazykovf cit.a nedat

'"..a..ar. prvními neírspěchy, neboť mnohé tu ryieší zkušenost

a cvik. Většinu souča,nÝch básníkú se ovšem.nehodí jalro četba

do tramvaje nebo na."ht'"i pri nudném referátu _ kamkoli,

ktle pozornost je rozptylována.
iul. oitlite, nedoporučuji vám nějalré .'snivé'zadumáni,,, 

raéŽ.

"9" |".i""i-noto,pi,,"k, Lolébání n9 .vlnách 
hudby. Moderní

pá""i" pr"apoHááá čt;áÍe s jasnou hlavou a silnou fantazií,

[.*, r"a" s to dotvoňit si podněty textu a rozpoznat básník v

,}íá.l :"r'" určitosti. Patri k tomu pÍirozcně i jisté o,odevzdá.

"r;, 
a" Lohlo by se nazvat prostěji: dúvěra. Ta je jedním

;^;"b'Ň;í pÍeápoklarlri tlorJzumění mezi umělcem a lidmi'

ke kterj'm se obrací. Je tňeba věňit, že autor poctivě u<Iělal |rr
svou práci' vložil do ní své nejlepší sclropnosti a že nám ne- |
chce vykládat něco nicotného. Což v praxi ovšem znamená |

i onu soustŤeděnou pozornost k jednotlivym detailúm díla -

rlúvěru, že zvláštnosti w!'razu nejsou dúsledkem básníkovy své.
voleo ale mají svrij smysl a iád.

z^KLADY  MoDERNÍ PoEZ lE

S t a r á  a  n o v á  k r á s a

Dolri s kÍíďly! Ze všech stran zní divé heslo století.
Udupáme každf povzlet, clokud ďÍíme v poupěti,
co nám krása? My chcem pouze vfďělek a zisk

a chléb,
krásy žák ať světem clrodí jako Homér chuď a slep.

Dolú s kŤídly! Nám se rouháo kdo clrce rrež my
letět vyš,

z|ouže dlaní pít nám stačí, co nárn lrvězďná krásy čiš?
Hleďte b|ázna v době páry, elektŤiny, zázraktt,
honí rymy, za obtazy lítá kďesi v ob]aku!

f)olťr s kÍídly! Prozaická jednou naše doba jest,
lripogryf svá kiíďla vláčí blátem po choďnících měst.

Dolri s kÍídlv! Zašlé dobv vzdělanost, co chcete s tim?
Co nám Hekuba a l(alchas, co nám Helada 

" 
Řím?

Na sv ch my stojíme nohácho jen co hmatám,
pravda je,

do pece pozouny bible i bukolik šalrnaje!

Vidím v duchu ve]ké moÍe potopy té, viclím chvat
spasit v sobě člověka ien! Uměni hle. Á.rarat!
Ten ční čelem do červánkú z moÍe hěd a prokletí . . .
Dolťr s kŤídly! - Slyšíte smích? - I(do má kÍiďla,

pÍeletí !
llaroslao Vrc||!,icki, sb. Breuíí močIetního čtooěka|

' Jak je zĚejmé, dostávají se v těclrto verších krása a mo<|erní
sl(l|tcěnost do nesmiňitelného rozporu. Umění se ve světě cítí
velmi špatně a osaměle.
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I
Nic proti starému pánor'i, osvobozujícírnu se timto zprisobem

oil zbohatlíkrio kteÍí se občas rozpomněli na piepych clucha a

clrtěli pro tyto ňídké chvíle z Vrchlického udělat ,,svého.. básní

ku, ,'""bylo než jim ňíci, jak málo privabn!' je svět pod jejich

vlríclou a jak značně se oni sami liší od mramorovfch hrdinri

milor,aného starého Řecka. A že dech písně se krátí v prachu

velkoměst, uprostňed lidí, kteií se štvou za čímsi nedŮstoj.

nÝm.  .  .
Nic proti starérnu pánovi, ale kdyby poezie zristala na jelro

stanovi;ku, stala by se ve světě cizinkou, bledou lrvětinkou'

která jakžtakž živoňí jen ve skleníku. Jestliže chtěla obstát a

.o^íj* se dáleo .o."iu se ,moŤit do kouie a benzínovj'ch vf'.

pu..i 
" 

op.o,tÍed současné skutečnosli, na počmáranjclr plotech

" 
,," ,-ut",.Í'ch liilskÝch vztazích hledat nor'ou krásu.

P Ú J D D Š  s  T Á T o U !

ale ne abys pŤišel zas jak tatar,
když chcešo neujde ti myš,

l)amatuj' s kym zastavíte,
koho zdravilo
proč se otáčel.
I\ikarn nezevluj,
rloved zatálrnout roclinu na mizirlu'
dokírže i llráto
nejsi už kluk, abys nepoznal'
komu telefonrrje,
probendil sto zlaty'ch hokejek!
Nesrrndám rluce z práce ve ďne v noci
a nesmíÍn dát ani na vlastní clítě,
rlár'ej pozor,
krlyby tě lákai do dir.atlla,
nikarn nechotl',
slibil ti vyprávět olympiádu,
tak at'vypravuje.
NepŤekračuj mi prálr s t]okoláclotl
a němy jak lrrob,
rreneelr si nabulíkovat, co máš mltrvit,
víš sám, že si nevirlí clo lru}ry,
trr r-lrr iIičl'u to vytlržíš.
nebo mě clrceš taky vidět pod zemí?
Beztoho rni pomalu
rric už nez|ryvá, Bože, s várni všcrni.
l]iŤí ItoláŤ, sb. Vršouickj' Ezop|

Ttiž116 
"5,"n,t 

zrttěĚit rozestllp nrezi Vrchlicli-Ýnr a prár.ě rrr'er.le.
n,ínri citáty. Vrclrlic|rj' llyl pln ' str,achtr o osurl l<rlísy šlrrcerré
l'šerlností. Další tňi bá'.ně, ta|r orllišné Stj/letir i cellrovy-m ovzrlu.
šínl' zalJárlají své poetické pťrsoberrí prái.ě na všedno::ti.

Jtary ideál lrrásy pÍedpokládal v urrrění pŤísn vj.běr:

1l'.u.t.. niilnč,tti, prožirkŮ a slov se dtl poezie prostč nesmč'la
r|ostat. Tento zá|<az- ač se v něm vzrláieně proie'uje situace,
-r, 

lÍž trmč.lec rnintodč'k potlléhá rozpolcení starj společno..ti a
. te3t l to člověira a reprodukuje je v jakési  c l rres už pocl ivínsl<é
..neztntrentlsti'. své|ro esteticliého ideálu - do jisté míry prisotlí
doí|neS a je p|no lidí, kteŤí se pohouŤí nac| ,,ojklivostío., ',ner,krr.senr.. 

'nebo dokonce ,,nernrar,ností.. tam, ktle běží jen o jeiic|r
nezv5'lt a pÍedsu<lek. Lidé clvacátého století neurají proč Ee vázat

l"

V dálku se zayrtáváme bzrrčíce

po boku sestťy své silniee,
jak orra kameny bílj.mi
nry tyčemi ovětraly-mi
jsme rozděleny a změŤeny'
ciframi značeny;
tálrneme po sterj-ch kilometrech

dnern, no;í' v mlhách, cleštíclr a větreclr,

tálrrreme jasem, temnotou' Ínrazem) žárem,

dojaty nejsouce barvou ni tvarem,

táhneme pÍímo' oklikarni, vzliliru i dolenr,

llrostejny k tomu, co ďěje se kolem,

a naše tyěe, vegetace geometrická'
korď nem stonkú s chocholy zvonkťr

směr značí, kudy nadlidská
tolllla a žize si razí cestu
od města k mč'stu'
lSt, K. Neumann, sb. Noué zpěuy|

Zaeláni čas už 1roěmárarry plot

I\{usí to tak bft
Jak zkrásněla jsi zpozdilá lásko
želrrav1.m pÍivinrrtím let
Zac|áni ěas ten 1ločmáran;f plot
a nápis na něm
Ilalas je vril
I(dybyste se nesnál'i
IFrant'išck Halrc, sb. Á co? |



trl dělením pŤedmětri na ,,vznešeltéo. a ,,nízké,,. Zmocřujcrrrc se celé
skutečnosti, máme zájem na jejím pňetváňení a tedy i na jejím
neiluzílrrím poznání - a protože qfsledky tohoto poznání vy.
tváŤejí záklatlní pňedpoklady pro hledání cest ke svobodě, mri.
žeme je celé prožívat esteticl(y; nenrlrrvě už ani o tom, že pro
smysly' intelekt nebo cit objevuje moderní pozrrání zázÍak
v kterémkoli kousku slrutečnosti, a tjž zázrak odlrrfvrí i samo
v sobě.

Dnes už jen lirlé zaostalÍ si pÍedstavují umění jako ozdúblru
nebo jako sladkf nápoj zaponrenutí. Mí lyjadňovat náš život
v celé jeho složitosti, s jeho bolestmi a rozpory. Proto 6i tal(é
nemťrže lrybírat své pŤedměty podle privabu. Rozpory života
v nás nevyvolávají zoufalství, protože vime, že jsou hybnou
silorr dalších pí.eměn. Soudohá poezie jen vyvozuje drisledky
z revolučního postoje ke skutečnosti' když ukazuje rozpory'
směs lrrásného a ošklivého, když vyslovuje nejtrpčí a nejméně
líbivé pravdy. Zá|eži jen na tom, aby rozpory pro ni nebyly
věčné, aby v nich odkryla skutečn! boj starého s novfrno a
tedy zdroj možností.

Právě toto pojetí rozporu (jako reáIného boje novélro se
starÍm) mění rozpor ze strnulého pocitu člověka, kter!' se jcn
dívá, v hybnou sílu člověka jednajícího. Áby takové pojetí
skutečnosti vyjáilňila' sahá soudobá poezie po všech námětech
a motivech, co jich na světě je' nezalrazuje si pojmenovat žád-
norr slrutečnost' at' je jakkoli odpuzující, teskná nebo t]ěsivá.
Ne aby si s ní zálibně pohrávala: ale aby se vědomí nrožností,
které nakonec vysloví, zakládalo na pravdě života.

Četl jsem nedávno v jcdné teoretické knižce, že poezie za
kapitalismu neměIa tu pravou pťrdu. Uprostňed ohalrré společ.
nosti byla odsouzena jen ke smutku a odmítání, k tiché písni
touhy po nenaplněném ideálu, nebot' ve skutečnosti samé nena.
cházela nic' co by stálo za nadšení. Tak tomu or'šem nebylo.
I(apitalismus nemohl r,yhubit všeclrnu krásu liclského jedná.
ní, práce a lásky. Jestliže se takové procesy' jako bylo osícllení
Ameriky, dáIy pod jeho vedenírn, vnášelo to do nich bez.
ohlerlnou surovost a lcoŤistnictví, ale odvaha a rozmach pionf,rrl
civilizace proto neztrácí nic na své velikosti. Básníci jako.Wlritman 

ve svén nadšení pro civilizaci neoslavili vylroňisťová.
ní, n le |v rčí sí ly č|ověka.

I(rása moderní skrrtečnostio ale i bezprostiední lroelnoty živo.
ta, iako láska k ženě, nesporrtaná krása pňírorly, fantazie a
cit, stojí pro básníka v podvědomém nebo věrlorr-rém protikladu
proti oněm negativním jevrim, které bezpr/rví a rozštěpení sou.
rlobého světa vnáší clo života lidí.

obzor poezie se nadále rozšiÍuje i v socialistické společnosti'
S doceněním lirlské práce se nově esteticky hoclnotí i prostĚedí,
v němž tato práce probíhá' její nástroje i vfsledky' Pňedmětem
daleko soustanrějšího poetického zpracování se st/rvaí oblast
veÍejnjch vztal-rri mezi lidmi, a talcé vztahy sorrkromé jsou vy.
jadňor'ány ve své lristorické podmíněnosti; proto musi poezie

využivat reálnfch detailri, lrterími tyto souvislosti mohou bft |tz
v díle bezprostŤedně naznačeny. I

Proto od dob Majakovského, St. K. Neumanna a ostatních na' l

vazuje socialistická poezie na tradici vj'bojného hledání nové
krásy. A jak dozrává socialistická společnost, stává se stále
jasnější _ nejen v teorii, ale i v praxi _ rozhodující riloha
prost ch lidí pňi probojovávání společenského poLroku; i bás.
nictví se orientuje na tohoto ,,obyčejnélro.. hrdinu, a chce-li ho
plně qfiádňit' musí v zápasu o novou krásu jít do drisledkri.

S v o b o d a  o b r a z n o s t i

Mluvíme.li o zák]adech moderní poezie, je tieba věnovat
patňičnou pozornost nesmírnénru uvolnění a rozpoutání básnické
obraznosti.

Ve své knížce o moderních básnickfch směrech sror'rrává Ví.
tězslav Nezval jedno pňiror'rrání z básně Sv. Čecha a slavnou
skupinu metafor o uplynulém mládí z Máclrova Máje:

Dalekoť jeho sen, umrlÍ jako stínn
obraz co bílfch měst u vody stopen klín,
takť jako zernÍel;fch myšlerrka posleďní,
tak jako jméno jich, pradávny.-ch bojr1 hluk,
dávná severní záÍ, vyhaslé světlo s ní'
zbortěné harfy t6n, ztrhané strriny zvuk,
zašlého věku děj, umÍelé hvězdy svito
zašlé bludice pout' mrtvé miIenky cit,
zapomenuty hrob, věčnosti sklesl;i byt,
vyhasla ohně kouŤ, slitého zvonu hlas'
mrtvé labuté zpév, ztraeerrÝ lidstva ráj,
to ilětinsky mrij věk.

Nezval dokaztrje, že u Čecha je piirovnání (,,pocl bradou vous
ntu vlaje dirrf' jak pocuchaná píástva pod kuželem..) prostÍed.
ttem k podrobnějšímu a názornějšímu vykreslení věci (v na-
sem pňípadě krejčíkova r'ousu: všeobecná slova o divém vousu

|,.ou.t.u doplněna další charakteristikou, která informuje o ně.
kterych vlastnosteeh Ťídké, neurovnané, hubené atd. bradkv.
navíe už vnáší do básně jen humorné ovzduší); naproti tomí
Máchúv obraz - prototyp uvolněné obraznosti moderní poe.

].u._ 
j" rovnoeennym protihráčem privodní pÍedstavy, vytvo.

renj,m.samostatnj.m risilím lidské fantazie' Jak se to projevuje
v podobě obrazrr?

Vezměme si z citovaného riryvku verš ,,obraz co bílfch měst
u vorly stopen klín... Je to neobyčejně živá' poetická' zároveř



"lsnová a skutečná pŤedstava, črenáň sc na chvi|i ponoÍí do jeii.
ho milrotavého zrcadlení - a zapomene i na to, co je k ní
pÍirovnáváno, na ',děrinsk věk.., kterf' je vlastním vf'chozím
námětem celé pasáže; vždyť s ním také má citovanj'verš spo-
Iečnou jen velmi všeobecnou _ i když ovšem pro jÁdro Mácho.
qy básně podstatnou _ pÍedstavu upljvání. Navíc se všechny
obrazy objevují v dané souvislosti naprosto nečekaně a věcně
na sebe nenavazují; to jen stupřuje samostatné, izolované
prožívání vrritŤních citovÍch a estetickÝch hodnot každého obra-
zu zvlášt'. Á pňece by se asi stěží našel čtenáň, kterf by proto
shledal Mácholrr pasáž ,,roztŤíštěnou.. či nejednotnou. Ty obra.
zy vywáňejí společné básniclr ovzduší a nic jiného není také
zapotĚebi.

Na tyto vlastnosti romantické poezie navázali v druhé polo.
vině devatenáctého sto|eti synrbolisté _ u nás Bňczina, Sova,
mladf Neumann aj. U nich se možnosti metafory dále rozšíňi|y,
obraz se tu stává téměÍ samostatnfm malj'm námětem a 6tále
méně se váže věcnou ,,pňirozenostío.; jeho rikolem je pňedevším
názorné vyjádňení nějakfch _ často velnri neurčitÝch _ du.
chormích hodnot.

V části poezie dvacátého století se básnickj' obraz zbartrie
i této oslabené vázanosti. Ve skupinách metafor, pňipomínají
cích citát z Máje, je spojení jednotlivfch obrazú ještě daleko
volnější: jestliže u Máchy motivy dávnj'ch bojú, severni záňe,
harfy, strriny, hvězd mají ještě i věcně rrrčitorr souvislost, spo-
juje Nezval své nápady takto:

Kolemjdouci ženo
Paprsku jehly a brruÍliv1.ch orc:lrestrťr
Gumovf stťome
Plástvi pÍibitá na strop Yečeťa
Strašidelnf dome v podobě rukavice
Jazfčku sirky a vah
Měsíční napajedlo
flranice paruk a květŮ jasmínu
Polibku pramene a letek divoké husy
Démanty posypané náledí
Usměve děcka nad astronomickou mapou

|Žena u množném čisle|

Stává se obraz proto bezričelnf'rrr nebo samoťrěe|n1Ím? Vraťme
se pro odpověď k uvedenému Nezvalonr spisu. Jeho autor tam
vysvětluje ričel moderního básniclrého olrrazu. Spatňuje ho ve
volrrém projelrr dotrrd spoutané a utajené touhy, ve v!'razu svo.
bodného pudového života. Tyto Nezvaloly vfklady pŤes svou
očividnou jednostrarurost směňují k pravdivému Íešení otázky.

Moderní básnickf obraz je skutečně projevem touhy, vfrazem lts
svobodného, činného vztahu člověka ke světu věcí. V citova. I
nfch Nezvalov!'ch metďorách nacházíme člověka ve stavu I
svrchovanrho uchvácenÍ, které, tiebaže se manifestuje takňka
vflučně v jediné oblasti fantazie, svědčí o celistvosti, jednotě a
vnitňní intenzitě celé osobnosti; s dúvěrnou vášní' s vášnivou
drivěrou (je v tomto okamžiku naprosto čistf a bezelstnÝ) se
tu člověk odevzdává opojnému proudu skutečnosti, a pii všem
aebezapomenutí jsou jeho smysly tak rnímavé, jeho prožitky tak
rcá|né, že mezi světem fantazie a světem skutečnosti mizí ba.
riéry.

Teprve za pomoci tohoto typu obraznosti mohly blt ty širé
olrlasti nové realitn o jejichž vstupu do moderní poezie jsme
hovoŤili''polidštěny'.o proniknuty vědomím souvislostí, smyslu
a jednoty. Prostíednictvim obrazu si člověk pietváŤí skutečnost
ke své vlastrrí podobě: jednou z ní dělá prostě prostÍeilek, jak
vyjádÍit vlastní tužby a prožitky, jednou ji podrolruje zcela wo.
bodnému hodnoceď, podle toho, jak ji určitf člověk v určité
chvíli pŤijímá. DobÍe to vidíme na riryvlru básně jednoho
z nejprribojnějších zakladatelrl moderní básnické obraznosti.
Guillaume Apollinaira :

Jednoho dne se utkalv
Nad PaŤíží dva eroplány
Jeďen byl rudf druhf černf
Nad nimi v nebi odvěká
Vzďucholoď slunce plála

Ten jeden byl mé všechno mládi
Ten druhy moje budoucnosr
Bily se s velkou zběsilostí
Tak jako s bilfm Archandělem
Na smrt se utkal Lucifer

Ou"U *t"* dokola ie sladce
PaÍíž jak mladá di"enka
Unyle krásná vstává zlože
Rozčesává si dlouhé vlasv
A prozpěvrrje písničku

.,Eroplriny.. z prvních dvou slot< jsou čist;| sen a konstrukce,rrorrslruovanf sen, symboly protilrladnj'ch sil lidského ducha aosobního osudu; ve tietí sloce podobizna Paiíže je pňeitmětněj.sl' 
|vystihuje město v určité náladě _ ale ta náIaáa le zee|a zá.vršra na duševním stalrr čIověka, kterf'se na město dívá, a vy.



l"trl povídá pŤedevším o něm' Proto tu také není tradičního ,,líčení.o'
celf vfznam je piencsen do naprosto nové oblasti.

Díky svrchované moci obraznosti nebyla moderni poezie
spoustami civilizačni reality zavalena, nestala se jejím trpnfm
zrcadlem. V díle Vladimíra Majakovského, Paula Eluarda, Fran.
tiška lralase, Vítězslava Nezvala, Nicolase Guilléna' Louise Ara.
gona a mnoha jinfch se osvobození lidské fantazie sbíhá s osvo-
bozením celé lidské osobnosti a stává se spolupracovníkem
socialistické revoluce :

Ávion letí
Je to náš věk
Rozvrácen;f zápasem kapitalismrr s vámi odvalro
Což se máme spokojit rezignaci
My které zápac}n. stok pŤipravuje o hodiny

jak lunaparková bludiště
I(dyž mně nevadí zpěv ptáka kterému nerozumímo
Proč lry ti vadily zvláštní bublavé zvuky. Íeči

jinfch národŮ
Jen strach ze spiklence
Vede vás spiklenci k iďeji jednotného slorryríku
Ávšak hlad všech zemí má jedinou

brumlavou terminologii
Stromy se tyčí do vfše rrrce padají k zemi umrlé

a vysílené
A pak mám věÍit ještě akaďemickfm hovor&m těch

kďož mluví o lidskosti

A zachvátí.li m.or krysy ve sklepích a ve špižírnách
Neubráníš se mu degradovanf polokate

opovrhovanf devíti desetinami lidstva
Jak by mohl ještě bfti v rozpacích čtenái.
I(rev z mé krve hvězda z mé hvězdy

pravrce v me pravrct
Není možrro aby pěticípé listí zústalo navždy

žebravfm máchnutím nrky
Vy mrrě pÍisvědčujete a listí vám tleská
Podzim vás zasypává tisícer;imi št'astnfmi losy
Ó slavrrosti 6 maškarní pr&vode zahrad
Jako bych uslyšel v kvílení větru vaši od1rověď
Je to karmaůola
Tuilerie jsou dobyty

A listí uchvátí vaši odpověď horoucíma rukama

Načerverralfma posledními požáry na lrorizontu

lVítězs|ats Nezaal, sb, Skleněn! hauelokl

Poz<lěji se budeme zabfvat básniclrjm obrazem ještě z jinfch

hledisek, Teď už jen poznámku k otázce ,,jak číst moderní.obrazo,. 
V obraznosti jazyka bfvá spatŤována hlavní pňekážka

.ro"umitelnosti soudobé poezie, a do jisté míry právem' obraz.

ná spojeni pĚedmětri bjvají tak neočekávaná, že to mriže ne.

"ri"'t.tot'o 
čtenáíe na chvíli dezorientovat. Prvním pÍedpokla.

i"* p.o porozumění je, myslím, to' aby člověk dokázal nevidět

ve vlastních ustálenÝch spojeních piedstav něco závazného, co

nrusí básník uskutečřovat; očelrávejte od básně radostn6 pŤe.

kvapení, objev, kterf neopakuje vaše ponětí o životě, ale obo.

|racuje je. Postaveny do naprosto novfch vztahri, věci se rczz6 í

ve svém pfvotním bezprostŤedním privabu; nehledejte proto za

slovy metafor jen logické vjznamy, ale pŤedměty samy, jejich

barvy a světla, otisky prstú po lidech, kteňí je brali do rukou.

K R I ( o N o Š E

Fotograficky aparát na kÍehkém stativu,
kamzík s jedinfm velikfm okem.
Já nejsem stÍelec, já se bojím,
stokrát raněnf láskou.

Smrk rozražen.í bleskem. rozstŤilené okno kateďrrál.
Neděste.u nšuk, moje pÍíielkyně,
jako baterie děl v hlubokém míru
odpďívá země pod horami

l]aroslau Sei!ert, sb. S|aaík zpíud špatněl

V.tradičních pňirovnáních jsme si zlrykli rozeznávat společnf'
rys, kterf' spojuje nríněnou věc a obrazrrou pÍedstar'u (tak v ci.
tovaném verši z Čecha je to rozdrbanost hubeného a Ťídkého
Y:.',"]. Tento v podstatě logickf postup se na spoustu novodo.
oych básniekÝch obrazťr nelrodí a nevede k žádnému vfsledku.
stačí'.když člověk nechá na okamžik obě pĚedstavy splynoutv jediném akordu, filmové prolínačceo bleď<ovém vzájemném
-1.|1o,:"í. Z takového spojení vzniká novf, zpravidla nedefino.
]i,".Ily vyznam, na jehoz vytvoňení už musí spolupracovat čte.
::. :iT..Musí spolupracovat, aby se napň. v citované básničcouq^zaKadě zcela dobie postÍehnutelnfch, ale dotud nikdy ne.
Ir:::Ťe|'nu ch podobností prolnuly ir"á.turry,,fotoaparát.. a
:::..:.lI..' stňídaji ." p".,dc" v našem vědomí, piičemz se vyba.'qJ| ltule nové olldo|ry - otl tvartt nožek a barvy pÍes společ.
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né ,,turistickéo. ovzduší až po piíznaěnou situaci ,,strnulosti oka.
mžik pÍed prudkfm pohybem.. (kamzíkriv nehybnf postoj a
akok; stojící apar t a bleslrová expozice) atd.

Pňijmout a pochopit fantazii brísnílra ne|ze |lez nrobilizace
vlastní fantazie.

o  t z v '  i n t e l e k t u á l n í  o b r a z n o a t i

Dosud jsme se básnickj'm obrazenr zabj'vali jako prostŤed.
kem, jimž básník rozžíhá nad svfm námětem ohriostroj fantazie,
objenrje neznámé vztahy mezi věcmi a proměřuje báseů v ra.
dostnf pŤíval smyslovfch dojmrl. Nyní jde o jinou rilohu, a
tedy také o trochu jinou podobu básnickfch obrazú. Uvedeme
nejprve pÍíklad. Y brísni Tak umírali chce František Halas ly.
stihnout zdroje statečnosti lidí' které zvrlrlá moc fašismu odsou.
dila k smrti' Jdou nahjmi patami po rozmoklé zemi |c popra.
višti:

Jsou bosí Mlask a nrlask krok rrr]aská
teď verš se hryže v rozpacích
že by to byla zeměláska
vrácená v ehvatnfch polibcích
lsb. V žaitěl

Mlaskot bosfch krokri v blátě je pňirovnán ke zvuku ryclrle
opakovanfch polibkri _ jsou to polibky země. A slovo ,,země.
láslrao., povstalé z tohoto básnického objel'u, vnáší do básně
bohatj. citovf a myšlenkovf svět, obsahujicí pÍedstavu lásky
země k člověku, kterf za ni dává život, ale i vic, snad celf
mjtus o vztahu člověka a země rďrbec... A pÍitom je zaclrová.
na až vtíravá názornost sluchového a lrmatového vjemu, z ně.
hož se obraz zrodil.

Ještě jeden pŤíIrlad, tentokrát ze Zá,vad'olry sbírky Siréna'

Nad štíty fantastickfch ďhamber
nad divadly hráčskfmi stolečky
reklamy z neonu jak teploměr
vystoupi pŤi chropotu horečky

KomentríĚe, myslím, není zapotŤebí. Prúlrled chorou' horečna.
tou společnosrí' kterÍ se otvírá prostŤednictvím obrazu, je do.
statečně jasnf'.

Úloha básnického obrazu je v obou piípadech shodná. S jeho
pomoci básník pronikrí k podstatě skutečnosti, odhďuje hlubo.
ké, ukryté vztahy. Yyjadňuje také své hodnocení, své stanovisko
k jevrim, které zobrazil. Y sporfch, pĎesně vybran!.ch a pro.

.ošlenÝch slovech (pro tuto promyšlenost se mluví, ne právě

;r",,"a, o intelektuá|ní obraznosti) je zhuštěn velmi bohatf

-Ý",,u*. Smyslová intenzita obrazu pňitom nezeslábne, jen je tu

i";tě více volnosti ve vztahu k piírotl.í poilobě pňedmětri.
, 

},.otož" jde často o velmi složité myšlenlry, které mají bÍt

wsloveny se struěností a magickou mocí zalrlínadla, nestačí

bisníkovi běžná slovní zásoba jazyka a <ln sahá k tvoÍení no.

yÍch slov, kterrí se pÍesně hodí na danou skutečnost. Viděli

i,me to na Halasově novotvaru ,,zeměláskďo. Ke stejnému ričelu

so používá i zcela neobvyk$ch a ňeba ,,násilqÍ'ch.. alor'ních

spojení. Talr llalas psď o ,,zmučené vodě.o, ,,vzduchu nabitém

".aÁanami.., 
n,nahé písni.on Holan o ,,krysích spisech.., ,,krupo.

bití pleri.., ',benzinu dějin, kterf má políti blízké časy...

Pro rozvinutí tohoto typu obraznosti mělo u nás základní

vjznalon rlílo tÍi jmenovanfch básníkri _ Halase, Z6vady,

I{olana. Z autorri méně známfch musi tu blt určitě jmeno.

ván Richard 
.Weiner. 

Intelektuální metafora se však uplat.

nila téměÍ u všech mladších _ Mikuláška, I(ainara, ortena,

Skáln i v generaci ještě mladší. Nabfvala pÍitom nejrozmani.

tějších forem a zapojovala se do básní velmi r zného typu, od

krátkého několikaveršového,,rrápisď. (jehož nepňekonateln!'m
mistrem byl František Halas) až po rozsáhlou poému (Vladimír

Holan). Nemělo by smyslu tiídit a popisovat jednotlivé drulry
intelektuální obraznosti, protože oblast brísnického obrazu se

vribec těžko klasifikuje. Spokojíme Ee proto s několika ukázlra.
mi _ ale malf' rozsah textu, kterj' jsme intelektuální obraz.
nosti věnovali, ať vás nemflí. Je to jeden z vúdčích prostiedk&
současné myšlenkově tv rčí poezie vribec.

Rúžence mrtvfch ptákri zdobí
vfkladce zvěÍináÍství,
na bilfch plocháclr mrtví jsou stejrrě věcní
jalio zesnulí krrílové na krásnfch katafalcíclr
uprostÍed čadivfch voskovic'
kolem nichž tasené rapíry obŤatlně brání
slzám, by tekly.
lRichard, weiner' sb. Zdtiši s kulichem, Irctbóíem a kostkamil

ozvěna v chodbě nalrrotila
psí uši koutťr v lrarvě lilao
a celÝm nitrem vála sila
tak milá všem, všem odšelcrimo
tož síla věcí, věcí - stálic,
jež naléhala, něhu valíc,
na hlavní vzpominkovf šum,
by obrátil se z rubu na líc.
l V luilimír H olan, sh' Prtní,estmnentl

l"



^IZttatiljsi pÍátelstvi, na jeho rub
teď píšeš, žes v něm byl pŤítěží snad.
Což byl-lis pÍitěži, jako je dub
pÍitěži listrimo jež vitr chce rvát?
lFruntišek Hrubín, sb' Mú,j zpěu|

Teč, Íeko, srdci mužri srdci žen,
teč čistfm proudem svym a neďbejbrázi,
a byl.li klín svobody obnažen,
ať my se s ním stŤetneme také nazi !
lIiŤí orten, sb, Misa hrušekl

Je prrisvitnější [tj. hoie Adama, vyhnanéh o z Ájef
než s]ech zajice,
je mnohem kŤehčí
než slech zajice,
jenž chycen dechem
vánice
namrzl v ní
aboli z jara.
Zejm.éna z lrísky dotyku
on cítí, že v něm bolest buďí
vzpomínka jako ránu v těle;
ta rána je jak lidstvo stará.
lloset l{ainar, sb, Osudyl

Tvúj kro\
tak fam6zní,
že až z dálky na hibitově
šelestí věnce, jak se obracejí
pohÍebrrí sta}ny dolú, s nápisy:
věčnf klid a oďpočinutí -
se teprve roďil někde v kraji pánví,
v kraji zívajicich šelem.
loldÍich Mikuldšek, sb, ottely a milostil

Jediná slina ve vlasech Venuše
promění tu sochu Venušinu
v kus kamenného poďstavce,
jenž nese slinu!
lMilan l{unílera, sb. Monology!

Jak rozumět obrazrim tohoto druhu? Nelze doporučit žádnf
lepší recept než soustĚeděnou pozornost k vfznamu jednotlivého

slova (nebo i jeho částí' ktlyž jde o složeniny typu ,,zenrělás. l25
ka..). Nestačí pouze ričastnit se vlastní fantazií, nebot' spojení |
mezi piedstavami bfvají v tomto pňípadě velmi hledaná a ,,ne. l

piirozená.. _ ovšem i vlrazná a vfznamově bohatá. Yedle fan.

iazie ie tedy nezbytné napnout i intelektn odvodit si společné

vlastnosti pŤirolrrávanj'ch pňedmětťr (i tÍeba takovf'm pŤemfš.

lením, které na chvilku zbaví báseř jejího bezprostňedního

|rouzla) a pak lr nim pÍiÍadit pÍíslušné myšlenkové celky nebo

pÍedstavy (jako jsme to dělali u pňíkladu z Halase). To se

ovšem tylrá jen pŤípadrio kdy se scházíte s určitfm autorem

poprvé, a i to jen někter!'ch nejobtížnějších rníst. Netrvrí dlouho

a čtenáň se začte do básníka, sblíži se s jeho zplisobem lryjad.
ňování natolilc, že m i'e i násilně propletené uzly pŤedstav
rozetnout rázem a rrrímat myšlenku v púvodní soustňeděné a
kouzelně nalé}ravé formuIaci.

PoEZIE  A  L IDsKÉ SMYSLY

o francouzském impresionisticlrém maliňi Monetovi se rry.
práví tato piíhoda: Pňijel do Londjna a namaloval tam obraz
proslulé lond1fnské mlhy' kterf obyvatele města pobouňil. Mlha
měla na plátně rrižovou barvu. ,,Naše mlha je pŤece šedivá!..
Ále pak se podívali lépe a poprvé uviděli, že londjnská mlha
nl trochu narúžovělf odstín. Snad je to jen anekdota, ale má
taltňka symbolickf vfznam. Umění odkrylo barvu, kde lidé vi.
děli jen šeď. Marx kdesi praví, že lidské smysly _ jako společ.
nost a myšlení _ mají svou historii. Yyvíjejí se pod vlivem
praktické činnosti, objevri vědy a techniky (napň. dopravy, fo.
tografie...), a také umění; nic nemohlo učinit lidské ucho tak
citlivfm pro jemné odstiny rytmu, vj,šky a barvy t6nu jako
hudba.

V lrapitolce o nové kráse jsme si ulrázali, jak zásadní vj'.

?.uT 
p.o rozvoj básnictvi mělo r'rrímání moderniho světa v jeho

|tonkrétní mnolrotvárnosri; ukázalo seo že život lidského sl.,chu,
zraku' a hmatu aktivně zaprisobil pňi vznilru novj'cb poetickfcli
ritvarri. Teď je potňebí si uvědomit i prisobeni opačné _ zpět.
rry.v.lrv poezie na obohacování lidské schopnosti vnímat.

. 
Moderní poezie rozvíjí lidslré smysly mnolra rriznfmi zpúso.

!y. 
'Ďtovo v rulrou opravdového básníka pÍestává bj't beztvarou

Znackou a vnáší do našeho vědomí rozzáíenj obraz věci, kterou
zn.amená. Slrutečnost, jež nás dosutl lhostejně obklopovalan se.,rent v napínavé dobrodružství.

O R I E N  T

Vždycky jsern záviděl kuclraÍkám
anyz, muškát, vanilku.



trl Miluji vánoce'
ty mohamedánské svátky.

Večer na Štěďrf den
rozdělí matka pomeranč

na dvanáct tureckfch šavlí.
I(aždému z nrís podá jednu.
lKonstantin Biebl, sb. S loiLí, jež dox ží čaj a k uu|

Bieblova báenička je velmi prostá. Několik jmen, postavenfch
jednoduše veďe sebe, vyvolá rozpomínku na svět orientu' 'Iim
je určeno pÍirovnríní pomerančového dílku k turecké šavli'
které v naší pŤedstavě rázem ostie rykroji púvabnf tvar.

Jinf básník prostě vychrstne barevnou spršku nápadťro nechá
nris uvidět a jít po svfch, jeu lrochu zveselené, trochu laskavěj.
ší k světu:

P E T Ř Í N

Batali n vojákri nasedá
už jedou z kouzelné skĎíně
Ariston hraje až srdce usedá
pod krásnorr rozhlednorr na Petiíně

Toť slečna již vězni z,a mÍíži
celf den stojí nahá
Proto se po ní ohlíží
celá Pralra
lYítězslao Neztsal, sD. Nripí.sy nahrobyl

To jsou pochopitelně jen pŤíklady, podobnfclr br{sniček jsou
v novodobé poezii spousty. Není těžké jim ,,porozumět.., na to
staěí nebft škarohlídem a zňíci se pňedsudkri. Prisobí, že se
člověk cítí na zemi více donra, a tak i ony plní ve společnosti
kladnou rilohu.

Kouzlo ,,prvého.., svěžiho uvidění nabfvá zvlríštní barvy a
vfmluvnosti, opírÉ.li je básník o púvodní, podivuhodně pňesnou
a bezprostÍední sílu pohledu dítěte:

Vidíš ten šípek RŮženka pod rrím spí
Kdo není hoďnf ji ale nevidí

Á proč nebyl šípek hodnf

No podívej jistě ei s nožem hrál

až do krve se nešika poŤezal
lFrantišek Halas, sb. Lailěníl

Na obohacování našeho vnimání se ričastní ovšem i rozgáh.
lejší a náročnější skladby soudobfch básníkrl, i když jsou

tÍeba věnovány závažnÝm filosofickfm nebo politickfm téma.
tťrm' Napňíklad v Závadově Panychidě se jedno a druhfm pro-
plétrí timto zpťrsobem:

hle všechno má pro mne novÍ p&vab
jako byclr byl povstal po těžké nemoci

všechny dveÍe ten večer bečely dokoŤán

v kosmickém prťrvanu jako potrhlf prapor
8e potácím a zpivárn a pláču
a moje naděje si znolrr v krvi koupá svoje kÍídla
nesmírn;imi polibky naléhají větry na zemi
ji neposkvrnálou mihotav1Ím jasem vriní

pelem oplodní
pro neopeÍené dosud krajiuy
v blankytu se větrají obláčkrl povijany pleny peÍiny
dešti vyrfžované hroudy se lesknou

jako na talíÍích kaviár
dět'átka pÍekrásně zpivají

v kolébkách mateÍského lŮna

i.ay:" lroupají v bocích jako benátské gondoly
linie kŤehkéjako z porculánu

:qyptské hnrce rozkoší a púvabťr
líbali je v prrijezdech mezi bednami
líbali je na dvorcích kde z pavlačí vesele vlálo prádlo

-.|yť.'Í 
}rarvitost poezie zpúsobuje, že nepÍijímáme její

^:1:"-"T","y obsah jen chladnjm rozumem, ale vdechujeme hoprrmo jako nini. Poezie vribec není jen ,,pro myšlenliuo. nebo
i,,""]l-.nť .ci1.j nebo ,,jen pro smysll., 

"o"oi;i 
ox""t',.y stránky

;.;"T,".:{.* a všechny spory o tom, ,,kterou víc.., jsáu zbyteÉ.
;;,.1eo1o1tidch básnickfch dílech ovšem mriže mít ta či ona
á.r,iT."r.on.o"f,l"",..i.iJ;iJ1ff j:"ffi :;lil"'ffi l['.,tonebÍvÉ
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v ČEM zÁLF.ŽÍ PRAvDIvoST BÁsNĚ

L e k c e  z  l o g i k y

V jeilné lrnize o logice jsem četl následující tvrzení: I(dyž
nělrdo Ťekne: ,,Měsíc je kulatf.., je to naprosto stejné, jako
kdyby ňekl: ,,Yěta ,Měsíc je kulatf. je pravdivá... Uvědomil
jsem si, že to neplatí ve dvou pÍípadech - v pÍípadě lháÍe a
v pŤípadě básnika.

Pravdivrí je ta věta, kterrí vyjadŤuje sprr{vnf soud o ekuteč.
nosti, shoduje se s fakty. Ále opravdu, co poŤídíte s timto mě-
Ťítkem tŤeba u vípovědi o,Nejprve pŤinášeli v dlani jedinou
studánku, dtívali hvězdám pít..? Když nÁs ke všemu ještě mluv.
čí ujistí, že v drisledku těchto vcelku nesmyslnfch pohybrl
,,zrodilo se sklo..? Z č,ehož plyne: když básník Jan Skrícel Ťíká
,,pŤinášeli v dlani atud6rrku.., nemá vribec v rimyslu twdit, že
,,věta ,PŤinášeli v dlani studánku'je pravdivď..

Když nejsou pravdivé jednorlivé věty, nemťrže bft podle zá.
aad logiky pravdivf ani celelg kterf ty věty společně skládají.
Je tedy nesmyslné, když se zabfváme pravdivostí básně? Jo
báseř jenom souhrou tvrzení, kterrí nic netvrdí?

Ale citované verše jsou začátkem básně, která vcelku vypadá
takto:

P o H Á R Y

Nejprve pŤinášeli v dlaních
jedinou studánku,
dávali hvězdám pít.

Až kdosi vzal tu dlaĚ
a učinil ji čirou
pro všechny ži^ivé,
co platí krutou dař,

a vloži] do ní ruži.

Muži palq
kteÍí na sobě se 'nstí
a pijí víno,
tiše pochopili.

Jak nrlra k čelu,
černé jitro k nocio
celou tu dobu lnula
čirost k čirosti.

Tak rostl pohár.

Tak zrodilo se skloo
odměnou za to,
že v dlani nosili
jedinou studrínkrr'
dávali hvězilám pít.
lsb. Co zbylo z anilěIal

Nezávisle na věcné aprávnosti svfch jednotlivf'ch tvrzení ňekl
básník, jak vidíte, hlubokou a pravdivou věc. Když se odhodlrí.
me zjednodušit všechno citové ovzduší, které nás pÍi četbě těch
veršri obklopuje, múžeme si pŤibližně určit jeho myšlenku asi
tak: zrození všeho, co ělověk vywoňil, se navzájem pŤedurčuje
s laskav!'m, oddanfm vztahem tr věcenr i li jinému člověku.
Pňewáiení světa a okouzlení světem se prolínají.

Ptát se po pravdivosti tohoto vfslertného ,,tvrzení..n které je
celkovlm smyslem básně a které ani není potiebné (a velmi
často vúbec možné) abstraktrrím zprlsobem vyjádňit - to ziejmě
není už tak nesmyslné počinríní' i když jistě ani tady neběží
o pravdivost ověiitelnou na zák|ad6 logiky nebo na základě
zkušenosti. Ábychom mohli z básnického díla vytěžit celé bo-
hatství pozní.í, které pÍináší, abychom mohli pochopit jeho
skutečnou pravdivost, musíme je piijímat z hlediska, které od.
povídá jeho avérázné ,,umělecké pravdivosti... A ta ziejmě _
Ťečeno zcela obecně _ nezi,J'&í v tom, nat<olik jsou jeilnotlivrí
sděIenín obsažená v básni, věcně správná nebo nesprávná.
.Správnost.. těchto je.lnotlivj'clr vět a obrazfr v básni se neÍídí
1ím, jals je .správnf* jejich vztah k odpovídajícím dílčím
ti1ek1im skutečnosti, tŤeba ke skutečnfm 

""'tá. 
oL;..r,"ní skla'

abychom zústďi u pÍÍkladu ze Skácelovy básně. ,,Sprálrrost..
těchto jednotlivfch vět a obrazri se Íidí tín1 jak se uplatůují pŤi
vfetavbě uměleckého celku. Všechny tyto jeánotlivoiti spoiealn;
vytváÍejí jedinf smysl básně, a ten už mriže bft pravdivf nebo
nepravdivf, mrlže hovoÍit dobŤe o lidském živátě, nebo ho pŤe.
krucovat a zkreslovat. Tak je vyjáitŤe,,o u.rité-|*nánÍ' pravda,
tterou nebylo možné vyslovit jinak než bá.;i. 

.

S m y s l  b r i g n ě

Je ovšem nutné si uvědomit, co ve skutečnosti 6amé odpovídá
t.om.u' co jsme nazvali eelkovfm smyslem b6nné, Z pŤedÁozích
$ya! 1utne vyplfvá, že to nemusí bft jen ten kJusek světa,
t'teÚ básníIc zobrazil, kterf byl jeho pňímfm podnětem a ná.
T..:T. Báseů vypovídá o skutečnosti jako celku, o postavení
crověka v ní, o bolestech a rradějích celého lidského rodu, tňid



l"'l a národrl. ,,DíIo básnické nepoukazuje jen k určitfm realitám'
ale k veškeré skutečnosti obrážejícÍ se v povědomí jedince

i kolektivu... (Jan MukaňovskÝ) Poezio ve své podstatě je vel.
kou vfpravou ke koÍenťrm života, zápasem o poznání jeho

smyslu. Všimněte si ještě jednou našeho neumělého shrnutí
básně Skácelovy _ nemá pÍesně takovou povahu? Nevypovídá
se tu něco o jedné z podstatn ch stránek lidského' tj. aktirrrrího
postoje ke skutečnosti, nehovoŤí se o postavení člověka na
oběžnici Zemi?

Slouží.Ii piesnějšímu vyjádiení tohoto celkového smyslu
básně' je každá odchylka od hodnověrnosti a věrojatnosti fakt
na místě. Proto neni možné pÍi četbě poezie pohoršovat se nad

,,ncpiirozeností.. nelro o'nesprávností.. jednotlivj'ch detailri; tento
zdánlivj posun od skutečnosti mriže bft vlastně posunem od
povrchu skutečnosti lrlouběji k jejímu jádru. I(dyž napÍ. Fran.
tišek Hrubín napiše ve Zpěvu lásky k životu ,,hlína se za plu.
hy bude zdvíhat a klesat jak kiidla.., nepodává to žádnou novou
,'informaci.. o známém pohybu hlíny za radlicí ani o skuteč.
nfch procesech, které probíhají v rozorané prldě; je však tňeba
si uvědomit, že se tu k sobě dostaly dvě protikladné piedstavy,
kter6 měly ilťrležitou ůlohu v celém lrrubínově básnickém svě-
tě: země (hlína) a let (kŤídla)' skutečnost a sen se setkávají, a
tak byla vybroušena další čočka do složitého optického systé.
muo jímž rryjadiuje básník svou světlou pňedstavu o budouc-
nosti, kde nejsmělejší ideály se budou stávat hmatatelnou hlínou
země; tak obraz spolubuduje na celiswosti básně.

Neznamená to však, že obsah poezie je hrozně rizLj', že se
v ní vlastně musí neustáIe wacet několik ,,věčnf'ch otázek..,
něko|ik stále se opakujících oi|povědí? Na to je možné Ťíci, že
každá doba, tíída a také každf jednotlivec otázku po smyslu
životao cileeh lidské společnosti' možnostech dorozumění mezi
Iidmi klade jinak a jinalc na ni odpovídá. Naše zkušenost je
společenské povah5 o základní zážitky svého života se dělíme
s mili ny lidí. To dává básníkovfm odpovědim společenskf
rázi na jedné straně to jeho ponětí o smyslu života odlišuje
oil píedchúdcú, kteňí vyrostli z jiné historické zkušenosti, a
zároveř to jeho myšlenky činí sdělitelné a blízké současníkrim.
Takov6 kolelrtivní zkušenosti dnešních generací, jat<o byly svě.
tové válkn vítězství soeialismu na jedné polovině světa, zápas
o čistotu lidskfch vztah a o věcnÍ' piístup k problémrlm so.
cialistické vfstavby po dvacátém sjezdu I(SSS _ takové zkuše.
nosti hluboce ovlivrrily jak zprisob, jakfm si klademe kterékoli
''věčné otázky.., tak obsah naší odpovědi.

Tyto události zanechávají v lidslrfch životech vftaznf otisk,
a proto se stávají velmi často i náměty básnickfch děl. Ale zase
piitom neběží o jejich ''věrnfo., ,,v stižnj'.. popis nebo o,vykres-
lení.., ale o rvrržiti těchto námětú a iednotlivj'ch detailú, z nicbŽ
je obraz sestaverr' aby byla hlouběji postižena podstata, věr.
nost a riplnost obrazu hraje druhoŤadou roli. Miroslav Florian
vyjadíuje olramžik možné n,atomové smrti.. země takto:

Iidylry se v pÍíští vteŤině rozzáÍi|y a zhasly ne6ny
v Ptaze, Filadelfii nebo v Ka]katě,
a všiclrni muži se naráz pozdravili

smeknutím klobouku
jako vzájemní smuteční lrostéo
kdyby zabrady a parky vyšuměly
jako otevÍená láhev sodovky
vybuchujícími lrublinkami dětskÝch míčri -
v kráterech
podobnfch Koloseu
Iry odŤíkával monolog jedinf herec,

pomatenf Makbeth,
bez publika a bez uápovědy,
nraso by mu padalo z těla
a zoufale by }rledal kousíček trávy,

kde by si utŤel ťlrce lepkavé krví . . .
Jen zuby ruin
by lhostejně plomboval měsíco
zubyo které by se marně chtěly zatnout hněvem.
Isb' Záorarl

o  v r r i t í n i  p r a v d i v o s t i

Ptali jsme se však, zda náš d raz na základní smysl básně
nezužuje obsah poezie; a to jsme ovšem pÍedchozími Íádky
ani zelaleka nevyňešili. K tomu je potňebí vzít v riLvahu dnlšího
činitele.

Zdrojem neustálého obohacování obsahu poezie, nezlrytnfm
pŤedpokladem novosti a pravdivosti básnického díla je osobní
básníkova zkušenost, jeho uritÍní prožitek. Sestupovat lc po<l.
statě lidského osudu _ to pro básníka znamená pÍedevším hle.
dat podstatu svého vlastního osudu v bouňích, rá"por""h a ,,u.

!:ifoh. d:!"' hledat smysl a vfsleilek své vlastní lásky, stesku,radosti. Už dětswí určuje mnohé citové reakce, 
"taaaa 

.uv lrlubinách bytosti a stanovi navždy některá hlediska. Vidímelo názorně na pĚedních našich lyricich posledních desítiletí _rra|asovi' Nezvalovi, Hrubínovi. A samoziejmě i další životní
|..ud1 se něja|tfm zpúsobem odrážejí v dile, nebot' skrze ně
;':::'5 ---.J.+o každf z nás _ bezprostňedně proživá a proci.tute 

'i prriběh soudobé historie'

.^ 
z,durazřujeme-Ii tedyo že pro pravdivost básně je podstatné,LUtD-a6níI( pravdivého vypovidá o smyslu lidského života ve své

;;:1,1"9-."."ojeme tím věc pravdivosti na otázku, je.lí správnéo.straktní ideové schéma básně. Do pravdivosti 
-básnj 

patií



"l i pravdivost r'e rryjádiení konkrétního, individuálního litlského

života, i jeho jediné chvíle, odstínu, prclravého zrichvěvu pro.

ž i t ku .  . .
Každému čtenáÍi je ostatně zÍejmé, že bez vnitiní pravdivos-

ti. lrlubokého osobního citového prožitku, nenr že existovat ani
jakákoli jiná pravdivost básnického díla.* Čtenáňi z toho však

nedovedou vždycky vyvodit všechny dúsledky; chtěli by autora

pĚistĚihovat podle svého vlastního subjektivního prožívání. V ta.

kovém piípadě je ovšem porozumění básnickému dílu ztíženo;

Íešení není jen v tom, že si člověk bude hledat ,,svého.. básní.

ka, Lterj' léje oilpovíitá jeho vlastnímu zprisobu myšlení. Četba

poezie by měla bft i projevem hlubolrého zájmu o ducholrrí

s,,ět ci"ího člověka, i když je nám ustrojení tohoto světa osobně

vzdá|ené, Teprve pak rozšiíuje poezie náš vnitňní prostor.

Vědomí o driležitosti osobního prvku v poezii nás nesmí

svádět k mylnému názorl, že básnické dílo je jen '[stem z de-

níku.., dokumentem autorova životopisu. Také intimní podněty
jsou básníkovi jen vÝchodiskem, a pÍi tvorbě díla se stávají

pŤedmětem záměrnélro nebo mimovolného pietváiení. Není to

cesta ke lži o sobě samémo ale zase vj'prava k lrlubším koÍenťrm

věcí. At' je autor sebevíce zaujat svou radostí nebo smutkem,

už tím, že jim v básni nrusí dát uměleckf ňád (tj. zpracovat je

podle jistfch zásad), zároveii je zobecřuje' mění je v materiál

lr wfpovědi o smyslu života. Vezměme si za pĚíklad intimní bá.

seii JindĚicha EoŤejšího :

R O  Z  H O V O R

- Má matka mazlení ráda neměla.

Jen jednou, to už, pozbjvala sluchu,
jsem piitiskla' aby lépe slyšela'
svá írsta zlehynka k jejímu uchu.

,Á já jsem zas otce prvně políbil,
když jednou pŤi práci pÍišel k tirazu:
jak jsem se naď jeho rukou nachÝlil,
abych v zubech stiskl uzel obvazu.oo
Isb, Den a nocl

Až k bolesti čisté, rresentimentální a prosté vztalry urnritŤ

rodiny jakymsi ,,zázrakem,, (ve skutečnosti je to piirozené, ne.

boť člověk je jednota a zpúsob jeho citovfch reakcí v jedné

oblasti svědčí o celé jello osobě) se strívají znamením celého

osudu _ prírce, ztajené něhy i ltrdinství, které samo o sobě

. Další driležitorr podnrínkrlu plavdivosti je nalezení vbodnlch prostiedkŮ
vyjarlÍovacíclr. Zalrjváme sc tíIn na rťrzrr;|clr místech, pÍedevším v kapi.
tolce o kortvctrr'i a rrovátors|ví.

ncví '.. To už není jen intimita, to je zárovefi pňíspěvek k defi. ler
nici podstaty pracujícího čIověka dvacátého století. A něco I
obdobného bychom našli_i když a většími obtížemi a mnohou I
oklikouo na niž tu není čas - u každého jiného piíkladu, tŤeba
složitějšího než tento záměrně rabranf.

Z téchto drlvodri jsem pÍesvědčen, že vf'klad básnického rlíla
se nijak zvlášt' neusnadní pátráním po inspiračních zdrojích,
po autorově životopisu, po jeho láskách a podobně. Znám čte-
náieo kteií se rádi věnují této stránce věci; i když to vždycky
nedělají z touhy po senzaci. nemohu Ííci, že právě oni by své
básníky chápali nejhlouběji. Básník František Ealas napsal:
,,Každá báseř, je-Ii opravdu básní, odděluje se od svého tvrlrce,
i lrdyž se zabfvá jím samfnr.. . Nevšímejte si také básníkov1y
lii|ské podoby. Jsou tlustí či tencí, klidní a choleričtí, pijí a
také ne, to nemá s bytostn 'rn ristrojenswím jejich díIa pranie
společného. Co platí, je jen dílo samo' jsou jen končiny, které
vám owírají a značkují, tam si klopftejte, sněte či spěte po
libosti' Ne, co c|ělrí básnik v životě, ale co děIá ee životem. bu.
i|iž vaší starostí...

Mluvíme.li o osobním prožitku v poezii' zdúrazřujemc tím
zároveř qfznam pňátelského souznění čtenáŤova. A k tomu ještě
poznámku.

Všichni máme svúj rytmus' v němž se stňídá nadšení a
skepse. Jsou dokonce chvile, kdy ironie postihuje každou' kte.
roukoli hodnotu. V takowfch chvílích básnik _ i on je dobňe
zná - jistě nemťrže psát horoucí, bezelstně citové verše; my
bychom ho v tom měli následovat, a tedy ve sqfch skeptickfÁ
okamžieích nechat ty nejvíc zranitelné typy poezie bft. Neza-
slouží si ,oshazování... Je to jen malá ,,technická.. rada: synchro.
nizujte se s básníkem také r'tornto ohledu.

co JE ÁVÁNTGÁRDA

Mluvi.li se v naší knížce o současné poezii, myslíme pÍitom
na básniekou tvorbu z posledních padesáti tet. Problematika
revoluóního pietvoŤení spoleěnosti a odrazu tohoto procesu
v 

-životě jednotlivého člověka vstoupila do české literaiury už
'".hdv 

1 to spíná poezli z doby rnezi světovj'mi váIkami s rlneš-
ní.tv-orbou v jediné (i kdvž pochopitelně uvniti dále rozčIeně.né) dlouhé období.

. 
Neeheeme tu ovšem psát populární <lějiny literatury. NěkterépoJmy- a směry staršího data se nejlépe objasní v souvislostis tvoŤbou jednotlivfeh básníkú _ o páetismu a surrealismu seo'ozvíte ve stati nezvalovské. Zde jen upozorníme na známorrsKutečnost' že básníci v době mezi světov!'mi válkami cítili

D'otňebu sdružovat se do uměIeckfch skupin velmi vyhraněnéhoenarakteru, s Útočně formulovanfmi tvťrrčími programy' Tytoavanlgardní směry (to je oblyldf název; auanigarila znamená
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I
pícdvoj _ zdc se tím alovem mini umělci, bojujicí proti ofi-

"iahi'''o 
zagtaralému pojetí poezie, za tvorbu radikálně expe.

rimentálního charakteru, kteií zpravidla, zvláště v naší zemi,

spojovali uměleekou revolučnost s uvědomělou revolučností

.o"ialoi a politiclrou) sehrály ve vfvoji české socialistické litera.

tory kluiln.ou rilohu. Lze to iíci i s vědomím, že jejich píed.

,tuo" o uměni sc v rnnobém liší od naší a že mnohé jejich

teoretické i praktické plody nepÍežily dobu svého vzni.

ku. - Kladnoi rc|i prolet,íiské poezíe neni tÍeba dokazovat _

poprv v našem básnicwí vyjádňila uvědomělf boj proletariátu'

potusila se zachytit myšlenkovf a citovf svět pracujících lidí'

kteÍí se stávají pány svého osudu a na jejichž práci stojí svět.

Na tomto ideovém základě vznikla velmi pevná vazba mezi pro.

letáickou poezií a čtenáŤem a proletáňští básníci zdomácněli

v nejširších čtenáňskfch vrstvách. Nejkrásněji to dokumentuje

osud díla JiÍího TÍolkra. odvoláváme 8e na tento už tradiční

lrontakt a aoudíme, že tady není tíeba čtenáÍi něco dále vy.

světlovat. _ Teoric i umělecká praxe poetistnu svfm živelnj'm

optimismem se pňiblížila životnímu elánu a drivěÍe v budoue.

nost, které jsou jednou ze složek revolučního postoje ke sku.

tečnosti; zcela nově definovala postoj umění k postupu noder.

ní civilizace, bez romantického odporu i patetické oslavy, jako

zdroj možností k intenzí!'nějšímu pŤijetí života; objevila pro

poezii celf avět novf'ch podnětťr v oblasti lidowfch zábav, ve

svérázně malebném básnictví periÍérie, v kouzlu kalendáňú' ií.

kadet, cirkusri a klauniád; a její driraz na svobodnou fantazii

a konkrétnost vidění pÍinesl českému básnictví Íadu pozoruhod.

nfch umělecltfch objevú, vedl k odhalení dosud neznámj'ch

možností jazykao obrazu, básnické 6tavby' které se zpnrr zdály

samoůčelnfmi a zdánlivě utrpěly rokol<ovou hravostí svf'ch

tvrircri, ale velmi brzy prokázaly svou užitečnost pŤi lrytváÍení

básnického obrazu moderního světa a umožnily zachytit sku.

tečnoEt v pohybu, rozporech, richvatné rozmanitosti. _

Surrealisnlus, opíraje se o geniální objely Freudovy psycho.

analfzy, byl v prvé Ťadě vfpravou básníkri k prozkoumání ně.

kterfch utajenfch oblastí lidského nitra; na rozdíl od poetismu

rozhodně postavil do popňedí poznávací stránku básnictví' pÍi.

čemž pÍedmětcm tohoto poznriní se stal nikoli vnější svět, ale

vnitňní život samotného poznavatele: pomocí prostiedkri bá.

snického obrazu se demonstrovaly procesy paměti a rozpomí.

nání, sen a jeho ůloha jako svobodného projerrr touhy, r zno.

rodé reakce individua na piedpisy a zákazy svazujících spole.

čenskfch konvencí' Jestliže se to neobešlo bez jisté drivky

oubjektivismu a dušezpytné pasivity, pÍedstava o člověku se zá.

roveí rozvlnila dosud neznámj'm neklidem a dramatismem a

vystoupily nové zdroje revolty proti měšt'áckému poíádku a jeho

potiebě opoutat lidské smysly a city. Nejlepší surrealistické

brísně se nespokojily kladením chaosu proti poiádku, děsu proti

powchnímu uspokojení: dávajíce prrichod těmto destruktivním

prožit|rúm' snažily se je zároveř včlenit do světa lidské tvoŤi |rs
vosti a kultury' A také v tomto piípadě to znamenalo umělec. l
kf prriboj -. riskočná dvojznačnost označovaného pocitu se pro. I
jevila jako fantazijní tozzáÍeni oznaěujícího, tj. básnického slo.
va, jež tu zahtává mnoha barvami zároveř, napíná a problema.

tizuje vazbu mezi znakem a pŤedmětem, k němuž znak míŤí,
obnovuje v povědomí kolelrtivu cit pro slovo a schopnost od.
poru proti jeho zneužití.

Současná teorie si dosud s těmito avantgardními směry láme
hlalrr, básnická praxe v poslední době však zŤetelně ukázala, co
všechno z jejich vfbojri je možné zužitkovat k vyjádňení sou.
časnosti - i když ovšem v novém smyslu, a tedy s mnohÍmi
změnami.

Také někteŤi čtenáÍi se dnes těžko dostávaji k pochopení
avantgardní poezieo piestože jejích obdivovatelri postupně pii.
bfvá. Hlavní pŤíčina obtíží tkví v tom, že ne všichni se dove.
dou vymanit z nálykri a měiitek, které si odnesli z klasické
poezie a některj'ch současnj'ch básní. Nechceme.li se zĚíci hlu.
boké radosti a rrchvácení (a také poznání, neboť tvorba avant.
gardních básníkri je mimo jiné i vfznamnj'm pňíspěvkem
k sebepoznání člověka dvacátého věku), které lze v básních
Vítězslava Nezvala, Františka flalase, Jaroslava Seifertao Viléma
Závady, Konstantina Biebla a ostatních básníkťr té generace
najíto nemúžeme od nich žád'at poezii, kterou sami nechtěli iIě.
lat. Je tieba, opakuji znova, pÍijmout pravidla hry, která pii
setkání brísníka a čtenáie stanoví první z nich. od avantgarání
básně pŤedevším nelze očekávat riplnf a jednotnf obraz sku.
tečnosti v jejích logickfch vztazích. Místo služby těmto poža.
davkrim má moderní poezie raději neočeLávanost, dobroáruž.
ství neobvy|dého. Z celiswosti života si avantgardní směry r'y.
bíraji jeden zcela určit risek, a ten prozkoumávají s největii
energií, někdy v jisté izolaci, která vede k na<lměrnosti někte.
r!'ch pocitú a složek díIa i k zanedbávání jinfch. Typickfm pĚi.
kJ'adem je tu soustŤedění našich surrealisttl k lidskému porl.
vědomí. Ale i v tom vylrraněném riseku je možné _ věnuje.
rne.li tomu jisté risilí - rozeznat souvislosti s celou realitou,
nemluvě ani o novém uměleckém poznr{ní' které tu bylo na.
shromážděno s cílem ,'zmapovat.. aspoř ten jeitinj' vydělenf
usek.

T z v .  I r o n k r é t n í  p o e z i e

ÚIohu worby radilrálně experimentálního charakteru, zkou.
majicí z hlediska lryhraněného programu možnosti a perspekti.
vY vfrazuo plni v současném básnictví Ťada proudri, obvykle
spojovanj'ch ne právě št'a6tnÍ'm pojmenováním ,,konkrétníoi ne.
oo ',urn[|f,.. poezie. Na rozdíl ocl meziválečné avantgardy se tu



l"trl ještě stupĎuje zaměňení vysloveně latroratorní, cxperimentující

autoÍi adresují svou tvorbu nepÍíliš širokému okruhu specia.

listri v několika navzájem spojenÝch centrech (zejména v NSR,

Brazílii, Francii a také u nás). Názorové vfchodisko některfch

těchto skupin je ovlivněno civilismem druhé prile 20' století;

odvolávajíce se na stoupajicí w!'znam vědy, zanrěiují tito básní

ci svou tvorbu pievážně na intelekt, omezují prvky citovosti a

subjektivní zpovědi. Někdy se jim to jeví jako likvidace brí-

enického subjektu vúbec. Jejich programová estetilra se rozvíjí

v kontaktu s obory, jako je teorie informace a kybernetika, je-

jich texty chtějí bft aplikací fyzikálních zákonú na oblast ja.

zyka a jsou ovlivněny i mechanicky lrywáienjmi skladbami

elektronickfch počítač . od těchto prťrhlednfch paralel, od to.

hoto primitivního technicismu učeností pňetíženj'ch komentáÍri
je pro nás čtenáŤe asi nejlépe pňi vnímání experimentální poe.

zie se odmyslet. PÍewatnj' wfznam jmenovanj'ch vědeckfch

oborri, které, budeme.li jich umět využít, nebudou znamenat

potlačení a mašinizování, nÝbrž rozvoj všech tidsliÝch tvrirčích

sil, leží ziejmě zcela jinde než v jejich aplikaci na uměleckou

tvorbu, i když ovšem estetika a teorie umění od nich mrlže

získat zásadní podněty.
Pozitil'rrí wfsledky konkrétni poezie, kter ch už dnes je ne.

málo, také nejsou vfploden nrarného risilí o napodobení exalrt.
ních věd. Pozorovány jako umělecké dílo, jako článek ve vlvoji
básnictví, piinášejí konkrétní básně mnoho zajímavého, a to ne.
jen pro specialisty. S vědomfm zjednodušením a s obavou, zda
tu nepodávám spíš šperhák než klíč ke konkrétní poeziio chtěl
bych její pňínos pojmenovat ,,čtvero obnažení...

!, obnažení elementu. Konlrrétní poezie se soustieďuje nebo
vědomě omezuje na využití základních, nejjednoi|ušších prvkú
jazyka: nepracuje s náměty' motivy, větami' ale se slovy, zlom-
ky slov, s písmeny.

2. obnažení konstrukce, Jednoduchf a pÍesně uskutečněnf
konstruktil'rrí princip, základní formální směrnice, podle níž je

text organizován, nezakrytě vystupuje do popiedí; tato směrnice

sama, nikoli materiál, na němž se uskutečřuje, je hlavním zdro.
jem básnického ričinu, kter!' se soustÍeďuje do chvile, kdy ji

čtenáŤ ,,uhodneoo a na záklarlě tohoto pochopení se stane pánem

textu.
3' obnažení lolry ruíhoily. Konkrétní podoba básně se často

utváÍí na základě zdánlivého automatismu' Áutor ,,rozhÝbe.o
shora uvedenj'konstruktivní princip a nechá ho prisobit na jistf

materiál, aniž by do jejich stŤetnutí nějak dále zasahoval. Ná.
hodnost a záměrnost, navzájem se pňedpokládajíce, se navzájem
obnažují' _ Tak v jedné básni J. Hiršala a B. Gr gerové zá|eži
princip v tom, že v běžném schématu kalendáĚe se každému
dni pÍisoudí nové ,,jméno.., tj' pŤídavné jméno v tom poiadí,
jak se vyskytují v obecně znrimém textu' v tomto piípadě
v Máchově Máji:

leden
7, pozdní
2. Prvni
]|. večerní
4. hrt||ičr]in
5. borovlf
6. tichf
7. květoucí
B. vonnf

8rd.

(sb. lobJtoj)

4. obnažení htanic poezie. Jestliže básnictví až dosud pÍe.
vážně pracovalo s jazykem jako s ňadou za sehou následujících
(vfznam nesoucích) zvukťr, vycházejí mnohé současné experi.
Inenty z jeho grafické (tištěné) podoby a využívají ričinkú, ply.
noucíclr z rozmístění písmen a slov na dvourozměrné pirrše
stránky; talr vlastně pĚekračují hranice slovesnosti a jeánorr
svou složkou vstupují do oblasti vftvarného umění.

zakletá
s k á l a s k á l a s k á l a s k á l a
s k á l a s k á l a e k á l a s k á l a
s k á l a s k á l a s k á l a s k á l a
s k á l a s k á l a s k á l á s k a l a
s k á l a s k á l a s k á l a s k á l a
lLailislau Nou k, sb. Pocta lacksonu pollocltoail

PŤíklad zárover'r ukazuje, že i pÍi značné svéráznosti vfrazovfch
prostŤedkťr nelikviduje konkrétní poezie lyrismus' citovost' není
lho.stejná k vfznamu a su}rjektu, lak by 

.se 
zdálo z nělrierfch

jejích konrentáĚú.

Hlalrrí kvalitu duchovního klimatu cloby, jež má zásadní
v]iv na rozvoj uveden!.ch básnickfch proudí' ,,i.ti. o tom' že
byl prakticky a očividně ověŤen poznatek, že zprisob naší re.
konstrukce skutečnosti a zejména zprisob zpňedmětněni této
rekonstrukce v nějakfch sdělovacích prostŤedcich je sice něčím
zcela odlišnfm od pĎedmětné skutečnosti saméo nicméně je její
nezbytnou a aktivní součástí. Každr{ reprodukce slrutečnosti
užívá nějakého syslému znakri. Poměr systému znakri a systému
skutečnosli vystupuje jako svrchovaně driležitf problém. Zna.
t<ové systémy umožiiují hru v rámci svf.ch vlastních zákonú,
na první pohled lehčí než je hra se samj'mi pĚedměty: ale kde
se ta lrra zdá nejsvobodnější, kde napi. ze svobodného pňesku.
pování slov vzniká báseů, otvíraji se náhle nové prrihlerly ilo
samotného světa věcí a do člověkova postavení v něm; ukáže
se lotižl že ani znaky ve hÍe rržité nevznikly jako zá|ežitoet čiré



38l libovrile a že tato zákonitost vzniku, tato nezbytnost vztahu

I me"i znakem a pÍedmětem se v jistém okamžiku hry nezbytně
l projeví. Tehdy stru|rtura, vytvoňená jalroby náhodně určitj'm

seskupením znakri, s krutou naléhavostí pňipomene nějakou
strukturu naší lidské reality samé. A to je okamžik konkrétní
básně.

PoEZIE  A  PŘEMĚNÁ sPoLEČNoSTI

A k t i v i t a  b á s n í k a

Jeden z hlavních problénrri, Irteré si poezie v naší době musí

stále znovu Íešit, zní: Jak se básně ričastní společenského bojen

pÍeměny spoleěnosti? A byla i léta, kdy t6ž otázka se vyslovo-

vala takto: Jak se uplatřuje vfchovná írloha básnictví?

Teď už se to zpravidla nestává' ale občas pĚece jen se na

literární besedě píihlásí člověk a lrytfká současnému básnictví'

že je málo politické. Myslí tím, že se básníci málo věnují čas<r.

vfm politickfm námětrim. Ale dnes už většina lidí chápe, že

političnost básní je v něčem jiném. Vidi, že poezie se t!.ká

celého lidského života a její pňíspěvek společenskj'm otázkám

záleží v tom, že sdílí se svymi současníky jejich radosti, bolesti

a obtíže a po svém na ně púsobí' V posledních dvaceti letech

básníci pŤedevším sledovali a ovlivřovali současnélro člověka

v jeho hlubokém pierodu, ukazovali, jak se mění jeho orienta-

ce ve světě, celf jeho vztalr ke skutečnosti. Nyní se více obra.

cejí k lidem, kteÍí už zakowili pevně v novfch společenskf'ch

vztazích, a jejich zájem se soustŤeďuje ke zdánlivě méně zÍetel.

nj'm změnám lidsliého charakteru, k denním konkrétním lid.

skj'm prožitk m, k citovj'm problémrim a složitj'm vztahtim,

které mezi jednotlivci i mezi jednotlivci a společností vytváňí

naše pŤechodná doba. Tím vším je naše poezie společensky

aktivnío a tedy politická, a z tohoto hlediska není rozdílu mezi

milostnou básní a rozsáhlou skladbou o dobjvání vesmíru.
Rozhodující je, zda za dílem stojí odpovědnf a silnf člověk.

Je škoda, že tato pŤedstava o společenské ůloze poezie jen

pomalu proniká do našich kulturních institucí, zejména pak do
škol, kde ještě v mnoha pŤípadech se o básnících vylrládají

holé frázc a kde poezie bj'vá užíváno jen k ilustraci minulfch

i pÍítomnfch sociáItrě politickfch událostí.
V současné době demokratizace a risilí o ťrčast nejširších

vrstev pÍi ňízení veňejnf'ch věcí záleži političnost poezie ze.
jména v tom' že učí lidi o veÍejnj'ch věcech pi.emj'šlet, a tím
v nich rozvíjí pocit spoluzodpovědnosti. Y polemice se vším, co
podporuje trpné odevzdání ělověka osudu:

v E Č ! ] R N Í  Z Á r t Š Í  S  P R o T o P L A Z M o U

f)omy obrfistají
lišejem sotrrnraktt,
rozh]asové rroviny
pnou se po fasádácl1
karbarrátek si zpívá.

Protoplazma jménem
takovej.už-je.život
vysunuje ze všech okerr
vfběžky s bystrozrakymi babími lrlavami,
olrlévá chodce,
vniká do postelí naproti,
pohlcuje slzy, stžepiny lrádek,
tělrotenství a potraty'
potŤisřuje spartaky a te|evizory,
tluŤí cenami vajec,
slizovatě se dme rrevěrami'
odškrcuje rejdivé vytrusy
to.za.nás.nelr jvalo.

A jďtě za trny světélkuje
jako vysychající mrtvé moŤe
mezi peŤinami, povidly a stratosférou.
lUliroslau Holub, sb. ]ili a oteuži dueíe|

Má.li učit aktivitě, musí b!'t pňirozerrě napňed sama alrtivní' Bá.
sníci nemohou ve svj'ch dilech prostě jen opakovat to, co stojí
v politickfch článcích, projevech a usneseních. Taková popu-
lariz-ace by byla jen velmi nízkj'm stupněm společenské aktivi.
ty. Ukolem poezie právě v této společnosti je nacházet něco
nového. Pňedevším tím zprisobem, že ukáže na problémy a roz-
pory, které se objevily v životě a o nichž lidé nevěc|í nebo mlčí.
Piíkladem básnické knížlry, která oclvážně pŤišla s takovfm ntl.
vYm poznáním, byly Monology Milana l(unáery nebo Kainarova
sbírka.Lazar a píseii; psalo se tam velmi otevÍeně o soudobfclr
konflikrech, a drikazem, že k tomu opravdu bylo zapotňebí jisté
o(vahy' bylo rozhoňčení mnohj'ch moralistri, kteií chtěli, eby se
<l takov:Ích věcech raději veňejně nehovoÍiio.

-. Jinf typ nového poznáni, které básník pÍináší do současného
zlvota' piedstavujo napň. poezie Hrubínova, Šotolova nebo Šik.
tancova. Taková poezie se zamfšlí nad novj'mi zkušenostmi,
1iterÝnli jsme všichni s1lolečně prošli, v jejich celistvosti, uvrídí
Je do rtor ' ! r . l l  srrr tr ' is|ostí a r lomfšlí je k závěrr im, které jrmc

I'



*ldosud sotva tušili. Pod vlivem tohoto typu poezie citime, že
historie se nás pňekvapivě tfká' stává se naším vlastním osob.
ním zážitkem a nutí nás promfšlet stále znovu samy základy
našeho poměru ke světu. 'Io je pak aktuálnost opravdovÍí' která
nemizí se včerejšími novinanri, ale prisolli tllouho ve společ.
notti i v literatuĚe.

Z A Ř Í I ( Á v Á t . l i  B o } I Ú

Smrtelrrost bohú rrás pŤepatlá v pril cestyl
jak požár pŤepadá ples prostŤed paltrby.
Bože (až mrtvy) ! A co teď?
Do konce vandru kát se za neštěstí?
Drát seno z jesliček.l
Bít bysty pod zrrby?

Probošti štkají a šlapou po monstrancích.
Bláhoví ministrarrti ! Perou se o svíčky.
Ale co s kadidlem? Čpí,
čpí z prostěradel v rancích.
Po neckách taláry.
Po štoudvích spodrriěky.

Pilnosti hrobrrickáo běž, svlíkni kÍiže z ramerr !
ochoto farních psincri, rvi nadranc misály !
Krchovy žhnou. Po rukou prchá tmou
neohrabanf kámen.
Z arrdělú strážníěkťr,
co špatně hlídali.

Té shářky po svědcích. A po vfmazech z viry.
Po větru, kterf zitra zapŤáhnem do hryčky.
Morény spí. Rekviem nerekviem'
dál po vsích hrají šmíry
I(olébky' Maškarády
a Smrti kmotÍiěky.

Všechno cos vyčítá. Všeclrno cos pÍipomírrá.
Co si kďo poznamerral mé lebce do vrásky?
Vzpomínám na matku,
když potmě vyšla z kina,
znova si u vchodu
prohlédla obrázky.

Bože (ty pÍíští) ! Čti si, ěti v ortelích vin a nevin,
já sečtu s1ich pár švestekn co setŤásl mi sad.
Vynesu si je na skálu
jak Rastislav svúj Děvírr.
Neboj se, nezvu tě.
Bude to směšnf hrad.

Jen pro dva stŤevíčky. A jednu směšnou svíci,
co nad bělostnfm veršem se slzou usměje.
Pro klatbu z lásky.
Pro meč. Pro pŤeslici.
Pro kÍik mé šilhavé nevěsty
Naděje.

Jen ať si hŤnrějí mše! Nedolehnou mi k loži.
Jen ať si regenschori své Aleluja Ťvorr!
Do smrti zaštítěn
pÍed smrtelností boží -
já k smrti pÍepaďárr jsern
smrtelností svou.
lKnel Šikunc, sb' ZaÍík u ní žiujchl

P  o e z ' i e  s i l n ! . c h  m y š l e n e k

Tuto svou poznávací Írlohu bere naše současná poezie velnli
vážně a všechny její hlavní síly jsou k ní zaměňeny. Projevuje
se to i v tom, jaké básnické druhy se dnes pŤedevším pěstují:
jsou to básně, které od konkrétního námětu směŤují k reflexi
(írvaze)o a rozsáhlejší poémy: dokonce ani milostná poezie není
dnes jen bezprostŤední citn láska se prolíná s jinfmi náměty a
nad ní samou se uvažuje' Tento stav zÍejmě neni iderilní a zdá
se, že nedostatek bezprostňedně citové poezie se zanedlouho pro.
jeví jako skutečná nouze; nejde však o nějakou m du nebo li.
bovťrli básníkri, ale o jejich snabu bez zjednodušování se ryrov.
nat se složitostí života' současné doby. Mnohfm čtenáirim to
zŤejmě také vyhorrrje: napň. nejlepší mladí amatérští recitátoŤi
si už dlouho volí k pŤednesu složité, obsahově náročné básně
a i srrij zprisob recitace si vytváĚejí podle nich, snaží se hlasem
jaksi ,,vykládat.o báseř, sledovat pÍesně její jemné v!'znamové
odstíny, rriznfmi zprisoby naznačit její myšlenkové rozčlenění
atp. To všechno je jistě dobré.

Vzniká tu ovšem pro mnohé čtenáňe jistá obtiž. Jednak
y toÍtt že myšlenková složitost vcellcu ztěŽuje porozumění
básně; arrtor takové básně pochopitelně nem že myslet pÍede.
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*lvším na to, aby psal ,,snadné.. verše, ale aby pĚesně a do od.
stinu vystihl svou myšlenku. Takové verše je nutné číst několi.
krát za sebou a ujasĎovat si smysl jednotlivfch motivri a obrazri
podle jejich vzájemného vztahu. Na rozdíl od tvorby avant.
gardních btísníkrl, kteŤi stavěli na fantazii, je u současnfch re.

flexívních básní možné počítat s tim, že každf' obraz má jedinf

a zcela určitf vfznam, není mnohoznačnf. Z na|ezenélto viuzna.

mu jednoho verše se pak objasřují rozsáhlejší celky. Básník

obvykle zanechá v pointě nebo i jinde, na méně nápadném
místě, jakési klíče - verše' v nichž aspoř riryvek myšlenky je

ňečen naplno a odhaleně. V Mikuláškově básni jsem podtrhl

verše, z nichž je jasnÝ básníkriv krutě lrritickf vztah jak k ,,vy.
volavačio.n hlasateli smrti' tak k davu lhostejnfch a bezmocnfch,
|rterf mu tupě naslouchá.

v  Y  voLAvAČ

Viděl jsem vyvolavače'
kterf pravil:
Dámy a pánovéo vstupte!

Mluail jménem čeru a žížaI,
této bílé a rÍ ové nahotY země:
Kdo vejde k nimo
bude obrán na kost'
obraťte se na rrě s dťrvěrou!
Řekl také: nebude už pláče,
jen ticho povarre intimitou míst,
kde kdysi zachvíval se morek'
mďjrrri tunely vaší dutosti.
Vstupte!

Ale nikdo se neh]ásil.
Tu onen vyvolavaě'
trapně lysfo
neboť chloupku ani jedinému
nezže|elo se ho -

a hlailkf k tomu jak Íeč člověka,
kterf vás chce hoďit okorrnúm,
pokryl se s risměvem:
Což není mezí oámi zouÍalce,
jenž by rád, umŤel?
Je,nž by rád zkapl,
opÍerl lehce o sud?

Co je to život?
,{ždyť anděl sotva kfchneo
až k chŤípí doletí mu praclr,
na kterf semele vás motor vesmíru;
aždyť u píísnlch rysech smrti
je krása skoro čirá,
již zna1i leda lrusy v klírru táhnoucí
ke špičce Boha nosu. -

A sám se zasmál svému vtipu,
tak nevhodnému v době páŤení.

Jinak nic.

Tu onen vyvolavač
se rozlítil.
Kďyž zač,a| spílat ženám
grešlí ošoupanfch
a mužrim' umnutc
a slinbab,
a znovtl ženálal., že se stydí zeď,
když bok svrij o ni opÍou,
a znovu mužŮÍn'
že jsou kuroÍitky,
jimž by i blatník v plískanici nasralo
zaplakal někdo v zástupu a kÍikl:
- on u*áží!

A ji''Í' zÍejmě dávno bez jména,
a smutnf jako ocas psa,
co ztratil pána'
promluvil tak, že dúm se sesouval
a vždycky pŤesně o vzlyk:
pŤátelé opuštěnci,
jsme svázáni jen tkaničkami lrot
a ty se ještě někdy zasukují.
Piátelé boto koktal,
nedejme si šlapat po neštěsti !
Máme jen to a kdopak nrím je vezme
laskavě do rukou jak osud?
'ledy 

kdo,
vy v hrsti?

l-



"lJíst, pít a spá.t
jsou naše dějiny.
A potom vratrly po}ryb írtrob.
A hololezení
vstiíc bŤichrim j alov m.
Slyším už krokyo jež nárn stejně
zat|ač,i hlavy pod zem.

Vyvolavač dávno odašel.
Zástup zapolykal
a bylo to
jako kapot v prázdné, temné .sluji,
v uchu 'foho,

co je bez viny.
lsb. ortely a mílostil

Horší potiže vznikají pro čtenáĚe, kteŤi hledají v poezii
uklidnění, prosté lyrické dojetí, jednoduchf cit. Také takové
verše se dnes píší, ale v daleko menší míÍe než kdykoli dňive.
Yětšina současnfch básní je plná vzrušeného hledání. Jsou tu
však i pozoruhodné pokusy smíňit neklid a píseri, lyriěnost a
vzrušenf komentáŤ k problémŮm současného člověka: vedle ně.
kterfch básní Hru|rínovfch sem patňí napÍíklad verše Miroslava
Florianao zejména ve sbírce Stopy.

I ( á z á n í ,  n e l r o  s e b e p Ť e t v á Í e n í ?

Jestliže myšlenlcovf zápaso neklidné pátrání po smyslu a sorr.
vislostech věcí, básnické poznávání složiré skutečnosti chce ně-
kdo nazfvat ,,vf'chovnou rilohou poezie.., není zapotÍebí mu
v tom bránit. Tento termín nepokládám za zv|ášt št'astnf, ale
vy' čtenáňi, se jím nemusítc nechat odradit. Jsme dospělí lidé
a ne děti, naše názory se setkávají, a tím se rozvíjejí a tŤíbí,
a tak je to i ve vztahu čtenáÍe a básníka _ pokud si maji co
ňíci. MyslímeJi pod slovem ,,vj'chova.. ten nesporn;i fakt, že
ptrezie pomáhá pňetváŤet lidi, obohacovat jejich myšlenkovf,
citovf a smyslovf' život' pak je to správné' Ale pokud se brísní.
ci dávali svou ,,vj.chovnou funkcío. svést k moralizování a po.
učnému kazatelství, vymstilo se to nejvíc právě na aktivním
p sobení jejich poezie mezi lidmi.

Místo dlouhfch ňeči tu zkráceně uvedrr dvě básně' které
protiklad mezi moralisticlrfm poučovánim a skutečnou poezií
ukazují drrst  zÍetelně :

D Í v C E ,  J E Ž  B Y L Á  , , P Ř Í L I Š  s ^ M ^ * l"
Promiřo že odpovídám jenom clopisnicí
- a abych nezapomněl , zdtáva burť ! -

lá totiž nevím' co mám ještě Ťíci

a vlastně ani nemám chuť.

Píšeš - zbytečrrě mrlohomluvnynr sltrlrerrr

a se zbytečnou snahou o lítost -

že tvoje srdce ''změnilo se v mnohétn..,
a že pry láska ,,rrestály je host..,

že jsem byl dlouho pryč a že jsi sarna lryla
a pak že pÍišel druhy a tak dál...
A'žeprf to tavojna zavinila
a tak abych se proto nehněval.

Nu - Ťeknu rovnou - do tance nri tterri.
Až pÍíliš dobŤe s tebou bylo mi.
PÍesto však nemám ani porrryšlení
obtížit něčím tvoje svědomí.

Já se i za ttr prvrrí bolest stydím
a tak múžeš spát zcela pokojně.
Víš, děvčeo vojna prověŤuje lidi
-_ a nejen ty, kteÍí jsou na vojně.

A fakt je: tys mě milovala málo,
právě když nejvíc tŤeba bylo tě.
oč hriÍe by to teďy vypadalo
pak pozděj, v prostém všednínr životě!

0rro ie dobré, kdyŽ tak člověk pozná'
'k}a'l měl tu čest. A když to pozná včas.
|Pauel Kohout, sb. Čas lásky a boje, 1954|

B Á S E Ň  N E J v Š r o N Ě r Š Í

T1fral jsem tě dneska od samého rálra
slovy i mlčením, jež umí mučiti.
Pak jsem se díval, jak se chvějí ti
v kabátku šeďém zád,a tozvz|ykaná,



-i pln zlého kliďu - ---
- Jaká poušt' a vrak,

kdvž kŤídla láskv márryrou
naápak!

A ty jsi večer lampu rozsvítila
a zamyšlena' na dět'átko šila.

A já jsem náhle cítil vfčitky a stud
jak hráč, jenž od,cházi obehrán o všeo chuclo

toužil jsem po tobě, po ženě, člověku.
Zved|a jsi hla rr, navlékajíc nit,
a po tváÍi ti sk]ouzl l*py zlatf tŤpyt;
tak kliďná byla jsi a hloubkou něhy jista,
ve které dítě tvé musí mít dosti místa
jak hvězda v oblozeo jak skŤivan v láneclr žit,
i kdyby všichni tě zklamali, opustili.
Maličt<f vzlludí seo je k němu tÍeba jít. . .
A bylas silnější než já v tu mlčenlivou chvíli.
lMiroslao Florian, sb, otet:íenf il n|

Nečekejte od opravdového básníka, že vám bude zvěstovat
nějaké hotové a dárrrro jisté pravdy. Prisobí.li nějak na vaši
cestu k hlubšímu poznání a uvědomění, dělá to tak, že vás činí
ričastnj'mi svědky vlastního poznávání a uvědornování. Neiiká
''zde jsi se mj'lil.oo ale sděluje, jak on sám, prostj' obyvatel této
zemé, zápasi s omyly a rozpoťy. Nehlásá víru, ale zaznamenává
svrij vlastní upňímn boj o ni. I(ousek nové země, kterj' lryrve
nevědomí, lhostejnosti a smrti, lryrval vlastnímu nevědomío
vlastní lhostejnosti a vlastní smrti. Právě proto se tento kousek
země mriže stát součástí společné pevniny všech lidí, co uměli
porozumět'

KoNvENCE Á NovÁToRSTvÍ
v  soUČÁSNE PoEzI I
Á s t r o n a u t i  a  I ( o s m i c k é  p í s n ě

Už dlouho se zabfváme obecnjmi věcnri básrrictví. Brzy
však pŤistoupime ke konkr.étnějším otázkám - k současnj'm
básnickfm druhúmo a pak k jednotlivf'm autorfim. Nyní si už
jen stručně pŤipomeneme vyvody, které z dosavadního vfkladu

vyplf'vají pro trlochopení slohu současrryclr básníkú. Viděli jsme' 
|47

kolik risilí věnuje soudobá poezie r1yjádiení nov1fclr životních I
jevri, novj'ch myšlenek a citri, dosud neznámych a v dosavadní l

literatuŤe nezobrazenj'ch oblastí slrutečnosti. V několika názna-

cích se už také ulrázalo, že to poezii nezbytně pňivádí k hle.

dání novj'ch prostŤedkrl vyjadňovacích, ke stálému tŤíbení, pŤe.

hodnocování a obnově vlastní umělecké vj'zbroje. Takovou ná-

mahu s hledáním novj'clr uměleckj'ch prostŤedkri si tedy básníci

nedělají jen proto, aby byli neobvyklí a zajímaví: prostě to
jinak nejde, mají.li qyjádÍit skutečnÍ' obsah své dolly a svého

vědomí' To je stále potrebí opalrovat čtenáĚi" kterého by no.

vost - a tedy i obtížnější pŤístupnost _ nělrterych básnickj,ch
prostňedkri pobuňovala'

Ulražme si to na pňíkladě. Mnozí autoii se snažili učinir
pňedmětem lyrické básně lety sovětslrj'cb družic, raket a ko.
nečně i člověka do vesmíru. Podobná tematika - vztahy mezi
člověkem a světem hvězd _ není v české poezii absolutně no.
vá, každf si vzpomene na Nerudor1y Í(osmické písně. To je
poezie, která je dnes čtenáňi bezvj'hradně srozumitelná' Zdálo
by se tedyo že není logičtější cesty ke ztvárnění ''astronauticl. .

hooo námětu než sáhnout po lyjadÍovacích prostŤedcích l(osmic.
|rj'ch písní: nové téma bude ,,zbásněnooo a lidé bez obtíží po.
rozumějí. Ale vedl by tento postup skutečně k vyjádŤení ntr.
vého térnatu' a to z hlediska dnešního člověIra?

Základním uměleckf'm prostÍedkem l(osrnickf'ch písní je pŤi.
ror'rrání hvězd lr lidem.

Zem byla dítětem; myslelao
ona že vesmínr pyšn;f stŤecl

a knili ní sltrnce i obloha
a cďy širf Svět.

PŤišlo jí také wž poznáni,
divně se chvěje jí srdce dnes,

a je jí jak panence rozkvětlé,
když vešla v pryní p]es.

Po sále hvězdy se clrechtaji:
,,Velkf svět není jí ještě znáÍna

však - hezounká, milounká panenko -

tyg zato zr'álor"a námloo

Měsíček čekal lrned u vchoďu:
',Panenko, žád'árr" vás -- ať tak dím *

za taneček první a posleclní
a za ty mezi tim!"



48| Tento zprisob umožnil Nerrrc|ovi picklenout l,ropa6t mozi

l na'rÝrn pomíjivÍm prožitkem a věčností vesmíru, rozpor mezi
I vědeckou látkou a tím, co jeho doba pokládala za poetické.

Není pochyby, že l(osmické písně byly velkfm uměleckjm

činem, kterf vyjádiil pokrokové myšlenky Nerudoly doby' její

tl věru v síly člověka, ovládajícího postupně pŤírodní síly. Sku.
tečné stÍetnutí s nekonečnfm prostorem mimo Zemi tehrly

ovšem dávno nebylo na poňadu dne, bylo jen krásnfm a snrě-

ljm snem; vyjádÍení tohoto anu nemuselo brát na vědomí vše.
chny skutečné podmínky, jichž je potÍebí, jak to dnes víme,
ke skutečné v!'pravě mezi hvězdy'

Nerudovy verše nás dodnee vzrušují, protože v nich rozpo.
znáváme osmdesát let starou obdobu lr prožitkrlm dnešního člo.
věka. S rozdílem dob a názorrl pňitom mimoděk počítáme. A|c
současné básniclré díloo lrteré se vyrovnává s kosmickfm námě.
tem po zpúsobu Nerudověo nám musí pĚipadat naivní a ncprav.
divé:

v;u"",u"t, zhlliže.se |tj. Měsíc]
jak v hládi zrcadla'
prach meteorťr nestíral si s čela . . .
Teď pÍišel okamžik,
kdy v tváŤ mu dopadla
ze Zerně pÍesně namírená stÍela.

Měsíc se nezlobí,
rlnrh básníkri a víI,
clál nakukuje lidem do pÍistěnkír,
a tváÍi se, jako by netušil,
že dostal právě naši navštívenku.

Zatirneo číše o čiši
radostně vyzvání'
ie kazimírťtm jako po krlokautu "--
SovětskÝm lidem
ae Zemé uklání
a piie na zdraví
bud oucích kosmonautťr.

Nerudovské piirovnání ncllesk;fc|r těles ke 6větu |idí je pro
tlnešního autora zastaralf'ln prostŤedkem, kterj' současnorr sku-
tečnost zkresluje. Je to samozŤejmé, naše naděje mají jiné

základy (i sociálně: u Nertrrly - demokratismus' u nás - so.
cialistickf hunranismus) a dnešní stňetnutí člověka s piírodní

mi zákony vesmíru se odehrává v jiném ovzduší' Náš vztah

k pňírodě má aktivnější povahu, stojíme více ,,proti.. nín a to

se.nedá dobíe vystihnout zosobřováním hvězd. Nesplj'váme

s pÍírodou, snažíme se ji ovlrídnout zcela reálnfmi prostňedky.

,{i^" , vlastní zkušenosti, jakjch konkrétních podmínek bylo

zapotiebí k uskutečnění letri do vesmíru. A tak citované ver.

šíky současného autora v nás vzbuzují dojem dětinského brat.

iíčkování s lrvězdami.
Áby se tedy naše poezie s uvedenfm tématem vážně a do

hloubky vyrolrrrala, musela sáhnout k novf'm a nezvyklj'm pro.

stňedkrim. Mohu tu uvést jen jeden z nich jako pňiklad. Je to

rržití slov, pojmťr a pĚedstav z moderní věrly a techniky - ne

ovšem pouze jich, ale jejich směsi a prolínání s ryze citowfmi

vfrazy (prstíčky mikrometeoritri), takže celá báser'r qyznívá ja-

kousi moderní ,,věcnou něhou..:

R A I ( E T A

VteĚinu za vterinou
ohnivf život
prchá tryskami.

Vší silou se zachytává
nejzazších stébel
rychlosti a klidu,
tápe v pustinách
gravitačních polí,
trnoucí anténou
hmatá sršící stopy,
táže se elektronŮ'
vírri a vln.
ďotfká se prstičkri mikrometeoritťr

a v poslední chvíli
nalézá svou oběžnou dráhu,
|rvězďnou nesmrtelnost.
vyhoupne se a ulétá
v pratmě, pratichq prazáŤi'
zaslechnuvši ještě
smích dětí
a zpěv
z hromatlnfch hrotrú
tam vzadu.
lMiroslau Holub, sb. Slabik í|

I
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Víme ovšem, že básnické dílo je jednota' Kdybychom tato
',technickď. slova' tyto obrazy uvedli do básně, která by jinak
byla udělána podle všech receptú tradičního poetického umění
(tňeba c|o básně Svatopluka Čecha), prisobily by tam pravděpo.
dobně směšně' Z toho vyplfvá, že ne pouhé jednotlivosti je tŤe-
ba změnit, ale celá báseů musí bj't postavena na nové základy.

V a z b a  s e  g k u t e č n o s t í

Tak jsme podrobně zdlivodnili, proč básník, pokud chce vy-
jadiovat život své doby, musi hledat nové prostredky a pomíjet
prostŤedky konvenční (tj. zaběhané, qyzkoušené, dávno známé).

Myslím, že pochopení těchto věcí je hlavním pÍedpokladem
l k tomu, aby čtenáň pÍekonal obtiže, jež pro něho z užiti
těchto novfch prostÍedkri vznikají. PožadujeJi se na mně ně.
jaká námaha, musim bj't piedevším piesvědčen, že vynaložení
té námahy má nějakf smysl.

Není to často malá námaha, kterou novátorské dílo na čte-
náÍi vyžaduje. Užití konvenčních prostňedkrl swfm zprisobem
usnadřuje porozumění. ČtenáŤi stojí ku pomoci celá jeho do.
savadní zkušenost z literatury, opakují ae mu staré a milé věcio
Lteré zná ještě z dětskfch čítanek, na nic znepokojivě nezná.
mého nenaráží. ovšem také na nic pozoruhodného a podněcu.
jícího. Naproti tomu smysl mnohfcb novfch uměleckfch pro-
stŤedkrl si musí člověk teprve pňípad od pŤípadu ujasřovat. Píi
četbě je tieba myšlenkového ůsilí a pozornosti, uvědomělé spo.
lrrpráce e }'ásníkem. Za jakí1- konec chytit ňešení obtížného
rikolu, kten.f nám mnohé soudobé dílo pňedkládá?

Jak jsme ukázali, rrvolřují novátorská díla vazbu s dosavarl.
ními literárními zlyklostmi; zároveř však posilují svou vazbu
so soudobou skutečností samou. A od ní, od skutečnosti. od své
bezprostiední životni zkušenosti člověka dvacátého stoleti, ob.
čana své země, ůčasuríka udrilostí, od svfch zájmú a svého po.
zrrání je tŤeba piedevším lycházet, když chceme pochopit ob.
tížné dÍIo současnéIro básnika. Tady je bod, kde se čtenáň a
básník nejspíš sejdou, neboť tato skutečnost je jim v podstatě
společná. Literární znalosti pňicházejí až v druhé Ťadě; a spíše
na závadu je hotovf 'oslorrrrík.. pouček o literatuÍe, prehletl
o uměIeckfch konvencích a šablonác}r.

o voLNÉM vERŠI

Tato knížka nerná byt pňíručkorr' v niž by se popisovaly
jednotlivé básnické prostŤedky, pravidla poetiky 

"tp. 
Ú j"d.'ohá

prostÍedku však uděláme vfjimku, jednak proto, že na bese.
dách o poezii se na něj čte-náňi často ptaji, jednak proto, že je
pro novodobou poezii (v Čechách od konee minulého století)

zvtášť charakteristickÝ'' Je to tzv. uoln! uerš, Srovnejme si dva
ůryvky z básní:

Česká země kopcovitá
dolú se vždy sklránět bude:
nosí plavé z|ato žita,
nosí pše'nic zlato rudé.

Když si vykračuje do hor,
do těch kamenitfch kopcú,
na zádech má záhon brambor
nebo aspoř enopky ovsli.

lVilém Z aada, sb. Cesta pěškyl

Ramenn kŤížem a prsty se kÍečovitě držím zdi.
Není kam couvnout.
Slurrce jak ďepf vrhač nožri obsekává mě

tisícem čepelí.
Stačí, aby se mu jederrkráte zachvěla ruka,
a první žeta, jež se nade mrrou shÝbne'
zahlédrre v mém rozprile'rrern srdci táhlou krajinu,
v drobounkém nazelenalém dešti
obchází v knrhu
na jedné oprati
černÝ a bílÝ k ř.
lrc,,ěl Šftton", sb. ŽízeřI

První riryvek je psán pravidelnfm veršem. Slova jsou tu uspo.
Ťádána podlc zcela zňetelného rytmu' tak jako t6ny v písni nebo
v hudební rkladbě. Y čem zilcži ten rytmus? V pravidelném
gtňídání piízvučnfch a nepiízvučnfch slabik _ pňízurčná, ne.
piízvučná, pÍízluěná, nepňízvučná atd. Vedle toho vždy dva a
dva verše končí na stejné hlásky (kopcovitá - žita), báseř má
rfm. S rfmem si nemusíme dělat hlavu, protože podstata pra.
videlného verše je ve stŤídání pŤízvukri. Jsou i pravidelnrí verše
bez rfmú, napi':

Hluboko pod kroužením kání
a nohama už pod zemí
v nesmírném vypětí ten muž
dŤívkem své tužky podepírá
nebeskou klenbu jako pilíÍem.
lMiroslus Ílorian, sb. Stopy1
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Je ttl tcdy onryl, jestliže lic|é někdy pokládají nerjmované ver.
še za volné.

Naproti tomu ukázka ze Šiktance nemá nic z tclho pravi<Iel-
ného, na píseř upomínajícího uspoňádání. Kdybychom si sche.
maticky znázornili, jak se stŤídají pňízvučné a nepňízvučné sla.
biky tieba ve tretím verši, ukízala by se riplná nepravidelnost:

i* * i* "* i* **** * i** i**
U čtenáÍú to často vzbrrzuje pochybnorti. Je ttl vribec báseř?

SprávnějšÍ otázka by zněla: Je to lrlbec verš? - neboť jsou
i básně v pt6ze, napi. Miroslav Holub jich má několik ve sbír-
ce Jdi a otevÍi dveŤe. odpovídám, že ano, je to verš, a pokusím
se to vycvětlit.

Každému je jasné, že podstata verše je v tonr, že jazyk básně
je rytmicky uspoňá<lán. Rytmické uspoňádání pÍedpokládá, že se
něco pravidelně opakuje, a to opakovárrí je slyšet, když vyslo.
víme verše nahlas. V citátu ze Závady se pravidelně orl verše
k verši opakuj.e jistá sestava pÍízvrrčnj'ch a nepňízvučnfch sla-
bik. V ukázce Šiktancově se opakuje něco jiného.

Je to nrelodie h]asu. I(aždou větu pronášíme rrrčitf'm t6nem,
kter;f se Íídí podle uspoŤádání věty, napňíklad tečlrami, čár.
kami atp. (KaždÝ se panratuje, jak v hodinách čtení se učil:
pňed tečkou klesneme hlasem; to je primitivrrí ukázka velmi
složitfch zákonri, kterj'mi se ňídí hlasová nrelodie, oblrykle na.
zj'vaná ,,intonací...) Ufl5|g;rne teď malj' pokus. Řekněme si na.
hlas tento ťrrywek z povídlry: ,,Ten artista je velmi odvážnf'
Stačí, aby se nu jedenkrát zachvěla rukao a zŤítí se do manéže'.o
Á nyní nahlas pňečtěte sloku ze Šiktancovy básně. Slova ,,Stačí,
aby se mu jedenkráte zachvěIa ruka.. jste trrčitě vyslovili po.
každé jinfm t6nenr, o'intonace.o vašeho hlasu byla pokaždé iiná.
Totéž bystc zjistili u všeclr ostatních veršri. Stačí, abyste si
u každého vynryslili pňíslušné ,,okolíoo, |rteré ho pňenese do
pr6zy.

Ten rozrlíI v melodii Ťeči' kterf mají proti pr6ze navíc, je
u všech veršri stejn . Je to tedy právě jistá intonační linie, jisif
pohyb hlasové melodie, eo se od verše k verši opakuje a cá
lT/tvárí rytmus (ňekli jsnre, že podl<ladem rytmu je opakování
něčeho slyšitelného v jazyce) ve volnj,ch veršíclr' Tato nrelodie
nepadá pochopitelně z nebe, má svrij podklad v jazykovém
uspoŤádání verš .

Je těžké o tom iíci něco jen trochu piesného bez složitfch
jazykovědnj'ch vylrladri*, a těnr se tu poclropitelně nenrriženre vě.
.|ovat. Všimněrne si alespoř toho, co je pro pocit rytmu nej.
driležitější - zptisobu, jakfm je vyznačen závěr verše. Proh|ét|-
neme.li si drikladně citovanj' riryvek, uvidíme, že na konec

* Yícc o tom a mrrolra jin ch problÓmcclr uml:leckÓlro slohu se tze dočist
v Knížcc o jazyce a s]olru sorrča.sné čcské litcratury, t960 (2. ly<l. t962),
sepsarrÓ Lolektivcm pracovrrík Ústavu pro jazyk čcsk! ČSÁV.

každého verše jsou umístěna nejvj'znamnější slova' nejnápad- |sr
nější básnické obrazy' Některé z nich pňinášejí do básně sku. l
tečné pňekvapení, neboť jsou na daném mistě něčím naprosto I

neočekávanj'nr: ',zahlédne v mém rozprileném srdci l t hlou
krajitlu,,, A proto rozmístění driležitfclr a piekvapivj'ch vj'razri
se promítá i do zvukové podoby textu _ každj' konec verše
je hlasově jaksi vyzdvižen, ve srovnání s koncem věty v pr6ze
má nadbytečnf dťrraz; kdybychom to clrtěli znázornit sclrema.
ticky, zobrazili bychom intonačni linii lraždého verše asi takto:

Delší volrré verše mají ještě jedno podobné citlivé
místo někde uprostĚedo takže jejich zlrrková podoba je vfrazně
dvojdílná: ,,Slunce jak slep! urhač nož,i obsekává rné tisícem
čepelí,o, tj' -- Náwat takovj'clr zvukovj'ch

tvarú (ňíká se jim kadence) nebo írtvarri jim podobnfch je

hlavním podkladem rytmu v mnohfch rypeclr volného verše,
To vše je ohjektivně dáno textem básně. Vedle toho autoĚi

volnfch veršri počítají s jistfmi zvyklostmi, které se odedávna
pro vnímání poezie upevnily. Patňí k nirn i sclropnost opŤít se
o pouhé náznaky rytmu a doplnit si je pňi četbě _ na zák'ladě
čtenáiské zkušenosti - v ',riplnÝ'.. verš.

Stačí už jen iíci, že volnf verš není věcí básníkovy libovrile
a že jeho vytvoňení dá často větší námahu, více tvrdé práce
s jazykem, než vytvoňeni verše pravidelnélro. U toho už se má
autor čeho chytit, a sestavit slova podle jelro pravidel není olr.
tížné. U verše volného však musí básník objevovat rytmus stále
znovu, hledat stále nové cesty, jak ho naznačit a podepňít v ja.

zyce, aby rnísto veršri nesepsal jen pr6zu' nasekanou na Ťádky
nestejné délky.

Tím nechci tvrdit, že se u nás taková ,,sekaná pr6za.. oprav.
du někdy za verše nerrydává. Jediná věc, která se v ní pravi.
delně opakujeo je malá pňestávkao kterou si mriže čtenái (jsa

k tonu veden pouhj'm zprisobem sazby) na konci každého verše
udělat. (Citovanf pňíklad k talrov!'m veršrim nepatňí.) Mriže a
nemusí, neboť nic v jazyce básně ho k tomu nevede. Tady už
jsme opravdu pŤekročili hranici pr zy a verše. Ani to nemusí
znamenat' že by taková báseŘ byla v každérn pi.ípadě špatná.

Její hodnoty jsou prostě v něčonr jiném než v rytmickérn uspo.
ititlání.

TYPY  MoDERNÍCH BÁsNÍ

P o r n í c h a n é  s l o l r y

Na posledních stránkách těchto rivodních vfklarlri chci ještě
něco prrvědět o typecho druzích moderníclr básní. Nechci pňitom
tčídit autory podle jejich povah, typú duševnílro života atp.
Mám na mysli samotná básniclrá díla, tedy to, s čím se člověk
bezprostňedně setkává; pokusím se podat několik ukázelr, jalrj'm
zprisobenr jsrru některé sorrdobé básně vytvoňeny, jaLj'mi ,,zása.



"ldami.. se brísníci často Íídí, když chtějí avému prožitku drit
uměleckou organizaci, etavbu a ňád'

Běží opravdu jen a jen o ukázky. Celf pŤístup k gouěasné
poezii by byl nespr6vnfi lcdyby čtenáĚ chtěl v těchto Ťádcích
}rledat popie básnickfch druhú a tedy čekal, žo každá báseř
mueí .petňit.. do jedné z těch zÁsuve\ k nimŽ se tu pokusíme
vyrobit klíče. Na rozdíl od klasického báenictví _ a je to pod.
statnf rozdíl _ neexistuje dnee žádnf všeobecně závaznf ,,EebÍí.
ček.. básnickfcb druhrl, podle kterého by se autor musel iídit.
DŤív se napŤ. velmi piesně rozlišovaly bríeně epické a lyrické,
mezi lyrickfmi zae pňíležitostn6 verše, milostné, pňírodní, slav.
nostní, žertovné atd. S tímto dědictvín minuloeti zacbází poezie
dvacátého století velice volně; nejenže nepoklrídá jeden druh
za vznešenější, umělečtější než drubj; ďe pŤedevším je naprosto
gvobodně mísí, a to i v rámci jediné brísně. Nechce zachovávat
nějaké samoričelné piedpisy, ale co nejpňiléhavěji vystihnout
určitf názor na život,, postoj ke skutečnosti. PŤečtěte si rlryvek
z Majakovského poémy Plnfm hlasem:

Záhoneksi zryla milá,
dívka _

chatka -
.,květ

. a sad.

o,Sama jsem jej zasadilq
sama budu zalivat.o'
Kdo básrrěrni všude smejčí,
trousi

v rÍmech rozumy!
Kudrlinkoví Mitrejci'

Kudrejci mudráčtí strojci

k ďasu, kdo jim rozumí!
Žel, že karantény noní
na to sladké hudlaÍení:
Brnky, brnky, brnkn brnky,
brrr-nk .. .

Já pÍijdu k vám
do komunismu dáli

ne jako jeseně jeseninovské bard.
Mťrj verš pÍeletí

pŤes staletí skály
i pÍes hlavy

poetťr i vláil.

Mrij verš projde
hromadou

let a psot
a vyvstane

hÍmotně
6větrr

pÍed očima -
jak dosud do našich dnri

strmí voďovod,
vystavěnf ještě

otroky Říma.
Až v urnách veršri

pod násypem knih
najdete kovy strof náhodou zachované'

l"

Velevážení

Až jednou
soudruzi potomci!

zkamenělinu
dneška rozkopáte

a do našich dnri se vhroužíte jak do nocí -

i na mne
8nad. se

pŤitoan pozeptáte.
Snad učenec váš

odpověď vám hodí,
s erudicí Iuště

problémy časové,
že ži| jaklsi opěvatel

pÍevaÍerré vody
a litf odprirce vody syrové.

Já - čistič stok
a poetickfch Íeko

revolucí
mobilizovanf a odvedenfn

na frontu šel jsem
z panskfch zahrádek

poezie -

té holky povedené.
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s írctou potom

dotkrrěte se iiclr
jak prastaré, '

, leč tlosud }nrozné zbraně.

Na nepí.íliš rozsáhlém prostoru (musel jsem ovšem ukáz|ru pro.

škrtato privodně je to 56 veršli) Se tu těsně ved|e sebe setká.
vají: patetickf, vznešeny styl; literární program a polemika;
jakási lidová pisnička; satirick'. sloh; znovu patetickj, sloho
pŤipomínající klasiclrou 6du'

Stejně svobodně jako s lrlasickj'mi básnick!.mi drulry naklá.

dá současná poezie i s dědictvím po avantgardníclr směrech. Ne-

napodobuje jeo také si je však nenechá zakazovat, jalcmile jí

rrrohou jaklroli pňispět k pravdivému vyjádiení.
A tak četba současné básně je často spojena s velmi rychlfm

stiídáním pocitú a ,,poloh... Dolronce už prosté spojení dvou
tŤí slov pŤedstavuje jakési prolnutí několilra slohŮ v mikrosko.
pickém měňítku. Tak Josef I(ainar postaví vedle sebe verše talr
rozdílného slohového typuo jako ,,Ten lrdo živil tělo / jen po.
lévlrami na kyselo, / lido jihl v chrámu trini vonné . . ... A stej.
ně lvan Diviš mísí slolry, když nazve Einsteina ,,zalrlínaěetn
sfér, violoncellistou a náruživfm mlsačem znrrzliny.o. Tyto

o,stážky jazykri.. však nenají u čtenáÍe vyvolat pouhé rriznrr.
směrné těkání a pocit zmatlru. Nejsou libovolné' ňídí se skutet].
ností a pňedpokládají čtenáĚovu sjednocující duševní činnost.
Proto se pii ěetbě současné poezie nenechte pŤipoutat lr jecl.

notlivostem. Ta trochu podivná, dobrodružná směs je piese vše
jednotnfm celkem a opravdové pochopení básně není ukonče.
no, dokud ji jako celek nedokážeme pĚečíst.

Nyní je snad jasnější, na čem jsme, když se teď brrdcrne
snažit vystihnout několik typri soudobj'ch básní. Také tyto typy
se navzájem prolínají a mluvíme o nich jen proto, abychom si
pohovoŤili o nejčastějších možnostech. I ryto typy vznikly pro.
mísením něko]ika starších básniclrfch drulrťI, nebo asprrii k ně.
mrr velrni často básnílr'y vybízejí.

T y p  ' p á s m a . .

Jednu z typicklch Íorem moderní poezie si mrižeme nazvat
podle básně, která tomuto ritvaru získala velkou proslulost a
vliv - podle Apollinairova Pásnra. Tuto skladbu k nám už kon.
cem první světové války uvedl ve skvělém pÍelrladu l(arel Ča.
pek a ona ovlivnila Ťadu tehdy mladfch básníkri - wollcra,
Nezvalao Seiferta, Biebla a jiné'

Základním rysem pásnra je volné spojování veršri, téměŤ llez
ohledu na logiclié souvislosti' Každy verš pŤináší tlrobnf sanro.
statny nánlět, kter!' se objeví, zazáÍí a zlnizi, aby rrrlělal místo

dalšímu drobnému námětu, kterj'nemusí logicky z piedchozílro

vyplj.vat. Tyto nánrěty se postupně spojuji ve vyšší celkyo tieba

v odstavceo g dalším odstavcern jako by lráseri začínala riplně

"'Znovu.., 
z jiného konce. A tak bez ustání, pokud se nerryčerpá

básníkova fantazie. Staré pňedpisy, podle nichž musel básník

stavět své dílo na základě zÍetelnélro a zákonitého plánu, jsou

tímto zplisc,lrem postaveny na lrlavu.

( ] E S T O V A T E L

otevŤte mi ty dveÍe do kterych v pláči bijrr

Život je měnivf tak jako moŤsk;f vír

PolrŤeží oblakú s korábem osiŤel;í'rn
Viděl jsem oďplouvat k budoucím horečkám
Na všechny lítosti všechna ta roztesknění

Vzpomínáš? Vzpomínáš?
Pěnivé vlny }rŤbety ryb ty květy rraclmoŤské
zažil jsem n.oc ieŽ jako rnože byla
Vtékalo rlo rrí mnoho Ťek

Vzponrínáš na dlouhou osiŤelost nác|raži?
Procházeli jsme městy po cel]Í den kÍepčila v krrrhtl
Až začl.a v noci v lampáclr zvracet denrrí rltrlru
Ó námoĚníci temné ženy kanrarácli rní

Yzpomínáte si?

Dva ná*oiníci co se nikdy neopustili
Dva námoiníci kteÍí spolu nikdy nepromlr"rvili
'Ien mlaďší na lrok pad a zemŤel prr clrvíli

Ó ďrazí kamarádi mí
Dďeká píseř z polí signály tďraži
Brigáďy ulic kavalerie mostťr
Jateění poyozÍeznika noc bledá alkoholem
Jak ženy bláznivé hlrt]ela města kolem
Vzpomínáš? PŤeďměstí plačtivá stáda krajin
CypÍiše kladoucí své stíny poď lunou
A já jsem naslouchal tu noc na konci léta
Jak čímsi jitŤen pták sténá a neoďlétá
Jak Ťeka dlouze zní jdouc vlna za vlnou
l G uil lau,m e' Á p ollinai r e l
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SamozÍejmě, že ani tady nepanuje riplnrí anarchie. Spojení

jednotlir"fch rnotivťr, i když jsou poměrně značně samostatné,

není ani v pásmu absolutně libovolné. V krajním pňípadě je

však rnostem od jednoho verše ke druhému skutečně jen asrr.

ciace, sdružení pňed6tav: obraz jedné věci vyvolává v básníkově

Íantazii _ na základě tňeba vzpomínky až z dob dětstvío nebo
podobně _ bezprostňedníur ,,pňeskokem.. obraz věci jiné' a ta

se tedy stane námětem dalšího verše. Tyto asociace jsou ovšem

u každého člověka jiné, a čtenáŤ tedy nemriže básníka v jeho

zpťrsobu lybavování pňedstav sledovat. A ani to není nutné,
poetickÝ zážitek vznilrá ptávé z těch nečekanfch setkání pňetl.

6tav' pro ětenáie zcela nesouvislj'ch.
Asi si Ťíkáte, že tímto zprisobem by mohl vzniknout poŤád.

nf zmatek. Zaiisté - kdyby tak pracoval špatnf básník. Ale
u vynikajících autorri, kterfmi se zabj'váme, prisobí vedle fan.
tazie v pozadí ještě neomylnf uměleckf' cit, kterf dovede i tuto
zdánlivou tÍíšť uspoÍádat k jednotě zážitku a obrazu.

Pásmo prošlo za padesát let své existence velmi bohatfm vf.
vojem, kterf ukazuje, jak podnětnf byl Apollinairriv objev,
kolik možností v něm bylo ukryto. JiŤímu wolkrovi pomohla
forma pásma nově rytmovat jeho vlastní, organicky českf vy.
právěcí styl, když si položil ůkol sepsat obsáhlou tyntetickou
bilanci svého mládí v básni Svatf l(opeěek. V jinfch básních
tohoto období 

.W.olker 
s láskyplnou podrobností rozpracovával

jednotlivé autobiografické detaily; ve Svatém Kopeěku tyto
autobiografické detaily jsou postaveny ve stručnÝch formrrlacích
plynule a bez logiclcfch pŤechodri vedle sebe, takže se lrytvríÍí
pňedstava rušného, rychle se rozvíjejícího životal

Vida, tu Karel Šnajdr' múj prastarf kamarád,
ve skutečnosti stojin

drres jako vždy, rámec našemu pŤátelství dělá sekera,
trakaŤ, paÍezy a troclru chvojí,

aě vyrostl na siláka, pÍec vítáme se, jak sluší na kluky'
u seďláka sloužil, pak u dráhy našel si místo a ztratil

je v době vfluky'
pŤí}rěhy ze svého života mezi ranami sekerou

si podáváme jako kus společnélro clrleba,
mlátiti tlo paŤezťr je práce bohumilá a jest jí

pÍitom si vzpomírrám' na oo b,"h 
""n",#JíštěotÍeba,krásné pohodě'

na otylého učitele' jemuž sloužím za zlf pŤíklaď
veško leavhospoďě '

na cukrlátkové dámy v lreďvábnfch kornoutech
s pohledy veÍejně dobročiruryrni,

nejvíc múj širokf klobouk vzbudil mravrrího 
:dT"T

mezr nlmr;
každf ělově\ když už byl mlád' měl staré své

nepŤátele'
dnes však sekerou vyvrátilnr.e i rány na svém těle.

U Apollinaira, jak jsme viděli na pňíkladěo jde v básnich
tohoto druhu o ,,život měnivf tak jako moňskf vír.. - o uchvá.
cení, opojení bohatstvím skutečnosti, o její barvy' o její nepo.
chopitelnou proměnlivost; podle toho se Ťídí i vfběr námět
a značně volnf zpťrsob jejich spojování. Podobně je tomu
v četnfch pásmeeh, která tvoňí nejdriležitější část díla Vítězsla.
va Nezvala. Ale u tohoto socialisrického básnika se už od po.
čátku objevuje tendence uěinit z pásma vfraz světa, kontinent
v urěitf historickf okamžik, ve fantastickém pňetvoŤení dostat
do sledu metafor napětí konkrétních spoleěenskj'ch rozporti.
Dobňe je to znát na Írryvcíclr z rozsáb|é básně Premier plan:

Byiy promítány prsteny
pěnící šampaiiské lahve
ru]eta kroužila rraď Monte Carlem jak Saturn
zatimco Versailles chrlil své fontány zlata
a lrotel Riz obalen mlhou vysílal poslední tango
jež tančili na ostrově l(orsice moŤ'ští piráti

pÍi vinobraní

Vesuv cloutnal naď Itálií jež spala ve vavŤínech
a ulice Leningradu vylidněné otvíraly se do světa

jako pr&plavy

Dole pod suterénem kŤižovaly se miny jak
rozežhaÝené doutrríky

osvětlujíce sklepení a kanály
v niclrž dleli zloěinci skrčení s revolverovÍmi

lampičkami
Asie naplněná v&němi vlnila se jak žlutf prapor

Měsíční voďopád Niagara
hučící jak varhany nad pohÍebištěm Indiánri
a Ameriky louěící se jako dvě loďi jediného cha]ifa
plné otrok a zhoži pÍed odjezdenr

l"



60l Rybníky Čech zelené jak žabí chorál

i doutnající z}.rytky pr&trže mračen
, j*Ž zali la zerni a 1rŤikryvá její pŤetllristorickorr slávu

rrekoner]rrÝnri ot:eárry

b',". t'or*t. noc jak náhrdelník
Nad zavŤenymi okny zenrě se vznášela jako královskír

koruna

a spící otvírali náměsíčnčl okrra
Zvonek zněl na poplaclr
A znenadáni vzlétl do noci aeroplán
alry vztyčil vlajktr na cim}luŤí této koťtrny
a za nirn letělo na tisíc atlroplárrŮ
některé z nich slroÍely jako rakety
zvyšujíce počet lrvězd
rrěkteré se vrátily jako rrrraveni stavitelé Balryl rru

a ty jež vytrvale závodily seskupovaly se v souhvězclí
tlo písrnen

o v]árlu rrad svč:t'em

I{rev květin stňíkír rra terasáclr kaváren
tlět'i se rotlí pŤes všecky věznice světa
a na zemi se nezlrati lo ani kousku zlata platiny

č.i olrrrč:

Svrltnouti s oken rráměsíčné slepce
kteĚí viďěli rlnešrrí noc hožeti jako náhrdelrrík
rlerozluštivše jejílro lrieroglyfu
a v poplašnérn signálu zvorrku slyšeli vlastrrí rrrnírár:ek

A 1rotom vyjít od drunavyr:}r rylrrríkťr Čeclr
ktle je noc zelená jak žabí clrorál
a slyšeti orc}restr vykŤikri a světel
a v rytrnech lrulrnfi praskajícíclr jak poupata

černolrilélro ..ivětl:r
viděti zrcarllíci lrremier plarr zemt-l
ollnaženy reťlektory ttich ktlož poznali nrrtnost

zázraku
lsb. ]|Ienší rúžou zalvadul

Tento piímj. vztalr ke společerrské skutečnosti se stal ještě

tla|ekrr v!'raznějšírrr v Nezvalov t.h poslerlníclr rlílec|r. Talré

()lrrpy a nrěsta, |ráseIi z roktt l955, si uclrovár.á ttrnolré rysy
rrlnohonámětové skladby, také tarly se volrrě spojuji motivy vel.
rni rrizné a verše nrají značnou vyznanrovou samostatnost' Alc
zároveř tu pozorujeme risilí o zňetelnější vyjárlŤení jednoty'

o to, aby vyznamové vztahy mezi verši byly porlloženy reálnj'nri
vztahy mezi  věcmi.

Prameny }rlátivyclr Ťek se ztráceji v skalrratém piskrro
v travinách slatin a luko v rákosí, ktrdy kráčel
z}rlouďilf paprsek hvězd, než zmizi v ]rrrlrerrém rárrrr.
I\ěkdy púlnoění stín se clotyká tŤpytivou nohorr
sličnfch slídov;y.-ch rtri, jež žízní toulrou jak dítě'
jinďy pÍíval r-Yi déšť se schoulí pod bŤicho žálry,
ztnražené írsvitem a korrlící tŤpytivé oko.
V tleštivyclr krajirrácll, rrapita rrasládlym mlékerrr'
pohání Ťeka mlyn a houstne v lrlubinách stromťr.
Člověk, pln ráznyclr slov' si práská nacl Ťekou lričerrr,
rrprostÍed dobytčat, která tu v poclvečer 1rlaví.
Žerra objímá splav a lrt]lí rra stromer:lr prádl<r,
rlítě, nepŤítel žalr, si v stínu zákeÍrrě dÍepí.
Občas pŤijede v&z a mlynáŤ, poširrrrv plecí,
rrer:lrá odšrrmět ďéšt', jenž tÍpytí se zrrrírn a zlaterrr.

Mládí, rnláclí rné, tvá válrrrička tloposrrcl válrí

j""]'.:n" 
jelerra či kukačktr rrránrir'yclr 'iiter

(]tenáĚ rrž si sátrr srovná c|va r.zdálené botly jediné lrásnické rrre-
tody Nezvalovy. }'rvní, Premier plan' kde lrásnickf pokus, hle.
rlání novélroo se vyostňuje do jisté krajnosti, krle vypjaté obje.
vitelské risilí se neolrlíží na nic a básník je zcela rrpoután dri.
slr:rlnj'm provedenítn odvážné umělccké koncepce. A druhf bod,
('hrpy a nrě."ta' kde hlavní zájent ""e upíná k tomu, aby dosa.
r.adních vfbojri bylo využito k rnno|rostrannémtr zobrazení skrr.
tečnosti 1' pohybu. Tyto pňíklady isou driležité i pr:o pochopení
vjvoje avantgardníclr srněni; žádánte čtenáňe, aby si jimi do-
plnil pŤíslušnou kapitolu. Není však, rnyslínr, potŤebí, alry naše
sympatie se v luěně pňiklonily k jedinému z Nezr.alovjch ob.
tlobí: obě rrraji své osobité kouzlo' obě rozšiĚorala oblast umě.
leckého poznání.

S v raznynr vztalteltt k básnir:kí: lrletodě pásma vytváÍí nč'.
které své sotlčasn rozsá|rlé básně ta|ié František llrubín' Také
on spojrrje v jedinénr rytmicky rozč|eněném vf'declru Ťadu
obraz , z nichž každf ná svou vlastní vrini a chuť, takže báseĚ
jo složena z desítek drobn!,ch samostatn;fch |rleskovj'ch záběrú.

l,'



'l Avšak I1rubínriv vztah k p&vodnírnrr Apollinairovu podnětu je

podstatně volnější než u Nezvala. Hrubínovo pásmo je pňizpťr-
.sobeno 

autorově potňebě vyjádÍit vnitÍní boj souěasného člově.

ka s osamoeením a smrtí, jeho shromažďování sil pro naději

a drlvěru v lidi' Proto žádní. z těch obrazú tu ani tolik neplatí

sám sebouo není v!'sekem barvité skutečnosti _ je napril sym.

bolem a vjtazem vnitÍního myšlenkového procesu' zastupuje

jeclnu ,oudáiost.. v nepňetržitě se rozvíjejícím duševním dění:

Jako se trávou jen b skne korunka hadí,
jako nám unikne vlna, než se jí dlaů
jen dotkne, jako pták roháč, hledíš.li nař'

se náhle poto,pí' tak už nikdy se nedá
utopit chvíleo kdy tváŤ je vroucností bleilá

a krve u srdce tolik, až se chce mÍít.

Pro krásy rrmělé navždy ztrať se mi cito
kdybych však nezkoušel vlnu znovu a znovu

uchopiq kdybych lesk hadí korunky z kov&

slunce a vody už strhnout netoužil víc,
kitybych té závtatné chvíli ned;fchal vstiíc,
kclybych už nevěděl, jak to chutná tak mŤíti

v metlicích večerních ve dvou' pÍimknout se k bytí

tak, že i obloha hvězdná, když její tÍpyt
jen vláskem mezi nás vrrikneo chvěje se tepem

té dvojí krve a vesmír něhou je zpit'

kdybych už nevěďěl, jak to chutná tak mÍít,

byly by všechny mé lásky zašlfm jen stÍepem.

lsb, Múj zpěul

Všimněte si, jak se tento novÝ ťrkol promítl i do stavby básně'

Kde Apollinaire a Nezval stavěli jerlnotlivé záběry prostě vedle

sebe jako rolrtocenné, v souĚadnj'ch větách, tam I{nrbín musí

vyjatli.ovat složitější v!'znamové vztahy, a tedy i složitě členit

viiu, namístě volnfch asociací pŤesně vybírat dílčí náměty. Pro.

to také už nemrlže brát své motivy z celé šíňe skutečnosti, ale

omezuje se na jednu poměrně rizkou oblast, zcela určitou pÍí.

rodní scénu atd.
Avšak ani púvodní zprisob využití apollinairovského pásma

neleží v poezii těchto let ladem. Ukazuje to napň. poéma Ji.

Íího Šotoly Bylo to v Evropě. opět jsou tu vedle sebe nakupeny

krátké filmov é zá'béty ze všech koncú světa, aniž by byly vy-

jadíovány logické pochody od jednoho k druhému. Zas béží

o mnohotvárnost a rozpornost skutečnosti, ale tentokrát se v ní

nehledá opojení, ale zákonitě se rozvíjející historickf proces.

Pťrvodní metoda se vj'razně racionalizuje. Básník záměrně Íídi lor
proud pňedstav a opírá se o takovf. zprlsob jejich sdružování |
(asociace)n kterf mohou všichni současníci sdílet nebo spíš si I
ověňovat na základě svfch společnfch vzpomínek na dějiny po.
sledních desetiletí. Je provedeno také racionální rozčlenění ne.
pŤetržitého proudu pňedstav: tuto ůlohu vykonávají opakované
verše (nebo jejich části), zvlášť zdrirazněné pojmy a hesla a
podobně.

Bylo to v Bvropě,
bylo to v Petrohradu,
sedmnáctf rok,
vlál prapor nad planetou, děravou jak žok,
byl nrdf krví, pomstouo která z trrinu tÍísky dělá,
byl Ťíjen a byl mráz a na AuroŤe nabíjeli děla,
buď zdrávo všechno, co vrtajíc vesmír letí !
Paví chvost integrálrl. Rezaté šipky dětí.
Člověk jde pěškn stoupá do seďmého patrao
vzpiná se v horečkách a vzhriru hlavou šátrá
po stropě polikliniky,
kde jsi, mrij obraze, koňínku arniky,
kde jsi, mrlj oblaku, tajemství, kde tam létáš,
kudy se stoupá vfš' jaká je další etáž,

nad Tiergartenem vIá ten oblf oblak bílf
a v kÍoví myslivec má pistoli a stŤílí,
těžká je voda v kanáleo ve vodě šátrá hlava žerry
po bílém oblaku, svět sviští roztočony,
tam leží I(arI Liebknecht a tam Rosa vodou pluje
a její jméno se jalc vfstŤel opakuje,
rrmírá Sverdlov, Kolčak mete stepí
a srdce Moskvy tepe divokfmi tepy,
buď zdrávo všechno, co nemrlže konec nríti,
počet poznanfch prvkri' vesmír a pohyb a bytí,
buď zdráva, spirálo, koráby zkoziho měchu,
zelené klíčky v tropickém horku rrašich dechri,

a otálet rovná se smrti.

Bylo to na světě, v zemi, jež do vzďuchu planety
pouští,

oblak potu a vodky a nafty' mrak páry ze zalriifch
pouští'



"lmrak jako plakát" jako referát rra schirzi veškeré
clělnické tiídy,

jež po celé zemt!.kouli projednává dekret o koneěrrosti
bídy,

rrámoÍníci a popeláŤi, šofér od RirrghoffrŮ.
a strupaty pária,

Lerrirr poslorrclrá' pÍi1lraverl proŤíznout pauzu:

J e s ť  t a k a j a  p a r t i j a ! '

nri-|i6n liclí spí'
mili n kouŤí, mili n oěirna blfská'
jak do žárovky do svého osuďu lrledí bolestrrě,

krvavě, zblízka'

irle Maiakovskij po p6diu,
sbalí pěst
a do lustm a do slutrce iivtazi,

:,":' :"u 
Magnitogorskenr rozkvet 1rrr'rrí tllromáč sazí

T.o je zatírn poslední podoba, kterrru tlostal v české poezii bá.

snickf typ pásma.

S o u d o b á  e p i l i a

Veršovaná epika (tj' lrásně, kreré vyprávějí nějak! pÍiběh a

kreslí postalry, podobně jako povidlra nt.bo rotrrán) rrž od koncc

rninulého století v česk6m i světovém básnictví vcelku ustupo-

vala. Pro některé básnické školy skutečn!.m ,,eposenr.. současné

tloby bylo spíš apollinairovské pásmo lež zobrazení hrdinú a

tlějú, které bylo prostě pňeneclráno pr6ze'

Avšak po zkušenostech z cclého období, o něž nárn běží

múžeme ííci, že epika ve verších neztratila snlj srrrysl ani dnes;

po druhé světovrí válce se její oblast znovu rozšíŤila a po ně.

kterfch hlubokfch změnách, kterfmi epika prošla, ukazuje se

znolrr její životnost. Jalré jsou to zntěny? Vypravující básník

t]nes nechce soutěžit s povídkou a ronránem v podrobnénr a ná.

zornénr líčení lidí a rrrlálostí, v rozboru rrlznj'clr povah a složi.

tych vztahri. ČtenáÍ' ktery by roro hledal tňeba v Holanově Tos.

ká.,ě, .i s básníkem neporozurní. Síla soudobé veršované epiky

je v tonr, co bychom nrohli nazvat ,,druhÝ'rn vj'znaurovf'm plá.

nern... Děj, kte;Ý básník vypravujeo je jenom prosti.edkem, jak

srlělit něco jiného, obecnějšilro, drisažnějšího, co se skrfvá za

vyprávěnínr' A tento tlrulrj' vfznam, kterf je r'lastnínr smyslem

piilrh,,, má vyjáilÍit uoto..i,, názor na zásadní otázky lidského

Života, společenslrého soužití, na zásadní otázky současnosti.
Uvedeme si teď několik pňíkladri moderní epiky. Všimněme

si pňi tom, jak básnici točili na uměleckf problém, kterf jsme

nazvali ,,druhj'm plánem.., z velmi rozdílnfch stran. Mezi jejich

polrrrsy nelze najít takovou souvislost, jalrou jsme viděli
u pásma.

Poměrně blízko klasické vfprawé poezii je ve sqfch bala-
dách JiŤí Volker. Sám se zmiřoval o svém vztahu k Erbenovi.
autoru I(ytice' Nejblíže mu byl v baladách o osudu, vině a
trcstu (Balada o námoiniku); avšak tamn kde rnu š1o o lyjádie.
ní revolučního postoje ke skutečnosti, vzdaluje se tradičním
vzor m: jeho postavy se stávají symboly společenskj'ch sil a
sLromnj', zámérlé schematizovanf děj se podŤizuje rryjádÍení
prosté a silné ideje (Balada o snu).

Rozsáhlfm epickfm dílem je Jan houslista Josefa Hory. Také
osud hrdiny této básně má sl'rij ,.druh vjznam.., ryjadĚuje zá.
važné citové a myšlenkové děje, kterj'mi procházel celf národ.
llora toho dosahuje tak, že do vyprávění zasahuje osobnínri
komentáňi, takže lyrická írvaha a vyznáni _ jak tomu bylo už
v Máchově M ji _ zatlačují místy děj zcela do pozadí.

Za drahé světové války a po ní dostává naše moderní epika
nové podněty v díIe některfch mlad;fch básníkťr, kteňi uvádějí
do poezie ''neestetické.. náměty z velkoměstského života a uží-
vají ve verších téměŤ beze změny jazyka všeclního rozhovoru,
rrizn ch dokumentťr atp. Ani těmto autor m ovšem neběží
o pouhé obrázky ze života. Chtějí naopak ukázat, že nejobec.
nější otázky lidského života a'smrti nevi6í někde mimo tuto
zemi, ale }olestně se projevrrjí a ňeší v nejvšednějších lidskfch
osrrdech. Proto svá dokumentární vyprávěni proiínají . put".
tick;fm komentáňem od autora' proplétají navzájem nělro[k tějri
a lrlasri, používaji rriznj'ch náznakri a všemoině stupřují dra.
matické napětí.

s I ( ŘÍPAvÝ  T I LAS  P I LY  z  t e s aĚ s l ré  r l í l n v .
mlai|ík s knihou _

Marie I(očová, narozená 30. záňí v Lounech,
zaměstnáním kožišnická švadlena.. .

Vedrcm zmoženy sá l  tupě nas]ottchá vfs lechu,
oKna ne: lat:í uolykat čerstvy vzduch.

-- jstc naÍlrnuta . . .

I(tIyž zvonc.lt vyplaší psa na dvorku vily

]. l....y .'uí."'l' rre|ropí kliltu kolovrát|ru,
r l Ihn z v ' - . t rané ložnice v1' l rodí l l r i I re i  na c l roelní|, '

Utlirvala jste své spoluclělnice, ačkoliv. . .

l"



,rl Hlas zpocen:ich zdí:
Kanením nakrm a zapíti rlej sLlem'

nedosáhneš-li ůčinku, provazu užij !

Lllas oken:
I(olovrátek nikdy ncukončí svou píser5

o kŤišt'álové studánce, kde nejhlubší je les

a kde roste ' .  .

.  . .  porotct i ,  v inna a odsouzena..  '

Shor srelcí něIr"olika starc :
Poslali jsrnc na svět rny
tuto ubohou zvěÍ, tuto živoucí krev

smutnou' černější nežli chléb vězně?

Hlas nepÍítonrnj'clr li.ožišin:
S|'áva zvěňi! Sláva zvěňi!
Sláva nánr! Sláva nám čist;|rn!

Cist j rn!
SlrĎípající pi la:

Má někdo odvalru rrvalit tuto špínu
na hlavu své matlry' svt1ho otce, svého boha?
Nebyl to vshutku on?

lllarlík s kníhou:
Má někdo odvahu pňedstoupit pŤed tvái noci
a zvolat: Nevolal jsenr tě!
Má někdo odvahu zapiísahat sc slunci:
NepŤestal jsem tě volat!

obžalovaná:
Ale, zbylo ještě slovo nezčer:nalé' nenalrnilé'
dost ryzí, aby se jej nedotelrla kolonaz
rninulj'ch clnú' žije ještě slovo vykupujíci'
snímajíeío r'clilré a si|néo pÍevyštrjící
velikost a sílu našiclr zločinú?

Sbor starcir:
Slovo, lrteré neposlalo na svět trrto clěsnou zvěŤ?

Mladík s knilrou:
Neposlal jsern na svět žádné zvíňc!

Okna:
I(olovrátek nikrly neukonči svou píseř

o kňišťálové strrdánce, kde ncjhlubší je les
a  k d e  r o s t e . . .

JrrseÍ Vlaclyka, narozenf 6. lcdna ]9 '. .

Hejno cihlovj.ch holtrbri pÍetíná jislrÍící olrzor'

lIiíí Koláí, sb, Sedm kontátl

Pro porozuměrrí této poezii je pÍerlevšiln rtezlrytné dával ptl-

zor na dvoji vlznarn jednotlivfclr slov a věto a ro i tehdy, když
jde o zcela ,,nenápadnď. lrovorové obraty. Tak v básni Jo.sefa

I(ainara Stňihali dohola malého chlapečIra mají slova lruž mu |at
to začlro,, takika metafyziclrj. smysl, ,,už byl vržen do té temné |
a svrrbody zbavující hryo kterou je dnešní světooo nebo pod' I

StÍíhali dohola malého chlapečka
Dívat se na sebe Nesmět se pohnolrti
Nesmět se pohnouti na židli z že|eza
Už mu to zač|a

Užití hovorového jazyka a prostě sdělovacílro t6nu má pev.
né místo v současné poezii a nemusi vždycky znamenat ''nepo.
etičnost...

Velmi vj'razn m urněleclr m ňešerrím otázlryo jak z piíběhu
učinit podobenství' proměnit epické vyprávění v bezprostiední
projev hluboké myšlenky, je báseĚ Pronrěna od Františka Hru.
bína.

Vfš a vfš vznáší se hoch lkaros.
Prudkého slunce blízkost změkčuje mu
vos\ ktery k sobě poutá peťa kŤíďel.
Najednou se vo6k rozpustí'
pažeÍni bez kŤídel hoch mává,
nada mo' vzduchu nabrat nemúže.
Chlapecká ristao volající otce,
za záďy množství zalkla se
špinavě lesklou vodou.

Starší mužo
ten dolri od plavek jak z vosku bíIf'
nahoťu opríIerr;i do moďra,
jakoby ze dvou kusú složen,
s chraptiv;im smíchem vleče chlapce'
tohq jenž po stranách
nlbaté páteÍe má dolíky,
jakoby vy|ežené od kŤemelrio
vleče ho k vodě za krko za rLohy,
hoch sebou zmitilječí, volá:
* Nech si to, pÍece nejsem paďavka! -
'Iu 

muž z p&l metru do vody ho pouští
hned na kraji na kamenité dno.
Hoch bez pohnutí, nataŽar')
jen hekavě se směje' točí oči
za lesklym trupem lokomotivy.



-l UprostÍed mezi blankytem a zemí

Daidalos volá: - I(de jsi, Ikare?

Ikare, v kterou stralru tě mám hledat?

Skoro reportérsky zaclrycenf všcdní obraz nerlělniho odpo.
tedne na štvanici 6e tu prostupuje s vyprávěním prastaré Íeck

báje o Daiilalovi a lkarovi, aagickfcb letcích na umělfch kňid.

t""t'. tv dva protikladné obrazy se navzájem zrcadlí a ze zrcad.

lení vyiústá docela novf smysl' Z reálného děje u Vltaly vzniká

neskuiečnj' mj'tus' z mltu se stává každoderrní skutečnost. Uka.

zuje se, že my, obyčejní lidé, se podílíme na odpovědnosti za

.,.od 
""laho 

iid.tuu. obsah básně bude objasněn v kapitole

o Hrubínovi, zde jen pár slov o porozumění její metodě. Ne.

čekejte, že ty dva pÍíběhy budou mít vždy jen jednoducb!

vztah _ buď budou souběžné, nebo protiklarlné. Spíše se na.

vzájem doplřují a vyznamově zabarvují. obecná problematika

postoje člověka k vlastní svobodě, k rozumovému zvládnutí

;rríroity a svého vnitiníhoo tluševrrího prostoru se formuluje

v rovině antické báje; avšak k básni pronikneme teprve tehdy,

Lttyž pochopíme, jak 6e táž otázka promítá do konkrétnílro

obrazu zástupu u Ťeky, zástupu trochu lhostejného a velmi ne.

vidoméhoo nechápajícího své ohrožení, ale zase živelně zdravého

a plného možností. . . Kdvž tedy vedle ,,Íilosofického,, vlzna.

mu budeme věnovat pozornost i vfznamu pňímémuo ',primitiv.

nímu.., jak je dán piedmětem vyprávění.

Zce|a svétilznou verzi moderní epiky vytvoňil v jednom odvět.

ví svého itíla (od Prvniho testamentu po Pííběhy a Noc

s Hamletem) Vladimír [Iolan. Viděli jsme, jak Hrrrbín v Pro.

měně konfrontuje dva tematické plány. Vfstavba Noci s Hamle.

tem pÍedstanrje mnohonásobné zwstvení několika plánri a

uskutJčřuje tuto konfrontaci na všech ůrovních básnického

sdělení. Ňa rirovni básně jako celiswosti: děj se prostupuje

s lyrickou rivahou a lyrickfm ryznáním, tňeti osoba slovesná

u o,oboo první a tyto obě se stŤídáním osob v dramatickém

dialogu. Na tiro''rri děje: mytickf tlěj je proniknut bleskovfmi

prostrihy do syrového dění současnosti. Na rirovni m tu: motiv

fÍamletriv se prolíná s pňíběhem orfea a Eurydikn a do toho
ještě vstupují rirlryky z nejr znějších mj'tú, ze všech možnj'ch

rlob a zemí. (Jako by na pomoc básníkovi, kterf vyháněn a

škrtán z odpovědnosti za osud lidstva nedá se vyhnat a škrt.

nout - naštěstí, nebot' to hlarrrí v osudu lidstva vyháněči a

škrtatelé nechali opovržené ležeti stranou, a hle, on to vzal na

sebo a nese to - jako by tomuto básníkovi všechny kultury pÍi.

chrízely na pomoc pňi jeho těžkém kolun díky této riěasti vstá.

vajíce z mrtvÍch.) Na rirovni drobnfch tematickfch jednotck.

Na ůrovni věty, zwásněné prudkfmi pĚesuny, jež do ustálen!'ch

sousloví v rozporu se vší pravděpodobností vsunují vf'raz nej.

méně očekávan!'. Á <lokonce i na rirovni slovao jež se nejednou

láme a nově otvirá v odvážném novotvaru'

Vítr hrdloval komínem... A někde v háji
rozechvíval chlupy na pyji daůka. . .
A někde v dějinách hnal obžerné koráby

Waltera Raleigha,

aby je nakonec rozpáral'
tak jako si tvá matka roztrhla kdysi
z netrpělivosti rukávy pŤi huďbě wagnerově. . .
Ale duši, jako sysla z diry, nevyženeš pitím'
neboť i když pomyslíš na tak prsatou'
že Ťekneš: do foroty - jsi stále ještě bytost'
zastavená v pÍechodném tvaru okŤíd]enou nenáYistí
mezi mužem a ženou.. '

Hemlet vpadl: ,,Salamandr v ohni!"
A potom' smaže semeno Logu na roztopené
slanině jazyka, sykl:
,nTo, co napsal básní\ UDĚLÁ anděl nebo démon...
Tak se mstí sen za nepÍetržité vědomí !

Dosud stále hledám bezplatnou jídelrru,
jejíž okfnko by nebylo okfnkem
ve dveŤích žaláŤni cely, okfnkem, kterfm je
ža|áŤovanf pozorován'
ok;fnkem, které se jmenuje jidášek . . .

'KDo NEPRACUJE, AŤ NEJÍ!'Ano,
ale Co je práce? BÝr vĚRNf SVÉMU

NEZIŠTMMU ÚDĚLIJ _

."1" :* 
pťodavačem odpustk&

Není mi lhostejnf
ani jeden krriček a pád
dítěte v kopiivách... I když matka Íiká:
Jdi pro rum do ěaje,
ono jde a stále si opakuje: rum do čaje, rum do čaje,
až nakonec zašeptá: čugr do ráje...
ne' ne' není mi lhostejnf ani jediny páil
dítěte.. . A piece zlo stoupá
míchou lidstva, krvavě poplivanou

I'



"l jako schoďy k zubaÍovi... Je věkovité to zlo

a u,.avené a každé jeho šlápnutí se štítí'

;. '";.- stanici života... 
. . . PÍedstav si

Stál tam staÍec, kterf se choulil
jako slovo v dešti. . .

'Já tady,. povídá,,čekám ua pánao

kterej mi stilit byt, a že prej bez nábytkuo

cožby mně virbec nevaďilo -o

Pršelo. A drlvěŤivost toho starce

byla tak slepá nebo tak velkom1'slná'
že VIDĚLA ritulnou budoucnost
a že jer. okolostojící chápali'
že si z něho někdo vystÍelil
pÍi rnezzo rilievo lŮny . . . Znáte to pŤece:

Pojednou nic, naProsto nic,

naprosto nic už naproti,
nic jako chvíleo kdy se zďá,
že i buďoucnost je za nrími.
Kdo miluje, měl by se radovat!

Jenomže vesmír, ač prf ukončenf,
je i  bezmocnf . . .Mt i  je  náhle tesknoo

ženLé zítna, nezabili se teďy,

pÍicházejí k sobě a vděčni jsorro

že zase vidí něco z osuduo

i kctyž je tím nestyďatě pŤesrrá

cesta ďo chudobince. . ...

1T":'", 
pokraěoval:

Ač o to mnohé v Holanově epice zdánlivě žádá, mflil by se

čtenáň, kteťÍ' by pokládal za svrij írkol dešifrovat si Holanťrv

text větu po větě jakcr zveršovanf filosoficko.morálni traktát'

proměiiovat mj'ty v alegorie, symboly v p.odobenství. Cesta

L pochopení tichto skladeb rrevede od vfkladu jednotlivostí,

alJ od intenzivního spoluprožívání celkri. Ne vyjasirování, ale

ričast na mystériu, ne drobná zňasení myšlenky, ale rozlehlé

vlny jejího celkového pohybu, skutečnost lidského osudu nikoli

,o,ioí.Áa v části, ale pňedvedená celá najednou _ takovf je

charakter oné cesty lesem symbolú, jíž je vnímání monumentál.

ních epiclrf.ch skladeb Yladimíra Holana.

P í s e ů  v  s o u č a s n é  p o e z i i

Ještě pŤed sto lety měla poezie velmi blízko k písni. Často
ji pÍímo napodobovalao ale i básníci, kteŤí se proti takovÝm

o'ohlasrim.. stavěli - napÍ. Jan Neruda nebo Vítězslav llálek -

měli lr písřové formě hodně blízko.
.Iaké mezi zakladateli moderní poezie je autor' kterÝ z umě.

le propracované písně, plné opakovanj,ch hlásek a slov, bohatě
znějicích rj'mri a vynalézavj.ch rytmri dovedl vytvoňit velmi
p sobiv<ru, opojně hudební lyriku; byl to Paul Verlaine.

Zápaď, ktery p}ane'
luhy rozvíjí
v rriže obetkarré
rnelanclro1ií.
Srdce zkolélrarré
melancholií,
západ', kterf plane,
srdce opíjí.
Na ruměnérn moŤi
z červánkri a pěn
pŤeludně se noŤí
divuplny sen,
ze snú sen se rroÍí
jako pěna z pěno
rrežli zhasne den
na ruměném moŤi.

V básnictví posledníclr desetiletí se vliv písně poněkud zrnen.
šil' Vítězslav Nezval sklác|al často veselé nevázané popěvky a
František Hrubín v nělrter1fclr svfch knihách se pŤiblížil ver.
Iainovslré tradici; hlar'rrí v!'znam obou těchto básníkri je však
v tvorbě jiného typu.

Ústup od písně, at' už jej hodnotíme jakkoli, se celkem dá
vysvětlit. Současní básnici chtějí většinou vyjadňovat složité
myšlenlrové procesy' zobrazovat postupné zrněrry v lidském vě.
domí i pňedmětné skutečnosti. A píseř pňedpokládá jistou
o'ukončenost.., jednoznačnost prožitkuo bezprostĚední, vÍelf' cit,
kter!' není oslabován uvažováním. Zachycuje jedinou vrcholnou
a dozrálou vteÍinu života. Ve shodě s tím se utr'áŤejí nejdúIe.
žitější rysy písůového básnického typu: prostota vyjadiování
(zejména méně nápadné obrazy), pňesnf hudební rytmus a rf'm,
pravitlelná slokao časté užití opakovanj.clr veršri (refrén), libo.
zvučnf jazyk.

Piseů se dnes ěástečně oddělila od tištěné poezie a prosazuje
se v textech, skládanj'clr pi.ímo pro zhudebnění a zpěv. Mnohé
z šansonú, popěvlrťr, blues, které se zpívají v rnalfch divadleclr

l"
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I
(JiŤí Suchf v Semaforuo navazující na tradici Voskovce a we.
richa), mují vysokou básnickou ťrroveir.

Ale naše lyrické sbírky ten ot|klon od písirové formy o něco
ochuzuje. Jsou jistě silné a krásné prožitlcy, pro něž jr: píser'r
jedinfm zprisobem qyjádĚerrí. Je to také zpúsob nejsrozumitel.
nější, dobŤe se panratuje' následuje čIovělta do nejvĚeleji pro.

žívan!'clr okamžikťr. Z ma|6ho počtu básníkŮ, kteňí tlodnes
udržují spojení se světem písněo je nejvf'znamnějši Jaroslav
Seifert. Inspiračnínl zdrojerrr je mu někdy lidová verrkovská
píseii, která nru pomáhá nejlépe lyjárlňit lásltu k rodrré zenri

a rrrelanclroliclré o|rouzlení vzponrínkou na dč:tství:

P Í s E Ň  o  J A I t N i  L U U e  L

Diív než ji kosa sežne
- už blízko zpívá si,
věnečky z kviti sněžrré
dejte si na vlasy.

Chuďobka sněhobílá
dívá se do světla.
Včela ji políbila
a jirram odlétla.

Di'ív než je požrrou kosou
- lrned časně po ránu,
tak svěží, ještě s ťosou'
dejte mi do džbánu.

/sĎ. ŠeJ malíŤ chuilě <1o suětal

Mezi mladšími autory je písřové tr'or.bě nejblížo Miroslav

Florian. Z u|<ázky uvidíte, že tradičrrí liclovy zpěv není jedi.

nf'm typem písně, k nčmuž se lyrika obrací. Florianova báser'r
(ale obrlobné pŤíklady byclronr u Seiferta také našli) pňipominá
spíš píseř umělou, je lrěčín na zp sob romance'

I(dyž jsi se Iulrou v lorl.ec plrrla
ranní iekouo ženo rná,
krásnf prsten navlékla ti
chladnír voďa stÍibrn á.

Krásny prsten rravl kla ti,
prstynek tvyclr dětskfch lrer.
Z|até záÍi|, kďyž jsme jeli
zpátky domli naver]er.

PÍešlo léto, vift zavá|,
oďletěla láska má.
|)o bÍe}rrr ses proclrázela
zamyšlená, zasněná.

Poď skálou se vírv točí,
llorrŤlivy se pč'ní 1rroutl.
Ještě jednou' rraposledy
si ten prsten rrav]éknout!

l"

Dopluji tam pocl skaliska,
rrakloním se rrad vlny,
a ty na prst rravlélcrrr:š mi
chlaďnf prsten stÍíbrrly.

lsb, Blízkf lllas!

V současné poezii nejtldnou zazní i nota budovatelslcé písně,
současné produkce pro dechovku a džez, rriznj'ch šlágr a po.
dobně. Ale to už jsme u zcela jiného zprlsobu využití písriovyclr
prvkú, kterf rná v tlnešním brisnictví vellt! rozsah a napr{,sl()
se neomezuje jen na díla čistě lrrrde|rnílro zaměi.ení. Veznrěte
liainarovu báseř Cesta.

'I'o jc ta eesta
tÍenra rovinama.
To je ta cesta,
kterou jezdín rád.
Volarrt se chvěje mi potl rukotr'
Múj l.uz je silnf
a má v sobě llyka.

' l 'o je ta cesta,
co mi vede k srdci.
'I'o je ta cestao
kterou ze srra zrríttrr.
Na jejím korrci
vždy se něco tipytí.
Na jejínr konci
v horky dálavě.
Nt:krlv si Ííkám:
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I
klubko zlatfch nití.
A jindy zase,že tam značka je:
Pozor! Dva obíi!

lsb. Lazar a píse l

Na počátku každé sloky zcela zňetelně zazvléi písnička,
snad nějakf populárni popěvck složenf pro šoféry, ale pak

zase se ztratí. Autor nechce prostě napodobit písřovou formu,
neboť nechce ani zristat v hranicích prostélro prožitlru, kterf
by z písně vyplfval. obsah jeho básně je složitější' chce i cha.
rakterizovat postavu a trochu si nad ním zafilosofovat. Proto
nakládá s písní značně svobodně a stĚídá ji s veršio které ne.
mají písřovf charakter.

Velmi často se píseř objeví v poezii také jako eitát. Tak
zase velmi ěasto u Kainara, Kunderyn nebo napň. v Mikulriško-
vě rozsáhlé skladbě Tráva:

,oAch, žalo děvčeo žalo trávuo
požalo i moji hlavu -
kde je hlava má?.. / ještě tŤi další sloky písně/

Ulehne píseř.
Ulehne a spí.

Ach, nespí, jenom lehce dŤímá)
liďského srdce mateŤštirra -

a jako ve snu zazd.á se m|
že i ta tráva
v ěeské zemi
jímavou písní orosí se,
aby zas zelenější vstala.

vidím ji jak se probouzí.
A slyšíu'" jak se pění hlína,
když písní hrob se otevírá:

,sj, u Hradišťa na trávníčku
postavili šibeničku
z dŤeva dobrého.

Kdože zpívď o svobodě,
nepožaluje už vodě -

a kdo za něho?

Šibonička rovno stojí'
šohaj se jí nic nebojí,
ro s t l v l e sesní .
Její lístky javorové,
galánečkoo dobŤe schovej
v tvrdém kamerrí.o.

Ulehne píseř.
Ulebne a spí.
Ach, nespí, jenom lehce dŤímá,
našeho srdce mateŤština -

a jako ve snu zazd,á se rni,
že i ta ttáva
v české zemi
písničkou divou zavlní se,
aby i nade trúny vlála!
lsb. Diaoké kačenyl

Takové citáty mohou mít v báEni rťrznorr rilohu a navazovat
se svfm ,,nepísůovf'm.. okolím velmi složité vztahy. Nelze se na
ně divat jako na ozdobu nebo hŤíčku. Ynášejí do básně kus
skutečnosti, se kterou jsou běžně v životě spojeny, a tak mohou
charakterizovat postavy' prostňedí a názory, vyjadňovat prostě
a najednou celé složité soubory prožitkri a zkušeností. V Šiktan-
cově básni o rinoru 1948 Patetická Íekne nepatrnf riryvek pís.
ničky, oblíbené mezi národními sociály, o koho běží a jaká
je jeho ťrloha v událostech; zároveĎ je i vfsměšně parodován:

š"in - buben padal se stŤechy.
Ve vilách myli bílé chrtí štěně.
Papež se modlil za Čechy.

r . a ,
,ruervenoDuy,
to se mně líbí"
to já mám tak rád. . ...
u školy vlála suchá rťrže
a studenti šli s lampi ny
rozsvěcet Hrad.

Proto u takovfch citátú' máme.li porozumět jejich smysluo
je eba si jasně uvědomitn jakf druh písně se citujen jací
lidé ji obvyklo zpívají a jakou skuteěnost, náladu tedy do bÁsně
pňináší. Abychom ukrízali rilohu písřovfch citátri v současné



16| poezii' uvedeme ještě pŤíklad z básně Jiňího Šotoly Ódu na

I hazard:
l _

Bylo horko.

Z megatonu tekl proužek lepkavé písrrě.

,'Škoda Že ten

pŤelud krásnf
nelze obejmout. . ."

A my jsme míŤili na terčo ruka se nám tŤásla
a parrí našeho srdce nás hlídala uhrančivfm pohledenr.

lsb. St:ět n š oezdejšíl

Básnické dílo je složitrí záležitost a jelro vfznamové možnosti
jsou velmi bohaté. Jak vidět, mriže se jalso poeticky prisobivf
uplatnit i zcela sentimentální slaďák a jeho obsah se mriže brrít
vážně. Ylivem okolí, do něhož je zasazeno, stává ee najednou
ošuntělé tango skutečnj'm vfrazem touhy po něčem krásném
a nedosažitelném, ačkoli zároveĎ nepiestává bft zvukovlnr poza.
dím opravdové pout'ové scény (dokonce v určité době, protože
Niagara se hrr{la poěátkem okupace).

P í s e i l  a  b  s n i c k j '  o b r a z

I(apitolka o využití písně nám dává pÍíležitost letmo upozor.
nit ještě na jeden problém moderní poetiky a spolu s ním
na básníka, kterému se v této knize múžeme věnovat _ měÍeno
jeho vfznamem v meziválečné poezii _ jen naprosto nedosta.
teěně. Básníkem je Josef Hora, problém jsme naznačili v mezi.
titulhu.

Písřová nebo (pňesněji a šíŤe) melodickrí vj'stavba veršované
i.eči si rynucuje, aby jednotlivé slovo se podiídilo celkové
zvukové linii básně' Melodie vede k plynulému a nenápadnému
spojování drobnfch risekri Ťeči, ňadí je podle prostého a pev.
ného plánu, podÍizuje je hudebnírnu obrysu verše a sloky; žádá
také často, aby se v obdobnfch verších opakovaly i obdobně
vylrudované věty, a dokonce aby se některá slova rytmicky na.
vracela, talr jak to známe z refrénu ve zpívanfch písních. To
vše je dobŤe vidět na nedávno citované básni Verlainově, kde
se skutečně cltvilkami zd,á, že konkrétní a jedinečnf vfznanr
slova je zcela setňen, donucen ustoupit pŤed samotnlm zněním.

Básnickf obraz prisobí právě opačnfm srněrem. Strhuje po.
zornost k jednotlivému slovu, jež svou piekvapivostí a vfzna.
nrovou závažností trhá jednotnou melodii, ,,pÍečuhuje.., vnáší do
melodie nesouzvuky a nepravidelnosti. Brání i tomu, aby byla
slova pravidelně rozmíeťovánan aby ee čas od času opakovala,
vyžaduje od rrich proměny pod|e toho, jak se mění označované

piedslavy, s nimiž je olrrazné pojmenování rreodvolatelně

spjato. Uvedli jsme dosud mnoho citátrl, které zÍetelně ukazují,

že básnickf obraz zdrirazřuje vfznam slova proti jeho zvulru a

podporuje i jistou jeho samostatnost v rámci vj'stavby věty a

cclé básně.
Tento rozpor mezi písní a obrazem ieší moderní poezie velmi

rriznÍmi zprlsoby. Někdy se jednoznačně postavila na stranu

obrazu (napÍ. v symbolick poezii devadesátf'ch let, v části

tvorby Halasovry, Holanovy aj')' jindy na stranu písřovosti
(u Šrámka, Seiferta aj.).

Nás však v dané chvíli zajímá ta driležitrí linie v české
poezii, která usiluje o sjednocení obou protikladnÝch principú;
k jejím pňednim pÍedstavitelúm patĚí l(arel Toman a spolrr.
tvoňí ji i velmi závaŽaá složka díla Josefa Hory. V jejich

básních pevná, zŤetelná a prostá rytmickrí stavba, namnoze píi.
pomínající melodické tvary písně, pojímá do sebe i nápadné,
osobité a vj'znamově bohaté básnické obrazy; vznikající kon.
flikt mezi jednotlivostí a celkemo slovem a větou, skupinou slov
a hudebním obrysem sloky je zdrojem svérázného uměleckého
ričinu, stálého ztajeného napětí, prolínání energie a něhy,
r|rsnosti a okouzlení. Vratkou rovrrováhu protikladnj'ch sil'
harmonii na chvilku zŤízenou, rozrušenou a znovu zbudovanou,
m žeme si dobňe pňedvést na Horově básni Čas:

Poledne vadne,
listím stele zem
a jak list padne,
zazní povzd,echem.

ZÍhn na zahraduo
v Ťádky novin svych,
slyším šum pádu,
pokŤik tonotrcích.

I(ane a kane
telegramri pláč,
po pošlapané
louce blorrďí spár:.

Na holé dlani
usedl mu čas,
bez smilování
rniltrjící nás.

l"
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"i Probuď se, spáčio
pohleď času v líc.
Svět s tebou kráčí
s luncemvzmaran i c .

Časnosti krásná,
milostná mi buď.
bych jednou, zhasna,
padl na tvou hruď

a z mého srdce
aby v zmaru chvil,
iak plná mince
život zazvoni|.

|sb. Stnury xe xětrul

I(tlybychorn chtěli jít do detailri, nrohli Lychom ukazovat, jak
dokonalá je práce se slovem, již by|o dosaženo této hannonie
obraznosti s melodií. Rozvrstvení rnetaforo odstupřování jejich
intenzity i jejich umistění ve zcela určitj'ch bodech rytmickj'clr
jednotek se tu nepŤíčí melodické podobě básně, ale zvj'razřuie,
prohlubuje a odstiřuje její obrysy. A z druhé strany souzvuky
hlásek, chviličky mlčení v mezerách Inezi krátkymi verši, stňí.
dání''měkkfchoo (dvouslabičnfch) a,,ostrÝchoo (iednoslabičnf,ch)
rfmrl, nečelranj' pŤesah věty z pňedposlední sloky do poslec|.
ni - celá zvuková stránka }Iorovy básně se írčastní pŤi tkani
jcmnélro pŤediva metafor.

Prisobení těchto prostňedkri je zce|a |rezprostŤední, čterráň je
vnímá, aniž by byl nucen si je uvěrloIrrit. Ponecháváme jeho
vlastnímu rísilí, aby na základě dalšíIro seznámení s Horovj'm
dilem si ujasnil vztah básnick ch tvarú tohoto typu k básníkovu
vnitňnímu světu, k jeho postoji ke skutečnosti.

vÝZNAMovÉ SJEDNoCENÍ
BÁSNICKÉrro  nÍI ' l

Na závěr pŤehlídky některyclr problénrťr rnoderni poezic se
chceme ještě jednou odvolat na kapitolku o pravdivosti básně.
Nad Skácelovj'm textem jsne tam pověděli: ,,Správnost.. jetl.
notliv;fclr vět a obrazri se neňídí tírn, jak je ,,správnf.. jejich
vztah k odpovídajícím dílčín Írsekúm skutečnosti. ,,Správnost..
těchto vět a obrazri se Ťídí tírn, jak se uplatĚují pňi v stavbě
urrrěleckého celku. (Jestliže jsrrre na jiném místě doporučovali,

ahy se ětenáŤ pŤi vnírnáni básně trpíral o svrru životní zkuše.
nost' naprosto to neznamenalo, že má básníka touto zkušeností
kontrolovat; šlo jen o pom cku k jejieh pochopení.) Báseí
redy vytrhává slovo z jeho běžného okolí, pÍcdmět ze souvis.
lostí, v nichž se obvykle nacházío lidskf osud z jeho normálniho
prúběhu v historicky danj'ch podmínkách. Činí t"|. proto, aby
vytvoiila sotrvislosti nové, oovnitiní.., aby doprostňed světa a
proti němu postavi|a novou vyznamovou celistvost. Jak jsme

rrž citovali z Mukaiovského: ',Dílo básnické nepoukazuje jen

k určitj'm realitám, ale k veškeré realitě obrážející se v pově-
domí jedince i kolektivu...

Vfznamová celistvosto sclropná poukazor'at k veškeré skuteč.
lrosti, mrrsí bÝt ovšem ustrojena zcela zvláštním a neobvyklj'm
zprisobem. PÍedměty, o nichž se v básni hovoŤí, vyprávěné rlěje
a sdělované pocity jsou jen jednou ze složek takové celistvosti;
k plnosti a bohatství jejího wfznamu pŤispívá stejnou měrou
i její zvuková stránlra, rj.m a rytmicl<é uspoňádání, hrrdebnost
hlásek a vzájemná ozvučnost slov; ričastní se na ní rozčlenění
|rásně v rlílčí celky rytmické a tematické' které rrmožřuje kon-
frontovat jednotlivá slova, srourávat a spojovat jejich vj'znamy,
zr]rirazřovat věty a pňedstavy, jež stojí v uzlovj'ch bot|ech kom-
pozice (napň. na začátku a na konci kompozičních celkri); spo-
lutvoňí je zprisob, jakfm básník vybfuá z rúzn!'clr vrstev slov.
níku i z r znj'ch prostÍedkri mlulrrickf'ch, blíže se jednou
|rovorové ňeči, jednou vzrušenému patosu' vymj'šleje si nová
slova a sousloví nebo vyhledávaje je v dávnÝch obdobích vj'voje
jazyka; svou vfznamovou ríčinnost projevují v básni i narážky
na r zné nelrásnické zpťrsoby vyržití jazyka' na Útvar modlitby
nebo ňí|<adla nebo kabaretní písně. A v tomto v!čtu by bylo
rrrožné po|<račovat dál a dál _ nezměrná je rúznotvárnost pro-
.stÍed|rri' které nro|rorr spolutvoÍit básel.r, a nedohledná je i zá.
strba vyznamú, z nichž každj' piináší svťrj pňíspěvck pňi tvorbě
..Iožitélro a rozvrstveného celku.

Co vzniká z této součinnosti mnoha činitel . není ovšem
clraos, ale právě vf'znamová celistvost. V ,,lrernžení.. rtiznoro.
dj'ch vj'znamú lze najít zákonitosti a principy, jejichž prostňed.
nictvím se báseř organizuje jato jednota uskutečl'rrrjícího se
smyslu. Jednotlivé olrruhy prostňedkú i vj'znamri na nich zalo.
ženf'ch jsou spjaty zákonitj'mi vztahy. Jednotlivé vrstvy díla
jsou uspoiádány obdobně a seskupují se kolem oné jeho složlry,
jež je z hlediska vÝstavby jeho vj'znamu neirlrlležitější a nei-
aktivnější. Toto seskrtpení nemusí ovšem znamenat ,,harmonii.o,
soulad a souběžnost jednotlivfch složek a jeiich vyznamri. ale
pňedpokládá i jejich vzájemné napětí, kontrastní a |ronfliktní
vzájernn;f vztah.

Toto rrspoiádání ie pro určité tlíIo, pro rrrčitrltt básnickou
osobnost clrarakteristicl<é, v něm se uskutečĚuie inrlivi<Iuálnost
a neopakor'atelnost básně ne už jako konglomerátu teelrnick!'clr
1tr:ostňedkri, ale jako sottbortr vf'znamú. Z ného si čtenáÍ re.
konstruuje i soubornou, všesjednocující pÍedstavu osobnosti ,,pú.



-i vorlce.o rlilao litery se ovšem nelrryje se skutečnou osolrou auto.
rovou, ale roste z tlíla a žije v něm jako nehmotná strulrtura
mnohostranného vztahu ke sltutečnosti: právě pro tento zplisob
své existence nepostrádá rysri spolcčenské typičnosti a spolu-
tvoÍí duchovní profil epochy'

A taková sjednocená celistvost nemriže ovšem vzniknout,,sho.
ra..o na zálrladě filosofování a ideologizování, na zálrladě vklá.
dání obccnj'ch vlrokri a pouček do básně' Právě Ir ní se vzta.
huje Goethovo ,,Tvoi, básníku, nežvař!.. Taková celistvost se
ustavuje jen do té miry a tim směrem, jak se ustavuje báseř
jako tvar, jako svého druhu pňedmět, vnímatelnj' smysly, tvar
obtížnj. a a námahou konstruovanj', akumulující energii pňi

tomto konstruování vynaloženou a pĚi své konkrétní společenské
aktivitě (prostÍednicwím vašeho, čtenáisliého vnímání a za nové.
ho1Ťívodu vaší, čtenáŤslré energie) ji znolrr a znovu vydávající.

Nyni je uzavÍen obzot oIázek, které bylo možno probrat
v teoretické části knížky. Nepokládám za nutné vyvozovat něja-
k souhrn z Ťečeného, snad dokonce všeobecnou směrnici,
kterou by se měl čtenáň pŤi dalších setkáních s novodobou ly.
rikou ňídit. Naopalš' nic ve mně nebudí větší hrúzu než pŤed.
stava, že by si někdo z mého textu začal podobnou směrnici
podomácku vytváÍet.

Postavil jsem na začátek těchto vfkladri clťrvěiivá slova
o možnosti racionáLního poznání básnického díla a nemíním je

teď revidovat. K tomu patňí ovšem i známá zákonitost, že po.
znání se pŤibližuje svému piedmětu jen postupně, za cenu jed.

nostranností a částečnj'ch pravd, v Ťadě subjektivních objevri
a subjektivních omylri. Složitost pÍedmětu a malá dosud jasnost

o nretodách práce nuti zdúraznit tuto o|rolnost právě v oblasti
vědy o literatuÍe a kritiky literatury.

Říkám to mimo jiné proto, že jsem poznal mnoho čtenáňri
poezie, kteĚí byli velmi zneklidněni, když se setkali s rúznfmi
názory rnarxistickfch kritikri na totéž básnické dílo; naopak
byli zcela spokojeni, když pŤi souzení díla zavládla všeobecná
shoda, a byli ochotni tento shodn n6zot bez vlastního rozva.
žováni píevzit,

Proto bych rád postavil na konec vyzvání, aby čtenái pÍe.
mfšlel o svj'ch básnících samostatně, pokoušel se stanovit žebŤí.
ček hodnot po svém a pokládal kritické články a |comentáie
jen za pomťlcku k této vlastní práci. (V první ňadě to ovšem
vztahuji i na čtenáňriv poměr k této naší knižce, proti jejímž
tl'rzením je zajisté možno postavit nová, odlišná,)

Myslím, že jen tak |ze zájem o poezii prožívat jako lásku
k radostnérnu a napínavému dobrodružství, jehož se člověk
Írčastni celou svou bytostí a nepodniká je pouze proto' aby Ee
,,dostal na vyšší kulturní rir<lveřo., ale aby ve spolupráci s bás.
níky pňetváĚel a rozr'íjcl sl.ojc činné pojetí života.
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N E ZVAL

J e d n o t a  a  r o z p o r y  m o d e r n í  t v o r b y

V Nezvalově tvorbě se setkáváme s mnoha verši, kter6 jsou

piístupné i čtenáÍrim zcela neobeznámenfm s taji moderní

poezie. Prostota a samozňejmost těchto básní je spŤízřuje

s klasickou poezií Máchovou a Nerudovou' E oblasti lidov

poezie. Není na nich nic provokativního, nečekaného, zašifro.

vaného:

Až budeš staÍičká až budeš nedoslfchat
Až budeš tiše pÍíst v svych pilnfch rukou stín

Až ce.Jré ustydnou až budu na ně dfchat

Až jednou zestátn,e tvrij skotačivy syn. . .

!sb. Matka Nad,ějel

PŤi Íece Rokytné
se perou bílé husy
Sám samotinkf jďu si
Nebe je blankytné

Ty kraji plny lip
a bramborovfch polí
pročpak mě srdce bolí
Kďysi nrím bylo líp
Isb. Pět prst l

Nezval psal však ta|ré básně, verše, obrazy zce|a 1rného typu.
Jsou tak nečekanéo nezlryLlé' že je mnozi čtenáŤi v první chvíli
označi za pouhé nesrozumitelné a svévolné nakupení slov:

A
nazváno buď prostou chatrčí
Ó palmy pŤeneste sv&j rovník nad \rltanr!
Šnek má svrij prosty drim z nějž ružky vystrčí
a člověk neví kam by složil hlavu
lsb. Abecedal

Draci sto let nevětranych konfekcí se vyhrnuli
na náměstí

Je to ryba s ocasem pohovky

l"



B4l V drogerii pod širyrn nebem

I Jede cyklista' 
Je namydlen ještě od lořskélro roku holiči podÍimují

lsb. Praha s prsty d'eštěl

Jindy zase v Nezvaloq|ch básních nacházínre podivrrhodné
soužití vf'razri zcela prostj'ch a jasnfch s metaforami zarážeji.
cími svou bizarností a taiemností:

Jak je krásnf zvyk zahraďrríkri
chránit ovoce na stromech v mal1fclr sáěcícll

Jako vy pÍikry-váte nahá řadra košilí
Iftásná jak džber vody pŤevrženy v smutečním domě
I(rásná jak jehla v bŤezové kťrÍe na níž je vryt

letopočet
IGásná jak makovice již se c{otkl zvon
IGásná jak stÍevíc plující za povodně poďél ok.rra

s petrolejovou lampou
I(rásná jak lrranice tlŤíví na niž usedl motyl

Krásná jak slza v oku
IGásná jak vlásečnice lroďirrek v uchu korlě
Krásná jak diamant v pušce kondotiéra
I(rásná jak chrup vtiskrrutf do jablka

Krásná jak stromy v Luxemburské zahraďě
ov ázané škroben1f m plátnem-

|sb, Žcna a: nlnožnénl čísl,el

ČtenáÍi těclrto veršri si mohou položit otázku: Proč básník,

dovcde-li |rovoiit prostě' melodicky, bezprostňedně, proč se do.
pouští ,,násilí.. na básniclré Íeči, proč je jeho obraznost zašifro.

vanáo nesrozumitelnáo podir'rrá? Proč některé jeho básně nesou
peěeť jakéhosi katastrofismuo proč je v nich porušována logika

naší obraznosti, proč ee vedle sebe ocitají věci, pojmy a slova,
jež k sobě nepatňí?

Biblická prripovídka praví, žc někdy je čas slrromažďování
kamení, někdy čas rozmetávání kanrení.

Tento okÍírllenf wlrok platí v jistém smyslrr i pro nroderní
básnílryo jejichž tvorba se klene nad nejdramatičtějším risekem
liilskfch dějin. A platí to rovnou měrou i pro malíie, hudební.
ky, divadelní rrmělce.

Nezval - jako nejtypičtější pĚedstavitel avantgardních smě.
rrl v českém básnictví _ orl svjch počátlrr"r cílevědomě rozši.
Íoval oblast poezie, cht:l lryzpívat novou skutečnost dvacátého
století, která se již ,,nevešla.. do starších forem, lrterá nemohla

bj't vyslovena Í.ečí a ,,pravidly.. klasické poetiky. Realita moder.
ního města, rozmach techniky, zrychlení životního tempa' pro.
měna smyslťr moderního člověkao lcteré jsou denně vystaveny
Írtokrim zcela novfch optickfch a sluchowfch vjemri _ to je
jedna č st nor.é pevniny, nové reality našeho vělru, již se Nezval
pokoušel novou tvorbou vyjádŤit, obsáhnout, dobjt.

I(onečně jsem hodil do ohně starf pŤíroďopis
Čím mně mriže byti ještě Linnéova soustava
Jsem člověk to znarnená že citirn
A chci se dorozumět s lidmi o všech tajemstvích
Ať jiní zkou:nají pŤirozenou povahu hmoty
Já zkoumám pŤirozenou povahu svfch pocitri
A dávánr věcem nová jména
Abych definoval jejich lidskou rovnici
Narodil jsem se v prvních dnech dvaeátélro věku
Mé tlětství si hrálo s jinymi zázraky

než děti devatenáctého století
Mfch her se zírčastnily též stroje
Byl jsem bezděčnfm svědkem rozkvětu všech věd
lsb, Žena a množném číslet

Vědecká, technickrí a civilizačni revoluce naší doby byla
provázena také pruclkfmi zvraty a srážkami v oblasti apolečen.
skfch vztalr a hlubinrrfmi, nesnadno postižitelními procesy
v lidské psycbice. ZostĚující se protiklady soudobého světa
v období socialistickj'ch revolucí a válek zachvacujících celé
kontinenty poznamenaly sociální realitu zvláštním napětím, kte.
ré neznalo devatenácté století. Všechno jako by bylo v pohybu:
pňedmětná skutečnost' vztahy mezi lidmi, vědomí hodnot, vi.
děni světa i duševnío psychické a smyslové ustrojení člověka
podléhaly v ,,nerv6zním..20. století rychlfm a nečekanfm změ.
nám. Moderní doba nebyla pouze velkolepou vfměnou kulis,
ale také člověkg jejího tvrirce a aktéra. Kladl.li si Nezval za
cíl ,,zkoumat pňirozenou povahu sv!'ch pocitri.., o,dávat věcem
nová jménao.o ,,definovat jejich lidslrou rovnici..n pak tím jen
pŤesně formuloval poslání moderní poezie a - koneckorrcri
poezie vťrbec.

. oboji kol _ pojmenovávat novorr skutečnost a analyzovat
citovost, senzibilitu moderního člověka _ clrápal Nezvai ;ako
nedělitelnf, jednornf tvrirčí a objevitelskf proces. Nerozlišoval
vnější a vnitŤní slrutečnost, vzdal se jak metody popisu objelc.
tilrrí reality, tak také běžnfch postupri psychoiogicLé u ,,,,álu.
dové.. kresby, jak ji známe napňíkiud z po""iJ na pňelomu
století. Šlo mu pňedevším o pňesnou a co možno nejvěrnější
evokaci osobních pocitri; snažil ee pňi tom pojmenovat i ty do.
sud jen tušené, nezňetelné a nepoznané - a často tatré popirané
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tri a zapírané - psychické okamžilry i stalY' jejichž vj.znam pro

každodenní život člověka se ukázal teprve ve světle objevri sou.

dobé materialisticky orientované vědy, ve světle zjištění'

která otiásla mnohj.mi tradičními pňedstavami a pĚedsudky.

,'Pro básníka dnešního vělru,.. napsal Nezvalo ''se stane profán.

ním užívání náladovf'ch obratrio jako: bylo to nelryslovitelné,

bylo to zvláštnío nedefinovatelné, byl to podivnÝ pocit' pro kte.

rj, není jména' Právě tyto mezery ve vÝ'razu klasikri a impre.

sionistri jsou místy, která se nabízejí básníkovi tohoto věku . . ...

Nezvalriv obrat k subjektivitě' k oblasti osobních pocitú, pro.

žitkún smyslovj.ch vjemúo podvědom!'ch procesti, snťr, pÍedstav

ap. neznamena|, že by si básník zÍržil oblast sv!'ch vjzkumrl

nebo že by si dokonce uzavňel dveŤe k objektivní realitě' To

by platilo jen v tom pňípadě, kdyby byl básníkem introvertniho,

tj' do sebe zalrleděného vidění' kdyby ltladl mezi své pocity a
slrutečnost, mezi slova a realitu nepňekročitelnou pňehradu. Do.
minující, určujíci složkou Nezvalolry psychiky byla smyslová
aktivitao kterii udržovala jeho vědomí a obraznost v neustáIém
chvějivém l(ontaktu s vnějším světem' To je oněch pověstnj'ch

,,36 antén.., o nichž píše v jednom z poetistickj'ch manifestú.
Parafrázujíce starélro filosofa, mrižeme íici, že v Nezvalově
poezii nebylo nico co by neb!.valo prošlo jeho smysly a smyslo.
vou pamětí. obrazy a jednotlivá slova chápal Nezval zcela lron.

krétně: slovo nebylo pro něho pouhj'm pojmenováním, stínem

vrženym sLrytou a neuchopitelnou věcí' ale realitou, která sama

opalizuje vťrněnri a barvami označované skutečnosti.

I(dylroli srojí umění pňed problémem lryjádňit novou skuteč-
nost, musí ňešit také otázku novfch vfrazowlch prostŤedkri.

Proces dobj'vání nov!'ch oblasti reality, novfch zprisobri estetic.

kého osvojování světa je rozpornj.'

Má stránku destruktivní a konstruktivní. Nejdňíve je tňeba

rozmetat staré jistoťy, ustálené piedstalry. Nejdňíve je tíeba

rozrušit klid' uspokojenío pohodlné opakováni včerejších pravd.

Ale už v tomto destruktivním procesu' kdy jsou rozwáceny

ustálené básnické formy, kdy do umění pronikají dosud neká-

nonizované vfrazy a slova, barvy a t6ny, kdy je rozbíjen ustá.

lenj'- a jak se každérnu zdá: pŤirozenf _ zprisob rozvíjení

básnického tématu' kdy je starf'poňádající princip nahrazován

novfm, napohled chaoticlrym a disharmonickfm, kdy je divák

na každém kroku jakoby zrazován a dezorientován - už v tom.

to složitém popírání starych forem a zvyklostí rodí se nová

,,pravidla.. básnické ňečio nové jistoty, novf tvrirčí ňád.

Duclr revolty' kterÝ ovládal Nezvalovu tvorbu a kter9 ji

samu čas od času lrystavoval |rritické revizio neornezoval se

pouze na oblast estetick!'ch |<onvencí: touha po osvolrození
lidskÝch smyslri, vnímání a obraznosti z pout tradičních klišé'
jež spoutávaly rozlet senzibility člověka ve světě zautomatizova.
nj.ch vztahri, logicky se spojovala s vědomj'mi titoky proti bur.
žoaznímu konzervatismu, proti oficiální morálce, ideologii, po.

]itice. Nezval nebyl jen revoltrcionáňem v poezii, ale také

Éi

stoupencem marxistické myšlenky, komunistou, hlasatelem no. Iaz
vého světa, kterf vzejde z revoluce sociální a socialistické' Mezi l
obrodou smyslri a proměnou společenskfch vztahri vidí Nezval I

oboustranné souvislosti: někdy tyto dvě oblasti lidské skuteč.
nosti slučuje i za cenu krátkého spojení'

Na dně Nezvalovy revoltující aktivity, v pozadí všech jeho

novátorskfch činú, jež se nevyhfbaly ani provokativním gestrim,
je skryta touha po harmonii mezi člověkem a vnějši skuteč.
ností' mezi individuem a společností. Cílem revoluce a svobody
je životní klad; jeho nejvyšši mírou je lidské štěstí: ,,odevzdal
jsem svrij lístel< ve znamení revoluce, nebot' jsem ten, jenž cítí
osudnou nutnost štěstí...

Z hlediska praktické realizace revolučních cílri jevila se bás.
níkova,,osudná nutnost štěstí.. někdy spíše jako utopická vidina
a romantická touha než jako reálnj' sociální program opírající
se o pňísnou racionální vahu. Nezval nebyl společenskj.m ana-
lytikem, driležitější bylo pro něho vždy to, co ,,má bj't.., než to,
co ,,jest..' Proto však ještě nemusíme souhlasit s pedanterii
některfch rykladačri jeho poezie, lrteŤí jsou nespokojeni, ne.
obstojí.li ty či ony Nezvalovy básně ve světle danfch ideologic.
kfch a poznávacích kritérií. (Bylo by koneckoncrl stejně poše.
tilé vytlkat Podivuhodnému kouzelníkovi naivni pojetí socialis.
tické revoluce jako tňeba básni Z domoviny ideďizaci
padesátfch let. Jde o to, že myšlenkové poselství Nezvalovfclr
r'eršú nemrižeme nikdy posuzovat vně jejiclr obrazné, smyslové
a citové intenzity')

Tvrirči vfvoj dobyvatel nové skutečnosti, nové krásy není
jednoduchf. Nelze z jejich tvorby nic piedem rylučovat. Ně.
které části jejich tvorby' které mají malou nebo zcela nepatr.
nou společenskou odezvuo které jsou mnoha lidem nesrozumitel.
né, nem žeme jednoduše odsoudit jako pouhé omyly a bloudění'
Tvrirčí proces iniciátorri nov!'ch uměleck!'ch cest má své složité
a nesnadno postižitelné zákonitosti. Kdo mriže popÍit, že často
právě ona napohled nepochopitelná, temnán bludná místa v lrás.
níkově tvorbě podmiĎují vznik děl, jež považujeme za mistrov.
ská, jež nás uclrvacují a jež pro nás odkrfvají cenné poselství
o člověku a světě? A což nám naše vlastní zkušenost nepĚináši
dosti drikazú o tom, že vnímání uměleckého dila je značně pro.
nrěnlivé a že často mnohé verše, obrazn skladby, které se nám
ještě pied časem zdály nepňistupné a k nimž jsme měli lhostej.
nj' vztalr, za jistfch okolností začinaji k nám promlouvat jako
naléhavé svědectví a sv!'m intenzívnim zprisobem odsouvají do
pozadí dílao jimž jsme kdysi dávali jednoznačně pňednost?

NěkteŤí lidé litují, proč napňíklad Picasso nemaluje stále
tzv. realistickou technikorr, když ji tak dokonale ovládá. V Pi.
cassově tvorbě se vedle sebe ocitají věci na prwrí pohled zcela
protichúdné' Na jedné straně jsou tu obecně srozumitelná díla,
jako napĚíklad rané obrazy s cirkusovf'mi a sociálními motivy'
klasicisticky čisté a vypracované portréty, kresby a grafiky s ná.
měty 2e španělského venkova nebo ze světa antieké mytologie,



"la na druhé straně složité destrukce tvarri, reálnfch pŤedmětú,
lidskfch těl a tváií, jež často pňipominají anatomické studie a
jež by*aji spojovány právě tak s tematikou destrukce a kata.
strofy jako s běžnjrni náměty figurálními a pŤedmětnfmi'

,,Mfrn iderílem umělce je Picasso,.o napsal Nezval, v jehož

tvorbě rolrrěž nelze oddělit od sebe jedním ňezem díla takzvaně
srozumitelná od nesrozumitelnf'ch, tradiční od novátorskj'ch.
Nesmí nás piekvapit, najdeme.li u Nezvala v těsné časové blíz.
kosti verše značuě protikladné, objevíme.li v téže sbírce básně
nejrriznějšího charakteru a zaměÍení. Nezval patíí k těm velkfm
modernim polyfonním tltrcrim, kteŤi pŤímo programově smě.
ňují k zachycení mnohostrannosti životní reality, kteií ignorují
ustálenou hierarchii uměleckfch druhri a stylri a bez rozpalrú
kladou vedle sebe vznešené a nízké, petos a ironiio vfzvu a po.
pěvek, tragédii a frašku, pÍísnou kompozici a tĚíšt'nápad . vel.
korysost a banalitu: ,,Potňebuji psát kratinké verše vedle rne.
taforickj'ch širokfch komplexri, něžné rlmy vedle nerytmova.
nfch obrazri, malé i velké scényo scenária pro balety, Íilmy,
rádioo glosy...

Pestrf vějíŤ uměleck1fch druhrl a forem, jichž Nezval ve své
tvorbě štědŤe využíval, na jedné straně otevíral dosud nepo.
znané pel'niny lidské fantazie a tvoňivosti a na druhé straně 5e
bezprostÍedně dotfkal zprofanované tlomény bolra Marsya, tj.

,,nejslrrornnějšího uměnío. a kfče. Nešlo tu pouze o bohatf
rejstňík kostjmri pro pŤíležitostné pĚevleky neustálen ho' pr6.
teovského tvrirčiho subjektu, ale o symptomy jeho častj'clr a
protikladnfch vnitňnich proměn. Nezval si toho byl vědom a
dokonce o to usiloval: ,,Šalda dobŤe Ííkal v piednáškách, mluvě
o Shakespearovi, že tím větší básník, čím víc rozdílnějších já

v sobě najde' v čím víc charakterri se dovede proměnit... Bás.
nik musí vidět své objekty z dvou p6lri, musí věděto že nic
6amo o sobě neni sanrospasitelnfm, vidět současně ano a ne'.o

PŤestože musíme respektovat zmíněné protilclady Nezvalova
wrlrčího typu, vlvoj jelro tvorby lze s jistlnr zjednodušením
sevňít do tÍí základních období'

První etapa _ rozvijející se ve dvacátj'ch letech - je ve
znamení poetismu, tvorbu tiicátfch let clrarakterizuje napětí
mezi surrealis'Ícltou metodou a mezi risilím o ryjrídÍení spole.
čenskfch rozporrl a konečně tĚetí, poválečné období charakte.
rizuje koďrontace dosavadních složek a vfsledkri básníkova
díla se zcela novou společenskou realitou, se zkušeností pová-
lečného sociaIistického, revolučního procesu.

Z d r o j e  o b r a z n o s t i

Základem Nezvaloqy tl'ťrrči metody je smyslově konkr.4tní
vidění skutečnosti' Na rozdíl od jinjch uměleckj'ch metod,
které tíhnorr k obecnému, pojmovému, logickémrr postižení sku.

tečnosli, Nezval už od dob poetismu postavil na první místo lss
konkrétní jednotlivinu, individuální zážitek,empiriclré poznání. l

Napňíklad symbolisté, kteŤí každÝm slovem a každjm bás. l
nickfm obrazem chtěli vyjádňit nějakou skrytou ideu, nějakf
tajemnf životni obsah nesdělitelnf pňímj'm pojmenováním, pra.
covali se stálfm bísnickj'm podtextem. l\Iluví-li symbolickf
básník napiíklad o zahradě, stromu' lilii nebo cestě' nemá na
rrrysli nějakou konkrétní zahradu te stromy a květinanri' A cesta
neznamená nějakou určitou silnici nebo rivoz, kter!' by bylo
možno vidět nělrde ve venkovské krajině. Logilra básnickélro
vlvojo _ a nejen v!'voje poezie, ale i celé společnosti, celého
poznání a myšlení _ vede k tomu, že kolem určitj'ch slov,
frazeologickj'ch obratri a vfrazovj'ch prostňedkri se nakupí celé
vrstqy asociací a v!'znamri, vlstly, pod nimiž se jako pod ná.
nosem prachu ztrrící púr'odní vlznam slova a celj'clr slovníclr
seskupení.

'My staňi okorďí lidé,.. napsal F. X. Šalda ve stati o poetis.
muo ,onevnímánre čistj'ch senzací; všecko jest již utňíděno pa.
měti, z|ogicizováno, proměněno v odtažitá rozumová schéma.
ta _ i jest nám těžko vejíti ve stav blízkf stalrr dětskému nebo
divošskému, kdy k nám hovoÍily pocity svclu čistou, sladkou
Ěečí...

A tu píichází brísník, Pojmenovává věci, jako by je poprvé
viděl' jako by neměl panrěť zatíženou tradičními asociacerrri
a pojmy.

,,Yymaniv se ze všeobeen ch asociací, které jsou lidem lrru.
ceny literaturou a společenskjm životemo . .. jsem dojímrín více
lilií, kterou jsem jednoho rána v dětetví pňelomil pŤi honičce,
než lilií, která je obecnfm symbolem čistoty... ,,Krlykoliv jsem
vyslovil slovo skŤíř,.. pokračuje Nezval v rivaze o gvém vztahu
ke slovrim, piedstavám a básnické Ťečio ,omyslil jsem na starou
roclinnou skňíĚ, podobající se skŤíni' jakou jsem viděl v ómrtnínr
pokoji otokara BĚeziny, na skiíř, ve které jsou staré otcovy
kabáty, z nichž každf mně pňipomíná několik rokri dětského
uplynulého života, waceje nri minulé vfhledy oknem, zemňelé
venkovany, koně zahyrruvší ve válce, litnnig 6dp6|6dních poboŽ.
ností' cyk]isty projíždějící vesnicí, agenty B látkamio které mne
seznamovaly s neznrímj'm druhem vlinín jež jsem měl poznati po
mnoha letech ve městě a jež mne téměŤ rozplakávaly mezi sta.
rodávnfmi vestami, v jejichž kapsičlrách jsou dosud knofliky,
s nimiž jsenr si lrrál za podzimních dní, otldávaje se opojení,
jehož privod tkvěl ve vrini česnekorr..fclr natí, které vázďy do
věnce na chodbě služlry, k nimž jsem poután' neboť mně pí.ed.
6tavovaly pohádlrové hrdinky...

Nezvalriv citovanj' vj'rok názorně odhaluje zdroje básníkovy
piedstavivosti. Je to živelná sílao která je neustále v činnosti a
kterou každj'jev, každé slovo, kažrlf emocionální a smyslovf
vjem rozvlní v dlouho cloznívající Íetězce pÍedstav' Nezvalova
obraznost se lryrnařuje z pout ustálenfch' vžitfch asociací tím,
že vyclrází vžrly z osobních prožitlrrl, že nese vždy pečet' osobní
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-l paměli' že se neustále obrozuje stykem s nevyčerpatelnj.mi
zdroji détslcé zážitkové sféry.

Nezval často zdriraziioval, že pro básníka je neobyčejně dú.
ležitá ,,smyslová paměť..o schopnost vidět všechny věci a pojrny
v jejich lrorrkrí:trrosti, v jejich piinrj'ch vztazíc]r k atttorovtr
osobnímu prožitku, k jeho životní empirii.

'Je jistéo.. napsal Nezval, ,'že básnílc, kter!'porržívá své kon.
krétní paměti pňi psaní poezie, ntá velikou wlhodu pietl bás.
níky píšícími bez paněti. Ti jsotr alrstraktní, lrrllravín slorně
netinosní. Slovo pro ně nemá tíži, nemá specifickou váhu. Je
jim pomúclrorr k piemj'šlení, pornŮcltotr vnějškově sdělovaciho
rázu. Básník, jehož slova jsou jako zrcadla, v nic}rž se odráží
jeho pamět', jelro život a snryslová zlrušenost, nelrude nudit čte-
náňe...

I(onIrrétnost Nezvalovy básnické metody se projevuje nejrriz.
nějšim zpťrsobem, promítá se do všeclr složek v!'stavby básnické.
ho díla.

Tak pŤedevšínr je patrna ve vztalru k tématu. Nezval se
vyhfbá alrstraktním náIrtětrimn objektem jeho poezie není nikdy
nryšlenkové sdělení, nrorální sentence' logickf paradox ap.
I tam, kde se pokouší evolror'at obecnějši skutečnosti, jako na.
pĚíklad v četnfch ,,pásnreclr.., v niclrž je zachycena polyfonie
určitého místa, c|obyo osuduo zážitku (Premier plan' Akrobat,
Edison' Signál času, Pět rninut za městenr aj.), neopouští zá.
kladnu své senzibility, lrterá jakoukoli obecnější realitu rázetn
roz|oží v kaskády konkrétních rrbraz .

V prlrrím tvrirčím obdobío jež bylo ve znamení poetismrr'
odrazovyrrr mristkem }:ásníkovy íantazie bj'vá vellni ěasto určitá
konkrétní věc: deštník, vajíčko, pohár, špendlílr atd. Piitonr
ovšem Nezval neklade clúraz na sám zobrazovanf' pÍedmět
- jak to činili napňíklad žánroví realisté nebo inrpresionisté-,
ale pňedevším mu jde o intenzitu }rásnickj'ch obraz , jež tlanÝ
jev je s to v něm vyvolat.

Nezval v básních rrepopisuje pňedměty ani se nesnaží je
čtenáňi pňiblížit prostňet|rrictvím nějakého obrazného pojneno.
vání. Jeho ěinnost směĚuje k rrrzvíjení obraz , jež jako by se
snažily rlsamostatnit, jal<o by se od zo|rrazovarrélro pňerlměru
pouze odrážely.

Priva|r a osobitost Nezvalovj'r:h básní psanj'ch na tato rlrobná
térnata je v to|rr' že uvrrlriují lrru pňedstav, že sprrjují v nezvyk.
lfch vztazích slor'a a obrazná pojnrenování, že osvěžrrjí naši vní.
nlaYost a fantazii.

Mezi realitou a básnickym obrazem nebj'vá u Nezvala jedno.
rluchá souvislost' obraz se často dot!'lrá skutečnosti' pňedmět.
ného jevu jen podružnou vlastnostío báseř má charakter zkratky,
která zaznamenává jen rrěkteré záchytné body poznávacílro pro.
cesu, ponechávajíc mnoho spoj<lvacíclr čIenú stranou. V této
zlomlrovitosti je skryto napětí, jež ztěžuje naši vnínravost. Ne.
zvalovy básně nelze číst tak, jak se čtou o,náladové.. verše sta.
rí: l ro typrr ,  u rr ic l rž stačí pot l t lat  st .pasír ' l Iě. ' I<ráse s lorf . '  nre]odi i

nebo pÍedstavě, která se rozjíždí po vyježděnÝch kolejich bás.
nické konvence.

Inspiračním zdrojem se m že Stát u Nezvala ténrěň kaŽd!
konlrrétní jev. V období, kdy rnanifestoval poetistickou básnic.
kou metodu, napsal do|ronce ňadu čtyÍverši na jednotlivá

písmena abecedy. Stačily nru jejich jednocluché kňivky a tvary'
aby,,rozehrál.. orclrestrion svÝch pňedstav a asociací.

Yšinrněme si napĚíklad básničky na písrneno D:

D
luk jenž od západu napíná se
Inďián zhlédl stopu na zemi
Posleďní druhové zrnizeli v dávném t:ase
a měsíc dorristá prérie karuerrí

Na první pohled toto čtyňverší nenrá žádnou logickou stavbu
a náhodnj' čtenáŤ mu nerozumí' nechápe jeho smysl' Ale stačí
se jen trochu zorientovat v Nezvalově zp|isobu vylravování trbra.
zťr a porozumíme smyslu jednotlivj'ch metafor a veršri.

PŤedstava napnutého luku je ryvolána tvarem písnrene D.
V druhérn verši pňivolává slovo lulr |ronkrétní situaci: lovec,
Indián, sleduje stopu. I detail stopy je patrně spojen s tvarent
písmene D; tŤetí verš se volně ňadí k drulrému (motiv zánilerr
indiánsk!'ch kmen )o pňi<lemž se tu, zŤejnrě nilroli náhot|ouo o}r.
jevují dvě slova zaěínající hláslrou do a poslední verš se opět
vrací k zrikladnímu optickému vjemuo kterf se tentokrát prolíná
t|o tvarrr ,,dorristajícího.. měsíce. Poslední dvě slova ,,prérie ka.
mení.. se opět vracejí k nrotivu Indiána a dolrreslují v bleskové
zkratce náznak scény' kterÝ se kInitl v drulrénr verši' Tak nám
rekonstrtrlice vzniku básničky poskytla ta|ié |tlíě k její inter.
pretac i ,

Metorlou asociativního rozvíjení základnílro inspiračního
impulsu postuprrje Nezval takr! pňi zpracování většíclr a obec.
nějších témat.

Ve sbírce Nápisy rra hroby je napňíklad tímtéž zprisobem na.
psána básnička Morava. I tu Nezval vychází z konkrétnílro
viděni, a ne z nějaké nryšlenky, které by dával ooobraznj.háv...
Nezvalovi stačí položit vedle sebe několik kon|rrétních detailri,
které ja|ro barevné kamínlry skládají dolrromady lelrce nalrozen!
celkovj obraz:

Morava zájezďtli hoslinec
rr Zelenélro Stronlu
Bubínky tru|rka štěbenec
Potulní rytíŤi vracejí se domťr

l"



'l I(ošile visí na stromě
rmpresionista měkké barvy míchá
Ve stínu rozkvetlé jabloně
Morava ovečka tichá

Pňi četbě této básně se nám pĚed očima postupně vynoÍuje

konkrétní krajina; nedovedeme ji sice pi.esně popsat' ale její

o,emocionální podoba.. je zde určitá, pÍesnrí. Starobylá patriar.

cháLnost (záiezdli hostineco potulní rytíňi), pastelové barvy (hos.

tinec u Zeleného stromu' impresionistan mělrlré barvy), rnírová

pohoda (potulní rytííi vracejí se dom o košile visí na stromě'

stín rozkvetlé jabloněn ticlrá ovečka), hravost (bubínky, trub|ra,

štěbenec) _ to vše jsou charakteristické rysy moravské krajiny'
jak je vidí básník, Lterf se po celf život wacel - podoben

starodávnfm rytíiťrm či potuln!,m muzikantlim - do kraje své.

ho domova, do země svélro tlětstvi, clo líbezné koněiny bezpeč.

nosti a klidu.
Zlrratkovitost a náznakovost Nezvalovy básnické dikce dovo.

luje čtenáÍově Íantazii, aby si báseĎ dotvoňil po svémo aby si
spojil jednotlivé obrazy, věty, slova v konkrétni ucelenou pňed.

stavu, pŤi jejiž realizaci se mriže bohatě uplatnit čterráĚova
osobni,osmyslová paměť...

,nZákladem obrazného myšlení (tj. schopnostivnímat básnické
obrazy a jejich zňetězení) je.. _ podle Nezvalova vfroku -

,,touha po shodě neshodnfch věcí. Je tŤeba najíti mezi dvěma
vzdálenfmi věcmi mrlstek, kterf by byl s to je sblížiti.oo Tento
mristek, tzv. tertium comparationis' to' co vytváií mezi piedsta.

vami, věcmi, slory vnitŤní spojení' neblvá v moderní poezii

vžrly na první pohled patrné: často je to spíše jislrra, jež pňe.

skakuje mezi dvěma vzdálenfmi kontakty, než viditelná podob.

nost. Ále i za tím poetickÍrrr jiskŤením pŤedstav mrižeme odlralit
skryté sblížení, Irteré se opírá jednou o shodu tvarovou, podru.

hé o podobnost zvukovou, barevnou, chuťovou, jindy zase o ně.

které druhotné vj'znamové kvality. Ale pokaždé tu jde o pňí.

buznost a ekvivalenci, která se vyjevuje v magnetickém poli

stejnorodého emocionálního napětí.
Y moderním básnictví se uplatřuje driležitá zásada o vztahu

reality a fantazie: čím je obraz reality neírplnější, tím má fan.
tazie větší pole pťrsobnosti. Je známon že napiíklad dítě si často
lépe pobraje s kouskem dŤívka než e ,,realistickoď. figurkou,
panenkou. Dňívko totiž rnriže bj't čímkoliv' kdežto dievěnf vo.
jáčelr mriže bj't jenom vojáčkem.

A tak je tomu v jistém snryslu i s Nczvalovfmi obrazy a
verši.

Mnolré Nezvalovy olrrazy pŤímo provokují čtenáŤovu pÍerlsta.
vivost a nutí ji' aby se namáhala, alry si eama doplnila, re.
konstruovala scházející články Ťetězu, kterf poutá básnickf
obraz k realitě. Tu často tlochází _ zejména v Nezvalově tvorbě
z tŤicátf'clt let - k tak vfrazní,mtr rozlcnritu tvrirčí obraznosti,

že se nám zdá, že básníkovi nerrí zatěžko spojit lrterékoli obra- lpl
zy a pÍedstaly. V mnoha básních Nezval rozvádí celé ietězce l
pňedstav a obrazťr, pojících se k jednomu inspiračnímu borlu, I
jediné vj'chozí realitě. Tyto shluky, trsy pňedstav jsou Ťazeny
paralelně za sebe a často mají kompoziční schéma litanií, tj' na
začátlru veršri se opakuje ono základní, ,,inspirační.. glovo ozna.
čující jev, jenž je osvětlován obraznostío imaginací.

V básni Piseř písní čteme tyto verše:

Tvé oči dva v.fstňely naslepo
Dva vfstÍely naslepo které se neminuly cíle
Dva vfstí.ely naslepo za rohem ulice kudy jsern šel
Jak vězeř hledající konec dvora
Tvé oči dvě pouťové frkačky
Dva kolotoěe v dáli
Dva zvony
Dvě pečetě
Tvé oči dva náprstky holehlavu
Tvé oči dva roubíky aby se věčně m]čclo
Dva proutěné koše
Dvě zkrrmavky
Dvě kolečka mosaznÝch hodin
Tvé oči rlva blatouchy
Tvé oěi dva štěpné qfony
Tvé oči dva polní bubínky
Dva smutné pohŤby dva skoky s olirra
Tvé oči dvě noci beze sna
.Iak lékárnické vážky
Jak dvojitá ručnice
Jak dvojí sbohem.. .
lsb' Žena o množném čísle|

Básnické olrrazy, které v Nezvalovi vzbuzuje piedstava žen.
skj'clr očí, jsou zásadně odlišné od tradičního básnického pii.
rolrrání. Mají svou jakoby autonomní platnost, nerrstále Ee I(e
skrrtečnosti pŤibližují a zase se od ni vzdalují. PňirovnáváJi
hrísnik ženské oči ke ,,dvěma vfstŤelrim naslepo, které se nerni.
nuly cíle.., je to pĚedstava zce|a reáLná a srozumitelná. Možná,
že už méně pochopitelnf je obraz oěí jako ,,dvou frkaček...
Pňedstavíme.li si ovšem pout'ovou hračku ponralovanou kňikla.
vj'mi barvami' která po každém fouknutí zavÍeští a vymrští
papírového hádka, pak rrž nebude pÍirovnání očí k Írkačce tak
nepochopitelné. Naše obrazotvornost nám vybaví pňedstavrr žen.
sk{'ch očí, I(teré se dívají lrolem sebe drze, lryzj'vavě, které ne.
čekaně lystÍelují pohlecly dožadujicí se kŤiklavě pozornosti.



'l fláseii ovšern ncní lríížovlra, trterou bycbonr luštili podle

pomocné legenrly. Proto zde nechci vysvětlovat další obrazy,

Lteré jsou spjaty s privodní realitou ještě mnohem skrytějšími

znaky. Možná, Že někoho zarazí oil.taz očí jako ,,dvou proutě.

nj'ch košú.. nebo ,'dvou zkumavek..o ale i tu se dotažte vlastní

piedstavivosti, oprostěte ji od tradičního, vžitéhoo logickélro

iaziráni, a to' co se vám tňeba dňíve zdálo násilné nebo nesro.

zurnitelné, logicky se zaňadí do celkového pletiva básně. ovšem

nebude to poille logiky pojmri, myšl'eneko ale podle logiky

básnické pňedstavivosti, která nemá jednoznačnost rozumové

rivahy' Napiíklad obraz očí jako ,,proutěnj'ch košúo. nebo

..zkumavek.. nabízí lrned několik ,,vysvětlení... PŤedevším je

tu společná vlastnost očí a košíkťr i zkumavek: oblj' tvar.

Ý.ílrazr,é Íasy mohou vzbudit piedstavu prutú, ale nelze vy.

loučit možnost' že tento obraz vznikl na základě barevné

potlobnosti. Tak bychom mohli rozvíjet další rivahy o lomo

jakj' společnf jmenovatel sdružuie pÍedstavu oka a zkumavky,

a došli bychom k celé ňadě styěnf'ch bodrl, jimiž mriže blt

tvar, barva, lesk, prrizračnost atd. oči se mohou také dívat

zkoumavěo zpytavě - i v této jejich schopnosti a vlastnosti

je ukryt asociační mristek k metafoňe, která se nárn zdá na

prrnrí pohled značně neobvyklá. Ale opět zd&razřuji: tato

anatomie živé obrazné tkáně umrtvuje prisobení básnickjch

obrazri, jejich prisobení je ve skutečnosti okamžitéo podvě.

domé, bleskové. Logické vědomí a logická pŤedstavivost,

opírající se o pňíčinné spojování vjemťr, je pŤíliš zdlouhavá a

pŤipomíná činnost kinooperatéra, kterj' si chce po filmovérrr
pňe<lstavení znovu vybavit některé scény a prohlíží si - je<lnot.

livé obrázky na filnrovém pásku. Shližovat rr1zné pňedstavy

v nroderním básnictví neznamená prrrvádět pouhou obraznou

či názornou paraÍrázi skutečnosti - tal< by tomu bylo, kdyby.

chom si pokaždé uvědomovali ono skryté tertiurn comparationis

a kdyby tato společná vlastnost patňila vždy do sféry vnější

podobnosti věcí; prisobení moderních básnickfch obrazr.r smě.

ňuje pňedevším k intenzifikaci naší citové a fantazijní aktivity.

Metafory tu tedy prisobí jako jakési rozbušky, které uvolřují

naši vlastní emocionální a imaginativní tvoňivost.

Nezapomínejme také na to, že básnické obrazy neexistují vně

rytmické a zvukové organizace slovesného materiálu. Slruteěnost,

že báseř Morava je osnována na pozadi daktylotroelrejského
rnetrao že jde o tradiční verše s v!'raznj'nri obkročn;fmi rj'rny a

s pevnorr strofickou stavbouo zpúsobujeo že jednotlivé metafory

v ní vnínráme jako potlĚízené části jednoho uzavňeného vÝ'zna-

nrového celku (asi tak jalro když se díváme na pohlednici slože.

nou z několika menších obrázkú). Naproti tonru volnf verš Pís.

ně písni s utkvělou litanickou intonaoí a s vyraznou vzestupnou

kadencí, jež je pierušována a navazována v nestejnf'ch interva.

lech, rrytváií pro hru piedstav zcela jinj'prostor: tu již nejde

o mozaikovitou skládanku, o ,,nápis..' ale o nepňetržitj' proud

pŤedstav, o olriiostroj citovyclr explozí s proměnlivou expoziční

dobou, o jiskňeni, které vychází z jednoho cenlra a ktcré jako |9s
by nikdy nemělo končit .  l

V antologii Moderní básnické snrěry čtenlc r'j'znamn;i' Nezva- l
lúv lionlentáÍ o rrrodernim básnickérn obrazc:

,,Víme, že básnické pĚirovnání vzniká slrlížením dvou pŤed-
stav na základě společného znaku a že jeho ričelem je zesiliti,
u1rŤesniti nebo vysvětliti pňirolrrávanou pžedstavu. Není-li tento
spoleěnj' znak dosti zňejmě patrny, vzniká ze srovnáni elvou
píedstav básnickf obraz. Znarnená to snad, že by nebylo pňi
básnickém obrazu žádného společnélro znaku mezi srovnávanyrni
pňetlstavami? Není poc}ryby, že je, avšak není již postÍehnutelnj.
logicky myslícím rozumem' nevyhovuje již požadavkrim vníma.
jícího a kritizujícího logického rozumu' nj,brž poznává se za
1lĚispění jiné činnosti lidského ducha, než je logicky myslící
rrrzurn. Jaká je to duchovní činnost?

Touto duchovní činností je lidská olrrazotr'ornost. Tato obra-
zotvornost vzniká u člověka již v jeho ťrtlénr dětství, ještě dňív,
než si osvojil Iogické myšlení, a trvá u něho po celj'život, ba
ještě i pak, kcly ztratí vlivem nemoci a stáňí sclrtrpn<lst logiclry
rnyslit."

HovoňiJi Nczval o olrraznosti, nc náhrrdou zdirazt\uje, že
její zŤídlo je skryto v dětském věku, v elementárních prožitcích,
jež vznikají pňi pn'ním bezprostňedním styku lidslrého nrláděte
s realitou.

Marx nazval Ťeckou antilru dětstvínr evropslr krrltury a chtěl
tím zdúraznit, že dětské vnímání světa se vyznačuje bezpro-
stňedností, že díté vidí svět jalro celeko že vidí všechny jeho
části v souvislostech, že se mu ještě realita nerozpadla v Ťarlu
izolovanjch |rategoriío logiclrjch pojmri, myšlenkovych schémat,
která se tak často odtrllují od slrute<]nosti, tihnou k autonorn'
rrínru vyvoji, a tínr brání v pňístupu k ní. Nezvalovo zdňraztio.
vání obraznostio smyslové konkrétnosti a osobrrí zkušenosti zna.
rttená návrat lr bezprostŤednímu,,,dětskérnu.. vnínrání skutečnos.
ti, znamená risilí vidět a zpodobovat věci v jejiclr pňedmětnfch
vztazích, jež dosud nejsou pŤekryty jinj'nri, pžíčinnfmi, logic.
kou cestou poznanjrni souvislostmi a kategoriemi,

Dítě, které dosud neví, co je to měsíco ÍíIrá, že za rr|tnem visí
IaIíí' Z hlediska logiky je to nesmysl, ale z hledislra poezie jc
to živelné básrrické, obrazné vidění.

. '.Logika je právě to, co rlělá ze svítivfch slov fráze,.. napsal
Nezval v jednorrr z Irranifcstťr poetismu. ,,Logicky patňí sklenice
stolrr, hvčzda ncbio tlveic scllodúm' Proto jirlh rreviclítne. Bylo
tňeba položit hvězriu- na stúl, sklenici v blízkosti pianina a
andělri, dveŤe v sorrsedství oceánu. Šlo o to ot|haliti skutečnost.
dát jí její svítivy tvar jako v prvy den. Činil.li jsem to za cenu
logiky, byla to snaha nadmíru realisticIrá...

Nezvalova obraznost, jelro snryslová parněť byla nerrstálc
inspirována osobními dětskj'rni zážitky. Celá Nezvalova tvorba
se o ně opírá jako o hlubinu bezpečnosti. VžrIy kdykoli Nezva.
lor.i hrozilo, že jeho poczie se stane pÍespiíliš rafinovanouo



l o r

t."ilrymyšlenou, básní|r se neonrylně vracel Ir lrarclrrénru světu
t},ětství, k ,odolce far nienteo., k sladké nečirrnosti onoho lrouzel.
ného světa, k němuž se ne náhodou vracejí velcí básníci, k ně.
muž se vracel Mácha v závěrečné apostrofě Máje, k němuž se

vracela Němcová v Babičce i Nerucla ve vz1rom.ínkách na staro.

bylou Malou Stranu.
Doména clětství a s ní spojená pÍedstava rodiny a rodného

kraje má pro Nezr'alovu tvorbu vjznam nejen jako bezednf' a

svěží zdroj inspiracc, z néhož neustále čerpal náměty, motilry,

emoce a obrazy, ale raké jako opora v ideovémo světonázorovém
rťrstu a zápase. Dětství se stává pĚedobrazem svobodnéhoo bez-
prostňedního životao zbaveného tíživfch pout peněžních vztalr

a společensl<j'ch konvencí.
Všimněme si napňíklad, že v básni Akrobat z rokl |927,

která bfvá ne neprál.em lrykládána jako vj'raz autoro\,a l(ri"
tického vztahu k poetisticlré životní filosofii, jež se leclrdy
pŤíliš lehce _ jalro akrobat - pňenášela pÍes zjitňené bolesti
světa a doby, že tedy v t6to vÍ'znamné koncepční skladbě pžipa-
clá básníkovfm vzpomínkáur na dětswí rozh<ldující illolra. Vždyt'
onen ,,sedmiletj' nánroňníček bez nohou.., jenž alcrobata zbavil
ror'rrováhy a zpúsobil jeho smrtelnf' pád' je obrazem básníkova
dětswí a dospívání' Avšak z tohoto kouzelného poetického času
ne|ze, že|, odmyslet prožitlry tak bolestné a trvaléo jaké chlapci
pŤineslo napŤíklad poznání světové války, která jako poilir'rrá

neviditelná síla rozmetala ustálenÝ životní hěb a vtiskla mu
pečeť nesmyslnosti a tragiky.

P o e t i s f i r u s

Poetismus, avantgardní uměleek!' směr, lrterf, Nezval prokla.

rnoval spolu s Teigem poprvé v roce 1923 a kterj' proprijčil
jeho tvorbě z dvacáqfch let osobitj, charakter, nebyl míněn
jako básnická škola, jako pouhj. soubor tvťrrčích zásad a
postupri.

Nezval do poetismu promítl své pojetí světa, svúj postoi
k životním a společenskj'm otázkám. Na rozdíl od proletáiské
poezie wolllrovy, lrterá se inspirovala sourlobf'mi tŤíclními zá.
pasy a která rrycházela ze zobtazeni životrrí, myšlenkové i ci.
tové problematiky člověka a kolcktivrr v pňedvečer revoluce,
Nezval spojoval své rer'oltrční lromunistické pňesvědčení s vi.
<linou budoucího svobodného člověka, s pocitem životní radosti
a optimismu, s vfhuclrem revoluceo která uvolní všechny tvoŤivé
síly zasuté v lidslrém věrlomí, která promění lidskf život ve
štěstí, která obnoví dětsl<y bezprostieilní vnímání světa nezatíže.
n6 pouty peněžních vztahťl. Revoluční pojetí skrrtečnosti spojujo
tvorbu obou básníkri, ač je tato podobnost na první pohled ne"
níete|ná,

V rrěkterfch statích a lrritilrách bj'vá poetisrnus clrarakterizo.

ván jen svf'mi vnějšírrri rekvizitami. Jako každj' básnickj' směro
jako lraždé vyhraněné období r'e vfvoji poezie, i poetismtrs měl
své ustálené, charalcteristick6 motivyo obrazyo tematické zvlášt.
uosti' i on se opíral o některé speciÍické ůsekyo oblasti skuteč.
nosti. ovšem podobně jalto Máchúv romantismus nerrystihneme,
budeme-li jej charakterizovat jen zálibou ve chmurnj'ch pŤírod.
ních scenériích a v hrťrzostrašnfch pÍíbězích loupežníkri,'cikánri
a katri, tak také Nezvalliv poetismus nemťržerne plně pochopit'
budeme.li zdúrazřovat jen jeho llrrější stránku, jen jeho piíklon
k exotismu cirkrlo lunaparlr , tropickfch krajin, mezinárodních
cxpresri, filmovjch grotesek, jarmarkri.

Nezvalovi epigonio pasívně napodobující poetisticlrou metodu,
riasto piebírali tyto kosqÍmy bez zietele k vlastnímu obsahrr
jeho básnického a životního progfamu' kterf' - jak je tňeba
poznamenat _ už ve své době pÍesahoval literu poetistickfch
nlanifestli. To však není v dějinách umění žádná vfjimka. Pňi.
pomeĚme si napňíklad osudy neorealismu v italském filmu' Po
slawé plejádě děl, jako byl Zloděj kol, Řínr v jedenáct hodin,
Za dva groše naděje, Umberto D apod., objevila se díla prťr.
měrná i slabá, která pronikavost sociální ana|jzy a lrritiky za.
měnila za lacinou poetizaci všedníIro dne italské ulice a života
clrudj'ch lidí, pŤesněji : lidiček.

I když si uvědomíme, že každj uměleck;f směr má svou
porlstatu a rrrějši stránku, zristává pŤesto nezodpovězena otázka'
proě se Nezval ve svém poetismu orientoval právě na ony
zvláštnío exotické tiseky skutečnosti, proč tak často čerpal své
oltazy ze světa cirkuo proč se v jeho básních objenrje kouzel.
níko akrobato fant m jezerní dámy, tanečnice apod.

Stojíli umělec pňed kolem v:yjádr:it now!' životni obsaho
noyf' životní pocit, musi si talré najít zvláštní oblasti sLutečnos-
tio které by bvly s to tento obsah r,7jádÍit, sdělit. Nezvalova
tvorba vycházela více z budotrcnosti neŽ z píítomnosti. V Podi.
vuhodném kouzelníkovi napÍíklad básník lytvoňil <lbraz revo-
lrrceo obraz proměny lirlskfch vztahri, obraz touhy po svobodě
člověka, vidinu vzpoury. Terrto obsah nemohl Nezval vyjádŤit
realistick mi obrazy ze života. Ne náhodou se opíral o realitu
tlětství, jež mu umožřovala, aby lraždj' fakt viděl současně jako
reálnj' i neskutečnf, minul.Ý i budoucí. Á totéž prolínání sku.
tečnosti a snu mu umožřovaly postavy z cirkusové manéže. Na.
víc tu kladně prisobila tradice moderního umění: už pied
první světovou válkou se začal v literatuÍe i ve vjtvarném umě-
ní objevovat svět cirku a maringotek jako zvláštní doména
svo}rody, poezie a volnosti. olbrachtúv Bratr Žak se svou bu.
Ťičskotr touhou' hrdostí i pomstychtivostí je postavou, do níž
se promítl autorriv odpor proti měšťácké společnosti' PicassolT
v jey5' 29 života potuln;fch komediantú, jeho akrobatio pieroti,
malé tanečnice jsou obestieny zvláštním poetickfm kouzlem,
které tomuto světu společenskj'ch lryilěttěncri proprijčuje maie.
stát romanticlré svobody a krásy. A stejnou básnickorr platnost
si rrchor'ávají postavy lidí z cirkusové manéže i v obrazech a



"lgrafilrách Rouarrltovj'ch nebo v poztlějšiclr tlíleclr ěeslrého malí-

Ťe Františka Tichého.
Zdiraz ování Íantastičnosti, lehkosti i zázračnosti a pohyb.

livosti sdílel poetismus do jisté míry i s dar|aismem, s oním

pověstnj'm uličnictvím v poválečném umění, |rteré chtělo popňít

vážnost a rozumovost v životě i v umění' prohlašujíc za zák|ad.

ní rys soudobé skutečnosti nahodilost a nesmyslnost. Mnohem

víc společného měl však poetismus s avantgardní teorií liina

a divaclla, literá se napiílrlad vfrazně promítla v Mejerchtlldově

,,roztoěeném jevišti.o nebo v Tairovovj'ch lruffonádách, pohád.

kovj'ch scéniclrj'ch tašlraňioích. Prúkopníci sovětského divadla

vnášeli na scénu nespoutanj' pohyb, napětí, lehkost' fantazii.

V době, kdy v Praze krystalizoval poetisrnrr.e, Jean Cocteau vy-

jádňil takto své pojetí básnické tvoťby: ,,Bfti dosti bystrjm,

dosti rychl!'m, abych rázenr pňežil směšné i smutné - to je,

v čem se cvičín. Vím, že za to zaplatím: nazj.vají mne akro.

batem nebo lrlaunenr' NezáIeží na torn. Jen ať mám duclra tak

zprisobilého jako tito kejlrlíĚi tělo...
Pňibližně na lronci dvacátj'ch let tlochází v Nezvalově tvorbě

k v;fznamnynr změnám. Už v básni Alrrobat si autor rrvědomil,

že je rozpor mezi hravou bezstarostností, z níž chce poetismus

lrydobÝt oliamžité štěstío a mezi obecn;fnr rlidělem lidstva žíjící.

ho v kapitalistické společnosti, uprostied peněžních vztahťr,

které otupují, negují životní radost.

Sv]ékáš se
stojíš pÍeď zrcadlem
a učíš se akrobatice
je to optimism
nechceš sk]ádati zrcadlo v stary celek
všecky stí.epy oďrážejí prítomnost
žárovka svítí stokráte
to jsi ty
polykáš z tisíce irhlťr tutťlž vteiinrr
stávati se v nekonečnyclr podobách vteŤinou

jíž víckrát nerrzÍíš
spálená jepice paclá v ti..ícerych o]rrazetllr . . '

To je básnílrrl1, p6stoj, to je ieho neumdlévajír:í toulra zach1'.

tit aspoř zlonrek štěstí z ňítícího se ko|oběhu života'

Ale burzovní liďstvo v statistikách počítacích strojfi
za írstÍedníIro topení

v pyše studené páky ostŤí gilotin jež v chladu
trhá lrlavy

v násobcíclr tupého plození
oclmocnin žebráck ch šosfi
írměr lásky
rormic titulťr
v početním shonu bez rozkoše

Básnílr - ,,pňemoženj' alcrobat.. vztahuje ruce po slrrnci . , .

Viďěi své dětství
sedmiletého nírmoŤníčka bez nohou
a volal
oclveď' mne tam kcle je život
mimo vše
a dítě uclropivši ho oďvážnyma rukama
verllo ho claleko z města pŤes rozpačitá pole

na sklonku zimy
na kopee kcle se zďá|o že sl'ět končí

VábničLa dětstr'í odvádí básnílra z vŤavy světa do |rouzelné
zahrady nespoutaní'ch sn , do dornu' v němž končí zákony
lol-roto světa' Je to ronranticlrj. ritěk ze živoÍ,a, ťrtěl<, kterj' se
nernohl stát básníIrovi, jakfm je Nezval, konečn m Íešenínr,
t]efinitir.rrí odpovědí.

Proto po Akrobatu piichází Edison. Je to první veliká syn-
téza Nezvalovy tvorby. Základni konflikt zristává tj'ž: básník
a rozpoťy světa, hledání cest z ,,tizkostí z žívota i smrti... Ale
ttntol(rát je Ťešení jiné: nrísto nosta|gického Úniku ze života
vyzyvá Erlison |r o<lvážnémrr dobyvatelství, lr neílnavnému ble.
rlačství, li energii činuo která pŤekonává bolesti světa" která ne.
ustupuie ani  pĚer l  s l r rr tí:

.Ieště viďět stálc pÍed seborr svťrj .stirr
ieště rozbírati složky žitavin
ieště se zas križe rukou znoYrr ďrobí
ještě najít pŤístroj k cestám clo záhrobí
ještč: zpívati a nenlit nikdy kliď
ještě magnetliu rra lidsky perisprit
ieště zapomenollt na všecko co drtí
rta snrutek a uzkost z života i smrti

Ic|eor.y rozclíl lrrezi Edisoncm a Alrrobatem se promítl i do
ocllišno..tí ve r'ystar'lrě obou básnict<j.ch skladeb. Nezvď se
o tom sám zr-ni l iu je v dopise pňítel i :

'Alrrobat je 1lroti Etlisonor'i inrprovizací. Protože v prvním

l qq
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100l a tĚctil11 zpěvu iC 1rot.|árr s1'trrlrr'licL1.' nrfižc si .lrr rrt':lrrr liažrly

I vmyslit, co v nělrr touží vidět, jako rlo hukotrr trarnvajc. To je

I rlobrodiní a ošemctnost symlrolrr: pí'i1lorrští nrnolro vyklar|ri.

Já v něm vidčl něco, co ni ncdovolí zállranrrá ccntra prozrarliti

ani  pňítel i . .  '
Iiclison je stavlrou pňísná sonáta a hrrdebnílr tu piísnou Ítlrmu

talrr najde. Je to dosud moje nejkomponovanější dílo a již

v tom nrá trvalorr  l rodnotu rrměleckou.. .  [Edison] je pracovanj '

lineárně (jal< se Ííká v hudbě: horizontálně) a jeho vertilrální

místa (ta místa, kde je za sebou vždy celá ňada rnctafor), to
jsou perspektivy kolem dolro|a hlavní linie, perspektivy' ktcré

spojují v zkratkáclr lrlavní děj s cel!'nr ostatním světem..o

S k r r t e č n o s t  a  t a j c m s t v í

Nezval v roce 1934 za|ožil v Prazc surrealistickotr skupinu a

po čtyňi léta se hlásil k tvrirčím zásadám tohoto a\'antgardní|ro

směru, kter1| v zostrené atmosféŤe společens|<j,ch rozporťr tÍicá.

tyc|r let logicky navazoval na poetiku českého prrctistrru' na

nčkteré jelro zjevné i skryté tendence.
Ániž se zde pokusíme definovat celkovou problematiku sur.

rcalismu jako driležité vj'vojové etapy rrroderního básnictví -
jde nám koneckoncri o osobitou poetiku Nezvalovu -' nernú.
žeme se nicméně vyhnout některj'm obecnějším poznámkám,
které nám pomohou blíže situovat postal'eni české avantgardní
poezie v druhém meziválečném desetilctí'

Sledujeme-li nrladou česlrou poezii na pňelornrr rlvacátf'ch a
tŤicát!.ch let, je zňejmé, že osvěžující vlna poetismu již pňečkala
svrij kulnrinační bo<l. Hravost a bezstarostnost, vylučnf driraz na
okamžitou smyslovou inspiraci a sk]on k harnlonickému !Y.
rovnávání životních protikladri v doméně pocitovélro a emo.
tivního okouzlení - \'to dominantní rysy poetistic|ié lvor|ry,
ktcré byly zdravou reakcí na šokující zkušenosti válečné doby,
nemohly vytvoÍit trvalou enklávu štěstío nemolrly se stát bez.
pcčnj'm ťrtočištěm pňed krutj'mi rozpory času a světa. Také
vnitňní logika básnického dobjvání skutečnosti vedla Nezvala a
jelro generační druhy k tomu, aby postoupili ještě dál na cestě
za zasutj'mi a dosud neznámj'mi zdroji lidsl<é obraznosti. Nc.
zval, okouzlenj' neustállmi proměnanri světa plnélro barev,
vriní a tvarri, tento ,,podivulrodnf' kouzelnílr.., vždy polrotov!'
vytáhnout z bezedného cylinrlru své fantazie nové a nové kaská"
dy nretafor, je stále více a více zaujat otázkanlri, Irter se dotf.
kají samj'clr záklarlri jeho vlastních psychickfch sil' Sen, porlvě.
clonrí, dětské prazážitky, scxus a další oblasti, které filistrovská
rnorálka obestňela pňedsudky a vystavila napospas okultismu a
pověrám, měly blt objasněny cestou racionální írvahy i zvlríšt.
ních experimentá'|ních akcí.

Nczval píše vc zrníněnénr obtlobi i.atlu článlrri i většíclr prací,

v nichž se pokouši osvětlit záhaclné a tajemné psychické stavy, lror
které ve zvláštní transformaci, zhuštění, r]ramatizaci a hyperbole I
poclávají svědectví o jedinci a jeho vztahu ke skutečnosti. Na- |
pi.íklarl v lrnížce Chtěla okrást lorda Blamingtona podává ra.
cionální v1Íklad některych svlch snri, pŤedtuclr i zdánlivě
nevysvětlitelnj'clr duševních hnutí' V této souvislosti začínají
v básníkově tvorbě intenzívněji zaznívat motivy základního
existenciálního vfznamu, jako je téma smrti, zkosti, uplyvání
tiasu, ztrtíty domova ap. (Srolrrej napŤíltlad báseií Historie šesti
prázdnyclr domri ze sbírky Pět prstri.)

Nezr'alriv zvj'šen!' zájern o tajemství lidské psyclriky a obraz.
nosti se logicky 6etl.al s paralelním risilírn francouzskj'clr sur.
realistti - André Bretonao Paul Eluarda, Louis Aragona aj'
I když si Nezval uvědonroval zvláštní situaci české poezie -

nehodlal se napiíklad vzdát pevnlch veršovfclr forem a ryrn ,
jak to ve francouzském básnictví proklamoval Breton, a ne.
ztlrirazřoval pŤíliš metodu tzv. automatického záznamu podvě.
domf'ch piedstav -, dovedl se inspirovat lrledáním a objevy
paŤížsklch surrealistri a plně se solidarizoval s jejich nekompro.
llrisním politicklm postojem. Tim, že se skupina André Bretona
pňihlásila k dialelrtickému materialisrnu a k socialistické revo.
ltrci, manifestovala jednotu básnické a společenské revolty:
trruha osvobodit lidskou obraznost z pout tradičních scbémat
racionálního poznání a írsili r'rrést světlo do nepoznaného do.
sud labyrintu podvědomycil psychicltyclr hnutí - tento vniti.ní
program surrealismu, uslrutečĚující se v urrrělecké tvorbě, byl
logicky dovršen a rnotivován požadavkerrr revoluční změny spo.
lečenského ňádu.

Nezval se ne náhodou piimyká lr francouzskfm surrealistriur
ve chvíli, kdy si poprvé zformulovali pozitivní politickf pro.
gram a lrdy - tváií v tváň silnérnu reakčnímu tlalru _ nab!'vá
požadavek jednoty pokrolrovyclr kulturníclr sil zvláštní nalélra.
vrrsti. Dnes je ještě srrad pňedčasné činit definitivní závěry
o Nezvalově vztahu k surrealisnru, kterj' nrusíme clrápat nejen
jako vylrraněnou básnickou dolrtrínu, ale také jako zvláštní
tl<lbové unrčleclré i společenslré hnutí. Mno}ré otázlry jsou d<rsud
sporné a vyžadují podrobného studia. Aniž chcenre pňeilbíhat
je|ro v!'sledky, mrižeme s jistotou ííci, že surrealisticlré období
nebylo v Nezvalově v!'voji ani bezvj'znarnnou či nahodilou
epizodou, ani zblorrděnínr, ale ani cílem nebo lrulminačním
|rotlern, v němž lry se lroncentroval srnysl Nezvalova poetického
rrovátorstvi. Jisto je, že Nezval vděěí surrealismu za cenné
tvťrrčí impulsy, které rnu umožnily rlovést <lo rlrisletlku jisté
rl|rjelné procesy v oblasti básnického vi<lění světa' v rozvíjení
a uvolriování skrytych sil, jež určují a podmiiiují lidskou fan.
tuzii, tvoiivou irnaginaci i senzibilitu. Surrealismus dovedl po.
jtttenovat některé rozporné stránky soudobé skutečnosti, vyrny-
|'ující sc z dosa|ru tradiÚních básnickfch směr , a podaĚilo se
ttlu také zllrapovat jisté nesnadno postižitelné' tajenrstvím obe.
s l i r . r té ; i r r lcesy vr:  sÍéie int l iv i r -|uá lní|rrr  vr:t l t l tní a pot lvědr l ln i '
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'*l V oblasti poetiky a básnické technilry je patrnj' pÍeclrod od

poetismu k surrealismu zejména v tom' že pťrvodní asociativrrí

metoda, ktcrá se dotj'kala skutečnosti lehkj'mi a lrrav n prsty

pohotov!'ch smyslri (poetismus byl definován také jako ,,poezie

pro pět smyslri..), mění se v nástroj ana|fzy vnitňních psychic.

Ll"t'- zejrrréna enrocionálních a podvědomj'ch-procesri. Tím

není Íečeno, že by se surrealismus odvracel od vnější skuteč.

nosti; teoretikové tohoto směru nikdy nepŤestávali dokazovato že

tzv. nadrealita - to znamená oblast vniti.ních pĚedstav člově.

ka - není nezávislá na realitě, a|e že je její lroncentr.ovanouo

dramatizovanou a orl vnějšiclr zábran racionální kontroly osvo-

bozenou a umocněnou podobou. Společenskj. a etickj, smysl své

tvorby spatŤovali surrealisté v tomo že v!.zlrumem nadrea|ity do-

bÍvají pro člověka oblast tajemství, je|-rož drisletlné odl<r.ytí a

demystifikovírní je nezbytnou podnrínkou plnélro osvo}rození

individua i společnosti.
Srovnáváme.li nejtypičtější díla Nezvalovy poezie dvacátyclr

let s jeho surrealisticlrou tvorbou, je na první pohled patrné'

ze v ní zesílila intenzita a neočekávanost básnickj'ch olrrazú,

které se již nepohybují pouze ve světě smyslov ch senzací' ale

které míi.í nčlram hlouběji pod povrch počitkor-ého ooohnratává.

nío. okolnílro světa. Ve slrodě s Bretonovou tezí o tom, že krása

ve společnosti podléhající zotročující rnoci peněžních vztahú -

aby v'ibcc pÍežilao aby odolala tlaku banality a zevšedněni -

rnusí se uchj'lit na nejvzdálenější vj'spy skutečnosti' tj. že rnusí

bj't ki'ečovitá, Nezval vnáší do své obraznosti drsné prvky dis.

harmonie a šolrující ''nepoetičnosti... Vzdálenost mezi skutečnos.

tí a jejím obraznf'm vyjádĚenínr je nělrdy tak veliká, že jejich

styčné body jsou nepostÍehnutelné - tu pak rrezblváo rrež se

nechat unášet proudem básníkovj'ch pňedstavo než se pohroužit

do ponorné ňeky imaginace, která nás táhne dolri clo temnot'

aby ot{tud z nánosu štěrlru i bahna vynesla clémarrty jiskiivélro

světla.
Zpúsob vnímání uměleckélro díla je vždy pÍímo riměrnj'

zprisobu jelro vytváňení a lrrystalizace. Miniaturao která vzniká

detailní prací štětceo musi bj't pozorována zb|izka, zatímco

impresionistickj' obraz je komponován i porovnáván z jistého

nuiného odstupu' Záviš I(alandra ve stati o surrealistnu v!'stižně

charaltterizuje dialektiku surrealistickélro tvúrčího i recepčnílro

(čtenáňského nebo vnímatelslrého) alrtu: o,Jakmile tvrirčí indi

viduurn dává uvědorněle plnou volnost prisobeni své neuvě.

domělé psyclrické alctivitěo kterou za tím ričelem zlroumá a stu.

duje, je tu efektem surrealistické nadskutečno: rrlozaika ele.

mentú bezprostňednílro vnírnání, vzpomírrlrového materiálu,

barev citovfch enrocío lronstruovaná ne už logickj'mi meclranis-

my a ne už do Íorem empirie nebo konvcnce, nlbrž silami

uvolněnéIro a prozkounrávaného principu slasti do iracionálních

konstrukcí . . .
Má.li toto umění prisobit, múže proto púsobit zase jen pí.ímo,

jen okrát|rj'nr spojením' (V. Nezval) otl subjelrtu lr subjektu -

llez pomoci racionálních transformátorli, na něž jsme jinak ltor
v unrění zvylrlí. Musíme proto zapomenout snahu, jež se nám l
pí.ed uměleckj'mi vftvory dosud automaticky vynoňuje' na sna- l

|ru ,porozumět' mu, a dát na svou emoti\.Írost pÍímo púsobit
emocemi surrealistickj,ch básní a obrazri...

Protože proud metafor v surrealistické básni je spjat s rea.
litou, která jej vyvolala v život, spíše jen pocitov!'mi vztahy
než konkrétními počitlrovj'mi a smyslovj'mi lrontaktyo vystupujc
tu do popŤeclí konfrontace rrretafor a obrazri mezi sebou: realita
salna je v nich ,,zakleta.., transponována, pĚevedena do jiné ro.
viny podle zvláštního klíče subjektivni autorovy emocionality.
Proud pŤedstav není pňitom nijak plynulf a harmonickj.; na
rozdíl od asociativní obraznosti poetismu, která obnažovala lo.
giku posloupnosti metafor i jejich sepětí se skutečností, surrea.
listická imaginace jako by byla sledem neustálj.ch v!'znamovych
zlom a vfbuchri.

Graficky bychom si molrli znázornit rozdíl mezi oběma bás.
nickjmi technihami takto :

asociativní metoda poetisnru
m1+m2+m3+m{+m5 . . .

I  I  I  l r  I
, t  J J l \ l

R/r, r, ťa f4 ts ,.'l

surrealisticliá irrraginace
m1+m2+m3+m4+m5 ...

m - L 'm  - 1 , -  l - *  l . *_\ť. -t2 |.Ťs-Í.Ž!{rŤ)Ps ,..\\. š. /\ 4 .z-r\ Lr-l\\,1,1/
R

nL : netaÍora
Il - realita
r|, 12: jednotliué ulastnosti reality

Realita, kterou má na mysli surrealistic|t básník a ltterá
vstupuje do básně jako térna, není zpraviclla žádná korrlrrétní
a smyslově názorná věc nebo objelrt, nj'brž pouze <rbecná pňed.
stava, která se konliretizuje právě oněmi piekvapivlmi a tlis|<on-
tinuitními obrazy, V tomto smyslu je pŤíznačnf' název Nezva.
Iovy slrírky Žena v množném čísle: ve shodě se surrealistickou
1loetikou nešlo tu o verše inspirované konkrétní ženou nebo
inclividuálním eitov!'m vztahern k té či oné milence, ale o žen.
skou lrytost jako takovouo o ,,lirllenrjdoucí žcnu..;

I
I(olernjďouc i ženo
Paprsku jehly a bouÍlivyclr orcllestr|i
uumovy strome
Plírstvi pÍibitír lra stťop \,ečera



''i Strašidelnf dome v podobě rukavice
Jazfčku sirky a vah
Měsíční napajedlo
Hranice paruk a květri jasmínu
Polibku pramene a letek divoké liusy
Démanty posypané náledí
Úsměve děcka nad astronomickou mapou
Str.uno vyluzuj ící flažolet
Stroryre z ovčí vlny
Plachetnice polráněná obláčkem z doutníku. ..

Základním poŤádajícím principem citovanj'ch veršťr (jde o za.

čátek básně Litanie) je navozování neustálfch r4!'znamovfch

zvratťr. Projevuje se to jak v rámci jednotlivfch metafor a ver.

šovfch jednotek (kontradilrční spojení dvou slov a pňedstav:

gumovj. strom, polibek pramene, strop večera; setlrání dvou

vzdálenj'ch obrazri v jediném verši: hranice paruk a květri jas.

mínuo paprsek jehly a bouilivjch orchestrri; rozbití prostorové
nebo hmotné pŤedstavy: plachetnice poháněná obláčkern z dout.
níku, strom z ovčí vlny atd.)' tak také ve zpúsobu, jak jsou za
sebou Íazeny jednotlivé verše. V!'slednj'm dojrnem je neustálé
rozkmitávání citového dojmu, ustavičná asociace pÍedstavo emo.
cí, psychickj'ch stavŮ. Pocity pronikavosti (paprsek jehly)'

bizarnosti (plástev pÍibitá na strop večerao strašidelnf drim

v podobě rtrkavice), klidu (měsíění napajedlo), něhy (risměv

děcka nad astronomickou mapou) ap. stňídají se s vjlaznfmi
smyslov!.mi počitlry hmatov!.mi (gunrov!' strom)' zvulrovj'mi
(struna vyluzující flažolet), optickfmi (strašidelnj' d m v podo.

bě rulravice): tím vším je obrazně definována ,,nadreálná.. po.

doba ženy, její tajemná nrnohotvárnost, zíídlo tisícerj'ch smys.
lovj'ch i citovj'clr vzruch n dramat, dobrodružství.

Vyhraněnost a normatiwí závaznost surrealistického poetic-

kého programu nemohla se obejít bez lronfliktú s povahou

Nezvalova tvťrrčího temperamcntu, o jehož pr teovskfch promč.

nách jsme se zde již nejednou zmiřovali. NapÍíklad v básni

Piseú písní, jejíž ukázku jsme již rozebírali v kapitole o speci.

fičnosti Nezvalovy obraznosti, m žeme dobňe sledovat hranice,

kde se stj'ká požadavek surrealistického záznamu pocitové

imaginace' vnitŤního nadreálného modelu pozorovaného objektu
(jímž je v tomto pÍípadě ženské tělo), se smyslovou povahou
básníkovy ,,konkrétní paměti... Základem i mírtlu jeho obraz.
nosti zristává zde konkrétní pÍedstava ženského aktu, jenž _

jako pÍedmět obdivu _ sotrstieďuje na sebe zjitÍenou básníko.
vu pozornost' A tato smyslově názorná pňedstava vytváŤi také
pevnou lrompoziční osnol'rr básně. Nejde tu o pŤepis nekontro.
lovatelného proudu podvědomí, ale o trsy metafor, Irteré se
seskupují kolem reáln ch motivťr, o rnoderní adaptaci starobylé
biblické milostné písně.

Se surrealismem spojovaly Nezvalovu tvorbu již od počátlru

některé styčné body. Už v jeho prvotině Most Šalda konstato.

val dvojí básnické zÍidl.o:,,život dětství básníkova, opilélro

lrrrlzně sladlrlm vínem podvědomíoo a ,,život rodného kraje bás.

níkova' lrterf je v jakémsi smyslu jasnějším prodloužením sféry
první...

Snyo piechody mezi bděním a spánkern, prchavé vzpomínky
na nejranější vjemy a pocity z básníkova dětstvío stavy' kdy se
uvolĚuje pňísná rozumová lrontrola - to jsou l{ezvalovy inspi.
rační zdroje, které do jisté míry odpovídaly surrealistické
doktrině o rozlrodující ťrloze podvědomí a snu v básnické
tvorbě.

Surrealismus byl pro Nezvala vlrazem jeho touhy po svobo.
dě, jeho hledání kouzelného světa clětství, jeho radilrálniho, a|l
anarchistického popĚení kapitalistického světao jeho zálilr v ta.
jemství prchavfch a nesnadno definovatelnf'ch citovych stavri.
V některj'ch Nezvalov!'ch básních _ zejména z tňicátj'clr let -
je využito ootajemstvíoo jako rlriležitého stavebního prvku. Bás.
nické obrazy míňí k určité skutečnostio která není pĚínro vy.
jádŤena a kterou je tňeba hledat' nalézat. Nejde tu však o žádné
metafyzické záhady, nfbrž velmi často o nejprostší životní jevy'

Tak napňíklad v Ábsolutním hrobaňi, ve sbírce, která je nej.
více poznamenána surrealistickj'm programemo je celá í.ada bás.
ní' jako l(ováň, Dojení, otáčo Cívka, Polrrj'vač, Bizarní městeč.
ko a jinéo jež mytizují všední skutečno8t tím' že nejobyčejnější
rikony a věci líčí jako jevy ovládané tajemnou, neznámou silou'

Na konci
NetŤeskem porostlého kouta
Buše
Obrovskyrn kladivem
Jež dopadá na stÍechy
odkud mu mává na pozdrav
I(Ťídly
osamělf čáp
A sloup jisker
Granďi zní rozkročenf rnuž
ošlehanf stŤelnfm prachem
A s vfhní na čele
Vymršťuje do v!še pěst
Zatfunco jeho rozevlátá kštice
Znázot uje clolrasírr aj ící požár
]IbuúÍl

Na první pohled se zdá, že ru jde o nějakf. podivuhodnf
vljev. Zpočátku nevímeo kdo je oním ,,g:randi6zním rozkroče.
nynr nružern.o" a uniká nám talcé smysl jehrr prrr:ínání. Ve slcu.
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106 tečnosti však jde o zcela prostou věc; stači jen poněkud pÍe-

stavět detailyo z r,richŽ je báseř komponována, stačí jen najít
jejich pŤíčinné a prostorové vztahy, a ze scť:rry, jež jako by

}ryla vyiiata ze strašidelnélro pňíběhu, je náhlc zcela prostj' a

srozumitelny obrázelr venkovské kovárny' pŤed níž lrováň opra-

covává na lrovadlině rozžlraverrou železnou tyč.

Jan Mukaňovskf v rozboru Absolutního hrobaňe ulrázal, ja.

kjmi zprisoby Nezval proprijčuje zobrazované skutečnosti zá.

zračnost a podivuhodnost. v citované básni Nezval pŤi zobrazo.

vání konlirétního vfjevu zaměnil prostorové vztalry optickélro

vjemu, a tírn jej znejasnil, učinil podivulrodnynr' zvláštnim:

,,obrovské k]adivo dopadá na stieclry.o, ,'muž s vj'lrní na čele
vymršťuje do vfše pěst.., ,'jeho rozevlátá kštice znázoliruje do.

hasínající požát,,.
Tohoto promítnutí prostorově blízkfch věcí na pozadí ve

značné míĚe využívá soudobá fotografie a filmo ale není to
postup zcela nov!'. Bjzenštejn ve svf'ch vzpomínkách napňílrlad

uvádí, že už E. A. Poe z podobné montáže vytěžil v jerlné své
povídce děsivf efeltt: z obyčejné Irrtonožky lezoucí po oken.

ním skle ytvoňil obrovitou obludu plížící se po vrcholcích hor.

VytváŤeni tajemné skutečnosti z obyčejného vj'jevu dosalruje

Nezval také nadměrnj'm využíváním synekdochick''ch obrazri.

Misto celébo pÍedmětu nebo jevu básník uvádí na scénu jen
jeho část - ta pak jedná jakoby samostatně (lrlava ,,pluje po.
kojem jako chumáč vlasri, zmítanj' bouÍí.., oocívlra na šicím stroji
znepokojuje kout s pavoukem, jenž se bojí, že by ho mohla
rozšlápnout..). Podobné Nezvalovy verše si vyžadují vysolré
čtenáňské aktivity. Správně spojit a vysvětlit jednotlivá obrazná
pojmenování není někdy snadné _ tu se pak básně vlastně
blíží hádankám. Rozluštění někdy nabízí sárn básník (zejména

v titulu; tak je to napŤíltlad v básni Cívka, I(ováň, Dojení,
oráč) nebo je slcryto hlouběji v textu.

Jan MukaŤovsk! uvádí tento složitější pňílclad:

I(atleÍnice
S vysokfmi ričesy
Sedí
Na náměstí
V plechovy.ch vanírclr
A drží si na rteclr
Své jemné
Rrižovfmi nehty zaktlIrt:ené ukazováčky

lBizarní městečItol

'Jak pochopit empiricky nernožné vyznamové seskupení: ka.
deinice - vana _ náměstí? Nemožnost je však jen zdánlivá:
k tomu, aby toto v!'znamové seskupení nabylo pravděpodobnos.
t i ,  stačí nepatrn! 'pÍcsun reá lného dosahu jednot l i r" ! 'ch pojrne-

nování: kadeinice ve vaně jsou toliko zobrazeny na plalrátech
visícíc}r na skutečném náměstí'.o V těchto piípadech básník vy.
užívá napětí mezi jednotlivj'mi obrazy a skrytou skutečností
k zis|rání zvláštnílro emotivního ričinku. Čtenáň je v neustálém
stŤehu: pojmenuje.li básnílc nějalrou věc, děj nebo jev, jako by-
chom mu zcela nedťrvěňovali, a četbou dalších veršťr si ověŤuje-
me skutečn vyznam a reálnÝ' zálrlar| jerlnotlivj'ch detailri
i básně jako celku.

I když tyto,,nejsurrealističtější.. Nezvalovy verše stojí na okra-
ji básníkovy tvorby, pĚesto nebyly bez vlivu na další vj'voj jelro
wrirčí metody' Asociatilrrí zprisob rozvíjeni básnického obrazu,
kter| už na konci dvacátj'ch let Nezval <rvládal se svrchovanj'm
mistrovstvímo hrozil uzavŤít další vj.vojové možnosti jeho poe.
zie' Za popisností surrealistickfclr veršri, jež sledovaly zobra.
zovanf pÍedmět do nejmenších detailťr, je někde hlubolro skry.
ta toulra pňiblížit se skutečnosti.

A budiž tu znovu zdrirazněno, že Nezval ani v obdobío lrdy
pňijímal surrealisticlt!. program' nesevňel svoji tvorbu jen do
jednoho pŤesně vymezeného Ťečiště. Anonymně lrydané balady
a SoÍrety Roberta Davida dokazují, že Nezval byl stále piipra.
ven ňešit r zné a často protikladné tvrirčí rikoly. Také v ostat.
ních sbírkáclr, jako je Pralra s prsty rleště nebo Matka Naděje,
básník piekračuje nejeden',pňíkaz.. surrealistického kodexu.
Ne náhodou ortodoxní paÍížští surrealisté vyjadiovali svrij ridiv
i nesouhlas nad tím, že Nezval píše básně o rnatce a o domově
i verše o Praze naplněné vlasteneckf'nr patosem.

P o e z i e  m y š l e n k o v é  a  c i t o v é  a l t t i v i t y

Někteií kritiIrové ztlriraziiovali smyslovost a improvizační
lehkost Nezvalovy poezie do té rníry' že nedovedli pochopit a
ocenit její myš|enkovou, intelektuální prribojnost. Nezvalovi
byla často pŤisuzována epiteta, jež jeho nretodu nevysvětlovala
v její vnitŤní složitosti, ale pouze redulrovala na některé její
dil.či, z celku vytržené mornenty. Svého času byl dosti běžnÝ
názor, že pr!' Nezval netvoŤí uvědoměleo jen si hraje, nepňemj'š.
lí o světě, jen jej prostě a téměÍ bezděčně nínrá.

Nezvalúv <rdpor proti nadvládě rozumáiství a moralismu
v poezii, proti meditativnosti, spiritualisrnu a metafyzice bj.val
leckdy nesprávně vysvětlován jako hlásáni beznryšlenlrovitosti
a ryze improvizační povahy básniclré tvorby.

Dnes, kdy je Nezvalovo dílo již ukont]eno a k<ly zejrnéna
jeho poslední v!'vojová fáze nese vfraznou pečet' risilí ňešit ně.
které základní společenské, filosoficlré a nrorální problémy
(vzpomeiime zde z větších sklarleb napŤíklad Chrpy a městao Ba.
távskou slzu, Velikf orlojo Plán, Z clonroviny' Život básnílra
ap.), není obtižrí: dokazovat pňítomnost nryslitelskélro momen.
tu v básníkově tvorbě. Spíše je tňebu ukázat,  že poválečné
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I
období nctvoĚí v Nezvalově tvorbě zlom, rrfbrž je logickjm
pokračováním jcjích pňedcházejícíclr etap.

V Nezr'alově básnicliém díle byla již od počátlru určitá část

veršri rfrazně společensky angažována. Šaltla, Václavelr a jirrí

liritikové ji ne zcela právem lrladli do zásadního protil<ladu

lr tvorbě, jež svou nespoutanou obrazností a smyslol'ostí jako

lly popírala všec|rno logiclré, myšlenkové, intelelrtuální.

Šalda v kritice Skleněnélro lraveloku napsal:

',Nezval se komíhá neuslále mezi dvěma extrémy: na jedné

straně omamně smyslná lyrika vteňinová, hašišové opojení rj,.

Inem a rytnrern' lyrika čistá až do snor'é a lrudební nesděIitel.

nosti - a na druhé straně programová rétorika slroro mítinková

a novinová' poezie služebná až do didaxe, beztvará poloprÓza

a poloverš . . . A mezi nimi nic. I)rázdno...
Tento Šaldriv s<rud, lrysloven!' nad sbirkou, která byla írnrysl.

ně koncipována jako pestď soubor rriznorodj.clr básnic|rf'ch
textri, je vfstižnf jerr zčásti. Mezi Nezvalovou poezií pĚírnfch

vyzev a mezi verši povj'tce lyrickj'mi, jež se zce|a vymanily
jakékoli raciorrální kontrole, neexistuje tak naprostá absence

,,nryšlenkové.. poezie, jak se domníval Šalda. Právě zde se roz.
víjí v!'znamnf pr<lud básnické tvorby' k níž patĚí pňedevším

velké koncepční sliladby, jako Podivtllrodnf kouzelník, Akro.

bat, Premier plan, Edison, Signál času, Historie šesti prázdnjclr

domri - abyclrorn zristali jen u dčlo která časově pňedclrázela

Šaldriv citovanf' v rok.
I.Iezvala již orl poěátku láIial v!'znamnj' ťrkol spočívající

v tomo aby dal svtlu nespoutanou' živelnou, smyslovou a neustá-

le se obrozující obraznost do služeb myšlenky, aby skrze ni

lyjádňil svorr koncepci světa' Rrlzrrmí se, že jeho filosoficlcé

básně nemají nic společného s ,,<rblékáním idejí do veršú.., že

i v Podivulrodném lrouzelnikovi nebo Alirobatovi je myšlenka

obsažena v složité souhňe a konfrontaci jednotlivfch llrisnick!'ch

<lbrazťl, že ji ne|ze jednoduše z básně vyjrnout jalro tezio jež

stála na počát|ru básnického činu.
PŤestože prr'rrí lroncepční slrladby Nezvalolry - Podivuhotln!'

kouzelnílr i Akrobat - vyjadi.ují myšlenku ještě s použitíIrr
symbolickj'ch postupri a umožĎtljí tak rriznj' wf'lrlad nělrter!'ch
obrazrio jejich základní patos je zcela zňejm!. Je to v raz toulry
po člověku svobodném a silnérrr, kterÝ' se oprostí od všeclr pout
starého světa a kterf bude jednat, žít e pracoYat v soulatlu se
svou pi.irozeností.

Místo všeclr včerejšíclr zákolrii elva nové jsou stvoÍerry
Nezabijď jirrak rnezi ší]enci strávit bys rnusel

sYoje dny
a neporušíš pláce
jinak tě burlou soudruzi lrlatlem a žízrri léčiti
abys rnolr' pi 'íští ďen k práci jak krr pŤ'ijímálrí
lrlar]or. a Žiztliv vstolrpiti

(]o lrar] t<r 1l i ikazovaly včerejši zákorry

|oto vlastní tvír 1rÍirozenost rrtlž terly vezrni si ji

Viďěl jsem volrrého člověka jerrž 1rotloberr bolrťrnr

znásilrloval krystaly staré skutečrrosti

v llovy titvar

Viděl jsern živllL v l|ešpočotrtyc}r 1rroměnáclr
a blalroÍečil lidské touze

hrráti se za nov)ani hvězclarni

I I, o d,it:uhodny k ou :clník l

I)atos rcvoIt l t]ní|ro |ru lrranistr l t t  ic  v last l rí cc|é Nczralově
tr.orbě. Touha po naprostérn osvollozelrí č:lověka od všech vnitŤ.
níclr i vnějších pout a zábran se projcvuje nejen v koncepčních
s|rladbách a nejenv,,programovérétoricc.., alc vezvláštní subli.
maci je pňítomna i tam, lrde básník uvolriuje' rozpoutává svorr
rlkamžitou smyslovou, emocionální' obraznou a snovou aktivitu.

Poválečn! vlvoj Nezvalovy poezie je ve znanrení lronkreti.
zace myšlenek a snri, které básníka veclly po celj' žir'ot. od
Laždé poválečné básníkovy sbírlry, at' je to Z domoviny, Zpěv
rrríru, I(ňídla nebo Chrpy a města, vedorr zcela zíetelné stopy
|ie skladbám a básním pÍedválečnébo období. Too co bylo v mi
nulosti vyslor'eno jako budoucI-tosto ja|ro touhao jako cíl .-

objevuje se v novych společenslrj'clr potlrrrínkáclr jal<o rcáln!
proces.

Sociali..tir:lrá rcvoluce, kterolr lrrolrl Nezval ve sr'jclI staršíclr
r]ílech - napÍíklacl v Podivuhoclnérn konzclníkovi _._ zac|.rytit
pouze jalro symbolickj. obraz, jako vzrlálcnou vidirrrr, slala sc
slrutečností. Lidová a národní jerlnota, k níž Nezval na praltrr
války apeloval sv;fm poetickfm obrazern Veliké pouti' začala sc
rovněž uslruter]Iiovat a upevřovat jako pŤirozen!' dťrs|eclclt spo.
lečenslr;fch změn v období socialistické rcvoluce. Á ta|ré vfzva
lr světovému rníru, jež zněla v Signálu času nebo v Budorrcí
válce jako ojedinělf vj'kňik, nabyla v poválečnénr Zpěvu níl.rr
zcela nové, konkrétnější podoby'

Básníkriv vrierejší ronrantickj' rlnik do snri, poclvčdomío fan"
tazie pozbyl své společenslré motivace' Nezr'alovo viclění a vní.
tnání světa se za<ja]o zásadně transformovat. Skutečnost mrr již
lrcbyla nepiátelskír; tírn se také nutně měnil jeho vztah lr inspi.
račním zdrojiim. Romantická doména dětství, v níž nalézal
titočiště ve c|tvílích zkosti, Irdy ostňe pociťoval rresmyslnost
sorrdobé společnosti, nabyla v jeho tvňrčím procesu novélro vy.
z|latnu a srrryslu. Aniž ji zbavil kouzelného oparuo zvláštní
snové barevnosti a smyslového bolratstvio vnímá ji objektirrrrěji
a stŤízlivěji _ bez idealizování. Neklade ji do protikladu k sou.
časnosti, ale rratlpalr: touží, alry lirlé, lrtcňí patňili k rnilrrtllrosnru
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i l0]  jcho r|á l l léhrr ' | ; . tstv i ,  Ir lohl i  t lžít r- lo noryc lr  ponrěrt i ,  rnohl i

I  pozna t  s r ě l  z l r a r r . r r y  s t a r y c | r  l r t i v r l :
I

Všecko, co l lylr; tenkrát, vím

a s láskou zo|tazi|jsem clrudé.

Jen ať si kouŤí komírry svfij ďy-m.

Chci zol:sraziti to, co je a bude.

Živí i mrtví, volám vás,

povstařte z|oži i  ze lrí.bitova,

clrci s vámi žiI' a prožit znota

pi.ítomny čas. }rtrc|oucí ěas.

lsb. Z d.ornoainyl

Mláďí, mlác{í lrrí:' ty víš, že litovat rlelze,

dobÍe, že rrrir-rrrl tvúj čas, čas kÍivcl'
jež vláčrrě se tálrncrrr

jak ten zalroikly' rnecl, jerrž ztrouclrrrivt':l

v clrrtém strolně^
dobĚe, že nrinrrl tr'ťrj čas, čas krevní mstv a lrladu'

dobŤe, že minul tvúj čas, čas roprrší clrarntivosti,

dobŤe, že minul tvťrj čas a že se už nenavrátí . . .

lsb. Chrpy a m,ěsta|

Ve sbírce Z r|orrror'in.v lionfronlrrje Nezr'a| rrl sničliu svého
nr]ádí s clružstevní vsí' ltterá se postuprrě zllar'uie dťtsledkú nri.

nulj'clr vylioi.ist'ovatelskyclr porrrěrú a zaostalrrsti. Y básnílrově

viclění světa cloclrází k pňíznačné pronrěrrě: lrotrzelné sr'ětlo
poet izace a i t lea l izace ozaŤrt ie nyni  n i|ro l i  st:n nebt l  ztracenou

|tončinu tlětství, ale sorrtlollou reaIitrr. ,'Mít slrute<inost je Io.ás-

nější než sen,.. ňí|rá básnílr a tínr jclr dol<lác]á naléhavost

svého tlár'néhtl pŤání rlrlěI<at sc |ronočlrčl to|rrl, aby se realita

sama stala poetic|<orr a lrrásnou.
Nez.r'al si tlž dŤíl'e uvětlottroval, žo jelro ir|círl rlč:tstr'i ncllí

slrutečnfo žc jc trr jt.rr sen, že skrrtcčrrost llyla a jc jiná. Je
pÍiznačné, že již v Álrrohatovi, v němž jei l'itlina rlávn ch let
zachrařovala pňer| zraiíujícírni rozporv sorrdolrť:lro světa, že již

v této vellré konct:pční lltisni se rlo r'zpotnínek na dětstr'í rrrísí
rlislrarnroniclry a|iord r.ál|<-v a sociálníclr protiltlad .

Y }rásni Pět minrrt za městem zauiímá ror-něž rj.znamné
nristo motir' dětství. Ále i tu sc objcvujc stin slie1rse. Slruteč.
nost je s i lnější než sen:

Poboďán životerrr myslíš že šťasterr jsi
Toužíte Lrsednout pocl kňížem v roclrré vsi

Že| aní jedt:rr pes rrž nerrvital lry tč
IGčmáŤka k rriž jrleš spát zemiíela na íllrylč
Za mÍiži pokoje v kterém ses vžclycky hírl
Ten pokoj zmčnili terť na tan'et]ní sál
Žel netančí se v rttlm jak byla by zas válka
Ta oe]á vesrtice je tvoje stará mylka
V]ečeš ji na lrerlreclr stělrovač nábytkrr
Jsi jako straširllo jež blorrdí po statku
Se zpěvcrn kolrouta vžc|y tnizi beze stopy
I(něz jenž rrrír v ruce déšť nadarmo ten drim kropí

Poeticlry sr.ět rli:tství rrar'ždy zmizel' Ale básníli stálc čekal
na jelro návrat' Ne ovšem v tom smysluo že by chtěl vyvolat
v život minrrlost se všenri jejími stíny. Byla to touha po lepší
a lrrásnějši llurlorrcnosti, nikoli pouhé oplakávání zašlého věku.

Jak rlítě čekáš rlen kcly vše to vrátí se
I{rly zatoužíš jak hoch zas po cestopise
I(cIy člověk nechá ráď sv j pot jak slzu téci
A kdy svět fant mri se promění v svět věcí
I(dy hudba s fábory uchvátí lidsk;f krok
I(dy člověk nebuďe člověku už jen sok
I(dy vina dá se sm;ft anebo napraviti
I(dy nebucle již trest pracovat snít a žiti

Poválečny. spolr'čensky. vj'voj Nezr alovi urnožrril, aby svré
r.zpomín|ry na dětství i svúj lrumanistick;f ideál budoucího
světa, zbavtlrrélro násilí, válek, nesvtlborly a peněžních vztahri,
pojal mnolrcm rtá|něji a konlrrétněji.

Tato znrěna r'zla|tu lre skuteěrrosti se pronrítla také do Nezva.
lova v'ílrěru v1yírazovyclr prostŤedlrri, do urnělecké vj'stavby jeho
děl .

Asociativní lllt:toda, která se v obrlobí poctismu leckdy
rtplatřovala ja|roby ,'pro sebe.. a ktcrá námět nebo reálnj'
objelrt, z nělrož vycházcla, považovala spíše za inspirační zdroj
než za integrální součást básnické struktury rryrnezující její ko.
nečnj, smysl, začala v pol'áleěné Nezvalově tvorbě nabj'vat jiné
podoby a funkcc. Básníliova obraznost a fantazijní vynaléza.
vost, spojtrjící |rlos|<em t-netaforv vzrlálené pÍcdstarry a oblasti
skrrtečnosti, nt:rrí v nejlepšich básnich zmíněné|ro období osla.
|rena, pouze její st:1lrití s myšlenlrrrvou osnovou llásně je zesí-
leno. Naproti tottru rrapětí mezi tlvěnra lrrajnírrri body Nezva.
loly pňedválečnť: poezie - lnezi ryzí lyrilrou a revoluční réto-
rikou - vyrazrrt-l st: osla}luitl. Neo|rjer.ují sc již l,eršen které by
nrěly pĚer'ládají<lí funlici provokarlrrí či experimentální. To
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rl2| všalr rrcznamená, žc by si již básnili' v totnto období nelrlarll

I nové cíle. Zejrn.3na je pro nělro clraralrteristické ůsilí novj'm
l zprisobem integrovat obraz a myšlenku, nretaťoru a reflexi.

DobÍe jc to patrné napÍíklad na skladbách jako Chrpy a

rrrěsta nebo Batávská slza: ristňední nyšlenka je tu vyslovo.

vána postupně, v pĚímé závislosti na tom' jak se rozvíjí sled

obrazú, jalc se Ironstituuje obrazná tkáii díla.

PÍedstava clrrp a měst nebo drobné skleněné školní pomúc.

ky (batávské slzy) nabÍvá v Nezvalově interpretaci bohatého a

složitého myšlenkového obsahu. obraz chrp znamená Spouta.

nou a současně osvobozenou pňírodu, jejíž všechny skryté, ne.
poznané nebo zlroubné síly a možnosti jsou lyuživány čIově.
kem, slorrží jeho zdraví, životu' kráse. Batávská slza lronkre.
tizrrje rozporn abstraktní pojern: ničivou a současně léčivorr

i konstrulrtivní sílu atonrové energie.
Tyto básně jsou záměrně lromponovány; základní obraz se

postrrpně obolractrje o nové a nové v!'znamy. Všimněme si blíže,
jak je napsána báseii Chrpy a města.

V první strofě se pŤed námi otevírá monumentální kraji.

na - žírná a plodná, složená z elementárních prvkú života a

živ|i. Žá,dr'é dctaily ji nezdúvěrřují ani neindividualizují; je

v ní něco téměĎ tajemného, snového. Teprve z druhé stroÍy je

zíejrné, že je to lrrajina básnikova dětstvío která ho láká jako

zvacen! ráj, jako končina štěstí. Ále tŤetí strofa pŤedstavu

zpňesřuje, konkretizuje: }rásník si uvědomuje_Íekli bychom -

rub krajiny svého mládí, pĚetl jeho očima defilují obrazy lid.
ské bídy, ponížení a otroctví člověka. V další stroíě jalro by
začínalo nové téma. Básník se obraci od nrinulosti k budouc.
nosti. Vidí velká vítězstvi člověka nacl pĚírodorro krly si lirlstvo

1loclnraní dosutl nepoznané pŤírodní síly:

Vidím škodlivf hrnyz, jenŽ zachrárril člověkrr život"
vidím tropioké lradn vzácnější nad všecko zlatoo
vidím bujivou plíseř, jež vraci rodičlim děti,
vidím laskavy zítÍek luštit lrieroglyfy
vepsané do listí' hvězd, trávy, do rybíeh šupin

V závěrrr llásně se .lzavítá okruh básníkovy myšlenlry opět
vzpomínkou na dětství. Tentokrát to již není elegická vzpomín-
ka ani dávnri snová vize, ale obraz šťastné budoucnosti' která
vyplní všechny touhy mládí, která v sobě ztěIesní lrouzelnou
krajinu dětství zbavenou stínťr minulosti.

Mládí, mláďí mé, tvrij seno jejž snili jsme spolu
pod hvězďnou nocí tam, kde vzduch se světelně chvěje
rrprostÍed skleněrrfch trubic, m]áďí, gejzíre světa,
pod tou hvčzďnou nocí' která sc zbortila v tanci?

sen, jejž snili ;.sme spolu a se všemi mouďrr.fmi snílky,
vraci, vraci se nám teď splněn vybušnou silou,
splněn horečnym štětcemo splněrr' zno!'tl se vrací

I(ruh básníkova života i díIa se poznenáhlu uzavírá. V tvor.
bě posledních let se uplatůují harmonizující síly, volnf verš
rrstupujo klasickj'm veršol^.|m formám, obrazy se projasřují, ja.
zykov!.vfraz se blíží prostému sdělení. Více než kdylroli jindy
je patrn!'bezprostÍeclní inspirační vztah k tradicím české lyrilry
a epiky 19' století. NapĚílrlad v oddíle ČeskÝch balad ve sbírce
I(iídla nebo v Romancích a písních z lrnížky Chrpy a města Nc.
zval aktualizuje náměty, motilT' obrazy i básnickou dikci lrla.
siclré poezie, zejména Erbenoly a Nerudovy.

V některj'ch básních napsanfch po váIce jsou ještě patrny
stopy vfrazovfch prostŤedkťr surrealistické poezie (napŤ. Velilrj'
orloj, I(resba Roberta Desnose, Plán aj.), avšak změněnj'vztah
k rea]itě jim proprijčuje nové vfznamy; sled obrazri nevytváňí
autonomní nadreálnou vizi, ale pojmenovává skutečnosti, které
jsou samy o sobě rozporné a neuchopitelné, tajemné a bizarní
(evolrace okupační a váIečné atmosféry s íantasmagorií věznic
a táborti, hledání zašifrovaného poselství piedkri, rivahy o ne-
ryzpytatelné sudbě jednotlir'cú vrženj'ch do víru historiclréIro
času atd.). Postupně však i tyto prvky mizí a zejména v závě.
rcčnj'ch- skladbách (vzpomeřme aspoř memoároqfch básní Syn
lidu a Život básníka) Nezval dospívá k jasně členěnému a sděI.
némrr vfrazu, lrterf se s obdivuhodnou samoziejmostí poddává
pravidelnému metriclrémrr a stroÍickému uspoiádání.

I(ončí.li Nezvalovo dílo, to veliké, neklidné, proměnlivé,
mnohotvárné básnické pásmo, jež se neustále vzpíralo a vzpírrí
normativním kritériím a jednoznačnym soudťtm, verši klasicky
prosqfmi a sdělnj'mi jako lidová písnička nebo v5'právění, pak
v torn nehledejme paradox. Je to v:fraz básníkova vědomého
risilí dovršit sr'é novátorslcé a často pňímo provokativni dílo
syntézou, která by dosáhla on6 ,'složité prostoty.., jež bfvá svě-
rlectvím opravdové básnické i lidské zralosti. A že k této s5nrté.
ze docházelo i za cenu bloudění a omylri, patŤí také k charak-
teristick m rysrim básnického i lidského ridělu tohoto podilrr.
Irodného kouze]níka.

i t n
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"nlSEIFERT

VysloviJi se jméno Jaroslav Seifert, vybaví se básnik lás|ry,
domova i stesku vzpomínlryo básník drivěrn1fch intimníc|r chvil
i obav a nadějí národa, básník Prahy i synovslré něhy, lyrik,
.|enž svf'm uměním vtěsnat intenzívní citění ve veršovorr me.
|odii se stal umělcem vskutku národním. Nepoclrybně pňedevším
v těchto verších je Seifert Seifertem, básnílrem, jak ho zná a
uctívá většina čtenáňri. Ač však verše tolroto typu zabíraií nej.
rozsáhlejší časowf risek básníkovy worby a i co do počtrr sbírek
pŤísluší jim prvenswí, není to pĚece jcn Seifert celj'' V básní.
kově tvrirčínr vfvoji se mrižeme setlrat s nejrnéně čtyrmi poeti.
kami, jež - navzájem odlišné - vytváieii ve svém souhrnu
básníkovu <rsobitost, specifičnost jeho tvorby.

P r o l e t á Ť s l i !  b á s n í k

Seifertory básnieké začátky jsorr spjaty se zrodem proletái.
ské poezie, která ja|<o qfraz sociálních nadějí a revolučního
ideáIu dělnick ch mas rozhodnj,m zprisobem vtrhla po první
světové váIce do českého básnictví. Ale právě proto, že byla
otázkou sociáIního pŤesvědčení, projevem společenské diíeren.
ciace, znamenala pňedevším nové sociální vidění světa a nikoJi
vyhraněnou poetiku, vyznačující se určitj'mi jednornf'mi a
sjednocujícími básnick rni princip1', jak tomu bylo napr.
poztlěji v poetismu. Skládala se z intlividuáIních koncepcí
jednotlivfch autorri' byla etapou, do níž autoňi vstupova|i již
se svoll vlastní poetikouo zformovanou jejich piedcházející
tvorbou, a kterou v tomto stadiu jen 1lňizpúsobovali novfm te.
matickÍ'm potŤebám. To platí jak o autorech staršíclr, jaí.o byl
Hora nebo Neumann, tak o nejmladší básnické qeneraci. SeiÍer.
tovi, 

.Wolkrovi, 
Bieblovi. Seifcrtor'a proletáŤská poezie má na.

pži|rlad takovouto tváŤnost :

Mám okno,
v něm pluje janrí derr
jak lodička na rece s riržovyrrr prapofeln'
mám psa,
ten má liclské oči,
mám modry notfsek
a v n ě m
tÍiatŤicet krásnyclr dívčích ime,llo
rnám ostrf kapesrrí núž a pistoli,
v kravatě jehlici s rtrbínem'

mám milenku tančící lra jarním trávníku
(večer s ní chodívám za hŤbitov do polí,
a protože je kaďeÍnice,
voní jí ruce' tváÍe a vlasy'
jako by místo do peÍin v kytici nrží včera ulehla si)
a ještě, abych nezapomněl'
mám prázdnou škatulku od krémuo
za oknem smutnÍ' ÝyschlÝ koŤenáčo
v kabátě květinu
a v duši pláč.

A dáIe závěr:

Jistě si Íekne mnohf :
Tohle by pro mne věnl málo bylo,
a jestliže to tobě stačí,
mně by to nestačilo.
Ó, a,,o' já bych byl pŤec také raďši,
kdybych měl víc,
však já jsem moudrf chudf :
Iá totiž zvídám v drahách hvězd
a věŤím v Komunistick manifest,
věÍímo že pŤijde jednou den,
kdy i já budu spokojeno
věŤím, že i já budu jednou pánem
a vysoko, rlFsoko, vysoko nad Prahou
poletím aeroplánem.

I když tyto rlva írryvky z llásně Chudf nejsou básníkovou osob.
ní konfesí, i lrdyž v tomto \.Í'čtu majetku chudého i v onom
prostém' nic nezastírajícím, naprosto nepokryteckém 1yznání
básník objektivoval situaci jednoho z tisícrl proletáňskfch
r:hlapc , byli bychom špatnjmi čtenáii Seifertovy prvotiny, kdy.
byehom v ni současně nenalézali kus spontárrního cítění a myš.
|ení samotného lyrika. Ále byli bychom neméně špatnfmi čte.
náňi Města v slzách (1921), kdybychom setrvali jen u tohoto
zjištění. Nebot' v tomto prostém piiznání tužeb a ideálú se zá.
roveii skríryá určit;f, velmi ričinnf básnick postup, kterf vy.
tvoňil osobitost Seifertovy proletáŤské poezie a odlišit ji od
ostatních protagonisfii tohoto básnického proudu. Není tedy
tato poezie jcn spontánním qyjádiením toho, eo prostému
chlapci pňinesla tužba na mysl a slina na jazyk. V této jedno.
r|uchosti je i vědomé risilí wárné, a nebojme se užít i slova
autostylizace. Mtiže se ovšem zdát, že bezprostiednost a auto.
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st1 l izar:c rrejdou pi . i l iš r l t r|rrr l t rra<l1 ' .  Ávša|r 1 lr: i r 'č v prrrt t tI t t  tu i r ' l tí
spontánnosti naehází básník dosrrrl netlršcrrf a zcel.a novj zr|roi
1roctiěna, zdroj ozvláštřuiící jeho tvorbrr natolik, že tomttttr
proudrr nek]ade žádné zÁbtany, žc lro plně ur.olřuie' I)člá to
ol'šem s vědom5.m tvťrrčíln risilím, se z|arněrern, kterj' s|tytá trt-
]il< lrásnickÝch nožnostío žc sc postrtptrĎ stává nástrojcnr básni
kovy autostylizace.

Jaké jsou vša|< znalry tohoto principu? V tematiclré vfstavbě
rraivita a v tvárné oblasti primitivismus. V lrásni ClrudÝ najrlcrnc
jejich stopy takíka všuclc' V ťrvodním vfčtrr věcío z niclrž se
skládají raclosti chudí.iro, jcž tvoňí jalcousi nejintimnější osnovr|'
záklarl jcho světovéIro názorrt, ale stejně i v nrotivaci tolroto rrá.
zoru' v nairrrrí pĚedstavě o smyslu a cí]i sociální revo]ucc.
(V bísni Slamj- den ze sbírky Samá lás]ta [1923.l Seifcrt icšrě
strrp trje tento piíIrročaňe Irédonistickf ideál spojovany se sociáI.
rrí revolucí: ,,. . . a protožc v železnou logiku dějin pevllorr c|ro.
vánrc dúvěru, / věňirneo že i rny si jednou pňihneme z lalrví li.
kérrr.., a jindr::,,my talré chceme mít |r oběclu vepÍor,lrrl sc zc"
]ím, / |< večeŤi tclecí s nádivkou aneho na paprice...) Nolze prl.
clrybor'at, že takto rozvinrrty pŤedstar'or'y svět rnrrsel pĚi rloslov-
ném chápání těclrto a podobnf'ch veršťl provokovat, a nejon
rněšt'ác|rého čtenáÍe. Ve 'sktttečnosti všal< v tomto naivnírrr |ré-
rlonismu spočívá jcrlen z podstatnlch rysri Seifertrrvy poetií.
nost i .

Pr:irnitivismus y6 y!,stavllě básně je rovniiž očividnf. Poriíná
nepraviclelně se rj'mujícím r,eršem (r1|my isou prostě jen tam'
kde jsou lrned po rrrce)' pokračuje Ťarlou konveněních r'ímfr,
jednou i asonancí (den _ praporem - o něco pozděii právě
asonanee se stane zárrrěrnyrn a bohatě vyu:!ívanyn prvkem
v čcs|té poezii a pňestane b;ft něčínr v básni peiorativním, nc.
rrmělf'rrr), pÍičenrž napŤ. hned tlvě rfmoví. rlvojice jsrrrr založeny
na stejném slově (clen-pťaporem; rlen-spol<ojen). I( poilob-
n;fm zjištěním dojdeme, l<onfrontujeme.li rlva sousetlní rfmtr.
jící se verše, a to jalr po stránce r,fznanlové, tak rytmické: ,,Já
totiž zvídám v clrahách hvězd / a r'ěŤím v l(ornrrnistick;f nrani-
fest . . ,  stejně jako |<d-vž se pŤemístíme do oblast i  obraznost i :
,'Mám oknoo /.v něnr plrrje jarní clen / iak lodička na ňece
s rťlžovf'm praporenr..o lll ' ' irovnání jarního dne k plující lodičce,
jež v pÍedstavě vyvoláv:í spoiení oltna a plující lodičlty, nás
zavárlí rlo světa naivníclr malíŤri' Ten obraz je velice dobňe
možné pÍetlstavit si vizuálně, iak jej vytvoŤil nair'rrí malíŤ, až
rlo to|ro rťržového praporkrr. Ne nálrodorr, ncboť naivní malíí.
ství prár'ě telrdy clíky fraIrcotlzskému cclníl<ovi Rousseauovi <Io.
hyvalo světovjch írspěclrú, vfraznjnr z;rťrsobcm ovlivnilo v1fooj
tehrle.išího evropslrélro malíĚstvi. Nevyhnulo sc ani Prazc a
zasáhlo mladé v!'tvarníky, sdružrriící sc tr:hrly v Devtitsillr (Mlr.
ziltao HoffmeisŤer, Pis|<ar), Mrkvička aj.). Scifert tedy nellyl sárrr,
|rt-lo tehi|y pocllelrl korrzlu nair'rríIro umění, ostatně nebyl jím
sánr ani iako básníli. V méně vahranĚné porlobě naidenre totrl
snrěňrlr'árrí i v rané poozii Seifcťtor'a 91,ltrnasijního ltrrlegy

F.rantiška Němce, velnri v1frazně palt u Josefa Friče, básníka
irnprovizátora, kter!. se otlhodlal souhlasit s vydáním svf'ch
veršli z dvacátlch let až v roce 1936. Seifert byl ovšem první
a jedinj'' kdo možností, jež skltalo naivní umění, využil k oso.
bité podobě proletáňské poezie.

.Iato Seifertova inspirace nebyla ovšem zprostredkována

1rrruze uznávanj'm už evropskyrn uměním' Měla i své rlornácí
podlroubí. Roznrarně o tom básnílr vypráví v knížce Hvězdy
nad rajskou zalrradouo když vzporrríná nralíňe l}arnabáše, lrterj'
jetlrrou barvou maloval najednou hned deset oldŤichri a Božen,
(-irirad a Šárelr nebo i madon' Tento ienreslníl< nebyl ovšenr
urrtě:lcem, nebyl ani naivním nralíňem' Nicnréně v dětském
obdivu lr jelro vy.tvorrim, jejiclrž prodejerrr se Seifertriv otec
lidysi živil, nt žeme nalézat souvislost s rázerrr rané Seifertovy
1roezie, a to v tom' že svět naivního uurění se stal plně básní.
|ttlvym světem, že ho pňijal bez vj'lrratl a záIran, pi-ipraven
rrari srryrrri zlrušcnostmi z lidovéllo p|ostŤedí rnalíi.ťr Barnabášťr.
Proto se také tato básnická autostylizace jeví jako rraprosto bez.
1rl.ostÍední, spontáImí a samozňejnrá.

Seifert byl první a jedinf, kdo možnosti naivního umění rry.
užil pro svéráznou podobu české prolctáňské poezie. Mohlo by
se ovšerrr zdát, že talré JiŤi Wolker dospíval lre své proletáÍské
poezii pňes tuto vlnu naivisrrru. Á nepochybně svědomit!. lite.
rárrrí lristorik l'ry rrašel i.aclu souvislostí zejnrérra v onorrr citově
vypjatémo zdťrvěrr'rujícínr vztirhtt lr věcerrI. ]iterí' nrá Seifert
s \ío|krerr l  s1roIet l Iry :

V žaláÍi,
kcIe slunce rtikrly nezái'í,
je stril
a terr je clrrrtly jak záhorr, kde žáďrré uevzťosllo kvítí'
smutny jak lilec, kclyž ptáriek ulétrrrrl;
jerr l.roclrrrík clrlelra tla Itt-,ttt iako sltlrrt:e svítí
a čiše snrutek upíjí.

.Na tento stú] vsatlili se.merro lrolcsti.
když už j i  v  srr|cíc l I  nemol l l i  unésl i ,
a z něho vyrostla květina podo}nlá l i l i i ,
rrrt\]a však ruí]y kvčt'
kter1y byl smtrll ly jak l ir lskť: I|ťštěstí
rr krásrrf jako svtlt.
l l 'rositttlc 1920, sb. Město u sluic|l|

Ar'ša!. zároveI'r lry lrttrsel liorrstut()1'itl vj'r.azrré rozrlil1,, lrtcr.é za.
t:írrají pňecc i t l t t  rr t| l išt l t l t r  l i t r l rát i rí i I rs1l i rat .í a l iorrt:í aŽ rr  vy.
z t I i l r t t t t \é  s t r í l t l i r ,  r l í I a .  Ne l ; r rť  l l t t t ,  | ' t I r '  . t '  r t  \ \ / r , l | ' t . l r  r l I r j r r ' t r j e
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"'lchlapecká prostota' je u Seiferta záměrnf naivismus a primiti.

vismus. Zatimco u wolkra dominantu tvoÍí rnetaforičnost,
Seifert tíhne spíš k pňírnfm pojmenováním a mnohem větší

driraz klade na veršovou melodii nebo naopak na rétorickÝ
piednes; lrde je u 

.Wolkra 
kÍesťanslrá pokora, najdeme u Seifer.

ta naopalt silácká gesta stupřovaná pocitem všemocnosti děl.

nického kolektir'u, s nímž se básník ztotožnil a čerpá z něho

sílu. Srovnejme, jak rozdílné jsou dvě básně shodou olrolností

zasvěcené pokoie: u wolkra: ,,Stanu se menším a ještě men.

Éím, l až budu nejmenšínr na celénr světě . ' ..., a naproti tomu

seifertova BáseĚ nejpokornější :

Na hoÍe vysoké a klonící se k urěstu
6toje s rukama rozPjatÝma'
jsem prorok, kterf ukazuje cestu
a chudfm věští slavnf zitÍek jejich'
jsem mudrc, kterf radí v beznadějích,
v své ruce ďrže kvěq jež nikďy rreuvadne'
jsem terr, jenž v revoluci stÍelí první,
jsem ale také ten, jenž první paďne
a kterf prr'ní pŤiklekne, by zavázal raněnym rány,

zázraěnf jako brih
a mocny jako búh'
jsem víco
jsem ještě mrrohem víc,
a pÍece nejsem nico
než milosti zástupŮ pokorně odevzdanf
básník
Jaroslav Seifert.

Podobně nadnesené verše najdeme i v Samé lásce. V baladě

Verše o lásce, vraždě a šibenici se takto autor jediné sbírky

vyznává z lÁsky k Jičínu a ze svfch ideálťr:

I(dyby ve městě většinu měIi soudruzi komurristé,
požádal bych slavnou městdkou radu,
aby, až umÍu' pomník mi postavili jistě
někde na konci Lipové ďeje u Libosadu;
na vysokém podstavci z bílého mratnoru
rozkročen stál bych a v ruce držel lyrrr'
abych se mohl dívati na město i k hvězdám nahoru.

Ne, to není titánské sebezbožnění, byt'prostĎednictvím dějinné
perspelrtilry sociáluí revoluce, nj'brž pouze zveličení, které se

rochu bezděčně a do jisté nríry i záměrně svou bizarní komič.
ností zvrací ve svrij opalc a zároveů ovšem ukazuje na další
vlraznj rys Seifertr1v v Írdobí proletáňské poezie, na nadsázku,
lryperbolu. Hyperbolu často kňiklavou, bombastickou, ale kou.
zeluě poeticlrou 6vou naivitou. Z toho rodu je vždy, ať se
v básni vyskytne jako demonstrace síly kolektivu: ,,I(dybychom
chtěli a plivli na slunce, / zhasne.., nebo jako vfraz intimně
citového zaujetí:

... jserrr sice maly a rra pohled se nezdá.rn'
má láska však je veliká až k stŤíbrnym hvězdám,
má láska je mocnější než všechny světové státy,
strašnější než všechna vojska s děly
a její sílu nejde porovnati
se silou elektrickfch motorúo a ty pŤece kdyby chtěln
vesmír i s lrvězdami molrly by rozborrrati celf.

ISloIry milostné, sb. Sam ldskaf

Hyperbola tedy vydatně podporuje zríkladní poetickf ráz
Seifertolry poezie. Právě tak bychom mohli dále poukazovat na
travestii náboženskj'ch motivri (,,Uzenáňské vfklady svítily jako
oltáie v kostele / pŤi bohoslužbě ranní, / na jejiclr stupníclr
bych vydržel klečet nejdéle,....o), nebo alespoř na jejich pa.
radoxnÍ zesvětštělé užití, zejména proměnou smyslu obecně
známj'ch citátú a jejich spojením s revolucí (,,Sláva, sláva, na
vfsostech Bolru / a na zemi lidem revoluce..). Na básnické vy.
užití kramáÍské písně, zejména jejího sentimentu, na zálibu
v bizarnosti (figury z vfkladních skŤíní provedou revoluci a
zahanbí lidi v jejich váhavosti), v paradoxech' Není pochyb, že
všemi těmito prostňedky Seifert dosáhl stylové jednoty své
proletáňské poezie, kterrí tolik pŤekvapila u mladého, zaě,funji.
cího básnika a ltteré se také dostalo vfznamnélro uznání z pera
pňedních teht|ejšíclr kritikri v <je]e s F. X' Šalrlou.

P o e t i s m u a

Poetismus objevil česlré novodobé poezii jednu z jejíclr
dosrrd skrytlch funkci: chrípal poezii jako hru, jako prostňedek
opontánní}ro emočního prisobení, jako zdroj lyrična. Tento novf
lyrismus nenrohl blt vzdálen Seifertovi z <lbtlobí proletáňské
poezie, jeho hédonismu, spontánnosti, poetickérnu naivismu,
sntyslu pro bizarnost, nadsázku, paradox' Naopak uvolnil tyto
stránky Seifertovy poezie z jejich dosavadní závislosti na jedno.
tícím tématu a podiídil je jetlinénru risilí, snaze o lyrir:lr!' írčin:

l''
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"'] Fotografickj, aparát na kŤelrkém stativu'
kamzík s jedinym velikfm okem.
Já nejsem stÍelec, já se bojím,
stokrát raněnf láskou.

Z prarnene dívčích vlasri napije se milenec,
vždyť jsou to jenom pošetilosti" jenom lírska.
Řeka nás cestou pcrticlru provázi,
kytara píseů.

Smrk rozraženf bleskem, rozstŤílerré okrro lcatedráI.
Neděste se však, moje pi'ítelkyrrč,
jako l.raterie děl v hlubokém nríru
odpočívá země pod horami.

I(dybych věděl, jaká slova mlre napadrrou,
až napadrre sníh !
'Io jenom dÍevorubec zatne rlo ticlra .sekeru
a z lrlubiny lesa ozvou se pohádky.

Sbohem, I(rakonoši, je to tak smutrré'
Tvfm btrtám ujíždíme čarodějn;Írn krajern.
A naše autobusy vorrí Paiiží
jak sněženky jarenr.

BáseĚ I(rkonoše ze sbírky Slavík zpívá špatně (1926) lyvolává
pňi zběžném čtení zdání, že nemá naprosto žáclrrou vnitňní sou.
vislost. Skládá se z jednotlivfclr, navzájem oddělenfch pĚedstav,
které mají velice uvolněn vztalr k titulu básně i k námětu.
od jedné pňedstavy k drulré existrrjí pňeslroky, které se zdají
b1ft zpravidla bez vfznarnu. Ve skutečnosti všalr mezi nimi mú.
žerne hledat motivickou souvislost asociatir.rrí, která právě v poe.
tismu pŤišla velice ke cti. Mohli bychom z těchto asociaci se.
stavit nepietržit! Íetěz, v něnrž jedna pňedstava lrybavuje dru.
lroul fotografickj' aparát na stativu - lianrzík (kamzík - lov)
lov _ strach ze zranění (zranění - láskou) atcl.

Tento asociativní princip se stává základním prostredkem
v!'stavby lrásrrě, <lrganizátorem jejího vniti.nílro Ťádu. Na jeilné
straně podstatně uvolriuje souvislost tematickou a myšlenkov<ru,
ale zár<rveĚ upevřuje sou\'ztažnost emoti!'ní. Jednotlivé asociace
krouži vlastně stále lrolem jednolro tematického bodu. navoze.
n }ro už titulem - lrolem horské pňírody: v první sloce tuto
funkci plní |ianrzík a lov a arri v drulré strofě vztalr k pŤiroclě
ncochl|rtrje, i lrrlyž l.ráse r píe<:|litzí llo zrlínlivě otltažité intinrní

roviny: je tu obsažen v homonymním vj'znamu slova pramen

a ve čtvrtém verši v pňímém pojrnenování provázející ňeky. Ve

tŤetí sloce je tento vztah vyvolán obrazem snrrliu rozraženélro

bleskem a zelně odpočívající pod horami atd. Tyto pŤedstavy

nejsou víc než jednotlivé, navzájern odrlčlerré dotyky s danj'rn

tematiclrj'nr okrrrhcnlo a pňece jsou s to vytvoňit jednotnou nála.

rlu básnč.
Pozorrrlrodny je všalt sánr princip asociace v Seifertově

poetisticlrénr o|-rdobí. Zastavme se lrIled u vstttpnílto pŤiromání

fotograficlrélro aparátu na kÍehkém stati!'u ke kaInzíku s jedním

velikfm olrenl. Jelro :Ú,čin zá|eži v tom' že se tu na základě ryze

vnější podobnosti, k níž je tĎeba notné dávky fantazieo stĎetá.

vají značně vzdálené oblasti: nespoutaná pÍíroda a lrynroženost

nroderní techniky. Avšak tato vzdálenost je zároveir zkracována

slrutečnostío že človělr si právě prostÍednictvím tolroto pÍistroje

píibližuje a uchovává v paměti své pňírodní dojmy. Ještě zají-

mavější je jiIrf pííklad ze čtvrté a páté strofy: Čtvrtou sloltu

uvádí povzdeclr naznačující obtížnost tvorby' Z této roviny eo

však olranržitě pi.enášíme zpátky k ristňednímrr tenratickému

bodu do světa polrádek' kde kontrastně jde všeclrno snadno -

stačí, aby dňevorubec zatnul do ticlra selcer.u a z lrlubiny lesa

ozvou se pohádky. Ale svět pohádek v daném prostňedí ilrned

asociuje pána krkonošské piírody I(rakonoše, jehož bájná Ííše
však v dané clrvíli, kdy se lidé opájejí světem moderních zá.
zrak n už tolik neláká. Proto ,,naše autobusy voní PaŤíží / jak

sněženky jarem...

Dr.a pňíklady asociatil'rrí metody Seifertovy snad 6d0statck
naznačilyo jak Seifert v poetistickém období a v srruladu s rrbec.
nj.mi tendencenri poetismu uvolnil vnitňní proud |-rásnické fan.
tazie, nastolil asociativní princip jako záklarlní pro vf'stavbu
básně a z volnélro opojení vzájernně nesouvislyclro vzdálen!.clr
piedstav vytěžiI maximum lyričnosti.

Báseř založená na vzájemně propojenyclr asociacích není
ovšenr jedin zprisob v!'stavby Seifertovy Jrootistic|ré poezie. Ně.
ktly se v ní rrrriženre setkat se souiadulnr k]atlenínr rozrnani.
tfcll jevťr a pi.r:tlstav, rnr:zi niruiž skutečně slčlží rrajrleme sorr.
vislost :

Do lrvězrly ulrotlil blesk a prší
hladiny voď rrapjaté bubrry víÍily
r.evoluce v Rusku clobytí Bastily
a básrrík Nlajakovskij nrtev jest.

lŽlnué ot:oce, sb. Nu oln ch TsF, 1925l

Ale i zde, byt'jen z poulré konfrontace vzájenrně rrcsounrěiitel.
nyclr a nesrruvztažn clr jevri, vznilrá určitá lyrická situace, jejíž
funkcí je vytvoŤit piedstavrr bolratství života, popňíparlě napětí
je l ro prot i |r lat l l r  í l .h ! lír l  ťr '

I"'



"'l Jedním z nejpodstatnějších rysrl Seifertova poetismu je zesi.
lení obrazného rázu veršri, zesílení, které mrižeme charakteri.
zovat jako slrlon k anekdotiěnosti. I v básni l(rkonoše mťržeme
najít tuto tentlenci, a to jak v jednotlir"fch pĚirovnáních (apa.
rát _ kamzík) a obrazeclr (dňevorubec _ pohádlcy), tak zejmé.
na v pointě, která v kontrastu k celkové pŤírodní náIadě básně
vyznává najednou Paňíž, prostĚedí moderní civilizace a kultury.
Zdá se, že anekdotičnost metaforiky Ďíká o vnitiní vfstavbě
těchto poetistickj'ch veršri vice rrež vfčet jednotliv!'ch zprisolrú
obrazové vfstavby. A to nejen proto, že Íadu básní ve sbírce
Na vlnrích TSF tvoňí prostě anekdota (,oSlečno slečno vy se mra.
číte / že po cel1f den vám pršelo / co by měla ňíkat tanrhle ta
malá jepice / které pršelo po celf život?,,), ale i proto _ jalc
jsme už trochu naznaěili -, že sám poetistickf princip asocia.
tivnosti je u Seiferta podstatně ovlivněn zálibou v paradoxech,
bizarních spojeních, anelrdoticlrf'ch prvcích. Tak napÍ. v brísni
Zloděj a lrodiny těží básník anekdotičnost z homonynrity slov
kohoutek a vedení:

Ty podprsenky jsou také brnění

pro dívčí iiaďra a srdce.

Brnění lásky, než je prolomí
milencovy ruce.

V tomto lrizarním zrovnoprávnění nesouÍadnfclr jevri, v jejich

položení do jedné roviny existuje notná dávlia kontinuity, na.

uá"á.'í ''u proletáňskou poezii, kde zejména poetická naivita,

bizarnost a paradox tvoňily dominantu Seifertovy básnické

struktury. V pozdním poetismu se však již básník pĚestal spo.

léhat na spontánní ílčin této naivity samy o sobě. ostatně nešlo

také stále opakovat jeden tvťrrčí postup. Naivní polrled piestává

bft základním stavebním principem, prisobí pouze jako jedna

ze složek nové básník<rvy lyriky, v níž do popredí lrystupuje

práce s básnickfm pojmenováním a s jeho specifick!'m slrlonem

L anekdotičnosti. Zároveii E tím ve sbírkácb Slavík zpívá špatně

a Poštol'ní holub začíná pŤevažovat nad naivitou cílevědomá

práce tvárná, pĎetváňejicí a lcultil'ující básník v ranf primitivis.

nrus, zachovávajíc pňitom plně svěžest jeho básnického vidění:

I(clybyclr tě vitlěl nahou Ira dně va]ry
s koleny v těsnénr semknutí'
tvé bŤicho by se poclobalo psarrí
uprostŤed s čerrrou pečetí.

Nebo v jiné brisni opět ze sbírky Poštovní lrolub:

l(omíny bez rnasa a bez kostí,
prázdné nohavice visí z věčnosti,
jsou to nohavice smrti
a měsíc do nich svíti.

Švy mélro těla jetlrrou prasknolr'
žárovky se rozsvítí a zhasnou'
duše dá sbohem této zerni,
zvedajíc se jak plynojemy.

Hoďiny jdou cestou jednotvárnou,
st j oko: měsíc rrad plynárnou.
Jak detské balonky, naplněné plynenr,
nafouknem se a zhynem.

l"'

I(ohoutek někdy kokrlrá a rrěktly spouští
kdož chtěli svádět byli sveďeni
A jako svého času vedl Mojžíš židy pouští
my máme elektrické vedení. . .

Tento princip se pak vztalruje jak na vyloženě hravé verše lrá.
sníkova raného poetistického období, tak na ňadu motivri ze
sbírek Slavík zpÍvá špatně (1926) a Poštovní holub (1929), Ictlc
rc už ozlvaji náznaky nové poetiky. V básni U matky boží
iverské napň. básník konfrontuje zcela protikladné, tlrllehlé
jery: lidovf bazar v prostŤedí monumentálního I(remlu, pod-
prsenku a brnění Jearrne d'Arc:

Pak je tu něco k zasruáIrío
je to tak rozkošné a bílé,
hedvábné podprserrky pro dámy
jsou navlečeny na dloulrém bidle.

Zeď Krerrrlu ponurá a krvavá
posupně m]čí vzadu,
hned vedle ní se prodírvá
ta lrračka pro parádu.

Však já vím, já už vínr,
na Jeanne d'Arc vzpomněl jsem si,
jak kráčí do boje s krunjŤem stÍíbrrrym
a meč a krása její hlavrr věrrr]í.



,l S e i f e r t  m e l o d i k

V írryvcích z |Ásní U matky boží iverské, Mezi ňádlry, Mě.
síc rrad p|ynárnou se vfrazně ozvala zvuková a rytmická slož|<a,
utvái.ející nrelodičnost pňíznačnou pro Seifertovrr nové tvrir<]í
obdo}rí. V poetistickém období ještě nepĚevládla; rovnoprávrrčl
vedle ní stál nepravideln!., neryrnovarr!. volnf verš' Počírraje
sbírkami Jalllko s klína (1933) a Ruce Yenušiny (L936) až
k poezii poválečné nabÝvá však v Seifertově t\'oť]]ě r'rclr rytmic.
l<y pravidelnj'' stroficky členěnf' veršn v němž pievládá písriová
intonace, která svou vyrazností pňekryvá všeclrno o6tatní. Prť|.
vodním jevem této tenderrce je jednak oslabení rnetaforičnosti
a návrat l< pňínr m pojrnerrováním prvnílro období, jednak zá.
jem o všední životní detail' kterj' však zttácí v básni svrij sa.
rr]ostatny vyznam a prisobí pňedevším svfm druhotrr!'m vfzna.
mem zprosti.edkovanfm již rneloc|ií. Vše v této poezii jako lry
proclrázelo Íiltrem rnelodie, jejím pťrso|renírn ztrácí svotr urtji.
tost a jednoznačnost, dalo by se Ťíci, že se vj'znamově rozmÝ'vá
a podŤizuje se intonací sugerovanérnu trinu ,,měklré vroucnostioo,
o němž už kdysi Íekl v jinf'clr souvislosteclr Zdeněk Nejedlf',
že jsme si zrrykli pok|átiat lro za trin rlesky:

Cikárr rnívá čerrré oči,
clrodí nocí zlouo
a kde nespí lrodrré dítč:,
vezme si je ve své sítě?
houpy hou.

Pak je veze ye sYéln v()ze
v dálku nocí zlou'
špatně se nlu v noci spinltí,
]rez manriIrkY, lrez tatírrlilr,
houpy hou.

Na kozlíku starf r:ikárr,
koně letí tmou
pĚes l.rláto a pŤes karrretrí,
v povětií se tierti žetrí,
houpy hou.

Žáby spustí rra nročírlir
smutnou písel-r svotr,
rretopyi.i sametoví
probrrrlí na vÍ-'ži sovy,
horrpy l rorr .

|( l l1.ž v l )o$t,y. l (]e hrrdnr] dítč

s;rí až tlo rána,

na Íasách zavÍenyclr  v ičck

tancrrje mu anclělíček,

talr arrynl<y, tarraná.

II  I;o!ebauka, sb. Rucc Venušinvf

Scifert se tedy nestává ll1rsIrílrern nárrrclnírrr a lirlrlvylrn jetr 1rr.r.
stĚcrlnictvím tématu-k němuž mu zavdaly podnět osurly vlasti

v rlohě Mnichova (Zhasněte světla, 1938), olrupace a květnovÓ

rcvoluce (PÍílba hlíny, 1945), kdy poil jejiclr vlivenr do Seifer.

tor1y poezie pronikají intenzívně procítěné motily domova e ze"

inréna rodné Pralry (Světlem oděná, 1940, I(amcnnf' mtlst, 1944)

a ktly se zesilují i vazby Ir tradicím národní kultury (VějíĎ Bo.

ženy Nčmcové, 1940), které si podržují své postavení i v bá-

sníIt.<lvě tvorbě poválečné (Šel malíň chrrdě rlo světa, 1949, I)iscii

rl Viktorce, 1950) _, ale i prostňednictvím básniclrrélro tvaru.

Není to všalr jen intonační a rytmická osnova verše vyvolÁ"
vaiící zclání písně, která urěuje tvar Seifertovy poezie v tÍeti
ctapě jeho tvorby. Stejně podstatné jsou i funkění vztalry této
r|ominanty k ostatním složkám podílejícím se na zrodu tvarrr'
O roli všedního clctailu a básnické obraznosti už byla íeč. oci.
tají se ve r.ztahu k melodii v podi.ízeném postavení. Existence
1'yrazné nelodie však talré báseii zintimiruje. 'fato vlastnost ko.
r.esponcluje s teÍnatickou složkou, s pievážně intimně konfesij.
nínr rázenr této poezie" s vic]črrím věci prostĚcdnictvínr vzpo.
tnínkyo návratu lr dětství:

.|o víte, chlapec z rrl;ce'
krlypak ten skňivánka slyši.
V kapsách jsme měli udice,
v kanálech chytali myši.

Až íeďnou' ani rlevím rrž,
liolik mi tenkrát bylo,
zavez mě na venkov arrtol)t1$'
arlh, to sc mi 1loštěstilo.
.I.rlral 

isern v l)oli rrej}rlížc
krrrrkoly' chrpy, máky'
pak jsem je položil tr' kÍiže,
letrno sc pomocll iv taky.

I'rlrIollrrč ja|<o nrclorlie talré vz;rrrnrínlrov! táz rrslalrrrjc Lrezpro.
slňcrlní kontakt ierlnotlir'Ýclr dtltai]ri básně a slrrrtečnosti. Porlíi"
zrrjc lro llásni|itlr.tr životnírrrtr prlcittr, |rtery právě pr'ostl".cdnit:"

I'"



"Jtvírn r.zpomínky nalézá své lyjárli.errí, pociltt ntelancholie z ply.
noucího času. Píseii o krásném |étě,, z niž jsme citova|i tňi prv.
ní s loky '  končí konfrontací c lětství s pňitomností:

Vrátil jsem se tam; ocl těch dob
rršlo mi pŤes tŤicet rokri'
Chtěl jsem zas skočit pŤes piíkop,
nešlo to, píchlo mě v boku.

Ale ten mák tam kvetl zas,
rúžovf trs zeměžluče.
Škoda, že nemoh jsem tolik krás
pobrat už do nánrče.

Melotlie zde nadlelrčuje nostatgické zabarvení veršú a naopak
nostalgie v.fznamově narušuje plynulou automatičnost melodie.
Toto zjištění nelze ovšem beze zbytkrr vztáhnout na celé tňetí
období. Platí zejména pro prrmí sbírky Jabllro s lrlína, Ruce
Venušiny a Jaro sbohem (1937). I když stopy tohoto napětí na.
jdeme i ve sbírkách z války a zejména opět v knížkách pová.
lečnfch (Maminka, 1954), pÍece jen jeho projer.y slábnou.
ZvIáště ve sbírkách z váIky je básník nahrazuje prostiedky for.
málními: rozmanit mi variacemi strofickj'ch riwarri' náhlou
proměnou rytmu a rozmanitfmi typy rfmri, jimiž někdy s po.
mocí zklamaného očekávání pňekonává nebezpečí vcršové mo.
not6nnosti.

Konečně podobu tvaru Seifertor1y poezie v tomto období
lrtváŤí i vztah melodie a jazyka. Pňevážně konfesijni ráz těchto
veršri rrž samfm charakterem poc.lání vede |r uplatnění hovoro.
vého jazyka. V ukázkách z básně PíseĚ o krásném létě najdeme
nt]kolik jelro projevri: hned na začátku hovorové oslovení To
víte, hovorové wary za ez a nemob, dále kdypak, taky atd. Více
nežli tyto jednotlivé pňíznaky se tu však exponuje celková ho.
vorová nenueenost, plynulost jazylra. ovšem i Seifert pŤi takŤka
automaticky pravidelném rytmu je nucen obrátit se o pomoc
k slovosledné inverzi, volit neplnovf'znanrové rÝmy (nejblíže _
u kÍížel uchylit se k arclraisrnrim tŤeba i lumírovského ražení
(ne nadarmo k oblíbenÝm Seifertovfm básníkúm patÍil Jaroslav
VrchlickÝ). Ávšak tyto pňípady maji zde funkci ojedinělj'clr
ozvláštnění na pozadí volné|ro spádu jazyka. Tato plynrrlost ho.
r'orovélro jazyka podporuje melodii a jejím prostiednictvím také
zesilrrje intimně citovf ráz těchto veršťr. V letech pro národ
osrrdnfcho v době Mniclrova a okupace, právě tento dúvěrnÝ
t6n naplněnf,vztahem k domorrr zpúsobil, že Seifertoly verše,
verlle veršťr Halasow!'ch a Holanov!'ch, patňily k těm, jimž se
nejvíce naslorrehalo.

I i e f l c x í v n i  | l á s n í | r

Už první zběžné pro|istování sbírkami l(oncert na oslrově
(1965)' Halleyova kometa (1967) a odlévání zvonri (1967) pie.

svědčuje, že Seifert rázně pňerušil kontakt a pňedcházející tvor.

borr. Neboť nit je pňetržena v tom nejpňíznačnějším, opuštěním
pravidelného, rf'movaného verše, opuštěním melodie, místo

nichž so znovu usta!'uje volnf verš. Tyto vlastnosti dŤívější
poezie jsou nyní dokoncc pocit'ovány jako ,,básnická veteš me-
taíor a r.fmri.. a jako jejich protiváha se zdrirazřuje, že ,,život
je někdy aá rntazivé holj'.o. Nesmíme se ovšem nechat zlákat

k absolutizaci vj'rokri, pronesenj'ch v určitém kontextu básně.
Nezapomeřme) že tato slova jsou vyičena ve verších' které se
r-áží ke krajně vypjaté situaci za květnového povstání. Na ji.
ném místě sbírlry l(oncert na ostrově zaznivaji slova, která ač
nejsorr v protikladu k pĚerlchozím, charakterizují obecněji a
platněji novou situaci:

Však dobŤe vím,
že básník musí vždycky ňíci víc,
rrež co je u}ryto ve hÍmotu slov.
A to je poezie.

Nejde tedy o to, zda pravidelnf'rjmovan;f verš, nebo verš volnf,
zda metafory, nebo pŤímá pojmenování, ale o stálé hledání no.
v!'clr prostÍedkri' jak se dotj'kat poezie, a o nesentimentální
Ioučení s těmi prostŤedky, které hrozily se zautomatizovat. Bá-
sník tedy odhodil pravidelnf verš a obrátil se k verši volnému,
odhodil melodii a nastolil stŤízliv!', prozaizující hovorovf pro.
jev. Ále to všechno jsou jen na první pohled patrné vnější
znaky, které 6amy o sobě o vnitiní proměně Seifertovry poezie
Ťíkají jen málo.

Ve sbirce odlévání zvonú má Seifert báseii. která začíná
otázlrou: ,,Ptáte se, co dovedou ještě ženy?oo Báseř je oslavou
ženství. Na muže zbyly jen zápory:

Vymyslili si válku,
lrídrro zoufalství a rráŤek raněnfch.
Umějí vykovat šilerrá clěla,
obrátit města v sutiny
a pÍitom vystavovat na odiv
rrbolrou mužskou statečnost.

Vymyslili si benzinové pumpy
a emancipaci žen.
A za polibky v jejiclr niiručí

i"'



'"Jzkonstntovali jirn zvláštrrí seclačku,
aby žena u stroje
mohla ještě pracovat
v posledrrím rrrěsíci těhoterrství.

Tak je to.
A to je všeo sbohem, aďié.
Chtěli jste na mrrě kantilérrrr,
tady je!

V závěrečn6m, zdánlivě rozmarnémo dokonce opět zpěvnénr čtyÍ.
veršío v této velice konkrétní polemice s těmio kdo se nedo.
vedli smíÍit s tím, že básnik opouští melodii, mfižeme poodha.
lit hlubší zdroie proměny Seifertovy poetilry. Y pÍedcházející
etapě tvorby básník opěvoval (abychom užili silně archaiclréIro
a stňídou času sice zneváženého, ale věc pŤesně vystilrujícílro
termínrr z kritik 19. století) láskuo domovo své rodné město,
tradice kultrrry, květnové po\.stání' opěvoval i své mládí por|
matčinou ochranou, tj. zpíval pozitirmí trvalé hodnoty, které
v životě zbyly uprostŤed zběsilého světa války. Melodií zachra.
řoval pro sebe a v sobě a tím i pro ostatní rovnováhu, jí vy.
važoval otÍesné skutečnosti, které byly za básní a světem poezie.
Nyní se však zralj'o dosavadní život pňehližející a vnitÍně usmí.
Ťenf básník otevírá i tomu' co leží za jistotami, životu v jeho
celistvosti a ovšem i v jeho relativitěo v jeho rozpornosti. Ten
se však stěží dá směstnat do Íádu písně. Proto ta ironiclrá poin.
ta s lrantilénou' proto ten kontrast básně a její poslední strofy.

Jakj'm now!'m zprisobem však básník ňíká ,,víc, než co je

rrkryto ve lrňmotu slov..? I zde Seifert zristává věrnj' všednímu
detailu. Často opět jde o dávnf vj'jev, kterj' rrystupuje ve své
konkrétnosti prootÍednictvím vzpomínky a kterf má svrlj vf.
znam v autorově životě. Tento _ dalo by se iíci - konLrétní
základ básně dostává pak své subjektiwrě ozvláštíujicí osvětle.
ní, a to buď prostňednictvíIn reflexe, která zde značně zesílila
a je do značné míry básníkovo nol'um' nebo prostŤednictvím
souŤadného seskupeni rriznorodj'ch detailri, jejich takňka po.
pisnj'n wf'čtem, a někdy i vzájemnj'm prolnutím obou. V od.
lévání zvonri pak pievažuje samostatnÝ pÍíběh, ale. postup je
obdobnÍ'; i piiběh clostává své osvětlení buď reflexío nebo rrÍ.
běrem detailrl. Konkrétní zálrlad básně' príhěh, detail, ie vržen
do nové, silně subjektivně zabarvené roviny, v níž je znerrrči.
těno zrelativizován a zejména zmnohovfznanrnčn:

Po litlské duši isern nepátral.
Ilík;val jsem si: uviďím,e.

f)ám se pŤekvapit.
Mlrrví-li se však o milování.

jako by nebylo dnes nic jiného,

pŤiznárn se' že i mé verše častokrát
slétaly z ozáŤenych sufit
a tančily k té písni'
i když se ozÝvala stÍelba v ulicích.

Ale i ta, která v Labutím jezeíe

mnohokrát tančila na špiěkách,
má prsty nohou také zmrzačeny
a stárne.

I v těchto sbírkách na sebe narážejí rrlzn<lrodé jerT a

z těchto srážek vznilrá napětí, které není pňíliš vzdáleno para.

doxním situacínr, jak je básrrík lrytváŤel kdysi v poetismu. Ale
smyslem tu nyní není jako diíve moment pňekvapení ze hty
pÍedstav, nfbrž životní poznání dobÍvané z lronfrontace vzpo-
mínky na dávnou událost, vfjev nebo jen detail s básníkovou
dnešní zralou živottií zkušeností. Tento osnovnf zietel také
zmírřuje ostrost srážek rrlznorodj'ch pÍedstav, zpfrsobujeo že
sám vfznam sdělení jednoznačně pňevažuje a vlastně potlačuje

možnost efektních gestn která by se mohla stále nabízet v po-

době automatickélro samorozvíjení dramatickj'ch srážek rriz.
nj'ch skutečností, z paradoxních situací. Zv|ášť z ete|ně tento
postup zmírĎování napětí vystupuje v závěru básně, v pointě.

Ač je její pÍíchod zpravidla signalizován eelou etavbou básně,
jo málokdy talr vftazná jako v již citované básni o ženách a
mužích. Častěji je stylizována tlumeněji tak, aby ostentativně
nelryboěovala z celku a aby pŤíliš markantně nenarušovala in.
timní ladění většiny veršr1' Zpravidla je v ní také uložena re.
flexe, která dává básním subjektirrrrí akcent a ozvláštřující
osvětlení' V této funkci lrystupuje pointa zvláště v závěru sbi.
rek, k<Ie do holfch maxim shrnuje myšlenkovj' okruh sbírky,
stává se závěrečnj'm krédem. Pozoruhodná je vzájemná sváza.
nost všech tŤí závěrťr, míiících z rriznj'ch stran k elementárním
otázkám liclské existence. V Koncertu na ostrově:

Vždyť život je jen vzlyk,
a jin;f život není
a pod tím rozstŤílenym praporem
je krásy dost.

V llalleyově kometě:

Ale piiznejme sio
že ani toto štěstí

nestojí za to dlouhé bloudění,

|"n



130 kdy čIověk chodi od $nutku k bolesti.
od neštěstí k žalu
a Íiká tomu život.

Á v odlévání zvonfi:

Vždyt've svém životě nenráme nic
než vlastní tělo.

Někdy je sice těžké pÍespÍíliš,
však koneckoncri je to jediné,
co člověk vribec má.

Vše ostatní jsou kalrré pÍeludy
a rni}rotání stírrri.

VnitŤní vyrovnání, životní lrarmonie u|ožcná v těcbttr sušc věc.
n;fch verších je o to vzácnější, že ji básnilc vytěžil nikoliv
v uzavňenosti do intimního světa dávno již ustálenfch jisttlt,
ale právě ve chvíli, kdy tyto jistoty vystavil prověrce protiklad.
néhon často spalujícílro proudění života.

}lozpětí, jchož Seiíertova 1roezie rrrl prvotiny aŽ po poslední
verše dosá|rla, je značn6. V jejiclr proměnách je uložen pohyb
rJobyo změny literatury i zrání autora saméIro. Vzájemná souhra
těchto sil by nám dala ucelenf' obraz básnílrova vjvoje. Avšak
prvnínr pňerlpokladem porozuměni tomuto vfvoji je porozrrmět
hásníkovi v každém okamžiku, lrdy sw.fm dílem pŤedstupuje
pňed své čtenáŤc. Čtyňi kapitoly z vlvoje Jaroslava Seiie"ia
pŤedstavují pokus o čtyŤi dotylry s básníkovou poetikou v těch
chvílích, lrdy se právě zĚetclně vryhrařovala.

HALÁs

I t r o b l e m a t i k a

Dilo Františka Halase tvoĎí rreodmyslitelnou součást moder.

ní české poezie. Ztcadli se v něm jak rozpornost světa, zmíta.

ného po prvni světové válce prudkj'mi společenskfmi otŤesy, tak

básnikorry rozpory nejosobnější' Pro jejich odhalení je pŤíznač.

ná báseř Jc čas ze sbírky TváŤ:

Tiše a piísně semkněte rty své
spotíebována téměŤ je už víra naše
a šalba krásy stranou světa zve

Íilailkfm vysílením mrou všechna slova
v tomto věku kter1Í se nerozhoďuje
utráceli jsme život v nich vždy ztova

|šéž zíiti se již dolú s rachotem
žal zástupri až k hvězdám navršeny
a zasype rod smutn]Ích k němuž patÍil jsem

Odrazila se tu hned nělrolikerá typická problematilra Hala.

sovy poezie. PÍerlevším se v ní v náznaku ozjvá záldadní Ha.

Iasriv rozpor mezi revoluční sociální vírou, kterou vyznával a

nikdy nezradil a která v něm zrála už vlastně oil kolébky v děl.

nickém rodinném prostÍedí, a mezi otázkami smyslu lidské

existence, které ho jako jedince pronásledují a které si Halas
pňináší jako dědictví onoho pováleěného chaosu a koneckoncri

i lroňkfch sociálních zážitkri z doby mládi. Toto osobní zaujetí

otázkami smyslu života, je.li drisledně materialisticky pochope.

no, nemusí se ovšem ocitat v protikladu k problematice společ.
rrrrsti a jejích zápasri. U Halase také nemá metafyzick!' nebo
nlystickj'ráz. Nicméně sám Halas toto zaujetí cítil jako rozpor
se svou politickou piislušností, a to zejména proto, že dělnické
lmutí, k němuž se hlásil, bylo svou revoluční perspektivou či.
norodé a optimistické, zatímco básníkovo zalrledění do otázek
]idské existence a jejího smyslu v mnolra chvílích spotiebová.
valo celou jeho básnickorr alrtivituo zpasivůovalo jeho osobnost
a vrhalo ji do stavri mučivj'ch pochyb, skepse a rleziluze' Tu
se také někde rodi Halasriv tragick..f životní pocit, kter;f ho
rrstie odlišuje od jeho llásnickfch druhri V. Nezvala, J. Seiferta,
I(. Biebla, s jejichž poetistickjmi snahami byly v polovině dva.
cátj'ch let spjaty básnílrovy zaěátky, a sbližuje ho s pozdější
vlnou nrladé české lyriky ,,duchovnějioo orientovanou, k niž pat'
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t32 Ťil V. Závacla a jini. Z trrlrrlto pocitu pranení r' citované básni
}Ialasovo pÍihlášení se k ,,rodu smutrryclroo. odturl také touha,
aby vlna sociálrrí revoluce, onen ',žal zástupri až k |rvězdám na.
vršenj'.. zasypal ,,rod smutn1fch, k němuž patŤil jsem... Trrto
Halasor,rr pňíslušnost k rodu smutn!'ch nelze však ztotožiiovat
s delradencí. Naopak. Jestliže pňedstavitelé české dekadence de.
vadesátj'ch let Arnošt Procházka a Jiňí I(aráselr nadhazovali ve
svfch verších otázku sociální revoluce a apostrofovali pÍedevším
její ničivou sílu (viděli ji jako vpád barbarú), která zahubí
světovou kulturu a s ní i je, má Halasovo pňání, aby ,,žal zástu.
pri.. zasypal ,'rorl smutnlÍclr.., zcela opačnf v!'znam. Je v!'razenr
až trochu romantické pŤedstalY' že sociální revolrrce natáz vy.
Ťeši všechnu rozpornost jedince, že zruší jeho .r'nitňní rozekla.
nost, osvobodí ho ze zajetí mrrčivé sebcarralj'zy'

V básni jo však i další halasovsky piíznačná problematika
o vzta|ru poezie, krásy a skutečnosti' otázka poslání básnílra'
Halase neustále pronásledovala rnučivá otázka o ůloze poezie
pňi sociální pŤestavbě světa, zda bjt básníkem rlostačuje v ta.
kovj'chto pohnutj'ch chvílích. Yzniká tak rozpor mezi vědomím,
že poezie sama nemá sílu bezprostietlně měnit skutečnost, že
je vlastně krásnj'm, šalebnj'm pňepychem, ,,sladkjm rrysílením..,
které spotŤebuje cele básníl<a a lrteré ho svou vábivou mocí
mriže odvést i ,,stranou světa.o, a mezi skutečností, že se Hala.
sovi poezie stala osudem, životním posláním, že je jejím zajat.
cem, že jí musí ať clrce či nechce sloužit, v ní ,,utrácet životo..
I to je jeden z pramenú Halasor'a smutku, stupřovanj' v této
básni ještě věclomímo že revoluce, která i tu by byla jediná
schopna tento rozpor nějak ňešit, nepiichází, že žijene ve ,,vě.
ku, kter se nerozhodujeoo. Trr je také zdroj Halasova neustálélro
kolísání mezi krajnostmi, iež se projevuie jednou jako na!'ros-
tá skepse k možnostem poezie, spoiená až s nenávistí Ir ní, po.
druhé jako oslava mlčení a ticlra, jež je silnější a lépe dovede
zprostňedkovat porozumění, než jsou s to slova, potietí jako
vzjvání poezie, zdroje osobního vykorrpení, kdy básník naráz
rrysloví sebe i svět v jerliné očišťující chvíli. Toto Halasovo
kolísání lrytisti|o ve sbírkách Torzo narlěje, Naše paní Božena
Němcor.á' Ladění, V ňadě i v pováleěné sbírce A co? v doce.
nění spoleěenské Írlohy poezie, ve sladění světa a poezie; bás.
ník došel k tomu, co kdysi právem požadoval Bedí.ich Václavek:
,'viděti svět jako jednotu, jako iednotnf proces, jehož součástí'
alrtilrrí sour-:ástí by bylo i jeho básnické poznání, i ztvárnění
poznaného...

I(onečně se zastavlne ještě u tĚctílro znaliu Halasovy poezie,
lrtcrj' se ror'rrěž mihne v básni Je čas - u otázky víry. ',Spot.
iebována ténrěň je už víra naše,.. ňíká tarn Halas a je to v tluclrrr
dosavarlního hásníkova zápasu o ni. Vžrlyt'v f[alasově poezii se
neustále stŤetává torrha po víňe s introspekcí, Irterá zkoumá její
oprálrrěnost a |tterá tistí neziídka ve skepsi, ncvíru. Nelroť
Flalas se nemúžc spokojit s vírou lehce nabytou, s vírort, ia|<
ji v nejrozšíŤenější podobč známe z níboženství a t<terá ovšem

má i širší prisobnosto to jest s vírou jako protikladem a někdy |tll
piínro zábranou poznání' Vío že pravá víra se rodí jedině z -vě. l
iě.'í u ž" pouze talrová vír.a je zdrojern jistot, nevyvratitelné |

vnitňní pevn<lsti. A o tu prívě jde. A tak otázka víry nenlír

v Halasově poezii nějalrou ustfnulou podobu ať v kladném, at'

v záporném smyslu, je neustál m zápasem o její nabytí, neboť

tak jako poznání není konečné, není ani víra jako vf'raz vnitiní

jistoty něco jednou a navždy daného, newvratitelnélto, o čenr

nelzc pochybovato ale co je tieba naopak na skutcčnosti i rra

sobě samém ncustále dobfvat. PĎitom rlriležitá je právě tato

dvojstrannost. Neboť terrt<r zápas není jen rísilím o rrydobytí
jistot na realitěo je zárover-r houželrratou prací na sobě, bojem
jedirrce o takov!.vnitÍní stav, kterf by nepodlehl relativisrnu,

kterf by jistoty qydobytr! poznáním byl s to v sobě upevnit a

dále rozšii.tlvat prostor pro nová poznání a pro nové jistoty. Tu

je zdroj tak časté introspekce v Halasově poezii, introspeltce

zpasivřující Halasovu osobnost, stavějící hráz lol.ezí skutečnost a

}rásníkao odtud však také neustálé prahnutí zahrnout objektiwí

svět do tohoto vnitÍního života básníkova.

Tento Halasťrv zápas nrrižeme krolr za krokem sledovat

v jeho tvorbě, která se tak stává svědectvím básnikovy hluboké
vniti.rrí pravdivosti' protože z něho nic nezastírá ani neobclrází.
A směŤoval-li Flalas lc stále širšímu obsáhnutí i společenskélro
světa, jež rryÚstilo v statečnou občanslcou poezii v ridobí Mni.

chova a začátku nacistické okupace, ve sbírce jako je Torzo

naděje, Naše paní Božena Němcová, Lat{ění a v podstatnou

část sbírky V ňadě, je to dolrladem toho, že Halas nebojoval

svúj zírpas nadarnto, do prázrlnao že v době nejtěžší skutečně

1loclrylry zrodily jistotu, skepse víru, tragismus novou ulonu.

ruental i tu:

Jeriom ne strach Jein žírJnj, straclr
takovou fugu nezahrál sárn Setrastian Bar:lr
co rny tu zahrajem
až 1riijde čas až pÍijcle čas

I(ťrri bronzovÝ k ř Václavriv
se včera v noci tŤás
a kníže kopí potěžkal
Myslete na chorál
Malověrní
Mvslete na clrorál

V i r l ě n í  s v ě t u

Zmínili jsnre se již o llalasově tragicltén žir'otIrírrl pocittt'
Ztlitlttina v 1rrr'ní lrásní|rovč vfvojové eta1tě, ve sllír|iáclr Sépic,
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"*iKohout plaší smrt i Tváň, stávri se téměŤ jedinfm zprisobem vi.
dění světa, kterf prostupuje všechna básníkova témata. Jeho
koieny ukazují k první světové válceo k onomu hromadnému
odosobnění lidské osobnosti, které Halas pŤipomíná v několika
}rásních sbírky Sépie a které zejména v básni Mazurské bažiny
srovnáním lidí a zvííat (,,zavšivenci po pŤíkladu svfch vší / do
kŮže země se zahryz|í | '. '. l Mazurslré bažiny podivnfeh žab..)
se objevuje v krajně drast ické podobě:

Lesk]é plody šrapnelri s hoŤkfm jádrem smrti
kďo prosil o tu oceIovou malru
tváŤ mrtvfch prázilná jak palimpsesty
spí v balrnu

Zavšivenci po pŤíkladu svfch vší
do križe země se zahryz|i
nebesa plyny rezavi
setniny zbloudily

Mazurské bažiny podivnfclr žab
lstivá meloďie smrti
bahnem se zďykat
a zpívat pÍíšernf zpěv lásky

Maminko
Maminko

Ilalasovrr tragické virlění světa postupně vede k piehodnocení
téIněĚ všech jevrl. Co vznilrlo v dějinách prrezie radostnfch,
smyslově opojnj'ch veršri inspirovanfch pi.íchodem jara! Také
Halasovy smysly nezristívají netečné k této pÍírodní proměně,
která v človělru proborrzí nrilostnou touhu. Nicméně Halas samu
Iásku prožívá s rizkostí _ i do ní se mu pňiměšují kapky
skepse, pocit pňechodnosti nrilostnfch okamžikťr,,,pošetilfclr
pološtěstí.., kterj.m sice čIověk podléhá, ale |rteré pĎece jen ne.
rnriže prožít s bezvfhradn!'m oddánínl, s trval!.m uspokojením.
A toto vědomí natolik odděluje básníka od onolro chvilkového
prožitku, že nejen pociťuje pŤíchod jara jalro něco nepňátel.
skéhoo ale promítnuto rlo roviny smyslu života i jalro něco
ltlarného, dovršujícího se nakonec zase jen ve zmaru: v kráse
nlladé ženy na|ézá i její vyírstění - ,'i.adu nrar.. chodících ,,drrle
po námč:stí. . :

Kreslí jaro krásu žen

do kÍivek všech piíslibrrostí
clrodím láskou zasažen
jako vždycky do írzkosti

Tavi vítr gněžrrost těl

kreslí něžně jírnku klírra
jaro jsi mrij nepÍítel
bo]í ta a bolí jinír

Každá nosí v sobč,zmat
pošetilfch pološtěstí
Jaká to jen Ťada mar
chodí dole po nárněstí

Není tu nic asketického. Halas má lrlulroce ryvinutou schop.

nost smyslového vnílrání a prožívání skutečnosti. Avšak každ!

takovf ákamžik je zároveii prolnut nedťrvěrou k pouhé empirii,

lr|edá za ní podstatu a smyslo a proto stále s urputnosti chce

jevovou skutečnost demaskovato prodrat se vší vnějškovostí k je.

]ímu jádru. Pro Halase tak nic neexisluje absolrrtně, každ! jcv

si nese v sohě i své popÍení:

Pies štěstí vitlěrrí
tak slepf
pÍes dar slyšení
tak hluchf

Ve větnr list v lásce sám
v tenatech ptrík v dešti zpěv

v rúži červ v naději klaur
v hrdle pláč v slovech krev

Pies štěstí viděni
tak slepy
pÍes dar slyšení
tak hluchf

V tomto pojetí se snad nejv!'razněji uplatřuje dědictví Má.

clroly poezie, ona dialelitičnost pohletlu, lrterá neustále shledá-

vá v kladu jeho zápor' Avšak u Halase navíc se v tonrto pohle.

tlu slučuje zvláštní napětí smyslově konkrétního a alrstraktnilro,
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136] které jin!'In zpúsobenr než u Máchy směiuje k básnické monu.
I mentalizaci, pĚičcmž abstralrtní jako by pňehodnocovalo a na
I ntlvém stupni dávalo novf' srnysl čistě smyslol^.fm dojm m.

Y tr"lzei záhrobi
s pŤísnou něhou padlí jdou
sprinku hladoví

Libuje si v rouhání
vitr |7vizdá na píšťaly kostí
falešně plrr umění

HoŤká clrvíle zániku
divé rrebe jasem leští
žluté lelrky v trávníku

V llalasově netlrivěňe ke smyslovérnu prrznání, v jeho írsilí
proniknout za ně, není ovšem touha po absolutnu' Je to snaha
najít zornf rilrel pro všechny jevy, borl, z nělrož by bylo možno
je vážit a hodnotit. Tímto írhlern se stáví Halasovi v ielro
prvních sbírkáclr smrt:

Nafintěrré jaro l.rrčálovy časc
nafoukané jaro fantiďlo
po fialky marně kde co rlamirltá se
nespollrru to vnadidlo

Neclrci ani slyšet povíclárrí listí
a nechci pít čím krmíš pupeny
jenom ten rrrrij podzim jerrom terr mi zjistí
jak je knotek touhy staženf

Smrt - onen ,,podzirn.. - 11 oc|haluje jaro jako brčálovf
časo Íantidlo, vnadidlo, které clrce ošálit snlysly. Smrt se tai
Halas<lvi stává měiítkem životao i kclyž ne jeho inryslem, V pu.
době vylroupení, vyrístění životní bezperspektivn<lsti rystupujejen ve Starfch ženách. Jinak jsnre i v ranlclr Halasovlch 

-ver..

ších svědky zápasu s ní, hledání jistot, jež by ji pňekonaly.
Sylnboliclry to znázorřuje i název drulré sbírliy I(ohout plaií
Enrrt. A zristane paradtrxenr, že jednou z těclrto hodnot se ÍIa-
lasovi stává i tvorlra, clílo. Avšak toto lrlerlání trvalfch jistot je
zároveř zápasenr za pňekonálrí inlroverze, mučiv ch sebeanalj;z
a za stítle širší ltontalrt se slrutečností. Neznamená to popi.ení
tragickélro vidční, ale jelro pňenesení z nitra na objektivní

svět. odturl ÍIalasovo citlivé vystižení osudu Boženy Němcové,

ocltud pŤíležitostné verše věnované velkfm nrrtvfm z La,Jěni,

odtud konečně i mocné vyslovení mnic]rovské ztady a tragédie

okupace v Torzu naděje i V Íadě. Zfuoveí' s tímto zobjektiv.

nč:ním tváĚí v tváň nesmírnémrr utrpení nalézá Halas i životní

lrlad' elementární životní síly sclropné pi't|rorrat tragirlno v llá.

srr ikovi  i  t ragédi i  nárot lní:

V táborcch utečerrcťr
zirna je a bída
v tálloreclr utečencŮ
je sírm žal

roilička tichí synka lrlítlá
hlaclem se rozplakal

Nic rrerrí žerrě po nicotě
rric není ženč tlo zmaru

1ri.ejede dlaní po životčl
Zas brrde všecko l)ostartr

V tábo.Y.e utečencťr
narodil se synek
v táJroi.e utečencri
vlaje prapor z plínek

zástava věčná trpícího lidtr
ať vlaje dál a pi,es tu všechnrr bídu

Slrlon k nonumentalizaci, jak se projevujc v těclrto verších
i všech ostatníclr z Totzs naděje, nezrodil se však až tatly,
v době pro národ osudné a spolu s rryIrraněnfrni společenskfmi
tématy. Je ukryt od sarrrého počátku v Halasově brísnickém vi.
tlční, v jeho pojetí světao v jeho lryvintrtém smyslu pro tragič.
nost skutečnosti. Neboť tragično odedávna je spjato s patosem'
Ireroizací. U Halase se však snoubí s jeho witŤní cudností, ne.
patetičností' odporem k vnějším gestrim' ke vší siláclrosti. A tak
nronumentalita Halasorry poezie se rodí jaksi bezděčně z básní.
koqy vnitňní pravdivosti, je to niterná nronurnentalita, lyvěra.
jící z dialektiky vidění, z napětí sanrotného, pravdivě pĚedvá-
tlěného básníkova dramatu' A bylaJi tato moÍrumentalizar:e
tragického vidění v Halasov!'ch ran!'clr sbírkách uplatněrra
pňetlevším v rovině introspekčních, pŤírodníclr nebo nanejv!'še
<rbecně litlskj'clr t rrlat (Staré ženy), neměla rnožnost svého
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"'iplného rozvinutí; protože však pravdivě žita, nabyla na ričin.
nosti a stala se zjevnou, jakmile se setkala s velkÝm tématenl
rrÁrrldního osudrt.

P o e t i k a

Jedním ze zák]adních rysrl Halasovy poezie, srlružujícím lro
s celou jelro básnickou generací, je využivání obrazného pojne.
nování _ kult metafory. Ona tvoií pŤímo osu Halasovy poe.
zie; piečasto však, jak již upozornil jeden kritik, pňedstavují
Halasory verše vlastně mno}rostranné obrazné rozvinutí strolré.
ho námětun obyr)ejně jednoslovně vyjrídŤenéIro v názvu lrrísně,
jeho znázorně'lí a upiesnění. Tak je tomrr napi.íklarl v lrásni
Iilid:

V hloubce očí Atlarrticly s1rí
mapu obličeje mtll bys znát
s|zy vzáené perly IQeopat 'iny

lrleďte 6po1ykat

Vrásky něžná kostra tlícílro listrr
síto jímž vytéká života voda živí
ztvrdlé líčidlo b;fvalfclr excerrtrik&
rakev červotočivír

Žebr ácké lrole vzpominek
.smějte se at'nám nerrí zima
netfucme manlč) na }rránv let
je to harrba

Bríseř, která je hoňkou v1|zvou ke statečnosti, ke klidu tváňí
v' tvÁň smrtin obsahuje ve druhé sloce pro Halase pŤíznarln!'
sled pŤirovnání, paralelně pňiňazujících k pťrvodnímu vfznamrr
hnetl několik pÍedstav. Mezi oběma členy pĎirovnání je navá.
záno dvojí spojení. Pňedevším rriznosměrné rfhy vrásek vyvtl.
lávají jednou pĚedstavu kostry listu, podruhé sita, potĚetí vf.
stupkťr líčidelo která ztvrdla, a nakonec i rakve zrfhované čer.
voto(]i. Zároveli však i írvodní vlastní pojmenovánío slovo vráskyo
stává se v kontextu básně vlastně také obraznj'm pojmenovánírrr
(metonymií), nalrrazující v!'znam stárnutí, směŤování k srnrri.
Odtud v pňíměrech kostra tlícího listu, síto, jímž vytéká života
l'oda živá, ztvrdlé líčidlo blvalfch excentrikri - až k pňetlstavě,
která nejplněji vyjadÍuje onen pňenesen! vyznam sl<lva vrrísky:
raLev tYervotrrčivá - srrrrt. A zase tyto pňí-.'.y, zejni'na Iel zÁ.

věrečnj', nacházeji své vlastní vztahy k samotnému názvu lrásně

Klid (klid je smrt a tu je tĚeba očekávat bez b6zné, mužně).

Celá strofa se tak stává rozvinutym obraznj'm pojmenovánínr,

upňesůujícím pŤedstavu nánětu. Stojíme u typicltého rysu Ha-

lasoly poezie. Na rozdíl od tvorby jeho básniclrfch drulrri ne.

tvoií podstatu Halasovy lyriky volnf' sled metafor, asociativně

vyvolávajicí z jedné druhrru, navazující stále nové vj.znamové

souvislosti a vtahující piekvapivě do básně stále nové stránky

skutečnosti. Jeho básně jsou pÍísně a ůsporně koncipovan! ce.

lek, v něnrž není místo pro hru pÍedstav a pro improvizaci'

Halas vždy tíhl od extenzity k intenzitě, od dynamičnosti ke

Etatičnosti. odtud napňiklad básnílrova záliba v pŤirovnáních,

těžkopádnějších a statičtějších než metafora. Ale i tam' kde Ha.

las pracuje s metaforou, nabfvá tato metafora často funkce
pňirovnání. Halas z nic|r tvoií celé sledy, které nejčastěji roz.

vádějí a z mnoha stran osvětluji vlznam vj'chozího pňedmětu

pňirovnání. Zvlášt' patrné je to v básni Staré ženy, která se té.

měÍ celá sklrídá z Ťetězce pňirovnání, vyvolanj'ch jedinfm kon.

krétem. Forma litanie pak ještě zvlrazíruje tento kompozični
pr inc ip:

vy tváŤe staryr:lr žen
s clonou minula tak těžce visící
jen križi odhrr-rte a je to sllrrt
vy tváŤe staryclr žen

osiky bezlisté
monstrance nepozdvilrované
mozaiky strastí
delty slzí
rnasky pošinuté
pohÍebiště írsměvú
lrerďďiko bez vysvětlení
scvrklá jablka poznání

1-rlástve vybrané
zírpisy pomíjejícnosti

Jakkoli jsou tato pi.irovnání svj'mi vyznamy neobyrlejně bo.
lratá, míňí všechna k jednomu cíli: vyr'olat atmosféru bezírtěš.
lrého stáňí. Stejně jako tváŤe apostrofuje llalas i oči, ruce, vla-
sy, klíny starfch žen a rozvijí jejich clraralrteristiku cel!m věrr
cem pňirovnání. A i tu se olljevuje pňiznačnf jev: Halas v
slrlon k nronumentalitě, jenž je zde vyvoláván jeclnak strolrou
litanickou stavbou, jednak prutlkou intenzitou pňíměrú.

Jestliže sám krr]t metafory spojoval Halase s jelro generací,
palr vlastní ráz létr-l me|afory hrr již orllišrrjeo je halasovsky zcela

|"n



"'losobitÝ'. Není ani tak založen na piekvapivéln spojení odleh.
lfch oblastí jako na írsili o intenzitu ričinu, jíž se dosahuje
pňedevším spojením prudce naléhav ch smyslovj'ch vjemri s ab.
strakci a otllrul<rvárrím vnitňní protiklatlnosti jev&. Takto vznik.
lé napětí, jistá vnitŤní dramatičnost Halasory metafory stává se
také protiváhou vnější statičnosti těchto veršri, vyvolané potla.
čením slovesa a tvoiením shlukri substantiv (černá tráva ticha
saranče slov ji sžírají; žluť čepiček prstri minrikry snivosti).
Qbě stránky pak podstatně pÍispívají k vnitňně cudné, írsporrrč:
utváŤené monumentalitě této poezie.

Jí však slouží i struktura verše, i jazykové prostŤedky.
I když v někter ch obdobích, zejména ve TváŤi, snlčioval FIa.
lasťrv verš k písřovostio jeho podstata je právě opačná. Spíše
než k melodii směiuje k jejímu rozdrobení l)rostĚednictvin
rytmickfch nepravidelností a rf'movf'ch násilností. Pí.itorn však
}Ialasriv verš zristává zvukově vfraznyrn, jeho vf'raznost však
spočívá na disonanci, strílém rozrrršovÍní rrrelodičnosli a n:t
zvukorrfclr hňíčlrách :

N'oc troubí .1.a má tniir
Noc troubí Ta tma má

Ilezem z|atf,m žtána
vrtí se ve spánku
pak modrfm koůŮ:rr rána
rlá čabrak červánkri

f)en troubí Já to slurrce srrírn
Den troubí ModŤí draci spí

Jsou žíly tvé zlatť'Iro krrlužkovíní
má lásko čadící
pies lrlínu ještě až pÍijde věčrré spaní
tě tisknu v kostnici

Noc troubí Ta má tma
Noc troubí .fa tma má

P<ldobně se to má i s }Ialasovym jazykem. Je]ro věta není
Ilovorově plynulá, je pňer!'vaná a vyznačuje se často konstruo.
van<lu syntaxí. Básník se obrací se zálibou k neologisrnrim a
arc}raismrim' Také ona vlrazně pÍispívá k patetickému rázu
Flalasovy poezie, dosti neobvylclému v soudobé lyrice. Pňit<lm
však v ní neclrybí ani její protilehlf p6l - takňka naturalistic.
ká lropie hovorovélro jazylra. Poprvé se objevila v básni f)ělni.
ce ve chvíli reprodukce írtržl<ťr vnitňni|ro rnonologu dě|nic:

Yych'ázite z domu
a v h]avě se vám horrí
Zasrná ten kluk podrážky pryč
Všeclrno na těch fakaneclr jen htlilí

Co jen mám veěer vaŤit

Jestlipak ten múj ďostane kolrečně prác.i

I(rlepak se ta holka včera totrlala
Už, zas brrde činže
Co to jen mají s tou vá]lrou

Taková je vaše samomluva
a ien z tak rnála myšlenek složerra je

velikost vašich životú

Nejprrzoruhodnčjší je, že tyto tiryvlry hovorové Ěeěi, ja|ro

jinde zasc llalasova lronstruovaná věta, mají rovněž za cíl vy.
jádÍit co nejprostěji a nejsrozumitelněji velikost života dělnic,

čili se opět stávají nástrojerrr monumentalizace. Později pak'

zejméta v posmŤtně vydané poslední Halasově sbírce A co?'

staly se írryvky lrovorové Íeči spolu s prvky obecné češtiny jed.

nou ze základních složek jazylrové vj'stavby veršri sbírky (po.

dobně jako pÍísloví, lidová rčení, dětská Íílradla v Ladění).

Uplatřují se ve zvláštní symbi ze a zároveř kontrastu k Hala.

solrr strojenému jazyku, k experimentátorství se slovy, v němž

opět ožívají neologismy, slovní deformace, ale i nattrralisticky

clrsná pojmenování.

I{alasrrva poczie není líbiváo nepatňí k té' která hned po
prvnínr pňečtení strhne čtenáňe. Je však tňeba proniknout její

složitou metaforiclrou i jazykovou vj'stavbou, porozumět někte.
rlm jejím ristňedním motivrim' at' je to problém srnrti, víry,
poezie nebo i dětstvío kter!' rorzrěž pňichází často ke slovrr a
kterf. nezÍídka vyr stá až v symbol prvotní blaženostio neporu.
šené čistoty - abychom od|rryli utajené nebo nejasné stránky
Halasoly poezieo odlralili její privaby a tak si pňiblížili Halasriv
nyšlenlrovj'i básnickf'svět, pochopili cele i snrysl jeho lidské.
lro a olrčanského zá1lasu.

I'n'



l 42 I  KÁ INÁR
I
I

T y p  b á s n ě

Svou Jlrvotinu Pňíběhy a menší básně (l040) r'ydal Josef
Kainar v edici První knížlryn kterou ňídil u nakladatele
V' Petra Františck Halas. Halas však nebyl mladj'm l(ainaro.
vfm veršťrm jen kmotrem, byl i KainarovÍm učitelem 3 poezie
žár]ného básníka - s vyjimkou Majakovského v pŤípadě Veliké
lásky - nekolíkovala I(ainarovu tv rčí cestu v takové míňe.
l.ako právě poezie Halasova. Na druhé straně nebyl ovšem
I(ainar jen trpnj'm Halasovj'm žáčkem nebo clokonce napodo.
bitclem; Kainar halasovskou tradici rozvijel i pietváiel, takže
v ní tkvěl jako její osobiqÍ piedstavitel, ale zároveř ji _ svjm
nczaměnitelnj'm vkladem - piesahoval.

Halas nepsal básně.pásma, mnohotematické a polyfonní sklarl.
by zrlrirazněně smyslového zálrladu, jaké čteIrre tňebas v dílo
Nezvalově. Halasovu báseř jde clrarakterizovat spíše jako bá.
seř.obraz, ritvar vykuklující se z jediné základní metaiory, in.
tenzilrrrí a analytick , zauzlující konkrétní s abstraktním. Také
I(ainar píše _ od začátkrr do dneška - v podstatě básně.obra.
;y. Toto pojmenování se hodí nejen na t''.ti;t.e celky o rlr.orr
tňech slokách. Í rozsáhlejší l(ainarovy skladby bj'vají osnovány
na zmíněném principu; napŤíklad dnes už klasickou báseĚ Vv.
rpávač, zaňazenou do sbírky Nové mythy, založil auror vlastně
na jediném základním ohrazu básnika.vycpár,ače:

Nočni hodiny
Čisté a kŤehké
.Iako listy spáleného dopisrl
I(tery dosud uchoval si tvar

To co spí dychá tak opatrně
Spát znamená octnouti se v dobré společnosti
Je to dobry stav ale tak trochu trapny
I(rlyž tlatYí nrozek

Á v této krásné r]isté rročni dol-rě
Usedá pan vycpávač k své práci

Některé nožíky sc podolrají rybím čelistem
Některé jsou zase jako bolest
Bolest napÍíklad Setkání
Jiné se neclají pochopit
Á]e trrrou na špičce jazyka

Některé jsou jaktl žerukf smíclr
Ptačí stiir'ka jsou obalena mazem
Maz ie otirán o slilerrěnou clestičhu
Vytrhává se
Dvěma prsty se vytrlrává
občas něco kŤuprre v dlani

Mezitírrr poslorrclrá zdola
Jak někdo za někym volá Co rlerrí rozrrmět
Už si nevybere nejtenčí větev
Aby se na ní dal ko]ébat tlukotem
Svélro malinkélro srdce
V IrezvětÍí

Vzali nru život
A r'1.cpávač
'.ferr vzal mu také srnrt

Už nikdy rrebude lroí.eti vc větl.tt

Á píši l i  svou l )áseĎ.. .
V-vcpávánr-li neznámélro 1rtáka . . .

Trfzeř života a nadto lralasovsky trf'zrrivá pochyba o smyslrr

tvrirčího a|ttu, jenž samou svou povahott proměřuje zázrak lirl.

ského ridělu v ňadu slovních znakri, je v podstatě lryslovena
dvěma závěrečnfmi verši, jež dohromady skládají onu jedinou

určující a Íídící metaforu v básni a dávají tak klíč k jejímu

pochopení. Z tohoto hlediska celá skladba není vlastně ničím
jinj'm než rozvinuť!'m vj'kladem této metafory, do níž všecky

ostatní obrazy směiují jako do svého ťrběžníku. Běžn1f poňádek

viicí je však pňitom pĚevrácen: základní metafora není posta.
vena do čela a pak obměiiována, nfbrž je rafinovaně určena
za pointu básně (nebo za její pointované postskriptum), takže
jednoduclré sdělení o jakémsi rycpávači, jež pointě pÍedchází
a vzbuzuje prostou zvědavost, se teprve pointorr zvj'znamůuje
a rozehrává se náhle clo netušeného počtu now!'ch vyznam na.
yliat!'ch mezi oba p6ly jediného obrazného podobenství. Vzato
čistě technickyo spočívá w!'horla takového stavebného principu
v tom, že i u rozlehlj'cb skladeb jc možno closáhnout vÍ'zna.
rrrově platné hutnosti a sevÍenosti'

.Iak už sama citovaná báseř Vyt:pávač sdostatek naznači|a'
ntivá I(ainarova báseĚ.obraz jeden rys, kterj' ji pr1vodnímu ha..|asovskémrr 

vfchodisku vzdaluie a kterf už zároveř vytváĚí jed.
nrr ze záruk její svébytnosti' Tímto všud1piítomnym rysem je

I'n'
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I
její pží,bělntlo.sr' Tak se l(ainar.ova poezie ocilá v pomezné
oblasti mezi lyrikou a epilrou, v oblasti ve 20. stoleti rozsáhlejší
než kdykoliv pŤcdtím. Dnes rrž ovšenr neexistrrjc ',čistá.. veršo.
vaná epika jako rlňív, její funkco pŤevzala pr6za. Všecky no.
vější polcusy obrodit vypravěčskf epickf verš vypracovanÝ
19' stoletim ztroskotaly' takže nejepiětější rleskou poezií jsou
dnes vlastně skladby typu Erubínovy Proměny a Romance pro
kňídlovku, Holanovy Terezky Planetové a Noci s Hanletenr,
Mikuláškova f)rašivce a Vyvolavače, Pňiclalory Snrrti na ostrově,
a v cizí poezii slrladby talrového Robinsona Jefferse. Tyto
slrladby ni|rdy nepostrádají dva znaky, které činí epiku epikou:
jednak jsou zaklesnuty do upljvajícího času' jednak lryprávějí
pŤíběh' z jehož rolí ie básník vyňazen. Ale tyto epické znaky
koexistuji vždy s lyrikou: je to nakonec vždycky básnik, kdo
6e stává nejvlastnějším alrtérem své poezie, a epické plynulí je
vystňídáno intenzílrrím trváním, spočinutím. L;'ričnost crvšem
neznamená tolik co autorská su|rjektivita: ta jc v díle pňítorn.
na vždy, pokud by knihu (v tomto piípadě tzv. strojov para-
poczie) nenapsal saInočinn;f počítaě.

V I(ainarovfch básních.pňíbězích stojí lyrika a epilra často
vedle sebe, nesloučeně: šev mezi uplfváním v čase a utkvěním
v okamžilrrr, mezi autorovj'm odstupem od tématrr a naopak
jeho piítomností v piíběhu bfvá znatelnf _ I(ainar se vždy
nějak dostaví do básně, obyčejně v pointě, ale pí.itom dbá na
to, aby jeho pĚiclrod byl po královsl<ém zprisobu patrn'':

I(lič byl těžk jak halapaťtna'
clíra do zámLu, ta zela,
vichÍici se nabízela,
zaskuč, dralrá,
zaskuhrej si,
za mnou neni žácJn! donla,
nrám jeo všeclrny, pohromadě,
v zděnf jámě, v jámě lásky,
poslušnosti, posloupnostio
zlata, početí, a kostí,
mám je v hrst i  z l fho |rovu'
Za..ltuč si,
a zazpívej si.
Át '  se sanr i  sebe zděsí.

l)neska talr napevno už
dveŤe nedělají.

ono se chodí
mnohem častěji
sem a zas tam,
ialr v řákj'm baletrr.
V rlonlácnostech llejvá spiše

po lnartrince, co se rrěkde
trajdá,

|o 

.'"o"'' co se lrypaňil.

Ještě slrrz nás chodí
starf' dědek,

chŤestí od klíčri,
ještě slrrz nás chodí

star dědeL,
chňestí od revmao
s duší v cizím zámku zuŤící
šoulá se noční ulicí
a nadává a nadává,
protože v noci ,

v noci usnout nesmí
a pies den nedovedc.

Ten stary dědek,
to jsem já.

Svědomí vašich
zlostnj, abécédé.

prúvan' lb. Dueže ze sb' Lazar a písefi,l

PĚíběhovost je etáIj'm znakerrr I(ainarovy poezie; to však
ještě neznamená, že by ji vždyclty vx'volávala táž pňíčina a že
by vždycky byla téže intenzity. I(ainarovy pĚíběhy jsou takové'
jakf je v daném okamžilru sám básník, totiž jeho vidění světa,
.ielro vztah ke skutečnosti, jeho program. Sorrvislost mezi Kaina.
rovj'm ideovj'm záměrem a pÍíběhovou podoborr jeho básní je
nejpatrnější z lrázyŮ' jelro elruhé a tňetí lrnížky' V clruhé, která
se jmenuje osudyo je osud pŤedně synonymen pro pňíběh;
piitom však právě takovou formu záměrně zvolil básník, které.
ho na zaěátku války drtivj' tlak společenskych' básnickfch
i osobních potlmínek pňivecll k víÍe v hrozivou deterrninaci člo.
věka osudenr - osudern v nejrriznějších pievlecích a pod nej.
rriznějšími jmény. Podobně je tornu i s nadpisem tĚetí l(aina.
rovy sbírlry Nové mythy. Mythus znamená pŤedevším tolik co
bái, tedy írtvar svou podstatou opět pňíběhovf. Avšak zároveř
rryvolal tuto formu tehdejší l(ainarriv básnickf program, kter!'
lro s několika jinfmi spisovateli a vf'tvarníky spojil do Skupi.
ny 42: upÍen na všednodenní skutečnost, strojově rytmovanorr
hlavně mechanismem velkoměstské civilizace, chtět ji l(ainar
rnyt;zovat (historické pŤiÍadit I< věčnému)o aby ii lrymanil
z její atoInizace a zbavil prclravé pňechodnosti. Jin1f pňíklad
poskytrrje sbírlia Českj'sen, kde četné l(ainarovy básrrě.pŤíbrlhy
už nesouvisejí s pťograrrrem vyhraněnt! urrrěleclré skupiny, n;f|rrž

l'"

Hrobník snínrá kloborrk
z ricty k svému díIu,
rlojat hladí zrakenr
kÍíže že|ezné.
I(aždf pod tím slroněí,
klid si pod tím najde.
.lm6na rodu dbali
platí pozristalí
za něj nálezne.

Mrzuté je na tom
|rolé pomyšlení,
že kdy trouba sorrdrr
všechno zburcuje,
že jak bŤíška |rytar
puknou ryto hroby.
IIle, hrobník sc zlobí.

Iloi.k! jako kaštan
zajde za thuje.

Panebože, dopÍej
nulě, jenž rná rád lidi,
aby hlídal rov mrij
andé| z že|eza.
Má to svoji váhu,
i |<dyž ItŤídla to má.
Takov! 'hrob těžko,
těžlro vyhňezáo
a kdo se má dívato
jak by dobrf hrobnik
nad svj'm díleIn v trosliáclr
vztelrem oněměl?
Ách' já vím, co jc to.
Já též jedné noci
rrrísto svého srdce
hoňkj' lraštan měl.

|b. Žcleznf anilěI ze sb. osuď'yl



'"is tendencemi vládrroucí krrlturni ptlIitiky. Pňeclně trr llyl dobrrr{
historismus, l.ter'' se v knize zrcarllil četnj'mi exkurzemi do
dějin právě v podobě veršovanf'ch udá|ostí (napňíklad hnerl
dlouhá titulní báseř ilustruje veršem česlré dějiny v několika
jejich risecich od časri pohanskj'ch pňemyslovsk clr knížat až
po léta druhé světové války). A pak silná vlna folklorismu
pňivedla l(ainara (vždy ostatně klasickou prostotou a melodič.
ností lidové poezie zaujatého) k ňadě písní, at'rázu lrantátového
nebo baladického nebo vylehčeně estrádního; ale vždy v nich
autor zpíval o nějaké události - vždyť právě folkl r mohl
konzervovat tradici epické poezie právě proto, že sám pňedsta.
vuje něco dožívajícího, v minulosti rrstrnulélro'

PŤíběhovost Kainarovy poezie má tedy rozličné koňeny; pŤí.
tomná je však neustále.

Z  á k | a r l n i  z n a  l r y  r n e t o d  y

Piedsudkú o poezii je pňemnoho a všecky mají tulrj' život.
Vycházejí zpravidla z pevné a pžitom hodně konr,enční pňed-
6ta!T o tom, že básnictví má pro člověka vytváŤet a uchovávat
Ťíši krásna, a že básníkovi se proto jako slavíkovi mají z hrdla
linout krásné písně. Tato pŤedstava bfvá nejčastěji vyslovována
negativně' jalro omezení: To a to se s poezií neslučuje' Celé
motivické, myšlenkové, jazykové a jiné sféry jsorr tak vyhlašo'
vány za tabu. Jako by majitelé pÍedsudkfr zapomněli, že na
nich a ne na básnících je pňizpŮsobit se svému partnerovi. Ri-
ziko podstupuji obě strany, ale je na uváženou' čí riziko je
vlastně r'ětši: zda básníkovo, kterj na získání čtenáňe sází sám
osud své básnické existence, nebo čtenáŤovo, kterÍ' 6e pouze
vzdává něčeho, co ještě ani neměl, a mriže se bez námahy ,oobo.
hacovatoo jinde, tiebas v oblasti spotňebních statk .

Najde se jistě dost čtenáňri l(ainarova Vycpávače, jimž verše
o mazu' ktery obaluje ptačí stňívka' budou pÍipadat jako poe.
ticky nevhorlné, ba nepiípustné, protože nevzbuzují žádnou li.
bost. (Co kdyby však raději zkusili posoudit funkci těchto veršri
v cellru básně?) To je vrlbec základní rys l(ainarovy poezie' že
nevzbuzuje libost, nebo ňečeno vyostňeněji: že vzbuzuje neli.
bost - ráda činí ošklivé pňeclmětenr básněo Inluvi o nepňijem.
nfch věcech, provokuje, ironizuje, posnrívá se. Básníkúv vztah
ke světu je svou podstatou hodnotící _ a proto pernanentně
kritickf .

Autor se snaží, aby tomuto základnimu zaměňení jelro poe.
zie, k němuž patňí i programová negace lronvenčnich pňedstav
o povinnostech a írlrolech básnictví, co nejvíc pŤiléhala i struk.
tura jeho poezie, a to ve všech svj'ch složkách. Vftky vrhané
na autoro!'tl adresu se proto nemusejí vždycky tlkat jen o,svato.
krádežnj'ch.. motivú' nfbrž i jinlclr prvkri, tÍebas užitého ma.
teriálu - jazyka' Napi.ílrlad o básníclr z l(ainarovy sbirlry Lazar

a píseii jsem slyšel prolrlásit lrategoriclry jednu učitelltu: ,.Ni- |1at
krly bych je nenechala recitovat své žákyloo Co ji tak pobou- |
iilo? Pobouňilo ji to, že v nich l(ainar na jazyk své poezie na. l

rouboval větvičku obecné češtiny.

Už zv].ádnlu| zemskou tíhu,
m]áďenec!
S rukama v kapsách

l)o světě se klátí,
a propasti jsou pro něj ěirej lrec'
že naučil se vribec nepadati.

|z b. Iak! to s ním bylol

Skutečně: nejsou spisovné tvary zv|ádnu| a čirej, u substan-
tiva hec čteme ve slovníItu poznámkrr, že jde o expresívní vj'-
raz o|:ecné češtiny, a ostatně i pňedložkové vazbé pro něj po-
daňilo se do chrámu a tlltze spisovnélro jazyka proniknout te.
pn'e n1'rrí. Rovněž stavba obou vět není nilrterak ,,piedpisová..,
stačí piihlédnout Ite zprisobu, jímž je vyjádĚen vztah poslední.
ho verše k pŤedchozímu. Ale zároveř si všimněme, že l(ainar
v daném ohlerlu nevyužil, zŤejnrě vědoměo všech možností: mohl
napsat sou' lrdyž už o lrousek dál psal dyž nísto když a esJí
místo jestli _ ale napsal jsou; a užil také infinitivní podobu
na -tí (nepadatj), i ve spisorném jazyce už zastaralou. I(ainar
tedy zŤetelně nemínil dosadit obecnou češtinu do funkce básnic.
lrého jazyka, chtěl jen rryzkoušet zásadně její nosnost a použi.
telnost pro určité záměry (jako si to pŤed ním, zase pro sebe,
rryzkoušeli Halas' I(oláÍ a jiní). Báseii se jistě nepíše proto,
aby sloužila za prostĚedek jazykové vj'chovy - obrozenslté časy
jsou už pÍece dávno tytam. Ale tak to jistě nemyslela ani na.
mítajíci učitelka. Měla spíše pocit nepatňičnosti: nerfmoval se
jí ustálenÝ ideál jazyka básnického díla s lronkrétní l(ainaro.
vou Ěeči, o,stiíknutou.. prvlry obecné češtiny. opakoval se u ní
zňejně obdobn otňes, jakj. pŤed sto lety prožili čtenáŤi veršú
NerudovÝ'ch, ktery měl tu ''strašnou odvahuo že vzal slova z uli.
ce, nemytá a nečesaná, jak je zastihl, a učinil z nich posly věč.
nosti.. (F. X. Šalda). I dnes vyhor'ují nětrdy veÍejné pňedstavě
jazyka opravdu ,,básnickébo.. daleko vic tÍebas tyto verše Jaro-
s lava Vrchl ic l rého: , , . . .  pod sněhem kmen hol j 'dňímá / v delší
z imy fuše: /  k nánr se rubáš dlouhj ' ,  bí lÝ /  stejně chÝlí. . .  /  Ne.
nriže to ani jinak b!ti, stará lrrušeloo, tedy l'erše s četnymi in.
verzemio neologismy a ještě jinfmi nápaclnymi znalry poeticlrého
jazyka. Dá se jistě oprárrrrěně namítnout' že jalr l(ainarovo, tak
Vrclrliclrého odchf'lení od spisovné normy má shodnorr ozvlášt.
tiující funlici: napětí mezi spisovnjm a nespisovnfm, popňípadě
*peciálně poetic|< m jazykovj'm plánem je součástí esteticI(é
hodnoty básně. PÍesto je však nepoclrybné, že jde vlastně o pňí.



'*ipady rŮzného Ěár lu: v pÍí1la.|  Vrc l r l i r : l ié|r l l  se jaz1,| .  zr 'Ý lučiír l"
va|, tvoÍila 6e slova' tvary a vazlly nepoužitelnti jintle než
v poezii, zatímco v piíparlě l(ainarově je básniclrÝ jazylr právě

naopak pŤipoutáván k té nejběžnější, rnluvené, pouliční Ťeči.
(Nejzazším pŤípadem této tendence uplatněné v českém jazyko-

vérn materiálu jsou patrně IIoÍ.ejšiho pňeklady Rictusovj'clr
argoticklch básní.) oč tedy šIo I(ainarovi? I(ainar chtěl zrušit
onu z hlediska poezie ustálenou hranici rnezi jazylrem spisov.
nym a hovorovjm (popňípadě obecnou češtinou), chtěl zrušit
platnost běžně uzrrávanyích rovnic jazyk spisovnj' : jazyk pro

poezii, jazyk lrovorovy : jazyk pro život. Chtěl básnickf jazyk

odpoetizovat a tím jej jak obohatit (pňílivem vyraziva stojícího
za branami spisorrrré češtiny), tak zdemokratizovat (pňiblížit jej

rrtltrvené ňeči nojširších čtenáňs|< ch l'rstev) - v tomto vyššínr

slova smyslu je tetly Kainarúv pokus - jako lraždj' experiment

oprávněně drastick;f a pro svri; zprisob zaujatf _ naprostrl

funkční. Na lrysvětlenou tĎeba doclat, že ono obohacení netkvělo
jen v početnírn zmnožení běžnfclr jazykovyrdr prostŤedkri

o obecně česlrá slova, koncovlryo vazby atd. - víc ncž na pros-
tém rozšíÍení určité zásoby zá|eži na frrn|rčním využívání roz.
rlílnosti mezi jednotliv"fmi jazykovfmi rovinami. Ve sbírce
Moje hltres (v básni Blues o l<rálovně I(leopatÍe) r]teme z da.
ného lrlediska pozoru|rodnj'verš: ',Znárne ji kažclej l(ažrly si ji

stvoÍí... obecnj' a spisovnj, tvar téhož slovao položeny nápadnčl
hned verlle sebe, sugerují s nraxinráIní írsporností rozdílnf v!.
znam obou kontextrio v nichž ".c olrě slrodná slova r,yslrytují.

,,Kažr|ej,, tu odkazuje na oblast nevylriravé mrržské empirie' je

to Íamiliární stlělení samozňejmosti; ,,každj,,, od|<azuje na ňiši
irleálri (spisovnf tr'ar se váže na slovo vznešeného obsahu ,,stvo-
í.i.., a posl ze i na linižní pŤechodníkovou vazbu v clalším velr.
ši), je to spíše s,|avnostně vyslovené piání nebo také postulát.
I zmíněná rlemo|<ratizacc pŤesálr|a čistě jazykové hrirnice a stala
se prostňedníkem určitého Kainarova postojc, totiž jeho zvlášt.
ního vztalrtr lr ple|rejsliílnrtr světu, lrterj' Irrr rlrážrlí, pŤitahltje

i orlprrzujc' a rra jelrož jirzyk rrrrrsí 1li.istoupit, clrce.li s rrírn na-
vázat |rontakt:

Znárne ji kažclej Jak si jerr tak hoví
Na lehounkym sofa
Nohy liány
S malinkou a skoro 1rtačí lrlar.rlrr
V těžkfm česu
Pod palácem hroši s klax rrarrra
Na egyptsk;fm nebi propálcny lrvčzt|y
Na egyptskym nebi
Moclrozelenym
Rtrclf Zlaty hvčzdy čcrrr clr mágťl

Z lalúčkri jí visí
I(ruhy dva Z niclr kažďy zavirá
Co pŤítomny je Co nás minulo
Pr&rněrnej mužskej kažrlej z rnás ji zná
I(ďyž je jí nejblíž rra lťržku
I{dyž|lez ní rrsíná
Prfimč:nrej mužskcj kažclej si ji stvorí
Nedá to práci l(outek za orclrestrerrr
Pár deci geTnzy A pár šluk z rlějirr
A je Kleopatra

že pan Hrťrza Vrclrní
Pi.iclrází s poselstvínr Nil stoupri
Ale lriftek nerrí
Nevětranej vztlucll se 1rlazí

z pÍedsíně
až k jejím kotníkrirn

l :  b,  B lues o kr lotn i:  N. leopat ie l

Vraťnre se vša|i na zat]átek kapitoly. Vyi.ízli jsnre tattt z je.

r.liné I(ainarovy lrásně čtvereček šesti verš& a vširnli jsrne si
jt:jidr jediné (jazyliové) stránky - ale pňece i tak jsnre už na.
r.azili rra nčllrolik podstatnj'ch a osobit!'ch znakri l(ainarovy
poezie vťrbec. Piipomer'rme pŤedevším onu snalru po depoetizaci
lirisniclrého jazylra, ktcrá odkazuje k obecnější autorově vrili po

rltl1iterátštění poezie a k zaujetí zcela lronlirétního životnílro

I)()stoje. Takov!.ch od. nclro ile. je v l(ainarově tvorbě mno}ro
a jsou tlrisledltem základnílro rysu jeho nretody' totiž kritické]to
pž'ehotlnocoxání. I(ainar rebeluje proti krunÝŤ m, do niclrž jsorr

rravlečeni lidé i jejich nlyšIení i věci kolern niclr. Svjrni orl.
r.rrší bírsník lrranice, kter'é lidé svfm zpohodlnělf'm, zvyky a lron.
r'errcenri ovlírclan1|.m včdonrím pŤiňkli jevŮm a v nichž se jinl
jt:vy zdají jedině bft v poňáclltu. l(reslí novou mapu věcí krr.
|r.nr nás a rrašelro místa v jejiclr stiedu: praadiuější mapu. Sta.
r.elrnfrrr pňedpolcladem tohoto pŤelrodnocování stává se pak
rr I(ainara často doojpl lrot:osÍ jeho básní, ať už nánrětováo ať
irleová, at' jazyková, at've všeclr rovináclr dolrromady. Existuje
rtapětí lnezi spisovnotr normoll a obecnou t:eštinou, a právě
z to}roto napětí nrezi oběnra jazykov!'mi plány vytvoŤil l(ainar
r' lrÍrsníclr r,azara a písně a p<ltom sbír.ky Moje lllues novou
ltr l t lnolu v rovině básrr ickélro jazyka.

Abyclrour však postoupi]i <r tlalší kroL' nlrrsíure se orl1routat
rltl htstlry <'itovarr!tlr veršťr a pí.ejít k trrrltrr ktlntexlu , r' né|nŽ
| , y l y . , ' y i i á r y .

l'*



"oiMalirrk'ej čIověk paďá zas a zas.
Ta zentě matičkao
jak ta s nírn nak]ádá!
Von padá na nosík,
von padá na zád'a,
von paďá o styblo,
von paďá o kaluže.
I(terÝmžto padáním
se proměĎuje v muže.

Vyroste z košilky
a škobrtne jen ziídka.
To dyž lro ošidí ta lasička, ta Liďka,
nějakej pÍechoďník
anebo panák líhu.
Už zvládnu] zemskou tíhu"
mláďenec!
S rukama v kapsách
po světě se klátí,
a propasti jsou pro něj čirej hec'
že naučil se vribec nepadati.

No ale právě dyž to nejlíp umí,
dyž nolry nehlídá
a v lrlavince mu zněj
vznešeny myšlenky
jak iiáky lrvězdnf splavy,
najde se kamínek,
najde se beznaděj,
zašeptá horečka,
či suchf stfblo trávy,
von paďne, a už nevstane.
Trošku se zaprášilo.

A velkej bude světa soudo
esli směI taklrle upaclnout
a jakf to s ním bylo.

lb. ]okÍ to s ním bylo|

'Jakf' je smysl této všední básně?.. mriže se čtenáň zeptat ci-
tátem z jiné l(ainarovy skladby. I(ainar zde demaslruje - po-
rnocí pííběhu - jednrr ze suverénních a piitom falešnlch lid.

skfch jistot, která vzniká z ledabylého, podcenivého, iluzívního
vztahu ke světu; a činí to tak, že obrazltě píehod'nocuje známy

fyzi|cální zákon o zernské pňitažlivosti, vytváňeje tírn v básni
dt'ojí motivick! pl tz jde koneckoncú o dr.ojí pád. Člověk se

už v nej tlejším dětství naučí chodit, a to tak, Že ,,zv|ádne
zemskou tíhu..' Ale k jehcl pádu mriže dojít i prlsobením záko.
na jiné ještě pňitažlivosti: i ten, kdo se naučil chodit tak bri.

lantně, že sleze každou pŤírodní propast' mriže ještě do nějaké
spadnout - fyzicky i lidsky. Demaskuje.li l(ainar hrdinu, jemuž

je všecko na světě jasnÓ, bez rozpor a problémrlo kterf

nemá špetktr odpovědn<lsti za sebe a tím méně za svět, a kterf
si proto také na první skutečné pŤekážce srazí hlavu nebo sám
vezme životo pak jej zároveii odmítá a soudí. od negace, která
zaviĎuje ě,ast! bulailicky pňídech celého pi.íbělru, jde tedy I(ai.
rrar ke kladu - neboť padlf hrdina nenrťrže bf't posuzován

rrež wáňi v tváň nějaké pozitivní hodnotě. Je tedy I(ainarova
poezie nesena |unkcí kritickou a z rooeíL očistnou - skoro se
dá ňíci' že čínr je kritika intenzívnější, tím je i lratarze nalé.
havějši; u básněna je jelro poezie do velké míry k tomuo aby
vyváděla ze tmy do světla - lím se dá vysvětlit tak časté na.
bádavé, moralizujícío poučné (ba osvětáŤské) vyznění, onen dťt.
raz na apelationí lrrnlcci v závěrech jednotlivj'ch básni nebo
vribec v básních celfch. Co je však mezi tmou a světlem? Ten.
to vlastní prostor lrásně vyplĚuje analyticky proces, analytick!'
hned ve dvojírn smyslu' Jednak v něrrr Kainar obrazně analy.
zrrje hrdinriv životní postoj od prvních potácivf'clr krričkú až
po jelro pád, i bezprostŤední pňíčiny tohoto pádu. A jetlnak ana.
lyzuje lráseř i čtenáň: lrleclá ono t, které mu - co nejbanálněji
ňečeno - nějak pomriže v jelro vlastním životě: proč hrdina
takhle upadl a kdo má na totn vlastně vinu (žil piece mezi lid.
nri), odkud se vzala jeho životní filosofie a proč nebyl do ži.
vota všestranněji vyzbrojen. Tady ponechává l(ainar svému čte.
náňi velkf prostor k domfšlení, ovšem prostor na zprisob kru.
Irové vyseče v krulru o nekonečném poloměru, kterou určuje
sám básník Írlrlem a srrrěrem osy írhlu. I(ainarova poezio čtenáňe
ani nepodmairuje orclridejovou obrazností, ani neelektrizuje
smyslovfnri doteky, ani neopíjí ,,hudbou.o slov, ani nevolá pod
určitj'prapor: nutí ho pouze lrynaložit jistou dávku rozumové.
ho Írsilí' Jeho poezie má intelektudlní koňen. Tento pňevážně
intelektuálni ráz pak bezprostňedně souvisí s l(ainarovfm stano.
viskem a pololrou, jíž se toto stanovisko vyjevuje. Yracíme se
na začátek tohoto odstavce: Čím a jak je vribec vyjádÍen auto.
r v postoj k jeho hrdinovi, postoj samou podstatou Kainarova
vidění kritickf? I(ainar je zvlášť citlivf na komično, či lépe
tragikomit]no v životě: odtud nrá jeho poezic, i ta baladická,

1r7ni 'ckÝ a satirickf nerD - také zdeo v }rásni 'Jak!' to s ním

:{lo... Demaskování a kritika hrdiny děje se cestou ironizace
jtho- 2 i .uu, l (a inar jc zaujat tragihomich! l rr  rozporem mezi
n||Ódencowrn srrverénnírn živočenírrr a lrloubkou jehtl pádu.
aprvtr něžrrá ironic, s níž jsou z<l\lrazov,iny pátly uralého ělo.

I lsr
I



"'lvíčka, pňerristá postupně v hoňkou perziÍ|áž. A pak nápor nové
ironieo a to na místě, kde se čtenái. už smíĚil se setťvaěností
závěru: ironizován není jen lyriclrf hrdina, nj'brž (poslední

tiíveršovou slokou) i ,,velkej světa soud.., kter!' má hrdinu
soudit. Básník má pochyby o zprisobilosti soudu, a čtenáŤovo
vědomí je proto zaplaveno proudem novj'ch otázek. Nebudou

soudit padlé|ro zase padlí? Nebo ti, kterf'm se naopak o život-
níclr propastech ani nezdá a kteĚí jen ntrtí ostatní' aby násle.
dovali jejich omezeně pňímočarou cestu' na níž se s poslušností

nejdál dojde? Nová ironie změnila dosavadní směr básně. Jed.
nak je l(ainarriv postoj lr m}atlému rnuži humanisticky zrněkčen
(odsuzuje ho nerad, k soudu se mísí lítost), jednak sama pozi.

tivní hodnota, v jejímž jménu soud zasedá (jak jsme o ní psali

vj'še), není v bec vyslovena; či lépe: je vyslovena podtertem

Lásně.
Pokročili jsme od šesti veršri k rozboru celé básně - y zÁ.

loze jsme však pňitom měli rentgenovj. snímek celé I(ainarovy
poezie - a zjistili tak ně|<olik z klad,níclt' rys Kainarotly b,i.
snické metod'y. Tyto rysy jsou ovšem vyabstralrovány. Ncsmíme
si proto nyní piedstavovat, že každá l(ainarova báseú realizuje
zjištěné znalry v jejiclr riplnosti, jen v pĚíslušně zmenšenétn
měňít|ru. Je to totiž - jak jsme už ukázali v tivodní části této
kapitoly - v první ňadě vždycky básníIrriv ideow!, záměr, kterf
bezprostÍedně - pod tlakem světao v němž autor žije, ale kterj'
pňitonr sám chce formovat - ovlivřuje podobu básníkoqy me.
tody a zprisobujc, nezapomeiime, i její promč:ny. I když je pcr:e
jeden pekaň, nejsou llásně jako lrousky na lcrámě.

P i e I r o d n o c o v á n í

Řekli jsme v pňedchozí lrapitoleo že svou báseii Jakj' to

s ním bylo založil I(ainar na obrazném pŤelrorlnocení znárného

fyzilrálního zákona o zems|ré piitažlivosti. Proč všalr lěci zby-

tečně lrornplikovat a nazyvat je pĚelrodnoccnírrr, rrzyvá se ná.

rnitlrao když jtle pÍece o běžnou a nezbytnorr rnetaforizaci:
poprvé užil básnílr slova ,,pád.. v jeho základním v1fznanru (člo.
víček padá a rlělá si nrodňiny)o podruhé ve vfznamu pienese.
nérr-r, nepĚíménr, obrazném (mládenec už nepadá na zem, nf}rrž
daleko bolestivěji a mnolrdy definitirrrrě) - v ton| je celj vtip
básně. Skutečně není žádnf' rozdí|, nazveme.li Ý tonto pňípadě
básníkowr práci metaforizací nebo obraznlm pžehoilnocením,

Jinfm poučnfrn pi.íkladem jsou ti'ebas verše z l(ainarovy básně
operace (ze sbírlry Nové mythy):

Netrpčliví mot1|Ii
Bílí jak vymyté nlce
Usedají nar'r
A orlléta.i i

I.ak toruu byr'á
Nad velk.í'mi taji

Básník talrto obrazně - něžně a bíle - nazírá sáln clrirur- |153
giclrf zákrok, kterj, je plnf krve a zoufalství (,,nádor velikosti 

l
žaludu..). Dúležitá je však pňitom ta olrolnost, že citované verše l

prostíednictvím metaforizace vlastně falrt bezvysledné operace

rryl"I'to3i, čili: I(ainar nepňekládá jist!. prozaickj' text do lilro.

válně voleny'clr metafor, nj'brž skutečnost pňímo obrazně vidi -

rlúkazem budiž zde okolnost, Že už do samé metafory je za.

hrnut básníkťrv postoj lr zrrbrazovanénru jevrt, básnílrťrv akt nri.

losrr lenství.
Avšak vedle tolroto běžnélro rrretaforiclrélro vidění existuje

jelro speciálnější pňípad: právě ten, kter!' múžeme pojmenovat

Irolfm terrnínem pŤehodnocouání, nyni lž bez pŤíalastku

."obraznéo..

K .:"rt.. s torr ]acinou věcí!

A príni ji tlvrlm<ltr rlo urny
na smelí '

do stoliy, do trtty,
do páchnoucíclr arclrívti.

,4lr:
nácllrerrré lrroIry
dollyvatel světao
ty zejí na tváňi země
jen jako dúlky po neštovicíclr.
Laciná panenka nrrtvélro ditěte
z Dolnílro Egypta
vznešena na vzduc]t st: uslnivá,
rná orii jak velká

lrnědavá slunt:eo
a ž.ije,

A to je tínr,  že člověči život
je str i le tak strašně luc irr ! ' .
A že je lac iny,
netrmírá.

Až jednou všeclrny levné věci
zdejší,

konvice,
králi<!í ltožíšky,
penlle B životy lidí
shrnou se v jedin! prrivotl,
to l'rrrtle začátek světa.

(llrtěl byclr se dožít světa
lacinfclr věeí.

lze sb, ČIoaěka
hoíce m6rn tóill

'fo je ta cesta'
co rni vede k srdci.
'l 'o je ta cesta,
lcterou ze sna znám.
Na jejím lconci
vždy se nčlco tipytí.
Na jejím konci
v horkj 'dá lavě.
Nělrdy si i.íkárn:
klubko zlat!'clr nití.
A jinde zase' že tam

značka je:

Pozor!  Dva obňi!
Anebo také:
Nechej na lrlavě . . .
- Ale je fallt, že tarrl

v t f  dá luvě
na konci cesty
vždy se něco tÍpytí.

I(e světlu pŤímo!
Vzadu necbat prach!

A silnou vzpomínkrr
na sebe v rovináclr.

|:c sb, I,azar a píseril



'uol Báseř Laciné věci, z níž, je vzata prr'rrí ukázka, radikálně
pĚehodnocuje běžně rozšíŤeny názor, kter!. posuzuje věci jen
podle tolroo kolik stojí' Mťržeme se nyní odvolat na obrazo je.

hož jsnle už jednotr užili: Kainar zde opravdu kreslí novou
rnapu jevŮ kolem nás, a nově také tyto jevy lrierarchizuje, Na
lacinych a užitečnj'clr věcech obyčejnlch lidí' ne na drahocen.
nfch či ponrpézních věceclr v tlržení vládnoucích kruhri spo-
čívá v podstatě tíha světao tak zní Kainarťrv soud qyjadňující
pňimo autorúv ideovj' postoj a umožněnj' v této básni konkr.ét-
ně tím, že k lacinfrn věcem pŤipočetl I(ainar i lidskf život.
Druhá ukázkao vybraná ze závétu básně Cestao pŤehodnocuje
zase pňedstavu, kterou v nás běžně vyvolává slovo vzpomínka.
Vzpomírrání bj,vá, aspoI'r v české poezii odjakživa, něčím krásně
idylickjm nebo sentimentálně rozbňedlfm, neJi umrtvujícím.
U I(ainara je však tento běžně konzervativní rnotiv pňehodno.
cen v prvek kladnf. V drirazně uvedené vzpomínce je vlastně
skryta otázka. Co zbude po človělru? Kdy pňetrvá ve vzpomín.
ce? Je jisto, že to vyžaduje života plodného a vnitŤně bohatého,
rreso}reckého a činorodého; právě tako\.Ý život po čtenáňi -'
pomocí piehodnoceného motivu vzpomínky - Kainarova lráseĚ
clrce. Yrátíme.li so nyní, po obou analyzovanfch ukázkách, zno.
vu k básni JakÝ to s ním bylo, vidíme hned, že její rozbor ne.
byl tiplnfl všiml si jen pÍehodnocení v základním slova smyslu,
tedy pÍehodnocení obraznéhoo rnetaforickéhoo a stranou pone.
chal pňehodnoceni běžné pŤedstavy optimismu (,oa propasti
jsou pro něj čirej heco., ,,a v hlavince mu zněj / vznešenf myš.
lenky i jak riákÝ hvězdnf splavy..), která si prostě nepňipouští
nebo zlehčuje existenci obtížío bolesti, žalri, zánikuo zla; tímto
pňehodnocením pĚinutil čtenáňe, aby si už sám vytvoĚil pied.
stavu optimismu věcného a vědoucíhoo máJi už čtenáÍ takového
optimismu potňebu.

Terčem I(ainarova pĚelrodnocování se múže stát všecko. UtÍí.
tlíme.li nepÍe}rledné množství jeho konkrétních objektťr, seskupí
se objekty samy do čtyň kategorií. Nejobecnějším pňedmětem
pňehodnocování jsou jevy mimoliterární reality. Speciálnějším
stupněm je pňehodnocování minroliterární reality proEtňednic.
wím pňehodnocování literatury - napňiklad v básni I(ainovo
blues (ze sbírky Moje blues) I(ainar jinak interpretuje staro.
zákonní legendu (,,To myslím není o něm z bible známo..),
a|ry se složitf'm básnickfm textern mohl distancovat oil kolek.
tivních atavismrl soudobé civilizace. Pak se objektem pňehod.
nocování stává sama poezie - jedině tento smysl má tňebas
Blues o básničce a v|ez|é žené (ze sl.rírky illoje blues), jež
pĚedstavuje parodii na určitou větev současného českého básnic.
tvío na pokleslé lrolanizování: ,,Nasliním a jedu jalr se žád
/ I(rákoravec tvrdě koherentni I Leze leze jako na protéze /
/ Pach krve beránkú l A ničení a stád'.. Konečně volí Kainar
za pÍedmět pŤehodnocování ne už poezii cizi, nj,brž vlastní, a
posrupuje pak v zásadě dvojím zpfrsobem.

I( osvětlení prvnílro zprisolru postačí vrátit 8e znovu k textu

básně Jakf to s ním bylo. I(ainar ironizoval svého sebevědo. lrss
mého lrrdinu nemilosrdně takňka po celou báseř. Ále právě l
v okamžiku, kdy už se hrdina zdál definitivně odbyt, zironizo- |

val l(ainar náhle i jeho soudce. Zá,"věre ná ironie pňehodnotila

v jistém smyslu ironii počáteční (a po většinu básně pÍevláda.
jící); došlo k zajímavému zjevu, že druhá ironie zmírnila,

znrěkčila ironii prvou -- neposílila ji, jak se to obyčejně pii.

házi: o to pociťuje čtenáň onen obrat v básni intenzívněji. To
je tedy první zprisob: pÍelrodnocení uvnitň lrásně, piehodnocení
jedné části básně částí následující.

Pňi druhém zpťrsobu nepŤelrodnocují se už části jednoho cel-
lru, nfbrž jeden samostatny celek celek druhy. I(ainar bere pií.
bělry, které už jednou zobtazil, a zobrazuje je nyní znovu: nepí.
še však varianty, nfbrž zbrusu nové básně. Někdy nás na tento
postup upozorřují samy názvy I(ainarovfch básní: Svatba z Pi.í.
běhri a menších básní koresponduje se stejnojmennou básní
z Lazara a písně' Karbaníci z osudri s l(arbaníky v knížce Člo.
věka hoice mám rád, Blues o velké jarní cestě ze sbírky Moje
blues s Cestou ze svazku Lazar a píseĚ' Jindy pĚehodnocuje
l(ainar své někdejší klíčové obrazy:

I(rovy se zbortí,
sad utone v bflí,
<rdevšarl. -

Z toho všeho
zristane
jen hoňko v írstech'
Snad,
nebot' hoĚce clrutnat

múže v írsteclr
jtln těm, kteŤí zbyli.

A le zbude pol l let l  po nás,
tuhé koňání,
tkvící v nás a rozrostenj.
v hlíně našich těl,
aby žil a aby děsil,
aby zaclánělo

|z b' Du r ze stejnojtnenné
sbírhy, kterd byla roku 1941

už ohlóšena, ale kterd neuyšIa;
do afboru Poezie, 1960, z ní
Kainar zuŤadil čtyŤi bdsně'l

Jak herec tlosud v kulisách
je člověk těsně za <lčima.
Lesk jejich zrcátek je hlubok!

a presnÝ.
Co je v nich, to v nich je.

A za ně. tanr se nesmí"

Tam ten má ve svfch
zornicích

svrij rryhoŤel!, drlln.
Když se všalc pousměje,
pozvedá oboěí jak kroly.

V očích jsou ještě

vylroŤelé děje.
Za nimi on už staví
drin srrlj novf.

|b' Vyhoíelf ze sb. Českj sen;
b seít' bylu do sbírky zaŤazena
už pr o stŤ ednictuím u,!b oru P o e'
z i e , 1960 l

Jak vyložit posun, lrterf vznilrl tínrto pŤelroclnocenínr? oprav'
du dloulro byl l(ainar bílsrrílrerrr těclr vylroi.cl!'c}r se z}rorcen!'nri



156 lcrovy, a jelro poezie byla poezií, která snimala zlo a hňiclry
světa. Po rrrnolra letech provedl l(ainar w!'mluvnou korckci své.
lro nělrdejšílro obrazrr: proměnil se pĚitom v básnílra oněclr
vyhoňelj'cho kteňí už začírrají navzdory všernu stavět nové krovy.
Vyměnily se akcenty. Neobyčejně tu vzrostl podíl aktivity v bá.
sníkově tvorbě obsažen . Salna aktivita zlronlrrétněla, zurčitčla.
Zjištěnf rozdíl mezi obč:ma členy této dvojice zrcadlí v rnalénr
cestu, kterou l(ainar ušel z jedno}ro letopočtu do drulrélro -

nÁwat nebo zaujetí jinfch stanovisek se nerylučujc. Poromárrí
mnoha podol-rnfch dvojic je jednou z metod, jak postilurout
prourěnlivé snrěňovrírrí I(airrarova trrirt:ího r'1Ývoje.

V f v o j

I(ainarťrv vlvoj jrle však nar]rtnout ještě z jinlch zornyclr
Írhlri. Mrižeme jej studovat jako svéráznou a proměnnou jed.
notu komického a tragického (baladickélro)n mrižeme vzít tŤebas
jen jeden člen této jednoty a pojmout dějiny Kainarovy poezie
jako malé dějiny Kainaroua uykolejou ní jeu clo komické ro.
oiny. Kainarova sclropnost v uvedenénr ohledu je nevíclanri a
zĚetelně patrná už v eamfch počátcích jeho díla, je rovněž nej.
častějším i nejosobitějším prosti.ednictvínr autorova piehodno.
cování reality' 6tává se vltazem Kainarova ideového stanoviska'
rlokonce plně formrrje i vedlejši oblasti Kainarovy literárIrí
práce (jak o tom svědčí jeho dětská Řikadla, t94B, tŤi jeho

Lomedie: Akce Aibiš' 1946, Ubu se vrací aneb Dršt'ky nebu.
rlou, 1947, Nebožtík Nasredin, 195B, popi.íparlě i jelro spolu.
ÍlL:ast na Cirkusu pleclrovérn, 1946, a konečně i jelro texty k ta.
nečnírrl pisničli'ám). Kainarúv vyvoj, z tolrcto zornélto Iilu po.
jut j ,  dá se pak v rnaxi tná lrrírrr  z jet lnr l r|ušení nar:rtnout us i
takovou tabulkon:

PÍíběIry a menší Bizarrrí a farrtas.
Ďri.rně ( |!,}'10): rnagorit:kí trtetn.

forika.

1\ ot 'í tn!t l ty

1l !) .16; r 'crŠe

1944 -'19'1'5):

|.eliká l skrt
( ] 9 Í 0 ) :

1;p511{ s t r t
( l9 i r J  )  :

ČIot, ika hoice
ntanl tád (1979):

I'atznr a píse t
( l 960 ) :

( iorrry l r t r tnor a
().nicLá perziÍ|áž,

5polcčenská
sat i ra.

l l r rnror: ,  vy lc l rr iu '
i icí i r  írsntt1vn5.

HoŤl iá i ronie
společenslty
kritické frtnl.ce.

Provo|<at ivní i ro.
nie společerrsky
l<ritichi: fiurkce.

I3ezolr lct lny zra l i ,  kterí,
r'irlí prrclové potlhorrbí

vznešcn1|ch vášni a idejí'
krutost života místo jelro

slávy, bezpomocnost člově.
ka vrženého do svého ridě.
l r r .  Škola depatet izar.e.  Ta-

kové je děclictví vállty.

Terčem 6e stává jak poli.

rická reakce se svou ideo.

Iogií,  tak minulostní , ,čir i -
t<ající.. lyrika: drisledek

toho. že se básník volunta.

risticky snaží srovnat krok

sl.é metody s |irolrcm své-

lro světového názoru.

Prolnžo br isník smiÍu jc

tionflil<ty (pokud je neod'

l<azuje tlo nrinulosti), Pro'
tož'e mu nabídli rúžové

bÚle a on je piijal. Jedna
celá životní sféra je však

|trrtnoru uzavÍena: NedotÝ.
lcat se monumentri ani

i rIeálri.

Pomaly návrat k sobě, ob.

nova vlastního stanoviska.
Zde vysloven zásadní po.

stoj k človělru: HoŤká'
tedy nespolrojená láska.

Vysloven zásar'|ní postoj

k realitě. Realita llic ne.
napodobuje: je prvotní a

soběstačná. Sbirka pojatá

iako škola citlivosti vťrči

realitě. Ale záror'el-r; jízli.

v!' tolr rra ty, kdož její

.lbraz pokĚivují. Svérázná a
lrluboká reakce na podstatu

období kultrr  osobnost i .

Frrri6zrr sarlistické otevi"c"
nosti: Ěikat nepiijernné
věci, strhávat šltra|rošky,
podminovávat potěmlrinov-

.ské vfšiny, vyznávat se
z prolrer. Na rlně je bluos.
BIues, ktc16 očišťujc '  pí.

st: i i '  ktcrá t lsvoboztt jc ,

I"'

Osudy (1947 3
r'erše 1940 až
19411) :

Al,rsurtlni
Lo rn i La .

To je zárodtr lná podr l l la
budoucí l(ainarovy konri.
ky, ne|rot' základní básni.
kúv postoj  k real i tě je
(pod t lakem t loby i  osob-
nír ' l r  rI isprrz ic) za|ínr pasiv.
ní .

Znesnryslřovárrí, literé nrá
srrrysl. Bizarní sny jsou
nakonec skuter:nější ne:z
absurdrrí real i ta ko|ern Lá.
sníka. Realita měšt'áckélrtl
světa. Světa, kttlrf' se orlci.
ziI sárr.r srlIrt',.

lll o je hlues
0966) :

SIrrlrtná perz7l|áŽ,

s|rcpt icI lá  i ronic.



'"1HO LAN

' J a k o u  l ž í c i  m á š '  t o l i k  n a b e r e š . . . . u

Časrěji než pŤi čtení kteréhokoli jiného nrodernilro dila za.
slechneme nad básněmi Vladimíra ÍIolana čtenáÍovo nemilo.
srdné opakování ,,Nerozumíďoo ale zároveř slyšíme - opět ne.
oblrykle rozhodn!', vášnivě ťltočn:í hlas básníkriv ',Musím!..' Tato
knižka chce usnadnit ,,rozhovoro., umožnit rozvinutí dialogu
s poeziío ale nechce jistě vzbudit zdáni' že literárnímu kritikovi
nebo historikovi je v Holanově díle r'šechno jasné, pochopitel-
né, srozumitelné, snadno lyložitelné. I tyto odborníky (v uvo.
zovkách i bez uvozovek) provází nad Holanov'í'mi verši dost a
dost rozpakri, otazníkri, dohadú a marn ch vyprav za píesnfm
postižením vfznamu' Čtenáň ovšem pÍichází ,'"1p..," s otázkou,
zda tu nejde o nějakou schválnost poety' kterÍ' tňeba z touhy
po osobitosti ůmyslně zatemřuje svrij projev, a tepťve poté je
ochoten zkoumat' zda ono o,Nerozumímo. nepramení z neschop.
nosti postihnout podstatu a smysl díIa, jehož složitost je dána
složitostí světa, kte4f je v něm - tak bohatě a s takovou
plností - vytváŤen, zda tato poezie neotvírá - a to zejména na
těch stránkách, které se zdají blt nejtemnější - nové prrihledy
do dějri světa, v němž všichni žijeme. ,,Temw!!,,, pňedesílá
nám Holan ve svém deníku Lemurie. ,,Ale i zdeo podobně iako
měŤíme horstva na měsíci, tňeba rněĚit vj'šku z délky stínri...
old samotného autora jsme si tedy piinesli jen jednu radu:
'Jakou lžíci máš, tolik nabereš . . ... ohližíme se proto per lžíci
nejvhodnější, hledáme odpověd', proč se nám mnohá místa této
poezie zdála byt ,,temná.oo a proč jiná zŮstávají ,,tenrná.. i na.
dále.

, , P r o p a s t  j e  l r l u b š í ,  n e ž ,  j s m e  m y s l e l i ! . .

Mnozí čtenáii jsou piekvapeni, když se seznámí s Holanovorr
prvotinou Blouznivj' vějíň (1926). Samotn!' název pňipomíná na
jerlné straně hravost poetisnrrr, na slraně druhé melancholii dcl.
jmovéo impresionistické lyriky.

Byls dotrrrodružrrě smuten
obrazy lrvězďnfch aďventťr zmíraly borrŤí sněhovou
A vějíŤ večerní zavál tv j hoŤkf stín
Na konci světa v dobách vzdálenfch

-.. těrrrito r.erši Holalr svou prvni sbírku, shrnujíoí snadno srrr.
zumitelnou poezii, uzavírá.

Druhá llolantrva sbírka Trilrrlrf smrti (1930) je pŤekvapivě

orientována zcela jinfm směrem. Hravost (o6tatně pÍejatá od

starších básníIi ) zce|a mizí, bohatě rozvinuté smyslové dojmy"

popisy, obrazná dějství, vzpomínky, vedou k epičnosti nebo

i,: pá.mu silně pÍe<lmětn ch rivah. Současně však básník, ktet'

rlokázal velkj' smysl pro konkrétnost a názornosto postňehl, že

z jeho poezie unitrá sama podstata zobrazovanj'ch dějri. Proto

v Triumfu smrti není pňedmětnf obraz sám sobě ťrěelem, je

stále básníkem pÍenášen do roviny duchovního podobenství

lídského osudu. Autor teprve lrledal osobitou autostylizaci:

jednou pÍijímá rrarliční ronlantické gesto -

ošizerr na koncích a stŤeďem zastrašen' za jedné noci

hyl bych se málem zabil a jsem bledf.
Hodiny zapaďl.é jak oči po pláči vlekou *xiulo-o"í

ve štětot vlkfi, vfni horikání. V sázku jsem' dal své
naposledy

' ' podruhé se piiklálrí lr tradici lyriky spiritrrální -,

žek Žiti blížíme se skrze sen iako skrze jeďinou vfi]i,
abychom, tkáni jeho vnuknutím' Viďěním nepohnu].i

-, vždycky lze však postihnout risilí vyjádiit všeurčující pocit

oh,rožení. V Triumfu smrti se poprvé u Holana ozvala vÍtazně
nedúuěta ke skutečnosti, která pro něho není neproblematická,
ale naopak predstavuje mu cosi rozporného a nejednoznačného,
co neustále zranlje lit{skou rlrlvěru.

Tento pierod ie r' Triumfu smrti zretelně naznačen a básník
ner'áhal po letech zgruntu pÍepracovat část sbírky, aby tak od.
kryl její vf'vojovou závažnost. Poskytl nám zároveii velmi po-
rtčnou, i když zdánlivě paradoxní podívanou: čím nléně je
báseĚ v novém znění ,,konkrétní.., tím je objevnější a obsaž-
nější' čílrr méně je ,,srozumitelnáo.o tím vice rozšiĚuje po-
znání a proniká k skrytym souvislostern. Ukázka naše tvrzení
ozĚejnrí:

l .  vydání (1930) *-

Navrátil bych se tiše rádo v sasanky ulehl'
na nebe pomyslil,
jen slyš ten šumot kapradí, když večer provlh]'
když v jaspisovf poloěeť se $nášel ohraz chvil

2. (]'936) a 3. (1947) vyrlání _

I"'



'*i
Ň"""aiítycll se tiše ráclo teď když jen p."at1'
ohyb na cestě vzpolnínky v čas snov;f
zd razni kažďou nepatmost' všechrry irtky'
jež padly do osnovy.

Někdy je riprava ještě radilrálnější, ale tím názorněji se odlrryjo
rozdíl mezi arrtorovou privoclní delrorativností a pozdější pies.

ností a obdivtrlrodnou lroncerrtrací něl<olilra vrstev vyznanr :

l .  l ' r 'dání (]930) _

A za luka dál. v tmu rnočálťr naz|átlé oči žab
sárn voďrrík modrym rrelrtem včaroval'
do}roiívaly r&že potají, polrrával noci slap,
ktlyž k pŤíteli jak tkacllec stinohry isem sklíěerr

putoval.

2. (1936) a 3' (.1947) vyrlání -.

Jak obrácená stránka, šikmo zrríe,
rrás žerre pÍes tušení dát --

rrěco v nás mriže nevidilt, kďyž ziíme tric .. .
I skličen, s naďějí též, k pÍíteli jsem temnem putoval.

Z Triunrflr smrti, zejnréna z picpracovanych tií rozsálrlyclr
básnio je patrno' že básníka pí.italrrrje zc.iména problematika

možnosti a ncmožnosti poznánío ,,orten obrovslrf stíno kterf'

|rlade na poznáni vláda neůplnostioo, což v něm vzllrrdilo tušení,
že '.propast je hlubší, než jsme mysleli... Neboť šálivá podoba

věci, zvylr, jcnž ovládl človrlka, zmechanizované a oillidštěné
vztahy lidí zastňely podstatu, ba sátn smysl bytí, učinili sice
mnolro jevri srozumitelnymi, ale jen za cenu jejiclr zkomolení
a zdeformování. Poezie se podle Flolana má stát tykadlem, na-
lrrnatávajícínr či naznačujícírrr srněr k oné ,,pravé.. skutečnosti.
Mflil by se však ten, lrclo by se dornníval, že básníka vábí
metafyzickj' prazáklad - Brih; spíše je zaujat dramaticlrfm
oddalováním,,odoo falešného vědonri a nrarIrjm pŤibližováním se
I< tajemny'nr souvislostenro dynamikou odstíněn1fcl-r a pĚitom
slo.ytj'ch vztalrri. V této oblasti neustálého tlění, 1li.eskupování
a vzájemnélro prisobení lrledá instirrlrtir'rrě zácbranu pĚed strnu.
l;fmi pojmy a symboly. Á co hlalrrího: cítí v tomto rrytváňcní
svébytného, piísně zál.lonitélro světa opodstatnění své ,,isoly.. _

6amoty. Jalro rnnol-ro jin1|.ch clrtěl i Holan učinit z nevyhody
vyhodu: nerrltlžrrost společcrrské aktivity básně měla bÍ't vyvrí.
žena nekomnrtlntisrrí izolitcí od sr'ěta lrranrái.ú. tlťrslednou sa.

rnottru. IJ Holana to ncní írrrik do krajiny sntl a romantické |rot
Íaltazie, r.ltěk od odpovědnosti, ale nejprve záchrana pied pod- |
lchnutím a brzy poté tvrrlá pňíprava k prudkému ťrtoku. Tedy l

na počátku: ,oCo v ta l rové samotě mohrr nyní.. . ,  toť nikol i ,  že
sc snad upŤeně zavíjím a hermeticky zapÍádámo nj'brž žc usiluji
o naprostou nutnou izolaci.o. Á od tohoto ''ostrova urputnosti,
ostrova posedlosti.oo kde prožíval své bezbranné ,,zouťalství nad
tímto světcm.., ie iLž nedaleko k tvorlrě světao ,'z něhož by se
snarl mohlo ponroci lirlem.., svčta reálné, veliké naděje:

kdo zadrh.l si tÍísku báje do čečulky,
cítí r'žcly tutéž bolest, pŤitlačí.li
na }r]avní skuteěnost.

.J'ak torly na počátkrr tÍicátfch let poznáváme ve Vladimírrr
I[olanovi Irásní|ra, jemuž tvorl-la pŤe.Jstavuje nástroj poznání
skrytyc|r s|rutečn<rstí, básníka, kterf je vzdálen bezstarostné
spontaneitě' rozkošnictví smyslov..fch dojmri' obrazovf'm orgiírn
i eluchové abstrakci. Neustále si bude v pr ze (ta pÍedstalrrje
pojednání o vlastní poetice) i ve veršíclr upi.esřovat i oboha.
covat svrij básnicky princip, v něnrž nemalou roli hraje dialek-
tické chápání reality. Nikterak neztratil svou obdivuhodnou
schopnost piekvapivě a neotÍele oidět lrmotnou slrutečnost, obje.
vit cletail, kterf je nosn! pro duchovní podobenství a schopnj'
6tát se symbolern, uclrovat si základrrí zdroj své obraznosti
v naprosto konkrétníclr slrutečnostech, drivěrně známfch, ale to
vše nemilosrdně podÍizuje hlavnímu záměru, lrterj' uskutečnil
nejprve v jakési lyrické trilogii - Yanutí (1932), obloulr (t934)
a l (ameni,  pĎicházíš' . .  (1937).

S naprostou nutností, bez literátslrj'clr nárokri se Elolan obje.
vil ve zvláštní situaci: ač odvrácen od jevového světao chce jej
nově spatĚit v podobě' již nikdo dosurl nezná. Nedrivěra jej
1troto provází k samotnérnu prostňerlníku sdělení, ke slolrr.
''Naplít na slova, jež pÍinesla slina škol!.. ,,Liclé! Ustálili w!-
znanry slov, maji placené tleskače. . ... Holan má odpor k zme.
chanizovanému uživání slovo jímž se zastírají nejen odstíny,
ale samotrrj' smysl jevri, smysl lidského bytí' Rozhodl se: ,,Budu
kňížit slova....o Tento proces začíná spájením piíkie rriznoro.
dych slov (,,mák horečk!,,, ,,íA kovadlině vody..) či konkrét a
abstrakt. vytváĚenim napětí mezi rriznj'mi oblastmi (',skvosty ne-
ttyfrnost i . . , , , tančíIne častcnstvío.o, , l ror izontá ly rána.. , , , r ip lněk
ticha se sluchátkem luny.., ,,stahuje trriži l,íd''é-o svěllu..;,
rlálc pÍiňazovriním a vzájcmn 'nr zĚetězováním protikladnj'ch
ryznamú (,,a mrtvé bytí v živém jsoucnu soclr.., ,oty ale kdylys
Ityla' nebylo by tě.., ,,k tobě se vzdalujio., ,,proč nevystoupíš
v ni|ťo sostoupiv..' ,,nemán-r, všalt činím pokus ztrácet.., ,,kažtlá
zelcil pĚekr<lčila již pr.álr svého luperru a chodí uvnitň' v tenl.
n(r..) a tvorbou vclmi urnnlch konstrukcí z těchto i dalších po.
stupri ve větách tleformované syntaxe. Také tam, t<de je I{ola.



'*ltrova věta vystavěna zdánlivě r'elmi jasně, je v porlstatě zatižena

neustálj'm odstiřováním r4fznamú, které nelze vždy sledovat

tak, jai<o v následující ukázce, jíž chceme ilustrovat tendenci

zapojit konkréta do merlitací abstralrtní povahy:

ZviÍe a vázo' stroÍne, ptáku' ráme.-

vždy vy, ježbyti oplodní a mino jnl.e|

My ale v mezivěčnu pÍedstíráme,
jak zcela b t, když skoro nevírne a téměŤ jsrne.

[Íolanovo obrazné pojmenování udržuje neustálé napětí nlezi

Iogikou rozvíjejícího se obrazu a logikou zobrazovaného pro.

cesu. od něhož se obraz často vzdalrrje, ale s nímž nikdy nn.

trvalo nepÍetrhává všechny svazky. Tento vlklad se nám pŤi.

bliží pomoeí několika veršťr:

Cos mohla? Zmuehlat park až k plottr,
v němž sllk' ten roubík v ťrstech rlÍeva,

dosud nevypaď - a umlčet tak nottr
neÍestné starosti v soucitu' jež se lrnt]r'ír'

obě roviny se vzájemně těsně prolínají:

Ne nadloulro! Prst smrti rozpínavf skláclír
sešitou hodinrr, aby tě z těla svlék. . .
Tak rrlicí jdou prázdné šaty, o které se lrirrlá

s vypitou nicotou sněďeny rrálrrolrek.

Dúležité isou názvy l.lolanovj'ch básrrí, |<tcré udávají zákla.I.

ní akord. od něhož sc metaforicltá v!'stavlla textu vzclaluje,

avšalr jen proto, aby ho osvětlila v novj'ch souvislostech a

v pňekvapiw!'ch vztazích. Tato dostÍerlivost a odstÍedivost Hola.

nrx.y složité obraznosti rrmožřuje vtisknout básni pÍesnf ňád

a vytvoňit zároveř celek bolratě odstíněnj'ch vf'znamri. opíšeme

zde dva pŤíklady, odkazující jak na p6l konlrrétníclr jevrl, tak

na p6l pojm , aby bylo zňejmé, že Holan nezná v rozvíjení

w!'znamového jác|ra vÝ'povědi žádrrou libor'rili, irrlpror'izaci, ná.

hodnost:

S I { R T  U M Í R Á J Í C Í H o  N Á  S Á D Ě

Mlčím vás, jablorrě! A vítr oěi vzďouvír
plachtoví víček v starost o dva sněhy'
pŤecl jejichž bělostí pohled mé krve colrvir'

zapien do rány nělry.

Ležim kÍíž odÍíkání. UmÍít! A pÍec tu je

zac]nÝéni írdir'u, jež vlní dech m&j v lem.

Podobně dar se ještě pohybuje

na citu pÍijatém.

V raďostrrém smíÍení, že zetně všemu pÍedcházela,

bys kŤídla obhájil, mfrj dech se zvedá tetť, múj rod.
Mlčící jabloně! slovo jablka ťrsta má by clrtěla -

k vám z lože sesttrpuji' pŤicházím - - A pŤece oď.

s L v Ž E B N o S T

Jak kťrrka chleba trpkne krirka slova
Ápoll nova. Nelkej však tvúj hlas!
A zpivej zÍLoÝa, všechno z|rova,
dokud je čas.
Ty Ťíkáš: ano' Bťrh, ale že hyneš
pocl trojpalcovym tlakenr v ělověku?
Netísněn, neproplyneš
z osudu do osuďu, z věkfi do věkú.

Holanriv nejvlastnější zprlsob tvorby je meditace (piemítání,

hloubání), jejímž pĚedmětem jsou vztahy povalry abstralrtní. Bá-
snická worba pŤedstavuje soběstačnf projevo v němž jsou vše.
chny složky, které pňímo odkazují k hmotné skutečnosti, silně
deformovány. Báseř tedy není obrazn!'m pojmenováním urči.
tj'ch olrruhri jevú, ale obrazem svéprávného, umělého světa,
v němž smyslové dojmy se stávají součástí abstraktních vztahri,
abstraktní pojmy jsou opět zpÍedmětřovány, obecnf vfznam
slov je oslaben nebo zrušen a nové vj'znamy jsou zíslrávány
z neobvylrl;fch, často paradoxních spojení slov.

I po tomto konstatování ovšem ztistávají mrrohá místa stále
temnfmio ale mnohá z nich si mrižeme rrsvětlit pohledem do
Holanova vyvoje. Naše piiponrentrtí některj'ch básnickjch po-
stupťr bylo tedy spiše upozorněním na zvláštnost textu než vy.
kladem cest' ktelÝmi se Ý'ladinrír Holan v riicátfch letech bral.

Všimněrne si nejprve názlrl sbírek - Vanutí a l(ameni,
pĚicházíš . . . Už v nich jo slrryto rozpětí Holanovy tehdejší
tvorby' ono ,,vání.. clrápe autor nejprve jal<o čast na ''temno.
tách děje.., írčast letmou, neurčující (o,mrrc nechej vát, jen
vát..)' nebo jako marné pronikání k skryté podstatě byti: ,,Blaží
nás vj'jevy, zlátnoucí z tajemna duše a těla' A pŤece jenom
opona, jen opona se chvěla.. (Pláě symbolri, Vanutí). Ale dra.
matičnost je tlumena harmonizací, hojně básní je anaforick mi
začátky slok stylizor'áno jako ,'píseí... Holan trsiloval o plynulÝ
slcd pŤedsta\.' aniž zdťrraznil jejich nalé|ravost a obecnou pla!-

I'u'



t64l no6t. vanutí jc vlastně osobním vyznánim. vc s|i.cdu pozornosti
j je básnikriv ,,r,ážiteko,, mnohdy citová problenratilia, picvtčlená
l ovšem do podoby značně složité'

V další sbírce oblouk 5e autor obr:ací proti své rrrinulosti:

',Ba, térněň soulad hrozil rozporťtm. Leč' satrtoLa nesnáší chrá.
nění . . ,,, (podtrhl J. B.). Slrutečně, Holanova sanrota sc ncstala

rini|rem k harmonickí'm světúm:

Znovt to oko nebes' rozclělené pod víčka
pÍi slast,nych možnostecho jež zcitlivěly k tanci,
znovu ten cudny soulacl . . . Ale nevyčkáo
pťose o disorranci.

oblouk pšedstavujc 1losutr rrrl oblasti ,,pocírfr.. do olrlasti ,'lrro-
cesrio.o což s sebou pňináší i větší míru abstraktnosti. Není zrle

iiž rak si]né citové ričasti jako dÍír'e, zároveií se všalr llolanova
poezie dramatizujeo myšlerrkrrvé i obrazné konstrukcc jsou na.

léhavější. Za pňíklail rnúžcme volit nově pojaty starší nrotiv

',plynutí..:

Jisti, že zadtžime tam, kde jakékoliv

pŤec nakonec si oclchod vynutí'
nechceme uvěŤit, že věčně jsme sám u
tedy: jen odlučování a plynutí.

míti

pt:arnenc byti,

íJtok proti ,,piedstíráníoo, ',ja|c zcela bft, |rdyž s|.ttro ncr,ítrre a
téměŤ jsme.., děje se rozvinutím poznání, že o,všechno tliá vztah
mezi tím a tim... Holan se stal básníkem vztahri, které postupně
piesáhnou pŤecc jen rizce vymezenou oblast jeho samoty a zno.
vu obracejí pozornost básnílra k reálnémrr světu. z Holanovy
lyriliy ni|rrly nelyrnizelo slovo ,,víčlrď., nebot' nikdy nezmizela
torrha proniknout k dění, jež se pod nimi odehrává; olrjerrrjc
se však talré slovo ,,pi.íprava.., prozrazujício že si autor uvěrlo-
muje dočasnost soudobého stavu i sv ho 1rostoje a zároveř rrut.
rrost rristu k nor^Ím rikrl.|fim:

Zda uneseš je' považ: hrozny, oliva!
Pochyby probloudiv,

I)od patou nic než mramor clroliv;f *-

zda drikaz máš, že trpké proudy min
zesládly tobě v cliv?
Ztla zašumíš: aclr, včely, clívky, viz|. l?l

Neznamená to ovšem, že by zmizela líolirnor'a .l|rcpsc, la na-
opalr  právč nyní sí lí:

cloznat, že lrloudím lrru z věčnosti v prozatím.
Hru, blud? . . . Zdáni a pozrrárrí se vyměůují

Neb orrím, co lly promluvilo nejjistěji,
toť nejvíc nčmé rrrísto v pÍedstavě.

I skepse však porlporovala básníLa v ťrsili rozlr]elrrirrt olrlrruk
této p<rczie a rra obou pílleclr znovu začít: rozšíi.it svrij urnělf
svět a zárrrver'r i nově ověĚit možnosti a meze tvrirčí aktivity.
Karneni, pňicházíš . . . je knihou ,,tlakuo.o ,,tíže,o, ,,tisné,., ,,nalé.
hevosti... Holan rozpozrral pi.icházející čas ,,služebnosti.o a vy.
chází mu vstiíc: ,,Pi.imlruŤ svá víčkao duše, chci drsněj viděti!..
(Zristaii.) Neučinil žáclnf násilnf olrrat. Zrněrru svého zornélro
Írhlu si trrtiž musel ověÍit nejprve v té rrblasti, jež nru byla
dosud nejvlastnější - v abstraktni meditaci, tentoLrát obzvláště
složité, takže se z básní těžlro srozurrritelnych kombinaci pňed.
stav stávají někdy kryptogramy' Holan je tlrislednf i bezohledn!':
v době, která jej strhuje do sociálníclr konkrétníclr zápasrin ji.
rrriž je hluboce rozrušen, spěje Ir zobrazení svélro vztahu k no.
v!.rrr skutečrroste|n' svědčicím jak o dialektickém pÍístupu (,,to,
co trvá, brání vzniku, vzniká jen, co není..)o tak i o bázni
z pŤilnutí k ťalešnfm vnějšírrr jistotám, o pevném rrrzhodnutí
,,velce váhat... Několik občanskj'cb témat, jež se u Holana
poprvé objevila, pĚedstavrrjí organickf článek ostatní tvorby,
neboť i skutečnost sociá]ní je viděrra v souvislosteclr a vztazic|t,
které se lt ní írzce piipírrají:

l'"

0 rrrdá rrernožrrosti clrípar, z[.ír
jemnější barvy světa !
JeIr jako hněv nrre molrorr poclro1:it
tep, nrltlerrí i věta.

(l žiti,jelrrrž 1riiští, čisty r1iv
zaclání zpětné otáčení --
zlrrční jerr krevní ]/rzeií rregativ
eamovládnélro dělrí./

'Spjat s várnio s várni rrapaďerr
kéž slyším zníti
r  l r romar lnyt . l r  arr lť.Ir i ic l r '  že Iet l ,  že 1r , t t ,
kr lo za p l r . r t l  r r rčl  v i is .  l r  r . r lÉ . iírIro r .ít i !
l Š p aněI skin c!ělníI t tint l

Ukry:vá se tecly v |Io|antrvy.clr veršiclro porlezÍívarr!tlt často
ze s l . | l rí l r tí:  urr lě l l rst i  l r  sattto i t t :e|n a l ls l r .a l r tnost i ,  t r l .p l l tn i ' ,  | le.



166 kompromisní zápas básníka, až írzkostlivě zodpovědnélro, o na.

l"""ií.íuto' kde lze svět objevovat a kde lze svět vrytváÍeto lrde

lze bÝt čestně ,,služebnfm...

- J a k é  z e m é t í e s e n í  n e b e s ,  a  t e d y :

j a k á  p o e z i e ' . . l . .

Sbírlra l(ameni, piiclrázíš. . . nekoněí již ,,modlitbou.. jalro

sbírky predchizejici, nj'brž verši: o,Leč tímn že pamatuje prostor

"u 
h..li''o.', čas mriže bft jen budoucí... o Holanovi pie.

vládalo mínění, že je naprosto vzdálen vší současnosti, zejména

politickému zápasu, a tak zdánlivě naráz se objevil v roce I93B

Lásník ryloženě politickÝ, vášnivf pamfletik, neírprosnf lromen.

tátor a soudce konkrétních dobornfch udtílostí. Tentokrát i cen.

"o.u 
.',ud,,o dešifrovala dosah jeho tvorby. Vyšla kniha Záií

l93B (1938) _ a cenzura zakáza|a jeji protějšek, sbírku odpo.

věď Francii (l93B), rryšel fantasmagorickf obraz prvních chvil

okupačních Sen (1939) za|<áza|a lrnihu o událos.

t""t,, j"z bezprostŤedně době okupace pŤedcházely, Zpěv tŤíkrá.

lov (1939).

Žajirná nás, v čem spočívá osobitost této Holanovy poezie,

která v široké škále protifašistické lyriky let 1938-1939 zaují-

má zvláštní, ba mrižeme Ííci, že vedle Halasova Torza naděje

nejwj'znamnější postavení' ,oBod varu závisí na tlaku,.. píše Ho-

luo..T"'' ,,varo., tot, jeho nenávist k netečnosti člověka, k bur.

žoaznjmlt parazituo nenávist zuňivá a zoufalá. ,,.. ' česká bur.

žoazíe,,, čteme v deníku pĚíznačně nazvaném Hadry, kosti, križe

z let 1938-1945, ',kapitalisté i majitelé drobnj'ch vilek, agrár.

níci. .. rúzné druhy iranálií ' . . mají strach. - Strach z bolše-

vismu, jak by ne! Jsou to lidé ohební, pňizprisobiví, ba jalcsi

,,".rn.iei,,í. ' . ob"h''a''i lvrdostí srdce a ješitností, ukázněni

neteěnou a chytrouo protože hodně nesoucí samovazbou sobec.

tví, stÍeží rnladé životy hanebnj'mi poklopy vždy piežilfch

morálek. . . Pilni a ustavičně zaměstnáni lidožroutskf'mi čachry,

dbalí jen sw!.ch smolnj'ch prstri, na lrteré se všechno pÍilepí'

nekoneční tito pŤíživníci čekají jen na pašijovf rj'den války'

tedy na tj'den, lrdy se otvírají poklady. . . A mysle na tyto

mrchalidio 6távám se krutofilem... A tyto o,mrchy.oo jak je na.

zlvá i v Lemurii, spatňil básník pŤi práci v pomnichovské hys-

terii, v začátcích okupace:

Holan pňenesl těžisko svého projevu zcela organicky k poli. |ttt
tickfm událostem ten|šát' když se jeho samota _ tváií v tváÍ |
národní tragédii _ mohla zvrhnout v tinik. Neváhá proto kon. l

írrrntovat svou dňívější oozoufalou urputnost.. s aktivní, bojol'ně

zaměŤenou poezií. Ví, že touha po samovolném stvoÍení nového

lidství je neuskutečnitelná, poznáváo že o,leteckf ůtok snťr.. nikdy

rrezboňí ,,věk zoufalstvi a bídy... Holanova poezie byla vždy
poezií, literá bránila ohroženélro člověka, ohroženélro vnějším

nebo vnitŤnínr tlakem, ale toto základní zaměŤení, jež bylo
něIcdy tlumeno a sváděno až do končin odtažitélro meditování,
nacbází teprve v bezprostňední autorově ričasti na lidském osu.
du plné uplatnění. Ne}rot' Holan poznal, že deforrnace lidství
nabyla v měšráctví a ve fašismu hrrizné podoby. Jestliže dÍíve
toužil objevit o,nahé vztahy.., nyní usiluje o sp<rluvytvríiení,
f ormování skutet]nosti ,,pro člověka.. : ,,Co je to tvrirčí ? Tot'
také to, co určí... V Holanovj'ch cyklech je proto lrladen velkf
driraz na vrili, llrdinství, odpor, čin: ,,I(de se vúle zanechává,
tam o poslední vrili běží... Nebot'nejde již jen o zjištění vzta.
Iru, ale o jeho zhodnocení: ,,Vždyť vúle k svobodě se děje' Tot'
víc než vztaho toť pouta..o

Základni l:Iolanova pÍedstava chaotické doby je velmi cha.
rakteristická: drama národa pňedstavtlje jen součást dramatu
světového (,,Mně nejde o cár domoviny..), ba samotnou pňede.
lrru celé epochy srážek: ,,Neb v šesti dnech jsme ještě, které
pňedcházely Etvoňení člověka... Nespoltojuje se pouhou citovou
ričastí, dojetim, chce i nyni odestňít roušku dnri, uslyšet ,,bu.
doucí zpělry.., ,,o rriclrž vite, že jsou a teprve se dějí... Už tehdy
spatiil budoucnost v symbolu Spasské věže (,,Hodiny neriprosně
bijí na Spasské věži..), nesoucí zdroj aktivity a }rrdinství -
nar. lě j i :

A kolem lruržoazní clri,rtra,
už v nesvobodě svol.na žít,
pátralao jako trezor pátrá'
č.ím že ji ospravetllnit
a bez nímalr to nalézala'
Svrhla ji prostě, věkri znalá,
na lrásnika a nuzn;f licl.

J\aďěje, která světem varre,
rleviďitelnost nesoue mu'
skrze niž vše se okem stane.
jež pod, uíčkem jen pozní |mu,
by jinak jas tam lásku pÍivál,
spoleěnou všem, jak Lerrilr sníva]'
ten Laplace socialismu.

Z této záklatlrrí pňedstavy epochy liilstaa, do níž Holan promítá
tragické jedno dějstuí, !Ypl}.vá talré básníkova stylizace mluvčí.
ho. jako ne prrrsnélro soudce, nemilosrdně měňícího mumraj
tlo|ry, chaos a zločinnost i.ádem, perspektivou, cílern. ,,Co je to
Ětid, není.li vnoňen do hlubin solirlarity?..' ptá se I{olan, aby
v bratrství, jež je mu víc než spoluírčast, sympatie, na|ezl zá.
rodelr talc obtížně se rodícího }rudoucna. Monumentalizací bá.
sniekého gesta ( . ,Sro let  je n ic '  mně básníkovi .  Povídánr n ic,  a
tet l1 ' :  bcr.  I i t l r r  l r r . t ' ,  t t rťržerrte počkat.  Už ted'nrez i  s|ovy ne oy,
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kdos jinf stojí u lramer a natáčí. ' ...), pňenesením současnjch
dějŮ do podoby bájí, mythri (,,hromují mythus mladj'o.) udržuje

si Holan od událostí odstup, nutnj' k tomu, aby jeho sourl, ne.

návist, rozhoňčení nepramenily jen z bezprostiedníclr pocitri

častníka, a|e z poználi wŮrce, jenž vidí svou dobu uprostied

staletí a svou zem uprostňed kontinentri.
Tento rys Holanorry poezie se projevujc ve zprisobu, jaklm

se zmocrirrje nadčasového smyslu soudobj'clr společenskfc}r kon.

fliktrl' Napňíklad rroc, kdy byla proverlena molrilizace, je

u něho ,,nocí z lliady.. (,oTaková lloc' noc z lliady, v níž strorrry
jdou a lrráčí lrory.o), obraz olrupace je plnf bizarní obludnosti
(,,Z krysího hnízda cválá jízda cejch lrypalujíc na svrij sen. Na

lcroužcích nervli šlape pedál dech umrlěiny, I<terf shledal celj'

ten mumraj lemurri dost pi'ipravenjm pro nosovky ,. ."), llolan
dovedl lrytvoiit sled pÍesnfch názornfch detailťr, schopnfclr čte.
náňi drivěrně pÍiblížit životní fakt, jenž se objevuje ve zcela

určité, jedinečné situaci, a meditací, komentái.cm, hodnocením
zobecnit jeho v znam' Napiíklad obrazy her ,'dětí uprchlílrtl,.
z pohraničníclr oblastí vyírsťují k strolrérrru piíkazu - ,,nikdy
nezapomenout,, (Zpév tÍíkrálovj'), a obdobnf Inotiv zacllycuje

stejnf'm postupem v Záíi 1938:

.l'rakaŤe, staré diligence,
peiiny z kufrri vyvalené
(jak běbna obr&)' suché věnce,
starci a ženy, vše se žene

podzirnem tímto plnfm thují.
Kam? oďkuď? ohromení ptíl se.
Do vlasti z vlasti emignrjí
a zpátky zale, a zpátky zase.

Jinily detailní z,Ábéry, stylizované jako tltllrtrmentárrrí z znarn,
prolínají se pÍímrr do souvislostí, vytvái-cjícíclr z pĚedmětn!'clr

obrazri symboly ltatastrofické doby ('To, co by v rakvi součlrem
bylo, jak luna tvrdne nad nrěstem ' ..o.; o,Národy dtrpou . . . Zňíš
je pádit a čistit obě misky valr, valr kupeckj'ch, vah z trhu Lí.
tic. '. Nějaká kurva v rnra|ru kytic punčošné v clrrclru poči.

tá. . . .o).  Také Holanova nrctafora je budována na prolnutí ně.
kolika pŤedstavov!.ch olirrrlrri a na jejich vzájemné korespon.
derrci (,,Do oken sněžil prosinec... Tiskové chyby pulsu

v spěclru lrrhavě škrtal inkoust svěc. Mráz krčil čiré čelo clenní
v ldavírní vftah zešílení . ' . Hrát měla vločka, slza, věc..; ,'Jak
slimáci jsnre stahovali citlivé rrižky triedrri. A hlídky rozkro.

čené v dáli utlrvěly v onu lrrúznou hru jak kolíčlry na prádlo

smrt i . . . . . ;  ooNalevo,stranotr od barák ,  ubohr3 lípy vaňí t l ré na

černy lcašel vlal<rr, drršenj' v lrňivce protálrlé. '...)n rrclrovávojíc

si i nyní naprostou originalitu postrehu a fantazie (,,Městečku

vítr vyčesává vši posledních už světel..). I:Iolan také směŤuje

k radikálnímu rozšiŤení slovrríku: nalézáme u něho slova z obo-

rri vědních, slova cizí, slova označujíci falrta z technickfch obo.

rťr, prostě slova nezdomácnělá v básnicLém projevu (akumulá.

tory, vibrace, emulze, fetišizace atp.), navíc ještě uváděná v pĚe.

lrvapiqfch spojeních (o,projekčním aparátem běsri.. ..., ',čpěI
jorlem rubrl riraz habrú ....., ,,cedí pulsy ve fantÓm..o ,,pětilam.
povka smyslú pila instrunrentaci rajskj'ch vět.. atp.). .l'o vše

svědčí o Holanově risilí pĚesně zorganizovat vznešené i všeclní,

lrrdinslré i ničemné, zákonité i nahodilé' konlrrétrrí i obecné,
časové i nadčasové v obsáhlj'obraz složité, obludné sLutečnosti,
jež ja zachycena ve vfjeveclr, vizích, dostávajících často téměi.
film<lÚ spád.

Základní scenérií Holanovlclr skladeb je noc. Jednou je to
noc lrrdinského vzepětí, podruhé o,grandiÓzní noc, vkročivší už
do legend.., jejíž ,,zobludnělá nereáInost.. svědčí o šílenosti svě-
tan potňetí noc s neírčastněnou lunouo tvoňící pozadí fantastic.
kého mumraje, kdy nenastal ,,zánik ještěo., ale je ,,už bezživotí...
Právě takovéto scérry fantÓmri a reáIn!'ch skuteěností unrožnily
I{olanovi, aby rozehrál široce rozvětvené drama ,,srdcí všecho..
Velikost [Iolanova spočívá také v tom, že pŤi všem svém jazy.

|rovém experimentování je básníkem pŤísn,éIo íáilu a zkostlit:é
píesnosti. Není náhodné, že zvolJ| pro své cylrly formu pra.
videlnfch sloko od prostf'ch čtyŤverší až po složitě rfmova.
né deseti., tňirrácti. i čtrn otiveršové ritvary. Pro básníka je

charakteristické nejen pňesné komponování jednotlivfclr strof,
ule stejně promyšlená kompozice celku. Lze si to ověňit napií.
k|ad na Zpěvu tňíIirálovém, skladbě věnované ,opamátce mrtvj.clr
v llabeši, Španělsku a Číně... Sedm nestejně rozlehllch částí
poutí k sobě epickj. motiv: básníkovo setkání s tremi nositeli

,,Naděje.., lrteňí prošli trojim bojištěm tŤicátÝclr let - protiital.
tlr-Ýrrr zoufalj'm bojem habešského národa, španělskou občan.
skou vállroun llezbÍehfm čínskj'm utrpenín. Vše se odehrÁvá
v noční scenérii (,'Fantílmy dole mstivě bledly. Nad námi
noc . . . Noc lidožrout . . ...), rTstavěné na korrtrastu tmy, hrrizy,
lrezpráví, lhostejnosti, zrady - a tajenrného ,,ktoltu.., ,,jenž zná,
co je skryto, zní ze všeclr míst budoucnem jist... Druhf zpěv
se odehrává v listopadovém čase, kdy děti uprchlíkú se stávají
konkrétní obžalobou buržoazního parazitismu; zde je již korr.
krelizována slr]adba místně i časově. V tom pokračuje i tietí
zpěv _ prosincow!' _' v němž doclrází k setkání. Už nyní je
všal< pňedesláno, že nejde pouze o světlectví nelro o obžalollu,
alc o soud:

l''

Ale ri tí'i i já jsnre zrrali,
co je to kout i Íetěz potrt.
Hierarchie strastí dbalí'
v pí'erlsmrtrryt:lr ryseelr rrtlsli sorrrl . . .



170l Další tĚi části tvoňi monology ,,tÍi Mágú, jdoucích pustj'm vě.

I  kem na těžké cestě za člově|rem, jenž se má teprv narodit . . . .o:
I první monolog je založen na stňetnutí ,,umělostio. civilizace a

samozŤejmosti prostého citu, dětského Úrdivu, rlrulrf je intelek.
tuální meditací španěIského bojovníka, tŤetí je ,,náňek.. čínského
',zestárlého havíňe, rolnílca, kuliho... Závěrečnol část tvoÍí pak
zpěv naděje, bratrství, solidarity. od této pevné osnoly slrladby
m že se pak básnik vzrlalovat svfmi meditacemio v metaforic.
kfch dějích' aniž tírrr zastňe zálrlatlní směňování díla, kteri:
je naopak odbočkanri nerrstále obohaeováno o nová pojetí i nové
pĚedstavy.

, , Ó  l i d s I i á  s r d c e ,
n e d ě l i t e l n f  j e  c e l e k  v a š i c l r  r u i n . . . . .

Mnohá charalcteristika llolanor1y poezie, kterou jsme rryní
uvedli, vztahuje se i na další dí!a, jež básník v době olrupace
napsal (První testament' 19{0, Terezka Planetová, 1942, cesta
mraku, 1945). Holan však tentolrrát uskutečnil jeden z nejzá.
važnějších a neobyčejně inspirativních experimentri: v Prvním
tes-tamentu nechal promlouvat o,hlasy rriznfch z noo, tj. zachytil
s dokumentární pňesností ritržky všedníclr, banálních .o"hovárri
z městské ulice (tato torza pňímfch hovoroqi,ch promluv jsou
začleněna do stňídavě a obkročně r1fmované strofy o ti.inácti
verších ve čtyňstopfch jambech) a situoval je do meditačníhrr
kontextu' postihujícího zcela protiklatlnou - fantasmagorickou
atmosféru okupaéní:

Je slyšet lrlasy rúzrrych zíln:
,,Co vás to nemáo spíše jaksi -_..
-Tak koukej pŤijít, na bet6n! -o(
,rlJroky, to je.. . 'o ,,Pozor, taxi!..
,o. . . od uňknutí, jak pňece víš..o
,oSamet? Kdepak! Yžďyť tense želrlí
jerr po rubu!.. - ,,J6, když si lehli. . ...
',Už nemaj ?o. ,oSbohem loo o$rla tŤi jehly,
víc sotva? co?t. - ,,KcIyž neslyšíš,
tak poť mi tentoTrc . . .oo ,,I( mojí pleti
to skvěIe jde, leč . . .o. ,,Nazdar, děti . . ..o
,n. . . lesk na nose to dělá spíš...
,,Noviny! Zvlaštni vyrl - -.....

A tak to běží tlokola
z all i lnul hrrerl ke korpuskrrlírn .. .

Básrríkory odvážně vynalézané metafory maji opět ůžasnou pi.es. Itzt
nost a názornost (,,Topin|ry ulic pňetírané česnelrem davu lehce I
čpí,o 3 ,,zatímco zrak ve vlčím máku svj'ch víček rád lry lyvolal l
ftltografické deslry snění..), ale jsou zároveĚ těsně spjaty s írva.
hovym kontextem.

Pňece však se ocitáme v jinfcb oblastech než dňíve, kdy pňe-
vládal Írtok, rej s|rutečností, kterj' byl naléhavj.m varováním
i lrrozbou. Jistota, vnitÍní ucelenost oosoudceo., kterj' je nad
děním, vytváňela protiváhu rozdrobenostio anarchičnosti vrrějšku.
První testament je však knihou jiné celistvosti, knihou návratu
k dětstvío k jinošské lásce, ale nikoliv snad lrnihou ůtělru. Holan
o tom praví:

a rrechci zpiYat dětství srrad,
nějakf návlat' rinik z dneška!
Ne, jako ten, kdo žije ztéžka
a celf v ztracenosti mešká
a chce b]Ít chvíli kouzlem jut -
formuji dívčí farrt m mlady. . .

Nicméně je tím skladba posunuta novjm směrem: ta cesta
''tmou monumentálních hrriz.. miŤi do básníkova nitra' nebot'
zde je skryt o,opak všeho, co z |;rrttzy světa víš..; teprve opětní.m
návratem chce básník znol'll ''!,ysunout nad hladinu derrní pe.
riskop jasnozĚivfch chvil... Holan prohlubuje jak své medita.
tivní rivahy o smyslu bytí, osudun o poznánío o možnostech lid.
slré aktivity, tak i obraz světa, ve kterém psi ,,větŤí a rfií zavile
na očistkové duše v tísni . . ... A musí s bolestí pi.iznat:
''A trpkne kámen, trpknou sady.. ' Všechno je Žalov, všude
lltají. . ... Toto pňiznání ho žene k zoufalému hledání čistoty
ztraceného dětství i ,,všesjednocujícího principu lásky.., a zá.
roveii k poznání nesmyslnosti, krutosti osudu. Ztráta dětství zna.
rnená nabytí vědomí, a to nemrlže bft jiné než ',vědomí strasti.o.

Talrová je i podstata Terezky Planetové, kde epickf prvek
již pŤevládá. Holanriv první rozvinutÝ pňíběh (dlouho pňipravo-
vanÝ) má dvojí dějové pásmo: básník je pňítomen 6mrti nrla.
dého chlapce a lékaň, s nímž se seznámil, mu vypralrrje o své
cudné, nikdy neprojer'ené lásce k rlívce .Ierezce Planetové.
l zde drtí osud -- s nesmyslnou zbytečností - život, i zde je
rnarná toulra po čistotě a kráse. Autor dokázal sladit clrmur.
nost kamenitého lrraje bídy a utrpení, jenž tvoňí pozadí pŤíbě.
hu (''I(raj nemluvny, }raj kamenit!' a do dňeně až bidou zrytf,
xt.a.; bez možností, ale kraj nucenf stále tvrdší pěstí k slzám,
jež 

-mají lhári ráj..), , o.oáouo., tragédií, qytvoii1 sorrlacl mezi
xonlrrétními zážit|<y a jejich nadosobní platnoslí:



'"1
Vžďy dopuštění slepě padrren
slepecky táhnem slepou hrou,
než Ťeknem: pŤivoř! - květ nárn zvadne
a osud - slepec zvúfí svou
i srďci určí slepé metrum . . .
A tak tu jsme hozeni větrťrm:
loučerrec v slzách s loučenkou.

Děj je interpretován jako objektivní proces, vypráví jej tÍetí

osoba, která sama svrij projev hodnotí, a autor se uchyluje jed.

nak k pĚimé charakteristice vypravěčeo jetlnak lc meditaci, která

sice potlačuje dějov! spád' ale jetlinečnost pňílrělru je ji záto"

veř nerrstále poryšována na obecně plané osudové dranra'
Stejni:rn symbolem je protkána lráser-r Cesta mraku, pÍitrělr

kováňe, jenž uvízl v léčce života: o'Trest určenf už pňed

vinou. Trest? Vícl toť ltletbao orlel je too už dávno pňed naro.

zením vynesenf nad tím a tím..... Postava lékaí.e i postava
samotáĚského velkého dítěte mají cosi spoleěného. Jsou to sice
bezbranní lidé, ale záíi z nich čistota smyslri i citri, jejich

utrpení má v sobě heroismus, projevující se ne č:inern, nlbrž
touhoun láskou, nenaplněnou družností. Tedy žádné pĚedem
dané konstrulrce, ale živé poslavy' nrodelované prriběhem děje.
I(onkrétními lidskfmi osudy, v nichž absurdita' tragičnost a
všednost je k rrerozeznání, vytvoiil Vladimír Holan bolestné
podobenství, írzce souvisejíci s dobou válečnj'clr katastťof' Stal
se tak spolutvúrcem motlerní epiky, ltterá opět zpětnč: prisobila
na proměnu tradičnílro lyr.ickélro tvaru.

,,Iiatlost! orra jest. Orra sktrtcčlrě jcsl.
Ona opravdu jest."

.Ioto lroclru tlivné zjištění lrrísníka,,temnélto.., o,clrmurnúlto..,
stojí na počátku doby' kdy Holan poprvé spati'il ,,bratrstvi vše.
sjednocující... Tehdy napsal rozsáhlejší básně, jimiž uzavňel
jednu část své|ro tlila (Dík Sovětslrému svazu' 1945, Panychida,
1945), básně, které tvoňí závěr váIečnf.clr cyklri. Jestliže r]i'íve

lryl upoután nerrrilosrdrrflrr osudem, pŤitahován lidslrlm utrpe.
nímo nalezl nyní heroismus činu, onu nově zrozenou ,,radost...

Ale pňíklon k epičnosti se dál vyhrar'roval, nabfval novj'ch
podob. Holan opouští pravidelnf' verš, složitě organizovanou
strofu, uchyluje se k silně prozaizovanému, volnému verši.
Souvisí to s jeho ůsilím o naprostou bezprostňedrrost, neliter r.
nost projcvu. V roce 1947 vytvoiil cyklus portrét Rurloarnrejci
a v téže době napsal lryznáni, které obsahuje jeden z klíčú
k jelro básnické tvorbě: ,,... írdělem básníka a umělce - rrrá.li
nějak! dčl l  -  jest  o.sooĎoZovat, . .  I(oho? Č|ověka pŤr:devším.

Véci zárcrveĚ. A nejsou rni pouhymi slovy slova tak dralrá, jaLrl

napiíklad osrrd, rlťrstojnost, láslra a hudoucnost... Snad se ne-

holedbám, pravílrr.li, že mi vždyclry šlo o jejich nejhlubší snrysl

a naplnění tohoto smyslu . . '..

osvobozovat, dospět lronečně ke človělr'u - toto jsou vyclro.

rliska Holanovy tvorby' usilující navázat co nejužší sepětí s po.

válečnj'rn světem. Holanovo hledání novélro člověIra se nedálo

tentoltrát v rovině vize či mythu, ale v rovině projevú, u nichž

je zdrirazněna jejich autentičnost. Je to patrno zejména na 6ou-

Iroru depatetizovarrych lyprávění' záznamri, v!'jevrl a rozmluv

Rudoarmejci. Nepiíímá i pÍímá charakteristika je pÍesně rozčle.
rrěna na celou plochu básně' a to tak, aby se postupně odkryla
za všední reakcí, v nepŤedvídaném činu, v jedinečnosti citového
hnrrtí, v ritržku rozhovoru mnohotvárnost člověka, jeho bezpro.
stÍední, elementární vztah ke skutečnosti, spontánní vroucnost,
schopnost objevri novf'ch životních obsahri, aniž je racionalisticlry
zbavuje tajemswí.,'Po letech satanskj'ch pííznakri byl jsem ohro.
men jeho vezdejší skutečností..... _ ale tento ťržas a citovf
aspekt je tlumen, do popiedí naopak vystupuje pňedmětnost,
fakticita. Ve sbírce Tobě (1947) je tato tendence dále rozvede.
na. Vedle politickÝch veršri, 6d a apostrof jsou zde soustreděny
reportážní záznamy novfch skutečností, portréty (scény s dětmi
woÍí jakfsi pendant k Rudoarmejcrim) a vÝjevy' Holan často
stylizuje své básně jako pňímou promlulrr (''viděl jsem.., ,,tak.
to se svěŤuje.o, oopovídď. atp.) nositelri dějri anebo jako wj'pověd',
rr niž je zdrirazněna její hovorová nehletlanost. Sděluje tak ži-
votní fakta, všední skrrtečnosti, ridaje a jimi se chce propátrat
k ,,onomu bezpečnému životu.., ,,jemuž se poneehává všechna
bezprostŤednosto všechna bezprostiednost zázraku a lásky... Sor-r.
<]asně však z Holanov!'ch veršri nemizí ani absurdita existence
rllověka, která je viděna jako drisledek společenského wfvoje
(.Je to šílené, co pravím, ale život byl taliorr!...), ale zároveř
jako drisledek samotného lidského bytí. V básni Na dvoÍe poli.
kliniky je toto rozpětí vyjádíeno nejsouhrnněji a mťrže proto
}l t pierlznantcnáním Ilolanovy další cpické tvorby:

a musil jsem myslit na všechna srdce
uporně i roztrpčeně bušící
do zvetšelych závěsri naděje, naděje na laskavější

budoucnooto
která by nelhala, i kdyby měla pravdu.
A mrrsil jsem myslit na všechny lidi, lidi ztracent!

i žebraiící
i na tI, kteÍí už žebrat nemohou' unaveni jako nrka

po válce'
ntusil jsem myslit na bytosti, zapÍené všemi

clveÍrrri tčclr,

I"u



I74| kteŤí mluví pÍi jídle a kterym pÍišly nabídnouti

I sošky plivníkri,
nitě z panerrskych košil nebo zmrz|inw z dubnového

sněhu,
musil jsem nryslit na ty' kteÍí se dorozumějí

s vrtolrlavym hrobem jen v Íeči nevěste\
musil jsem myslit na všechny stále toužící a stále

zk lamávané.. .

Sbírkou PňibětIy (1963) a skladbou Noc s Hamletem (1964)
rlospěla Holanova tvorba epická k svému vrcholu. V PĚíbězíeh
je opět zdrirazněna role vypravěče. Jen vf'jimečně jde o děj'

do něhož se autor pňímo nevměšuje, většinou je pÍítomen vy-
právění někoho druhého anebo sám událost lrypráví. Časté je

setkání básníka s lrypravěčem nebo několikerá setkání' z nichů
je snován rámec pňíběhu. Básníkova role, byt' tŤeba stylizována
jako pokorné a 1rozorné ričastenství, je dominantní, nebot' spo.
juje vlastně všechny pňíběhy' dává jim společnj' smysl. ,,Vidět
sama sebe v nepŤítomnosti sebe,.. píše Holan a na jiném místě
čteme _ ,,on, lrterf má vždycky vyjít ze sebe, a pŤece milovat.o.
V PÍíbězích je zrušeno ,'vnitÍnío. a ,'vnější.., vše existuje jen

v prožitkn vnímatele.básníka :

básníkovo prchlivé srdce
buší pŤedevším v malfch pÍíhodách,
jeho soucit platí krva1i'rn potem
za kažďy krejcarovf osud,
a když na duši
volají věci nejjednodušší'
on už je u niclro s nimi, oěrn!, . . .

[rolan na počátku tňicátj'ch let napsal, že ,,bytí zdvojnásobuje
se ohrožením.o. Všechny postavy jeho pňíběhri jsou ohroženy a
skutečnost je proto viděna spektrem bolesti: ,,neznalost života
je neznalost bolestioo. Rodin hovoňil kdysi o tom, jak slrutečnj'
umělec vždy narážÍ na ,,nezměrné nepoznatelno' které obklopuje
ze všech stran maličIrorr oblast známého..: ..NěkteÍí umělci si
na té pňehradě strašlivě zrařují čelo . ' '.o Holan je z nich. Nej.
větším tajemstvím je pro něho sám člověk, jeho osudo ,,nic je
rrru znalost udáIostí. '., jdeJi o poznánío pak je to poznání
srdce... A právě tato setkání s nekonečnou trpělivostí lidského
soužení spojuje básníka s ostatními.

U Flolana se objevují neustále dva typy oohrdinúo.: vanču.
ror'sk;f typ dělného človělia z jednoho kusu, neodtrženéIro od
tvorby hodnot, a dívčí typ durychovsky pojaté čistoty, vnitňní
Lrásy a neposkvrněnosti. Sedmdesritiletj' staí.ec, vyprávějící

o svétn olci, lrtery vozil kámen ze Slivenee na stavbu Národní

ho divadla, a dvacetiletá služka, která ,,se prostě usmívala a

rozdáva|a radost.o, krasavice Dora Závětová a hajnf Martin

z or|e, ňečenf' Suchorukj' - to jsou Holanovy postalry. Jsou

zpodobeny jako celistvé, vnitině nelomené, ale jejich promlurry

odhalují, že tito lidé vědí mnoho o krutosti a nesmyslnosti,

nejednoznačnosti a propastnosti lidského bytí' A ti, co neho-

voňí, o nichž se vypráví, svj'm koncem tuto druhou rovinu de.

monstrují. Holan často vywáií ristÍední, rozhodujicí situaci,

z níi, ae pak odvíjí děj; jin<ly je ristĚední osou vzpomínka,
někde je epickj' prvek jen pozadím rozvinuté meditace. Vždy
však zristává shodné vj'chodisko: na jedné straně je zdo člověko
kteď touží uskutečnit své lidství (touží po lásce), na straně
tlruhé se jeho sny bortí, místo života nastupuje živoíení, ulron-
čení existence _ smŤt. ÚstŤední linie pŤíběhu, zpevůovaná ná.
vratnj'mi motiqy, refrénn paralelní stavbou, anaforami, je ne.
ustále provázena relativně samostatnfmi, s hlavním dějem jen
volně spojenfmi odbočkami meditativního rázu. Sám Holan na.
psal: ,,Jaká pÍímá naléhavost a jaké odboěeníloo Ale tato ,,od-
bočení.. rozšiŤují a ohledávají prostor' v němž se postavy po.
hybují; pňíběh je zbaven jalrékoli žánrovitosti, je slrutečností
i symbolem, reálnj'm svědectvím i básnickfm podobenstvím.
odstredivá tendence vede až k osamostatnění jednotlivfch částí,
k aforismrim a prripovědím: ,,Když kvete všednost, zázrak lž
klíčí..; ,,Nejlíp vidět věci zdaleka! iekl' Čím jemnější záclona,
tím více prachu zaclrycuje!..; ,,Ale náš soucit nemá zkušeností.
Pouhf dojem: a uzavíráme risudek, a věru ne silou zavírající
se rány. Pouhá krajnost, a vylučujeme udáIosti a pňíběby...

Nelze zapomenout ani na dobu vzniku Pňíběhri a Noci
s Hamletemo neboť byly psány zejména v letech 1948_1956,
krly Holan žil v tragickém osamění, o němž sám napsal tato
slova: ,oDoba, kdy jsem psal Noc s Hamletem, byla pro rnne
nejkrutějšími lety mého života. Ve své šílené Eamotě měl jsem
rlobré uzemnění, abych pÍijal a prožil všechny tehdejší hrrizy.
Byl by ovšem omyl chápat tuto báseít pouze jako vlraz udá.
lostí jen tehdejších, nebot' mně vždycky šlo jen o člověka a
jeho drama vribec, o jeho lidskf Írděl a neblahf osud, kter!
žije za všech dob . . ... Noc s Hamletem se od Pňíběh liší svfm
meditačním charakterem a dialogiclr!'m, monologickjm, tedy
dramatick;fm základem; pŤedstavuje souhrn Holanovfch rivah
o smyslu lidské existence i o smyslu umělecké tvorby. Holan
seskupuje do jedné časové a prostorové roviny historické reálie
a postalT' mistně i časově od sebe velmi vzdá|ené, stírá jejich
tradiční podobu, vytváŤi z nich postavy moderní tragédie člo.
veka. Dosahuje tak neobyčejně složitého zwstvení a prostupo.
vanr vyznamŮ, bohatj, sled obraznj'ch pojmenování' pŤirovnání'
osatrrrlstatněllclr rčení i relativně sanrostatnj'ch dějri.

l,'u
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Paralelně s lyrickoepiclrÝmi cykly a pňibělror'orr epikou

vznikala Holanor'a lyrika, kterou autor - často dosti dlouho
po době vzniku _ shrnul do několika knih: ZáhÍmotí (1940)'

Bez názvu (1963; verše z let 1939-1942), Na postupu (1964;

verše z let 1943_1948), Trialog (1964, obsahuje cylrly Víno a

Strach z let 1949-1954), Bolest (1966; verše z let 1949-1955)'

Na sotnách (1967; verše z let t961-t965). Pňi bližším zkoumá-

ni bychom nalezli v Holanově lyrice obdobnÝ rď'oj, jakf jsme

zjistili v pĚedcházející kapitole. I zde je posléze pravidelnf'verš

vytlačen veršem volnfm, i zde narťrstá pňedmětnost obraznosti,

i zcle se lráseii mění ve formu rivahy, aforismu, rozvinutého para-

rloxu a složité konstrukce vfznamrio i zde jde posléze o nejzá.
lilailnější otázky člověka, kterj' sc stálc ptá po obsahu i smyslu
svého existování. Holana nikrly neopustila hlodavá nedťrvěra
v pseudojistoty pozitivismu; fyzit:ky nenávidí buržoazní para.

zitismus zejména pro ony ,,jistoty.o, dovolující bezpečnj' pohyb

v rrrčenénr a rrrčitém světě bez taiemství:

ho, ri;l|ného a torzovité|rtl" mytir;lréIro a historic|rého, obecného |tzl
a zvl:ištního, ,,pňízralrťr.o a ,oskutečnosti.o. Všochny jevy a dění l
srněÍují k člověku, kter1| 'však marně hledá uprostňed nich ]
stÍcrl a těžisko své bytosti' Upornost, s jakorr Holan stále znovrr
ovt:Íuje jednotlivé postoje a reakceo je dokladem, že tento bá.
sník je stále fascinován zápasem bez konce a sp<rčinutí, že si
stá|e 1lodržuje trpké vědomí, že

Nikďy jsme nebyli zcela, My 6e jen podobalio
ale podobali se riplně.
Nyní, když začinárne byt ťrhrnem,
zkoušíme Sebe jenom jako část poďoby,
kterou v brrdoucnu opustíme docela.
Čírrr1lak se asi staneme?

Lidé jsou tak určití sobectvím, že aŽ rntazi,
a tak rozpliz|i zvykem, že jsou si navzájem

A  v j i né  básn i  p íše :

neviditelní.

spěchají spolykat profilové jevy bez danr zjevení
a s umrtl'ující drisleďností se tedy zavalují

škraboškami.
nemaií nikdy dost vlastnictví' mezníkri a nálrykri
se žravou dychtivosti všechno vysvětlit...

Ále Holanriv pohled se od let tĚicát ch značně zrněnil. Sám
o tom napsa]: ''I já užíval kdysi k zak]ínání pŤimrazovacích
formulí. . .  g lac ia l is ta. . . !  Cbápu však dnes, že to mriže bj ' t
ryšlapanj' sehod, matčin náprstek nebo hrobo které tě strhnou
s jazykow|ch bor k tragické rnluvě nějakého ridolíčka _ Mar.
lowriv Faust, téměň všemohorrcí, po všech divech a slastech od.
rnitá vzdušné cestyo nechce jet už ani koĎmo a touží jít po

kousku jasné a utěšené zeleně... Nikoli tedy pohlcd glaciální.lc.
clovj', ale pí.ímé ričastenství, které je nejčastěji naplněno
bolestí (Holan dokonce mluví o ,,lrolesti poznání..). Vedle

meditací, piímo lyrťrstajicích ze skladu reálií, se nyní shledá.
váme se záběry jakfchsi torz reality, se zlomky jakoby w-
rvanf mi z proudu dění a s ,,popisy.. situací t]asto mezního

charalrteru. Stňedem Holanovy lyrické tvorby je dialekticky

zieny motiv konečné}ro a nelronečného, absolutního a dočasné.
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Filosofie má svoje základní pojmy, |.'tcré orlrážejí nejpodstat.

nější z vlastností a souvislostí jevťr olrjelrtivní skutečnosti, má

tak"va,,é kategorie. Také každf velkj, básník dopracuje sc ob-

<lobně svj'ch kate'go í obrazoofch - obrazovfch proto, že v li.

teratuŤe .mají bÍ't všechny pravdy a všechna fakta uskutečněny

jako horlnoty literární.. (V' Vančura)' .Ide zde o obrazyo jimiž

autor vyjadi.uje svrij vlastní základní postoj k světu, jde

o obrazy, které píecházejí z knihy do knihy, i když pÍitom

něki|y - ve shodě 8 vnitňním básnílrovj'm vj'vojenr - promě.

řují svrij vfznam' Tak znárne ,'očio., ,,ruce.. a ,,srrlce.. v poczii

V,olkrově, ,,duši.. a ,,oheř.. l' Závady,,,moÍe.. pozdního Nezva.

|a, ,,zemi,o vždy ptovázenou nějakj'm kosmickj'm protějškem

rr Hrubína. Porozrrmět tlo dťrsledkú vnitÍnímrr olrsahrr a kon.

textové vázanosti těchto obrazov!'ch kategorií znamcná najít klíč

k básníkově worbě'
Není to jistě žárlné pravidlo' alc taková obrazová katcgo-

rie * podobně jalro v pr6ze takzvanf' leitmotiv (vridčí motiv) -

upoutá nás zpravidla svÍ'm častÍ'm vÍ'sl(ytem. Ti, kdo by zkusili

pňečíst jedním dechern celé básnické rlílo oldiicha Mil<uláška'

ilvli bv patrně pŤekvapeni, lrolikrát se v něm, rrž od jeho po.

čátkri a pak v nejrriznějších souvislostech a zvlášt' rra cxpono.

van;fch místecho objevuje slovo lcretl:

... a bude pak hlorrbku pádu svého hnístio

uschlé' bez bolestio bez rraďěje, krve,
jíž se newzardí měsíc ani ve mně
noci té' když zÍi mě odcházeti . . .

Isb. Marné milotlání, 1940|

. .. Snad je to z ruky: O lasici.
Měl jsem to štěstí a citil lrázet
srdíčko malé většim tělem.
Měl jsem ji v prstech, krvavici,
v níž proudí krev a ta to rrmí
hoditi ke zdi nebo na zetťo
bez dechu nebo pulsující
pruilčejším tempem' nežli znals...

lsb. Pod.le plotu, 19461

V té chvíli zem dál otáčí se
jerl za tírn clr rem uové Ííše

jakoby lrrrána krvi její,
jež nckoluje pomaleji,

slévá se jerrom s krví padl;fch,

s torr dralrou krví prolitou

v jcdin;í strhující proud
za vě,čn život neskonal;f !

Isb' Diooké kačeny, 1955l

V pokoji, kam odešli ti dvao
je slyšet kvésti bezo
kter;í tak zakrj,vá své trapné rozpaky'
je slyšet hoilinky _

pÍejemné šílenství mtrŤí nohy vteÍin
v posledním taženi -

a vzduch je rychlen
dvojím supím dechem,
a vzďuch je rychlen
v tichém clrvatu těI,
v hroužení neustálém,
ve zhášení víček
a v drobném' krutém tamburášerrí
krve hnané k utonutí v ničem.
lsb. Ortely a milosti, ISSBI

- Namísto uvedenfch veršri, k nimž byclrom ještě mohli pŤi.
dat pĚíklad na ,,zanrlčcnorr.. pÍítomnost básníilova erbovního
slova :

I"n

Co o tom víme?
Zamračeny chlap
zapŤel se bodcem o podlahu šenktr
a možná. že to bvla
rlyka z jeho srdce.
Skloněny trochu jako naď vraž(lou'
krk rlržel, šmitl lai bÍich,
prrléllko Ťezď po polénku,
vzr'raly se Ťeziny
a-o]reii po niclr r:Irřapl . . .
lsb. To kráIot:ské. 1966|



'*olnl(}hli byí)llorn ocití)vat rlr:sít|ry jinj'clr lníst a také z jinyclr auto.

rov1fch sbíreko ale teď ncjcle o antologii určité|ro obrazu' .Ide

n tL, že slovo (obr.azová kategorie) kreu má v Mikuláškově

po",íi ob.ol,.lry rozsah: znamená tolik co žiocl'. ,'Nebot' krev,

ro je život, | žívot, otlcházející tÍebas. .... A piitom nejerl

život vrihec, nlbrž zcela konkrétní poietí žiOota, Už to je \Ú.

znamné (a tlobré), že život u MikulášIra vžrlyclry páchne krví,

že Mikulášek rozho<lně nepatií k těm básníkúnr' kteňí během

i".r.rir'. procesu vytlestilují ze života všeclry jeho sváry a bo.

lesti, až se jim život promční v pouhf' poetickf' materiál hez

;i;.i ' bez )áp.cho .,"bo ,' čirou abstraltci, Život je pro Mi.

kuláška rrě"o,Zu co se platí lrrví, ať už doslova, at'pÍeneseně;

a platí.li se lirví, pal< za co jiného múže básník život považo.

vat než za zápas, stŤetání, ilrama. \šechno ostatní je ne-život'

něco, co žir,ot jen vzdáleně pňiponríná. Drarnatičnost života je

ncomezená. Dramatem jr: stcjně boj o zdaiilciší rrspoi.átlání vzá.

jemn!'ch liilskÝch vztahŮ, jako jedincovo toužcní po prudšínr

životním pocitu' Dranratcm je samo }lásnění, a naopak sanra

báso ' je i!,,o-o.",,, ',. . . a verš, verš jde, i |<opyta v krvi...

Sám Mikulášek napsal pŤed lety v jedné polenrice v!'slovně, že

nepovažuje poezii - aspoii svou poezii, dodejme - za činnost

spasitel,kou.nebo hygienict<ou; pfoto ani dějiště pro své básně

,,"t,t"aa na kazatelnách nebo obvazištícb, nj'brž na zápasištích,

v konfliktnosti života. ostatně ty básně, r' niclrž tr[ikulášelr

konfliktnost života a <Iramatičnost své poezie oslabuie a l<de

rtává pÍednost harmonizujícímu tňpytu a neproblcmaticlié slav.

nostnásti (jako napňíklad r'e sltlaclbě Al|ratros, 1961), nemrižeme

počítat k wcholúm jeho díla.

I zálrladní obrazové lrategorie bj'vaii však v četnj.ch pÍípa.

dech zastupovány ňatlou obrazri v podstatě synonymiclifcl-r' lttc.

J po.Joi''ě jáI<o planety ol<olo svych .]y"l - l<rorrží kolem

svélro zálrladního obrazu. 
'fak čteme u \[ikrrlriška r]asto místo

, ,krev, ,  rána ( ' , . . .  rozsvěcíš v t luších večernic i ,  /  zv lášt ' teInní. l i
,".,áno 

v niclt l a hlubší jen se v jasu zclává? / Jalr by scs i ty

do kroat,a / slnj'l<rrla srdcern po horrslícho.), tepn (,'Ja|< tam

ěclrá ztěžklf / vnitŤním kruácením / na vlastní tepně véwe,,),

íianutí (,,Mij bože, t'o si pamatuje / tvé srr.lce z celé lásky

,tré? | Žn ,".^Ěo'r,ulu .lo k,,L -- / a v krxi té jen obraz plrr.

je // měsíce, lrterÝ samy tĚpyt / jak bžitvou žíIy rozíezátláo,),

uštknutí (..Znáš chvíli? Měsíc tlorťrstá a had, / l'ztyčivší hlavu

v polrnrrtí, / naslouchá Á.rr'i, rlo tat<trr ií vpatl / a jme. Znáš

chvíli rrštknrrrí?,,\, sp r (,,To větví tvyclr .spár rlo nebe se za.

r|a|' I až rrytryskla lrreu lrorlrá clo plodri..), puls (.... |trkavi.

ci, l v nií prouc.!í lcreu a ta to rrmí / lrrrrliti lic zdi nebo na

z,ed,, I hez dechu nebo ptilsující / prudčejším tcpom . . ...). Pro.

stňedlrictvím synonymickélro vyjádŤení záklarlní obrazové lrate.

gorie (vybrali jsme záměrně místa' která tuto synonymičnost

)i.."l' 'ě doklátt'ají) closahrrje l\{ikulášek nejen větší stylistické

rozrrizněnosti a plastičnosti. nf'brž i jistj'clr vfznamovlclr posu.

nri a wj'bojťr, a jsou rlolroncc pŤíparll. kdy se privotlnč: jen sy.

nonymickÝ vfraz ,,osarnostatnilo. v novou základní obrazovou ]tgr
kategorii, jež se stala základním nosnikenr celé sbírky a kter.á

také rryjádŤila celé další autorovo srrrčňovárrí _._ to je tňebas pňi. ]

pai l  Mi l ru lášlrt lva s l t lva, ,puls. . .

l ) r v n í  Í u n | r c e  M i k u l á š I r o v y  p  o e z i e

Byla to právě sbÍrka nazvaná Pulsy (1947)' která znanrenala
pĚelom v ]Vlilru|ášlrově díle ; teprve touto ]rnihou stal se Miku.
]ášek tírn Miliuláškem, s kterj'm brrde propi.íště vždycky spjat
v1fvoj dnešnílro česliého básnictví. V Pulseclr se totiž poprvé
v celé své podobě vyk.ulrlila autorova Íiloso(iclrá koncepce ži.
vota jako trstavičnéhrr dl.arrratu a s tím zárrrvei'r i autorovo ptl.
jetí poezie, i jelro vyznání občanskéo takže všechny Mikuláškrrvy
pi.edchozí sbírlry jeví se palr z tohoto lrledislra jako (nutná)
pĚíprava k Pulsúnr. Teprve Pulsy jsou tou pravou vstupní bra.
nou do Mikuláškovy poezie _ byť jejiclr autor debutoval už
sedmnáct let pÍ.ecltírn - a čtenáĚ by z tolro také pro sebe měI
lyvodit patňičné dťrsledky. I první básně již 1lroslulé Mikuláš.
kovy sbírky ortely a milosti vznikaly telrdy, v době vzniku
I)ulsŮ; a v knížce PodÓl plotu, která vyšla jen rok píed Pulsy
(1946), čtenrc vribec pr.mí Mikuláškor'u básoir (Pavouk) konci.
I)ovanou už zriplna a uvědorněle jako drarna (ooVzduch je sic
rád, však cíti drarna, i por'ouchlé drama za rrožkama. . ...). Talié
první skladby - napňíklad Mír milencri -, dilitované už Mi.
ktrláškovou rizkostí z Iidské llrostejrrosti, rrlroralosti a malosti,
vznikaly v té době.

Ale proč došlo k tomtrto Mikuláškovu se]lenalezení a uzrání
Ilrávě tenkrát, na rozhraní války a míru a v letech těsně pová.
Iečnych? Těžko uhadovat pĚíčiny dané sarn!'m autorovÝm psy.
c|rickfm ustrojenímo jeho nejvlastnějšími i nejintimnějšími zrí.
žit|<y a osudy - ostatně dívat se lrlíčovou dírkou do básníkova
s<rultromí nepatňí zrtlvna k čtenáŤslrj'm ctnostem. S větší pÍes.
rrostí rntižente však určit velrni driležité polrnutky společenské,
t|a|i, jirn.ž na básníka prisobil soudob svět. Byla to pŤevratní
utlla' vylríjející sc sr'áry r' obrovsk!'ch nrěňítkáclr: nejdňív straš.
tt]Ýnri srážlrarni dvou soustav na válečnyclt bojištích, a hnetl
Ilato _ a vlastně už pňitorn _ rrelítostnjm zápasem o revolučrrí
pl.orntlrru společenslré strulitury; tyto sváry palr v nevypočitatel-
Itych podobáclr zasahovaly i lidsl ''it.u u sr.dce. Zároveli si
všuk- Mikulášel< |rolestIrě uvěclomoval, že lidskri netečnost patii
tt 

,|rlavníln viníIirjm zrrdpovědnf.nr za válečnou katastrofu, a
ttobi.e věděl - to Lylo ještě horší -, žc lhostejnost k věcerir
Zrvota rnť|že srttr.telrrě oltozit či clokonee znlarlrit i současné

i'.1!v o spravedlivěji organizovanorr společnost. Tak začal Mi.

|,1tašek 
__ prrivě telrdy, rra sklonlru vállty a rra pralrrr nlíru -

flle\edonlě 
uskrttec:irovat sv j stálf pali už básnicli! progranr'

\ ' l 'ťy l |( 'z{ l t : j i  sII . t t t : t i l r t tnt ' r .  f(}| ' l I l t ||()\ ' . | l  s| . l r  y . .J l r| . t r  r  z1tottrt t  ; l roI i



*'inetečnosti' proti automatičnosti v člověku píšu své básně... od.

tud nepÍestajná a hluboká časovost Mikuláškova díla: stává se

spolutv.rircem naší epochy v tom ohledu, že pomáhá motlelovat

i brrínit její skutečné nositele'

Pňeilsiava pulsu sehrála v Miltuláškově tvorbě tu driležitou

íllohuo že vfrazně (i kilyž s poměrnj.m' ale možná potňebnÝ'm

zjednádušenim) vyjádrila básníkovo jednotné, celistvé vidění

.uětu; p.,l, je to, co je společné všem projevťrm života v čase

mezi jejich ztozenim a smrtí, co vribec sjednocuje celf vesmír

a 
";ecko 

v něm _ ,,Jeden a stíle tfž pohyb, / obludno těles

v tom pulsu i jak na konci platanu list... Pohyb 6em a taÍrL

oaho.o u dolrl. .. pohyb vždycky vyžatluje dva p6ly. Mikulášek

so stal právě básníkem tohoto tlramaticky pulsujícího života

mezi dvěma protikladnfmi polohami, a reaguje podrrížděně na

každou stňední polohu, jež vlastně znamená klid a tedy ne.ži.

vot: Mikulášek se stal jedním z největších básníkri.dialektikú'

jaké kdy česká poezie měla. Kdysi, v poetistické prvotině Čer.

,'9 bily-uoo ne (1930), k níž se dnes básník už nehlásí, stály

protiklady ještě Etrnule vedle sebe, vyĎaty z proudu a sváru,

Lter! je spojuje. Avšak v Marném milování (1940)' v tomto

,kotlae.-uotárově debutu, ěteme už mikuláškovsky typickf

dialektickf obraz o,sladké jho.., kterj' nalézáme i v jeho po.

z<lějších sbírkách a kterf neprozrazuje, jak se na první pohled

mrlže zdát, pouze zálibu v paradoxech, nlbrž je už piedzvěstí

Mikuláškoqy koncepce života.
Dramatickfrn napěrím protikladnfch po|oh je nabit Miku.

lr{škúv verš (odtud mistrovství jeho point!);

Má jediná! A jako každá jirrá! Ntá kažclá!

lsb. Praní obr,ózkyl

Mikuláškova sloka:

Tarn ti mrtví dole
vzdech už nezachyti,
ale na hŤbitově
pruilčej voní lípy.

lsb. Diooké ltačenyl
Mikuláškova báseii:

Jenom ty to tak se trurou ulniŠ'

že se cítím vinen,
ať šrrmím všemi listy 6v:Ími'
nebo jsem bezlistf.

A mlčím ce| zaražen,f ,
zaružen
jako kmen do země.

Tak rád bych vystoupil ze svého stromu,

i kdyby spadla koruna s mé hlavy '_

s větvemi rozpražen:foni v pažíclr,
vykašlal byclr se na suky.

lenže ty máš zrovna duši
od hrdla dohi na zips -

a já tu stojím jako beztuky.

lb, Mužshé torzo ze sb, Ta kr lopskél

Dvojici p6lri, jež jsou si pňitom maxirnálně vzdáleny, mezi
nimiž probíhá svár nejdranlatičtější a jimiž básník míňí k nej.
hlubším a nejpodstatnějšim otázkám člověka, je dvojice Život
a Smrt; jen okrajově dlužno poznamenat' že Mikuláškovo vě.
t|olné navázáni na M chu a jeho tradici v české poezii _ jak

l,ačiná už v Marném milování _ prokazuje se právě touto dvo.
jicí' Polarita Života a Smrti prosvítá u Mikuláška v poslední
instanci za vším, uabjvajic tak mnoha podob nejrúznějšího
typu: srníclru a slz, odhodlání a fatalismu, radosti a žalu, ho.
|ubic a lravrana, trávy jako lože prvních lásek a trály na bro.
bě _ všecky je vyjmenovat znamenďo by vlastně na pŤeskáčku
ocitovat většinu autorovj'ch verš . PŤipomeřme však aspoĚ dva
verše vyše už citované: ,,... ale na hňbitově / prudčej voní lí.
py... Srrtrt _ a souvislost s halasovskou linií je tu nabíledni _
stár'á se nejednou tématem a dokonce i inspiračním zdrojem
Nlikuláškovy poezie; to proto' že se prostě pŤed ní nelze skrft,
že právě ona je nejurputnějšínr protivníkem života' že na je.
jím pozatlí cítirne život plněji a ostňeji - tak jako bílá vyniká
nejlip na černé (nadpis Mikuláškova debutu!) a jako po životě
nejhoroucněji touží ten, kdo z ně|ro musí odejít, V šedi a
automatisnrrr ltaždodenního shonu si často neuvědomujeme,
jakÝ dar je vlastně život a čím jsme mu také povinováni; z dňí
moty & apatie nris teprve burcuje polrrršení srnrti - ,,černé
tnrizy,, :

|" '

A jenom srníc}r tě svrlrrre
z tvého trŮnu'
rná černá mtizo, tlionfskf smíclr
(a já se směji),
a'jenom pláč,
plát: nrapující skály trhlirr crni,



'*lvodami pohne
(já pláči)'
a jenom ki'eč
a jenom láska
a jenom smrt,
kclykoli smrt,
obrátí v sutiny ticho,
měsíční ticho prlrrštč Go-lli *-

plačte tecly,
milujte seo
zmirejte,
snrějte se,
l idé.

Hned,
tuto clrvíli.

To vše je život.

lsb. Pulsyl

Dralnatickf protiklad mczi Životem a Smrtí ovládl Mikuláš-
kovu poezii s talrovou nalé}ravostí a tak agresívněo že se nako.
nec ztělesnil ve dvou vribec nejsugestivnějších lyrickoepick!.ch
postaváclr' jalré kdy Mikulášek rytvoiil: v postaváclr Vyvolavaěe
a Prašivce. Vyuolaaač, kterf dal jméno drastické básni v orte.
lech a milostech (celá je pĚetištěna v rivodní stati této krrihy)'
je vlastně velikj'náhončí Smrti, kterj' jejírn jrnénem lálrá oběti

slibem lysvobozeni z pozemsk ch írtrap a trfzní' Báseir - po.

dobně jako později I(ainarova sltladba Lazat a píseI.r - vzbu.

dila hlasy pohoršení a nepochopení. opravtlu se nepoddává na

pr'vní pĚečtenío ani nelahodí čtenáŤovu uchu. Avšak v polemice

N[ikulášek svrij zprisob obhajoby práv Života ubrínil: ,,\žeJyť
ve Vyvolavači jscm si írmyslně zvolil tlr.astičnost rozporu mezi

vyděděnci, kteňí celkem nemaji nic od života očekrívat, a Vy.

volavaěcmo jak!'msi ďábelsklm pokušitelern z pÍetlpeltlí, kterf

to ví a láká je k smrti. . . oni však pĚes svou bídu odmítají'
oni Ipí na žil;otě, i ltdyž jcj pňímo neoslavují, nebot' rlobie ani
nemolrou. oni pies nlarnost svého bytí se k bytí pí'imyliají.
Zbjvá jim jen holá rraděje na nejholejší život - a oni se jí

drži,,, Prašiuec, na němž zase Mikulášek velkolepě vybudoval
pětidílnou skladbrr IGajem tálrne Prašivec (1957), tento ',temnf
duclr s krutou něIrrru.., ktery padá na litli v čisté a nehmotné
podobě až odkudsi z nrrazivé v!'še kosmu, je zase vellrf'm roz.
něcovačem Života i ztělesněním jeho žárrr a intenzity; blíže si

všalr této postavy povšimneme až v následující kapitole.
Pňipornínánre všalt  ještě jer lnrrrt ,  že por lstatná je trvalá .sott .

Dztažnost protikladú: jeden p6l neexistuje bez druhélro. V Mi

kuláškově poezii jsou často alrcentovány tmavé stránky liclsliého

života: samotao nrilostná trlzeít, vražedné vášně. Je to pochopi.

telné, prožité lrrrlesti a utržené rány nás často provázívají déle

než prožité radosti: první mrtvf setrvává na naší sítnici déle

než tváňe ze zv|iÁť povedeného silvestra, noc lrruté lásky v nás

vězí hl<lub než noc hravé lásky. Pňitom je však tÍeba vidět
piedevším vnitŤní smysl MilculášIrova dialektického naziráni.

Mi|rulášek celou svou poezií ukazuje a dolrazuje, že lt hluboké

radosti je potňebí velké životní (i básnické) síly a že ji nejed.

nou lynášíme - či ještě spíše dobj,váme - z životní tragiky,

svár&, propastnÍ'ch hlubin; pak už ne radost chvillrovou a po.

vrchnío ale lralenouo trvajicí: ,,optimismus není nic jiného než
ratJost těžce uydobytd, to není radost jen tak hopsahejsa. Ta.
Lováto radost je jen pňedsudek. Je pi.ece známé, že všiclmi kla.
sici vždy vydobj.vali moudrost a radost ze života z tragédii ži.
vota. Takovj' byl Gorkij a v bec všichni,.. pravi polemicky
}rásnílr. Také jelro vlastní tvťrrčí vyvoj - zĚetelně to prokazuje
zvlíršť sbírlra ortely a milosti, která sdružuje básně z let 1946
až l95B a v níž jsou o,temnější.o básuě zpravidla starší než básně
,,svčltlé.. - ukazuje, že básnílt, nepÍestávaje zobrazovat všudy.
1li.ít<rnrnou dialelrtiliu života, jde cestou od ortelú k lrrilosterrr,
rtt: rlpar:nč'. Ale tato cťstu s{| neproclrází jcrlnorr.

I ) r u l r í  { u n | i c e  M i k r r l á š k o v y  p < l e z i e

l\{ikuláš|itiv l)r.ašivec a Vyvrrlavač vznilrli v lrásníliově dílrlil
kažr|1Í sám a jindy, avšak postaveni dtrdatcčně verlle selre (jalr
to urnožliuje celek básníliova díla) dobie a svérázně ztělesůují
protiklatln<lu clvojici Života a Snrrti - právě tak jsnre je také
už 1lĚipornněli. Analyzujeme.li však obě postavy jednu po drulré
a nepočítáme.li tedy s vyšší jedn<ltouo litcrou spolu tcprve do.
rlater]rrě skládají, pak zjistínre, že pňece jenonr v Mikulášlrovč
1lrrczii piedstavují doě její rozdílné futlkce. Postava Vyvolava.
čc, literj' verbrrje živé pro Smrto odkazuje - sama o sobě .-

1lňetlevšírn na dialelrtickrru tvárnost života, na drarnatickj' svár
protilrladri' o této proni f unkci Míku|áškovy poezie, již nás
lrásnik vede k prauililsém,u poznání ilialektichy rozporné reality,
nlluvili jsnre v pšedchozí lrapitole. Postava Prašivoe - jelrož
rlvojníkem je sÍnr básník - má, na rozdíl o<i Vyvolavače,
furrlrci ponělrud jinou: ,'I(clo zpíjel vás, sám zpíjen vámi / jak
štvanec, štvarrci ušlvávan{'? | A zač? Acb, za nic, za zivrat ! tt',
po|rlorrdilé duše vašío / zoufalci, blázni, barabášio / Irr.ručící, jerr
St: 2n5 lr nám vrať / a vyčesávej nám vši z lrlavy' / ať ti.eba
ttlše |trev je splavío / jen<rm lrdyž nepožerou nás!.. Totrto svou
tlrululu tunhcí vybízí a vede Mikuláškova poezie svélro čtenáitl
tt ctl nejintenzíunčjšímu absoluoad,ní žiaottl,: vryžaduje, aby člo.
l ' t '^|r žiI  svťIj  rrstrt l  p i intě .e l r t ' l ; r ravé, lo jest r l ranr l r t ic l re podol ,ě

I"'



'*iživota' aby se sv$m osudemo at' veÍejnj'm, at' soukromÍm' na
životé poilílel (cítíte jistě aktivnost tohoto slovesa) - jinak ne.
bude žít, nlbrž jen živoŤit. I( tomu tŤi citáty z Mikuláška
programového: ,oNení škodlivé, ale povinné otňást člověkenl,
kterf'mriže bjt snadno doveden životními okolnostmi k meclra.
nickému pozÍívání vyměŤenfch dní, ne.li k neričastné lhostej.
nosti a netečnosti mimo oblast nejužších osobníclr zájmli...

,,V básni je tÍeba uvést konflikt tak daleko, aby si lidé uvě.
domili, že všeclrno na světě něco znamená a že je tŤeba žít až
do zhynutí... ,,Snínr o intenzitě v dnešrrích litlech, nenávidinr
bačkory...

Z tohoto lrlediska r<lzlišuje Mikrrlášek vlrazně dvojí proti.
kladnf zprisrrb, jakj'nr je na světě nrožno odžít si svá léta:
jednak jako žiuot-zayk, a nad nínr pak r'yrláší básní|c svrij
ortel; a jetlnak jako žil,ot-zťrurať, a ten pak básník nazfvá
milostí.

A zvyko jak známo,
zvyk chodit, zvyk dÝclrat' zyyk žit,
zvyk jíst' zvyk pít, zvyk spát'
zvyk cítit v rukou neskonďou hlavu,
když luna kane a pak obtěžkává
konání noční - nejkrásnější zyyk __

tecly zvyko jak zrrírmo,
je dobry.

A at'mi potom někdo Ťekrre -

i na smrt si zvykneš,
takovf už je život --
já mu odpovim:
Ta nejsmutnější tráva
štrmí rra hrobeclr.

lsb. Ortely a milostil

Mikuláškova poezie svérázně periotlizuje dějiny svéa. Ži.
t:ot-zoyk je pro ni neodlučitelně spjat ještě s jeho pŤedlidskou,
čistě pŤírodní historií: neboť což je lidské byti možno označit
za pouhou pauzu mezi ztozením a smrtí' a což vribec lze lidské
děj iny def inovat s lovy, , jíst ,  pít a spát / . . .A potom vratnf
pohy}r ritrob. i A hololezení i vstiíc bňichrim jalovfnť.? Sa.
nroziejmě: i zvyk pojímrí Mikulášek dialekticky a diferencova.
rrě, ja|r dobňe ukazuje zvlášť pnrrích osnr citovanjch veršú;
kus smutku je v básníkově vědomí, že i ty nejkrásnější vztahy
nám chod času neríprosně a proti naší l' li pronrěřuje ve zvyk,
lryť v krásnf zvYk (ale pňece jen ve zr1yk)' Avšak natl živo.
tem.zvykem po naší vr1li, narl šedivrru, |íně plynoucí nudou

živ!'ch zesnulj'ch, všech těch strnulfch, rozšafnj'cho lrodrfch,

rlristojnÝch a chabj'ch dušío které nic nevyruší z jejich poklidu

a velebnosti (což rády nazfvají moudrostí) a které tak jsou

největším nepĚítelem všeho progresívního, vynáší Mikulášek

svrlj ortel bez možnosti odvolat se. Rozsudek nelítostně iro.

niclrf : ,,- 6 bože, hromri tĚi sta / do tebe, i když není proč

se chvět, / když kotle dovÍely / a naše duše, které pÍešel var, /
jsou zase k snědkuo jako byly dĚíve, / tak trochu kližka, / dra.

zí zemÍe|i, / tak trochu kližka . . ..., ale také bolestně smutnj',
jak nejlépe vyjadŤuje citovanf lŽ závěr básně ortel: ,,A at' mi

potom někdo Íekne - / i na smrt si zlykneš, / takorrÍ už je

život _ / já mu odpovím: / Ta nejsmutnější tráva / šumí na

hrobech..; iilrám echv lně 'nejlépe.o, neboť nutno mít na pa.

nrěti, že v Mikuláškově poezii je právě Írríuc jednou ze záklatl.
ních obrazovfch kategorií, jsouc básníkovi jak samfm Živote''',
zdupávanfm, ale vždy se vzpÍimujícím, nezniěitelnj'mn tak
i ,,vfraznfm brísnickfm ekvivalentem masového lrrdinství, ja.
kousi jeho syntetickou zástupkou.. (o. Sus).

Proti životu.zvyklz žiaot.zdlsrať. Zde hraje írstÍedni roli
Mikuláškova |iloso|ie okamžiku. Už od Marného milování staví
Mikulášek proti ničím nečlánkovanému a vlekle doutnajícimu
živoÍení život vyjevující se bleskemo vfbuchem, varem, život
složenf,ze ,'zešílevšich chvil... Mluví-li autor o ''propasti vteii.
ny.. netro ,,vteňině nejvyššín vteňině jediné.. (synonymicky uží.
vá tÍí slov: chlsíle, tsteŤína, okamžik) - zároveĎ 6e 6vou nc-
uslrutečnitelnou touhou básníka, kterj' chce do svfch obrazli
pŤečerpat všeclrnu životnost těch vteŤin, které už ve skutečnosti
zemňely _, Pak nejde o jakfsi neoimpresionismuso kter!' se
vyžívá toliko zachycením smyslového povrchu zážitku' Mikuláš.
|rovo vzj'vání ,,uhrančivého okamžiku.. je naopak záležitost zdu.
chovělá, i když _ Mikulášek je nraterialistickf básnílr _ bez
spiritualistické nebo metafyziclré pŤíchuti: ''a naše duše, které
pňešel var '..,, Život.zá.'vrať je ovšem nesmírně vysilujicí; ale
v tom je právě vj'chovnf (ano, vfchovnf) akcent Mikuláškovy
poezie, že v náe stále rozněcuje tu nejkrásnější touhu hrábnout
aspoř jednou v životě nrezi hvězdy, aspori na okarnžik ''strašně
byt..: ,,Jak vítn, co nesmrtelnosti je v tom / - tiebas i v zou.
falstvi - / na chvilku aspoů strašně bft!.. V tom je právě pocl.
ctata mil.uláškovsky pojímaného okamžiku, že je prudším živo.
tem, koncentrovanjm lrytímn že se jím popírá Smrt (,,co ne.
smrtelnosti je v tom..) a tedy rozšiiuje panství Životai že jilm
člověk rázem prožije tolik, co by živolern.zvykem neobsáhl za
ňadu let; že ve vteŤině ''6amu věčnost pocítío.. Takovf olra.
nžik vybíjí se v člověku vášnivfm pocitem života, náruživfm
1lňilnutim, pŤisátím se k němu. (,,Básník je reprezentantem mi.
|ovníkú života...) Pňilnutím nejen k jeho vfšinám, nfbrž i pro-
pastem' nejen k jeho radostem, njbrž i strastem. To je pňínro
potlstatn!' rys intenzívního okamžiku, že není nic jednostrannf'
Jsa koncentrovanjm životem, zná i on dvě mezné polohy: vzlet
i  píd; i  v pár lu Ize | l ! t  ve lk! ' ,  n ikr|y všaL ve st i . r : t locestnictv i ,

| " '
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lcteré postrádá právě všeclro to' co činí život životem, totiž na.
pětí, žát, aktivitu.

Na tomto místě nutno se ještě znrínit o osobité nretaforice,
l<terá se vÍže právě k Mikuláškovu obrazu života.zívrati. Vévorli
jí obraz hltluy zurúcené nazad, ltterf vždy signalizuje závratnf
intenzívní pocit životni; bolest v tyle však v Milrulášk<rvě poe.
zii neprisobí toto zakloněrri, nybrž paradoxně prírvě naopalr
strnule rovné držení hlavy, jež v }rásníkově Ťeči znarnená ,'b!ti
drist<ljnj.o. Je tu několik oblastío jež v autorově obraznosti za-
žehrrjí obrazy závtatí. L sku: ,,S lllavou nazad jalro milen.
ky. ' . . . ;  Úanec: ' 'Na bi . i tvě závrat i  /  ať tančí sornnambul . . .  /
/ At' tančí i rrrúj verš, / at' tančí celá báser-r, / at' tančí, kdo ji

t:te, / at' tančí, kdo ji píše, / at' tančí pycha máo / ať tančí pád
v rné p!še, / rrrávaje nohama / nad ternnou ptopasti|.,,; clžbón
se. sultn obsa!rcrn: ,,lidyž pívávám sr'új pohár, / zvrírtírn }rlavu
nazad l jak holub. ...o, ,ol(do zpíjel vás, sám zpijen vánri / jak

štvanec, štvanci uštvávary? | A zač? Aeh, za lrjc' za závrat té
pobloudilé duše l'aší..... olrlasti se prostupují a splyvaji: ,,Hli.
rrěnf džbáneo / ty tanečníku / na hrnčíňském krulru... ',... snad
se bál, že pĚekarre / pohár nev!'slovné chuti / po tom prudkém
rnilování, / a tak pil, až jcho závrať l utonula v závratích / toho
večera a dne..... Nejčastější je pijácké gesto' a právě ono pro.
zraz:.lje také nejvj'razněji <lbecnější tendenci skrytou v lronkrét.
níclr obrazech: ''.'. a vždycky k ristrinr zakloněnu / pil jsem
ji, pil ! tu I sku s neruiuistí.. '.o, tendenci pít žiuot ,,žlravj'mi
hlty.., až ,,duše chytá všemi Lrrťrtky.o. Zakloníme-Ii však hlavu,
vidírne také huězd'y. Závrati z ohvězděného nebe rryslovovali
brísníci odjalrživa svou nepÍestajnou torrhu po lepšíIn světě a
tvou nesmiňitelrrost s pŤízemností; vzdálenost mezi hvězdami
a zelní rovnala se vzdálenosti mezi realitou a snent' k rrěmuž
clrtěli realitu pozvednout. V dnešní pÍevratné dolrě dobfvání
kosmu nabj'vá n,ávrat z lrvězd nového vyznamu zái'ratě z lidské
alrtivity a vítězstvi tvňrčí práce - tak ji talré čtenái', v bubnové
palbě metafor,  objevuje v Mikulášlrově Albatrosrr:  ' . . .  a v té.
to chvíli, právě reď se vzpíná ze Zerné lodylra / ke květu luny,
ltter!. se v nesmírné vfši korníhá, i a je v tom vzírpěrrí nriz
a šťávo tah ptactva' l puzeni stríd, hrnutí kr.ve až k lrlavě a
slastná / bez konce závrať. , .,o Což je zároveř drilrazo že životní
irrtenzitu nelrledá Milrulášek jen pro nejintimnější oblasti lid.
ského života, nyÍtž že ji vyžarluje i pro oblast lidské príce a
společenskélro zápasu člověka. fiíl.án.e srrukrorrré a ot'rčanské,
ale v Mikuláškově poezii nenrá žádná z obou oblastí svá pri.
vilegia. Tak jako je dramatem život ve všech svjch potlobích,
tak také intenzitou ať liovově znějí všeclry okauržiky bez roz.
rlíluo i ty, v nichž člověk miluje, i ty, kter!'mi je spojerr s ostat.
nírrri lidmi, s niniž a za néž bojuje. Drlkazelrr této dialektiky
věcí, jak ji Mikulášek nalezlo je jeho báseri 25000 s potltitulkenr
I)ětadvacet t isíc r:eskfc l r  |cornrrrr istr i  padlo v boj i  za svobor lu:

'Lol ik j ic l l  pi. išlo,

1rčtaďvaceI t isíc'

lrrl Flander a ještě od llláta
-_' Irlno' plno negativŮ v rrčrrl

l losmrtnYcl l  macek -

rr rlalší, další idorr,

s rletopyťem v tylc,

fakrrle z avionťt'

čichači mandlí
lroŤkych, IroŤ.kyc}r' }rrrí.k yr:| r ..-

i  t i ,  co lr lavu mcě j irn rozcví|al
a do}rl iní j i '  rra svyclr rtolrorr . i lro,
pčtaclvacet, pětaďvacet t, isíc,
a.le ani jerlrro srrJce -pustiměí,

ušeclt'na plná,
l,šeclma uelltá,

iako porrštl, jak step, jak láska
širá --

lrrrr lba dcvi itá.

1'v rrr1larristťl
svtlt.a nov6ho.

lsb. I'ulsyl

1l.oto jsou tedy J\'Ii|r.rr|á.š|rovy ntilostí: lásli;r a lrrásir, Iullra a
zápas - živtlt o vellré irrtcnzitě a vysrr|rcnr napětí, ptrzveclající
l idstvo do vfšc.

I l a l b a  l - r á s r r é

. l}risníci, i |rtJyž sr: nerarli zaviraji dtl |ilarrztrry rrhr:!rrarryclr
ll)ťenl a i l.dyž sc brání sepnout bytí a ncbytí svélrcl díla s je.
tJinynro utkvělyn stavcbn1fm schématent, pňece jen k rrělrtcryrrr
rttvarrim pocirují větší náklorurosto protože lépe vyhovují jcjir.lr
ltatttrelu a prograrrrll. I(omu zrlstávaly rrtajeny oblíbcné brisnic.
lic |()rnry o|dĚicha Mikulášlra, nrčl je náhle jalro na rl]ani
l'autorově knížce Svlékání hadťr (1963); tuto píehlídlru umož.
lril obecně llilancující ráz cclé srllírky. Čtyňi n.l.líly ," trr kryií
st čtyňnri zi.rli.Iadnílni typy lrásní illilrulášliovy tror|-ry, jinriž jsorr:

i"n



''i U|,ťi ,uce (tr l r rs|rytr l jí  p l .{)E[Or 1 lrr l  IrIys l tar 'é c lťr l razy Mikrr|áškovy
privodní a neohraničené invence, pro poezii.hrrt, pro odevzdání
se do milosti obrazu a slova), ciailní aposy (poskytuji prostor
pro analj'zu a sestupy až na dno' pro krutozňení a jasnozŤení'
bič pravdy a i.ítíci se vriz odvahy), obrázky (poskytují prostor
pro miniatury, pro rrmění fixovat rlvěma tŤemi slokami náhlá
o|rouzlení, u|rranutí krásou, prchavé nálady, vf'šlehy vášně) a
hymny (poskytrrií prostor pro neonrezenj'vzlet k jasrr, pro fan.
fiíry chvály, paličkové víňení nadšení a chorál vz!vání).

Ve všeclr uveden!'clr typech _ a stejně ve skladbáclr, jež se
této typologii vymykají - se však uplatiiuje (pŤevlártá) r:harak.
teristic|<á stavba básně, kterou rrž čtenáĚ zná iako charalttcris.
tie|<orr pro olrlňicha MikulášIra :

Na světě co opuštěněiší je
ttež v prázdném lokále
Ilohama vzhúru obrácerré žirl|ď!
Ncš nad nadpisy zažloutlymi šíjc,

sk]oněná iako k popravě'
než v tnrh]e nohy taneěnice štíhlÁ,
rrcž lrroutící se krov, krov, ktery poclpálen'

vztyčuie komín jakrr pomnik tklivy? -

Jen oči pro pláě' věnré oči dvč,

které i slzy opustily.
lieilna z básní Prvních' obrá^zk , 1960l

Když iaro vÍe
a bílé okvěti
jak sporlnička se vzclouvá
rra keiích,
ItrIyž z triir'v vorrí lri.íclr
a všechrto po hí.í<:lrrr,
a teskrré šero sova
kÍíilly IozestŤe'
/'.rl1.ž dívky jrlorrce Ilrorr,
že klotržou po o.|eji
jak stroje v ložiskírt:Ir'
a ty ien tiše kr'ílíš,
krJvi hfrh si zoufá zas,
v  I  w t . .z ( .  n o z sK )  J c  J lm  p r t l r s

a lrčkďo liclsl.y že je povíská

za|ad' a sladky žel

t,é chiuze krrílolrr iěck'
/rdyž dohoukal už syček

a láskou zešílel,
hdyž miza v protrtí vz|illá,
I;d,yž leknin k lrrrrě plá,
když|una na řaďr.u
si knoflík odeprre
I Yzdává se mu siná,
Itclyžkamsi, kamsi

1locltlla se duše,
že llo těla se nárn už rrevešla,
Itd,yž v ptačí viole
svět cely zakolísá
a k |lokrr ženskémrr
se lísá lrvčzdnf chlarl,
až celj,rozehŤát
a rlo nesmírna vzllršcll"
citi, že po nebi
sc nezasteskne mu -

6, mamá kráso,
marnosti ty krásnáo
kéž démantem isem'
ktery tĚpyt tvťrj lámeo
a slroŤím pak
a rozpadnu se v prach!

Ib, Sl,atlnost tse sb' ortely a m,ilostíl

Mrrseli jsnre ocitovat jcdnu clelší a jedlrrr kratší Mi|ruláškovu
báseií, abychom mohli ukázat, že obě dvě jsou postaveny nn
ténrž principu a že tedy nijak nezáleží na jciich rozsahu (i kc|yž
jsorr pro Mikuláškovu poezii skladby rozměrnější pÍíznaěnější
než básně drobnější). Čtenái si hned všinrne nápadnj'ch znakri:
rllouhj'ch větnj'ch celkri (laicky iečeno, je tu minimum teček),
anaÍoriclrého článkování (anafora vzniká opakováním téhož s|o.
r.a na počátku rúzn!'ch veršri), velké role, Irterá je pĚisouzcrra
|rrllrrlčce. Všecky tÍi uvedené znalry jsou zá|ežitosti syntaxe (v(:t.
né s|<|adby), takže Miliuláškova báscř není v podstaté zá| i-
lostí slova, n!|rrž věty. Proč to tali je a čcho tím autor tlosa.
l r u i c ' ?

. . , ' | ' í r r t .  ž r .  ' j e  r l r i L r r l á i |< r l r . s | i Ý  t r , l l t t s  I l á sn i . '  s l ož r . r t  z  r . t l  t t c i n r r . n .
6ul0 l )|)( l lu co rrejdelšic|r  sottvětí -  o1l l inrá l l r i r rr  1 l ií1rut lerrr  j t :



I92| r:ilovaná }ráser] Slavnrrst, iejíchž jedenačtyŤicct veršfi tvoii jedin;|

I syntalctick.'f celek, tedy bdseř'.uětu -, zdrirazřuje se pÍedevším
I nryšlenková a intonační jednota básně; tornu napomáhá i velrni

s|rrovné členění básně na sloky, popŤípadě značné oslabení me.
zistrofrrích pŤedělťr četnj'mi pňesalry větného celku z jedné sloky
rlo druhé (v citované básni z Prmích obrázlrri ve všech tÍech

možnj'ch pÍípadech). Čtenái tedy vnímá Mikuláškor'rr báseii
jako plynoucí jeťlnotu, což rnu usnatliiuje pochopit ce]ek básně
a zabraiiuje ji atomizovat. Autor se jeclnovětj'ch veršrl samo.

zíejmě a priori nezŤíká, začleriuje je však do svého systému,
pracuje s nimi pouze na pozadí mnohoveršového proudu vy.
plněného toliko jedním souvětím (v těchto pĚípadech 6r sou.
větí zpravidla kr.yje se strofou). I(orrtrastu mezi jednovětf'mi

verši a jednovětj'mi strofami lryužívá Mikulášelr k vf'znamové-
mu zatižení jednovětf'ch verš , avšak jejich začlenění do kon.
textu a vzájemnou plynulou návaznost ani tehdy :leruší' Napňí.
klad v básni lftálovské léto (ze sbírky To královské) rozrušrrji
vazbu rozměrnějších slok kratičl<é jedno. nelro dvouveršové slo.
ky obsahující vflďiky v zaumném jazyce (,,I(alin3n1gt16l.. _

,,I(aliman teneb!'o - ,,I(aliman fonu!* - ,,I(aliman tune!") -

takto osamostatněny znějí obzvláště jako tajemné varování a
zaňíIrání; pŤitom však rozrušení není absolutní, neboť jednotlivé

vfkňiky se spojují v samostatnou iadu prostiednictvím společné

o,gramaticlré.. podoby' V lrásni Vinohrad u moÍe (z téže sbírky)
zase vidíme jin zprisob, jak uchovat plynulost jednovět!'ch ver.
šri: ',Hrozen byl uzavňenf'vždycky. / I jeho bobullra. / Á zrnko
v ní si myslí své / a je v tom celé moÍe:.. - od cellru se zde
jde k části, lrterá se opět stává celkem pro další část (bobulka
je částí hroznrr, zrnko zase částí bobulky), ěili plynulosti se do.
ciluje pŤíznačnÝ'm Mikulášltovj'm prostŤecllrem' gradovánim (,,že

vrině se vrací k rriži, / rúže se zavirá v poupě, / poupě neví,
jak dál, a dotÝ'ká se / kdesi uvnitŤ nás klávesoo nebo ooa piju na

věci tak rna|é, I jako je zrnko pískuo / tvá šlépěj v písku

z téc!r' zrn f a voda tonoucí zas v šlépěji I ze zrl- toho píslru, /

/ kterÝ je pamětí tvé chťrze / i pŤesÝpá tvrij krok, / tak drobnf
jako věci, na něž právě piju.. atd.). Zpúsobri, jak udržet vnitŤní
vázanost a eelistvost i rozsáhlÝch skladeb, zná Mikuláček mno.

hcl. _ Uvniti zase autor člení báseř pÍedevším pomocí pomlě|r1'

a anafory. Pom.I,čka je vúbec nejdriležitější a nejpŤíznačnější

Mikulášlrovo znaménko. Velice často stává také ve funkci čárky
nebo dvojtečkyo ovšem její hlavrrí rilohorr (pak ji|e o _ poÍa.
ilím -- poslerlní pomlčku básně) je rozčlenit báseř na dvě zá.
klaclni poloviny, byť o nesteiném rozsahrr: odtlělit od sebe poin.
tu a pÍípravrr k pointě. Tato ,,pňípravná.. část, tento rozběh
k pointě je pak rozčleítován anaforick,jrni verši. Mikrrlášek ne.
vyrržívá anafory - jak to činila nezvalovská generace a její
pozdější následovníci - lr dobrodružné asociaění hŤe, k těka.
vému pňelétání z jedné vfznamové oblasti do druhé, jímž so
tyto oblasti spojují a zrolrroprávřují. Y prostoru mezi svf'mi
anaforanri (i onyo aě rozdělují, zároveř váží v celek) rozvíjí Mi.

kulášelr drisledně a ve složitj'ch vztazich vj'clrozí obraz, na kterj'

nak od následující anafory logicky navazuje novfm obrazem

.nčt složitě rozvíjenj'm' V roli anafory tu prisobí, jak to běžně

u*vá" tatáž slova (viz pĚetištěnou báseií Slavnost), avšaL v Mi.

t.,,uÚt.o"e poezii se setkávánre i s neobvylrlou anaforou, Ťekli

bvchom gralnatickou: anaforická slova jsou rrizná, gramaticky

vjak íungují shodně _ napŤíklarl v básni V Pešti sám (sbírlra

To královské)' klerá je jeclinou větou cl 56 (!) veršícho je ver.

šovf'proud anaforicky článlrován Ťadou zvolání, popÍípadě oslo.

vení (v '  7: , ,I(de jsou ty dobyoo, v.  14:, ,mri j  bože..o v.  16:

o,pravda, pane Ady.., v.42: ,,plačte se mnou' pane Adyoon v.46:

,,pane Endre.., v. 55, tj. poslední verš pied jednoveršovou poin.

tou: ,,pane Adyo pane Endreoo). Čím složitější a rozsáhlejší ana-

forické články první část básně vyplřují a čím strměji jsou

stupřovány, tím oslnivěji pak za pomlělrou sjíždí blesk pointy
(má tedy první část skladby vedle své analytické také jistou

",zdtžovacio, 
funlrci k zv!'šení írčinku pointy). Milruláškova bá-

seii, to je rozbíhání a stĚemhlavj,skok; vzlínání prudší a prudší'

až do toužené ,,pintičlry lrezvěrlomi..; pohyby stále rychlejší a

s lastnj 'pád.
Tyto poznámlry k clraralrteristické stavbě Mikuláškov ch básní

zbj'vá jen obecněji uzavŤít:
1. Je.li Mikuláškova poezie poezií point, pak je do značné

míry záležitostí myslitelskou, i když Mikulášek (jak se nejednou
Íelrlo)',myslí smysly...

2. Jsou.li typické znaky nrilruláškovsk:fclr básní záležirostí
syntare (lronkrétněji: složitfch souvětí), pak jde o poezii t.lzta-
hri; zjišťovat vztahy je synonymeln pro elíatr,ekticltou anal''zu.

I rozbor tvaru tedy clokazuje, že Milrulášelr je básník-dia.
Ie,ktih.

I'n'



'*lHRUB ÍN

František Halas pĚirolrral báseř k poselstvi v lahvi, určené.
mu v oceánu lidí a času k tomu, aby obšt'astnilo alespoř je.
diné srdce. Taková jednotlivá báseĚ, sloka, verš, které k nám
znenadání pŤipluií' mohou naznačit cestu k celému básnickému
dílu. Jedna lráseř vede k další' podávají si ruce pĚes hranice
sbírek: urrrritň jejich kruhu se odvíjí zvláštní rlrama. Jiskňí
v něm napětí jednotlir"Ých částí, lrontaktri se světem a s básnic.
kou tradicí, má sr' j lidskf osud. Také takto je možné číst a
sledovat básnickou worbu.

Raná lyrika Františka lrrubína zarrjme nrelorlií ,,subtilních
nápovědí života a pŤedtuch smrti.. (Šalda), opiede korrzlem sv!'ch
metafor: člověk je v ní součástí piírotlních rytmri -

I(éž v světlém podzimu mého tč-.la
vráska za vráskou' list za listenr
opadá tiše z tvého čela
ve chvění pÍečistém.

trlňírodnímu ilění je proprijčeno zdání lidslrého konání -

A nyní
plátna nebeská
sltrnce nadouvá a suší
a rneze v ze] néÍn spěchtr
vítr ztrácejí
z keŤťr jak z ďěrav1fclr rriiší.

Jakoby zpíuand z íIky zaznivá milostná a pĚíroclní lyrika v ze.
mi po poled,nách' Itrásné po chud'obě. okouzliv!' vjraz vzpiná
se k vysokj'm obloukúm kamerrného města o plít'ku,, k vesmír.
nj.m hlubinám v holdu básníkovi, jemuž se sta|a Země sud'ič.
kou, vz|étá tnáunutím kíídel, píidržuje se bláta země v rodové
a rodinné lyrice sbírek, z nichž reflexe nelatlači|a hukot lú

a zpěts ct:rčk . I)ramatizuje se v stÍetnutí staré a rrové země
u ]obooě noci, sváíí v opojeni nesrnírnj.m kráauj,m žiuotettt,
s pochybamio vyvolanjmi zkázou Ělirošinr,y.. v nich zcivilřuje
a ztrácí svorr melodii. Rozeznívá se znovu v zpěuech ldsky
k žiootu. Prošel několikerou protněnorr, aby v dramatickém pás.
m|| romance pro kíídlol;ku zachytil ozvěnu dár'né melodie.

Mezi jednotlivfnri díly Hrrrbínovy básnické tvorby (a také
tvor}ly prozaickéo dramatické, veršri pro děti) je hlubolrá r'nitŤní
sottr'islost. Je to poezie v iárlrrr lnyšlenkově hlerlačsl<á. filosofie.
lrá, básnilr v ní jde za lrlulršínr postiženim srnyalu lidsl<Ólro ži.

vola,  upieny r lo but loucnost i  stá le se o lr| iži  nazpět na svou Itos
životní i básnickou cestu. PŤitom jeho tvorha nikdy nepĚcstává l
bj't jedinečnÍ'm zpěvem, opojenym mnohostrannou a mnoho. l

strtlnnou bohatostí života'

( l h a r a k t e r  t l i l a

Už téméÍ trd prrmich sbírek básní vnáší Hrubín do své poc.
zie néco, co dá později jeho tvorbě pevnou sevňenost. Jakkoli
sc jeho poezie neustále proměřuje, jakkoli jí neustále objevuje
nor'é zpúsoby vyjádčení' je mezi všemi Hrubínovfmi díly pouto
něčeho tn'alého.

Celfm swfm díIem zústává Hrubín věrn!' jcrlnomu základní.
mu zpúsolru nazírání skutečnosti: je jinl, uědotní souuislosti mi.
nu],ého a bu,d,oucího,

Už potmě hladím poupě
rra keŤi r&ží. Trn:
kapička krve, červerrka
mého zpívání.

Poup aty všemi rrastal'rrj e
svá ouška jaro - mlčím do nich.
S tím rreihorším, co nule tu potkalo,
s tím nejkrásrrějším' co mne potkat rrrá,
tisknrr se k tobě, živote, a čekám.

Jako lly vitr po mrrě chodilo
iako by si dnes večeť čas
mne ce]élro chtěl zopakovat,
dokud mlle ještě má:
svléká mne,
obléká.
a zase svléká
v šileném spěclru -

tlrl r|čtské t:a1lky s |)cre|n
Robirra zboiníka.
orl vese]é vázank.r,
nr 1.ch mlaclÝclr nLvázarrosti,
rrrl sandálú, z nichž podzim vyškrrllI
kiícl|a m eh letnícťla."t -



t96 až ke kalrátu s myrtou svatelnlí,
až k čcrrrym porrožkám'
kter;imi obují nrou nelrybnost,
až k šatťun, jinriž olllekotr
lné vyclrládárrí.

Vzpomírrko.rresyto'
i do budoucna vzpornírlánr'
a iako dešťovkou
od narození k smrti jďe mnou lrlína'

lsb' Nesmírnj' krásnj žiuot|

Žití ic pro ně]ro souhtnem navzájenr spojerrj'r:h a proplete.
nyclr souvislostí. Tak už v lrrajinné lyrice prvního tvrirčího ob.
dobí posázavská krajina je mu lrrajinorr rodu - krajinou, lrte.
rá zrcatllí spojeni minul ch pokolení s těmi, kdo v piítomnosti
vytváŤejí její poilobu. Z rodové zakoieněnosti vyrristá vědomí
orlpovědnosti k vlastní rodině' z pelrré soudržnosti rodové a
rodinné cit kolektivní pospolitostio vnímání širokj'ch společen.
skj'ch souvislostí. PÍítomnost je mu mostem mezi minul m a
budorrcím: proto vidí zá,lažné společenské problémy v širokj'ch
grandi znícb rozměreclr' optimismus budoucího vítězswi ve vá.
|ečném triptychu Chléb s ocelí, v krutélrr obraze váleěnj'ch
hrúz, je pak zcela zákonitj', stejně jako '.na|ra poclropit
pÍevratnj' historicky proces, zolrrazenf v Jobově noci. Proto
i Hirošima mu byla a je něčím víc ncž jednorr trž prcžitou
katastr:ofou.

Celf'rn svj'ln rlíIem zristár'á Hrrrl.rín věrnj. zálrladrri pro|llenra.
tice: život __ snlrt' láska - smrt jsou lrlavni pojmy, kolem kte.
r ch kr.ouží je|ro poezic ncrrstále' k nim se mu nakonec vždy
soustňedí r'eškerÝ' běh skrrtečnosti' I v tom Se orlráží vidění
života v jeho velikosti, v zobecliujícíclr roznrěreclr. Základní
problematikou krajních protikladťr život - Smrt jal{o by byla
rlána dvojp lovost Elrubínoly poezie: jeho myšIenky stále osci.
lují mezi protikladn;fmi piedstavami: nejen život - smrt, Iás.
ka - smrt, n:Íbrž i skrttečlrost a touha, zenté a vesmír, dnes
napň. pŤedstava tvoňivélro života a rnožnost všeobecné zlrázy.
Tyto pňedstar,y r'tělují se v obrazy ia|ro trolébka a rakev, země
a vesmír, zenrě a kĚíclla, nohy a kŤídla, stará a nová země atp.
Nělrteré z nich patíí určitému období, jiné proclrázejí celfm
rlílem a nesou jelro hlavní térna.

Cel m svfm dílem zrlstává Hrtt}lín věrnf sám sobě. Týebaže
jsou čtcnáňi nacl jelro poezií znepokojol'íni nejširšími společen.
sklmi souvislostmi, nejaktuálnějšími událostmi, jak je pŤed bá.
sníka stavěla vzrrrštrjící doba posledních tiiceti let, vztahy Iásky
a snrrti, otázky smyslu lii|ského žití, jeho rrkončcrrosti i nepo.
míjivosti, znepokojivá problematika společcnská, to vše sc pro.

nrítá do básníkova života a je to intimní prožitek, co tvoŤí osu

lloez,ie, v niž básník stále ,,obletuje vlastní srdce...

Vyzllam rysú, které l váÍejí sevňenost Hrubínova díIa, ne.

sprlčivá jen v jejich trvalosti, ale zároveii i v jejich proměiío.

vliní. Nelroť zálrladní kontinuita Hrubínovy tvorby je v tom'

že jeho dílo je v podstatě zpod,obením jednoho lidského píí.

bí,lut, žiaotního pííběhu básníkoua. Vysloven poezií stává se

ttsutlenlo typick]fnr pro lidské a společenské zrání člověka naší

r|oby. Setkáváme sc tu E dílem jalro reprorlukcí jednoho života,
llrostejno, nakolik byl sliutečností a nakolilr básniclrou ťikcí.
l'Ěíbělry, lrteré jsou osou vrcholnj.ch Hrubínov!'ch skladeb (Pro.

rrrěny, Návratu do rodného krajeo básně l(aždou vteňinu, Ro.
l|tance pro lcŤídlovku), byly v jeho poezii obsaženy vždycky.
Ystupovaly do ní náznakem už dňive, zhlrrotriovaly se v ní,
lirlnkretizovaly, vyjasiioval a očišt'oval se jejich smyslo až z do-
tykú a ná1rovědí vylrrystalizovala vj'pověďo jež je ve svém rihrnu
otlpovědí na otázky' Irteré stály už na jejím počátku a ]<teré
procházejí celou |.rásníLovotr tvorbou: na otázky po smyslu ži.
vota' po vztahu života a smrtio po litlské odpovědnosti, po pÍe.
Iionání lrrúzy a žal'a zc smťti. I(usé zážit|ry Hrubínovy drob-
nější lyriky jsou vlastně írtržkyo stupně poznání, praménky, kte.
re se postupně spojuji' až se silou lrásníkovy vyzrálé životní
zlrušenosti vyliji jedním molrutnf'm proudem' V tornto smyslu
jo poslední Hrubínova tvorba obsahovou a nryšlenkovou synté.
zou všeho, co jí pňetlcházeloo a syntézou je i zpúsob, jakfm svrij
o l lsa l r  srIě luje.

V f  v o j o v á  s o u v i s l o s t

lloltlo by se Ěíci, že se v I-Irubínově díle nnohé opakuje:
prtllllenlatilra, určité zážitky, scenérie, motiv;,, obrazy. Není to
tlvšerrr opirltování ve smyslu pňejímání něčeho už jednou nale.
zt:nélro a vysloveného, ale vfraz kontinuity, plynoucí ze zrcad|e.
ni jednoho souvislélro osudu. Toto opakovárrí - nebo lépe ná.
vl.uty -_ také nilrdy nepociťujerne v Llrubínovfch básních jako
nt'.co už poznané|to, ale jako větší zdrivěrnění a umocůování
básníl<ovj'ch prožitkri. Nejde totiž nikdy o prosté opakování,
alc o proces' v němž se vyvíjí a proměĚuje básníliriv vzta|r
K ur i téml l  životnímu jevu, |< určité z l rušenost i .

' . Už r'e sLír|<áclr Ilrubínol,a raní:Iro básnické|ro obilobí je ja-
Itioi neurčité prázdno po rnrtvyclr, nryšleni<y na smrt a lrro|r.
1\(.Jl)fve ja|ro by si básnílr pohrával s abstralrtní meditací v rou.
ltl rrevšedních rnetafor a s|trvem se polroušel poodhalit metafy.
zická tajelnství. Yelmi brzy však problém ,',,.,i ,tu'r.í pňecl nělro
satna životní z|iušenost. Řílií.li se v básni na slnrt (sb. Cikády):

Ďluťt zrovr la terrkrát  vvzy 'r .a l i  s lo l ,1.
. -  a  ; r o  r r i r , l r  [ akí ' I r l y  -

I'n'



''l básníci milovaní. Ale kdo ví,
jak se spí poď zelni?

Vyslovená otázka tu má už |ronkrétní porltext. Také |láseii In

memoriamo zaÍazelá tlo sbírky Krásná po chudobě (1935)' jako

by vrhala paprsek vysvětlení na elegickf tÓn Hrubínovy mladé

poezie:

Pi.i vzpomínce Da tv&j jasrry lrlas
všichni muži, co tě líbávalio
s rtri svfch stírají si hebky popel,
pŤi vzpomínce na tvrij jasnf hlas,
kterf hloubka vzdaluje a kalí.

Prší na tvou milovanou hruď
pies hlínu a pÍes koÍínky zeměo
a v nejdelší noci jiná tíha
tiskne tvoji milovanou hruď
chvíli sladce, chvíli nepŤíjernně.

Do tvfch dávnfch vlasri sáhla smrt
jak vichŤice do plavého lánu -

na špiěkách těch posledních dnr1 svítí
zlato vlasŮ, jež rozčísla smrt,
proud k nám a proud na neznámou stranu.

Není zĚejmě náhodou, že se s těmito verši znovu setkáváme

v Romanci pro kňídlovku. Tady šlo jistě o víc než o ,okostj'm

romanticko.dekadentního stí.ihu.., o kterém hovoňí Hrubín pňi

vzpomínání na atmosféru svfch básnickfclr začátkri. Jde o kon.

krétní podobu smrti v jeho poezii a s ní o počátek opodstat.

něné dvojpÓlovitosti mezi ,,k nám.. a ,'na neznámou stranď.,

mezi životem a smrtí. Tato dvojp lovost vlivem dalších setkání

6e smrtí do jeho poezie woste, bude se vracet v Ďadě dalších

protiklactnfch obraz , v novj'ch podobách lásky a v novj'ch po.

áobách smrti. ale zároveř se v prriběhu let a událostí butle

proměriovat. I samu otázku po vztahu života a smrti bude si

bágník v jinfch životních situacích a na novém stupni poznání

skutečnosti _ tedy i sebe sama _ klást jinak. Začne hledat

rovnováhu mezi poutem všedních dnri a tajemnj'm vábením

,,dálky z16 a pŤíjemné.., světem za hranicí všednostin za hranicí

smrti' Abstraktní vztah života a smrti upresní si v otázce, jak

žijeme svrij život v této chvíli, na této zemi, jaká je naše od.
povědnost k dědictví minulfch generací - k dílu, které je pÍe.

žívá, a jakri je naše povinnost k dětem. Čím nréně se butle

cítit osamělj'm jedincem, čím vice bude vrristat do kolektivu

ostatních' ztotožĚovat svrij osud s osudem stále širší pospoli.

tosti _ rodinyo rodu sv!.ch dělnfch pňedkri, porobeného náro.
da, lidstva usilujíciho o nastolení novf'ch společenskj'ch vztahri,
tím určitější a pĚesvěděivější odpověď bude nacházet: vztah
života a smrti vplyne do pĚedstavy harmonického vjvoje, kdy
životy jedněch pokračuji v životech z nich ztozenfch, práce a
rlilo minulfch generací v tvoňivém snažení generací následu.
jícíclr.

S neznámou mrtvou z citované básně In memoriam prochrizí
smrt už napoĚád básníkovfm dílem nejen jako abstraktní pojem,
ale neodbytně piítomná a skutečná. Její podoba se nejprve zná.
sobuje o mrtvé pÍíbuzné a pi.átele a zústává záhadná i trochu
pÍitažlivá. Y dobách stupiiované fašistické zvrile, kdy lidé umí.
rali v zástupechn stane se z pĎirozené smrti běs brúzy a stra.
chu a pňijde čas, kdy ho bude tŤeba znovu pÍemáhat. Proti
hrozbě nového, děsivějšího hromadného umírání, proti hrrize
atomové 6mťti staví básník tichou piirozenou smrt' jež je sou.
částí pňirozeného života. Touha po pňirozeném životě pňerristrí
mu aŽ v apote zu pŤirozené smrti a toho, co s ní v jeho pňed.
stavách souvisi. Tehdy v jeho díle rlocházi k určitému para.
doxu. V risilí piemoci téžk! žal ze smrti se s ní zdúvěrřuje a
upíná se k tomu, co jí už dávno patňio pokouší se znovu do.
hlétlnout za neproniknutelnf práh jejího panství. období Ne.
smírného krásného života a Hirošimy je obdobim nejsilnějšího
básníkova rozštěpení mezi ,,k nám.. a ,,na n&námou stranu..,
obdobím rozrušené harmonie mezi minulj'm a budoucím. Touží
patŤit živé budoucnosti, a ve chvílích, kdy se mu zjevuje hro.
zivě temná, utíká se do mrtvé minulosti. t{ zážitcich nejniter.
nějších a nejintimnějších jako by patňil už jen minulému'
V konkrétnější a obsažnějši podobě než kdy pňedtím vracejí se
do jelro poezie vzpomínky a hrozí uzavňít ho rlo svého minu.
lélro světa:

l"

Navijela sis na prst osti ici,
tam na prst, kďe jsi zlatf kroužek snila.
Já hovoŤil jsem ještě se sluncem
a tys už bled]a v lurru.

Tak náh]e za zid,v nám zašumr:la.
I položilas hlavu ze srínu
do listí jejího.
Za vlasem vlas ti od ní chytal.

Jen pro ni se ti žlravá žahavka,
žárlivost země' v trávě skrytán
prrpencem palčivym



'oolpÍisála prudce k lftku.
VykÍiklas
a polekarrá Irrna oclsl.;očiia.
Zelně se položila mezi vás.

A pornalu se obracelu na l.roTc.

aŽ - a:z nás oba zale}rla
trávou a listírn. Foztrírcerr{.clr
jako rny oné noci bylo
tisíce. Ticho, veliké ticlr<l rybí

pocl šupinkami šepotu tam p}-ttlcr

s němymi írsty měsíce.

A zdálo se nám' že se srdcenr
už dotykírme svého drra.
Zatirnvšak se v rrás otvírala
nová hlubina.

lsb. Nesmírn,! kr sruy žit,ot|

. ,\  j indc:

Já bál se neuzŤít tě, žerro,
a pÍece uzi'el jsem:

pŤed sebou hrnula jsi lrvčlzrl1
a patou hleďala jsi zem
jak stí'evíc ztraceny.

I( tvyrn st&rn rredosálrla íist,a nrí,

jen kotníliy tvé clrlaclně se nllll] dotk]v

telroucí Ťekorr. olrrornen

tr.ou neslnínrostí, zapÍel irlerrr stl lásce.

l sb. N esmírn,!. k r sny žiuotl

Jalro t]lovělr, lrter!' patňí tlo spoleěenstvi ostatníclr, t-lrží se

houževrratĎ toho, co je pi.ítorrurÓ a skrrter-:níl: žcny, děri, pŤátel,

prácc a s ní tlč:lnéhoo tr.rri.ir,élro života. Y pozatlí sváruo kterÝ

se jcví jal<o rozpojení básrrílrova intinrnílro a společenslrélr<l cí.

těni, eri,t.,ljt: rlsili o l'armonii nrinulosti, pňítomnosti a budouc.

nosti :

Slyš' zerlrč:, prosl.ru rnou:
- - |r{eprIst. }nnc' 1y' jež rrtlrŽíš

i vztluch i snilr i oceány !

[Jtrdoucí luoby rralrrr"r na nrirj liÍíž

a zavč:s na rné lroky žerrrr,

rtllr ]r tobě strhut.ící proud !

Že udržiš mne' dej mi zástavu

nryclr děďlrťr, dčtí m,v-clr i vrrukťr !

lsb, L\t:sn rny. lir stt'y žiuot!

Nt]ní to už hledání, ale boj o rrrísto rrrczi lidnri. V jeho prú.

Lčlrtl začíná se prorrrěr'rovat i smysl vzpomínky, spojené s orrou

nojstálejší poclobou smrti, o níž básník pozilěji ňíliri: ,,Stín hla.

vy nri padl na prsa u dávné i.eky, / když se dívka zvedla a

odclrázela navždyo / a dodnes mi ten stín s prsou murnt-: zrc.

tlá / tĚicatero soclrorťr, i ti.icatero let... V básních Návrat do
rotlnélio lu.aje ve sbírcc lVítij zpěv a l(aždou vtei.inu z knilry
Áž tlo korrce lásky setliávánre se s touto vzpomínlrotr v opar-r.
rrtlm lrontextu, než je uzavírání do mintrlosti a mimo pĎitorrulou
skutečnost. V <lbou básních je jeclním z kamenťr stavby, butlo.
vané li osiavě bohatě a plotlně žitého Života. ]llísto unilrání za
tiIn, co rrenávratně minulo, váží básník na valráclr vzpomínily
lllliratství, literé pŤetrvalo. Láska, stále se obnovující, závrať
okouzlerrí, pocit, že i ve stínu snrrti je člověk ,,až k zbláznění
Živ!'.., zťrstávají i tehdyo kdy pominuloo co je vyvtllalo.

S]edovárrírrr určitého básníkova prožitku a promĎn, v jalt1!.c}r
stl vraccjí do jelro p<lezie, rekonstruujeme vlastrrě nejobccrrějií
srrtysl a obsah Romarrce o liŤírllovce. Nebylo nikterak írmyslerrr
trrto slrlacli.ru paraťrázovat. Clrtěli jsme piíkladem ulrázat na
lrritňrrí sorrvislost I:Irubínovy poezie a lra její v!'vojo zárover'r
doložit i některír pňetlclrázející tvrzení: o zpi.esr"rování obsahrr
v ]Ir.uliírrově tvol|lě a o jejínr snrěí.ov/tní li obsahové a myšlen.
liové synti:ze. Pňíbělr dívliyo ,,jíž pod zácla srrnul se hrob, za.
ljtrr..., zvetlala lokty jerr lr žitío té věčné schovanky motj'lích
(loli' ' il jt.ho misto v životním pĚíběhu básníkově byl nárn už
skoro zrrílIny; bylo tŤeba ho zactrytit a vyloupnout z náznaLrťt
tt nápovědí, z tolikrát rryslovenélro snrutku ze srnrti a z toli|qrrit
vyzpívan ltisliy lt životu, z poc}ryb a víry poezieo která Rorrran'
tl o lrňídlovce oživila dňívější dojlny a zážitky a zárover-l' ott:.
rrr ' l l t  t r t l ró  l r lu l l i r ry z r l t lsut l  r r t . r jerrélro básrr i l i t lva poznání života.
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života a smrti, na motivy a obrazy, které procházejí ce$m

dílem. Jedním z lrejčastějších a nejvf'znamnějších je obtaz kíí.

del. Setkáme se s ním nesčíslnělrrát uvnitÍ básní, často už v je.

jich názlrr, dokonce i v názvu sbírky (Mávnutí kÍídel, nepňímo

iaz Motyti čas). Yfznarnovou šíiío volností vztahu ke skuter].

nosti pÍerrlstá hranice běžné v mctaforickém užití, stává se

sy.boierno v němž se spojuje zároveri dvojí smysl.

Rozpor mezi životem a smrtío rrrezi touto sliutet':ností a fini.

kem k.amsi tlo neznámj.clr, tajemnfch prostorťro je vyjádÍcrr stá.

le se vracejícími obrazy zerně a vesmíruo zenrě a kĚírlel:

0 kňídlectr se tni odrnalička zďáio
- 6 kÍídla, kŤidélka, 6 kŤídlatí -

že závrat stromy z korun vyvlátí'

že všude pro nás větru bucle málo.

I{rubínova kíírlla, to je touha po něčem až k smrti závrat.

ném' neurčitém a neuskutečnitelném, kterou je tĚeba neustále

pĚ"Ááhat pevnjrrr pňipoutáváním k zerni' Celfm svj.n tlílem

usiluje llrubín o pevnou pťrdu pod nohama:

A vytrhni z my'-ch bolestivy'ch ranreir

tu touhu po kŤídlech a na mé nohy

dnes ještě zavěs tíhu drobnfch krokir,

jimiž mé dítě spěchá pro svá kŤídla'

a tíhu krokú, v kterfch za mnott s láskorr

šla moje žena - lásko, jsi.li láska!

lLe44l

obilobně tomu hylo i později, v citovanj'clr už verší<:lt lrásnri

Za|tvézdné noci. A v době básnilrovy zralosti:

I(cle jste, vy motylí časy'
kďy kŤídla zdríl jsem se mít?
Dnes jin;f člověk se lrlásí,
lrlouběji touží tu žít.

Motfli, hor'rte se jako kdYsi'
se mnou však nelze už počítat,
blálrovf, vzpomínku kdo dnes kÍísí,

ztracen' kďo zťrstal v ní stát.

l ls53l

A j inde:

A jerr rrriirrr. straclr a jerr rrrátrr stracit,

že jeďnou náhle vypučí

synku či clceÍi z mladyclr ramen

má kí.ídla div ne na zabití.

tles6l

Právě tak jako se proměriuje a očišťuje smysl vzpomínky rrn

nrrtvou láslruo proměťruje se i symbolick! smysl obrazu kňídel.

l)nes už v něm není mámivá neurěitost, ani torrha rrniknorrt,

ale silná, velká toulra po něčen plorlnérn a lrladrrérn:

-- a já budu
k zbláznění živf a má kÍídla' zŤasená
v krvi žil a cévo budou šíleně tepat) .
jako tepají dnes'

(roztrhněte se užo
ži|y a cévy, ať se korrečně
má kŤídla rozprostŤon a spojí s ostatnínri
opojenfmi krídly!)
I te62l

Drulrf smysl, v jalrén se s obrazem lrŤídel u Hrubína setlrá.
válne, je pĚedstava básnickélro vzletu, rtrrrělcovy tvoÍivé schop.
nost i .

Jirlak ty, j irlak jí jsenr čet
tu }ráseřo ten veršo nebo slovo.
Jedrra je země, náš je let
a kŤ.iďlo - to je básníkovo.

UvědomímeJi si, jakf dělnj' vztah má lJrrrbín k básnické
tvrrrbě _ zpívat je pro něho stejnj'm osutlem jako pro zednílca
stavět, pro kamenílra lámato pro rolníka sít a slrlízet obilí _'
nepňekvapí nás tlvojí smysl symbolického obtazu kŤídel, neboť
jakkoli lro chápeme pokaždé jinak, pňece se oba vjznamy spohr
Írzce stfkají: básníkova touha naclrází své us]<uter]nění pňerle.
vším v básni'

SyrnbolicltÝ obraz kÍídel nrúže nám také naznačit cestrr
Ir ]rlubšímu postižení bohatého smyslu Proměnyo k pochopení
její tňetí, skrytější roviny, kter.á nám uniká, vidíme.li piíběh
Uaidalriv a Ikarriv pouze jako varovné podobenství době vyná.
|ezŮ, k leré mohou nejen s lorržit ,  a le i  zahubit .

Pňíbě|r llairlalťrv a lkarťrv pí.ebírri Hrrr|rín talrňlra slovo od

I'ou



*'lslova z ovidia. o'lrměůuje ho jen nepatrnj'mi vsuvlrami do pri.

vodního textu' napĚ' ,,Chlapec Ikaros / u otce stojí' tleská ru.
kama. / Nevědao že si hraje s vlastní zk:ázol, / hned palcem

hněte žlutj' vosko / Irned rozesmátj povyskočío chytá / poletu.
jící pírlra, zviíená / těkavÍ,m větňíkem, kterf se zd'uihl I poil

tnostefÍL u zúchod'ku, s cliadnjm pachetn l moče a xrbin. Ika-

ros / rozěilenému otci pŤekáží. . '.. Vlastní aktualizace spočívá

ve včlenění antického pÍíběhu do atmosféry a dění dnešního

dne. Do básně vstupuje obraz letní neděle v Praze u Íeky, ne.

smírné množství lidí, mezi kterfmi se básník ztrácí a s nimiž
je spojen tj.mž osudem' Zpočátku jako by obě dějové roviny

spolu nesouvisely, postupně vytváĚí básník z obou dějú vzájem-
ně se prolínající montáž. Tim je dosaženo dramatického napětío
stále stupriovaného: vj'povědí' postupně dokončovanou, která
|eží vždy na švech paralelníclr pňíběhú, elospívá báseii ke lrul-
minačnímu boelu. Y něm leprve pochopíme dnešní smysl dáv.

ného pňíběhu: o,sedm let po Hirošiměo v tu hypnoticlrou chví.

l i . . .  když odloži l  jsem na kámen noviny. .  .  kde všichni  čet l i ,

že.. .  na naší rodné planetě zkoušel i  novou atomovou bombu.. .
Daidalos poznalo že lž neni  otcem.. . .o

Rozvedení írvalry o volnosti je vedle své obecné platnosti zá.

roveii v tiz|rénr vztalru ]< vnitinímu napětí celé básníkovy

tvorby:

'Ve 
světě, jenž je za onoho času?

na dlouhé exilium zanevÍel
Daiďalos. Touha po životě volrrénr
pojímá ho a lrryže srdce.
Domnívá se? že není jiné cesty
z vyhnanství nežli vzduch'
že jako aolnost pro duši je azduchenl,
,in:"u:"n je ďuší volnosti.

Daiclalos poznal? že lž neni otcem'
až za ueslnír se rozprostíel
prostor u něrn samém, zneaáženy jínt.,

,:,',.,,,.jen,ž zoutal! už nikdy nepíekonit.

Daidalos
nedojde nikdy uolnosti tou cestou.
I proklíná svňj vynález a um.

Drama f)airlalovo je i v]astním dramatem básníkao vždy zno.

vu mínenéhtr torr l r<rrr  po |rčídler: l r . , , I)a i r la los n i|rdy rrer loj t le

vrrlnosti tou cestouo. *'- i básník dochází lr poznání, že prostor

v sobě nepÍekoná írnikern, ale ,,vrilí clržct v rovnováze rozunr

a srelce.o _ život a touhu, skrrtečnost a tvorbu.

V z t a h  l i  t r a d i c i

,oVrozená toulra po lrarmonii.o prosazuje se v Ilrubínově

lvorbě neustále: v obsahrr, v pÍísném zňeteli lre tvaru, melodií.

Také k básniclré tradici je tato poezie v harmonickém vztahu.

,,Naše pokusy vypuěely a nasazují první květy v krajině vel.

lré poezie, dnes žije a tvoŤí snad na dvacet skvělj'ch básnickfch

osobností tĚi generací, od Sovy a Dyka pÍes Tomana a Horu až

|t Nezvalovi a Halasovi (a to nemluvím o dvou nadějnfch de.

butantech - I{olanovi a Zahradníěkovio kteÍí nám rázem uča.

rovali): proti nim pŤeci nelze jít, není v naší moci rušit něco,
co nejmladší z nich, kteňí jsou v plné tvúrčí síleo samio i ve
svém díle ruší nebo rozvíjejí: co nám pak zbfvá za talrového
seskupení?.o odpověď je v Hrubínově tvorběo v zdriraznění sou.
vislosti s konkrétní krajinou poezie, do níž je wostlá stejně
pevně jako básník sám do posázavslr krajiny dětství a mládí.
Pňihlašuje se často k dědictví roduo neméně často k svému bá.
snickému rodokmenu.

Zálrladní scenérií jeho poezie jsou letní noc a letní den.
Vracejí se v nesčíslnfch proměnách nočniho nebe, svitu luny,
zpěvu cvrčkú, lrukotu včel, proudění ňeky. Všechny tyto obrazy
pramení v jedineěn a urěující zkušenosti básníkova života,
často jsou navíc obohaceny o další rozměr prrihledy do krajiny
poezie.

V knize vzpornínek na básnické ldslcy trIrubín rryznává, jak
|ro poezie poprvé zajala do své magické moci - Máchovou
básní Temná noci! jasná noÓi! Ta pňedznamerrala problematikrr
eelé Hrrrbínovy tvorby. Máchriv pohled do hvězdné noci je v ní
pňítomen ne jako básnickj' motiv, ale jako vědomí souvislosti.
'ouplné lriny krásná tváň / měla a rná své básníky.. - Hrubí-
nova spňízněnost jc h|ubší:

]]a lrvězdná noc rně k sobě vábí.
ale já vzpornínám:
nás pouštěla se zemská tílra,
nry v cel ch městech, v celych frontách tam
paďali zatéch tÍaskajícíclr nocí.

C<r zlrylo v situ paclání,
tim víc se pŤimklo k zemi l lěílč. . .
lsb. NesmirnÍ krdalf. žixot|

i'nu



'oul Je si záror'eĎ vědonra piíbr,rznosti s trstatnínri, lrteií sleduii
máchovslrou tradici. Protějš|rem Máchovy Luny je Nerudriv
Měsíc, proměnou Máchova zahleděrrí Nerudrlv zd věrněl ve.
smír. V básni Františku llalasovi pňipomíná si Hrubín Halaso.
vu spojitost s Máchou: z Halasovy básně, která parafrázuje Má.
chriv básnick..f obraz v osobité proměně máehovské otázky (Svit

hvězcly umňelé jsem pil l v zemí nepŤejícné pňibité mé zemi i
/ znak jménem NIC jen jinak obroubil / nití nli danou srrrli.
cemi), bere titul - Stlit haězdy umželé, svádí dolrrornarly [Ia.
Iase, Neruduo Máchu' pňes rozclílnost jejich poeziel

P<ld stÍíbnrymi prsty létavic
rozechvívá tě púlnoc věčnostrurrrrá.
Na nebi poezie jdou ti vstŤíc
Neruďfiv měsíc a Máchova Ltrrra.

objal tě prltrí' oči roztály
v teploučké slzyo je ti jako dorrra.
Druhá však oči zmtazi v krystaly,
až se jich dot]ine zsinal:í'rna rtoma.

lsb, M j zpěo|

Pozrlrav z kraje Josefu Horrrvi k padesátinám ve sbirc,e Země
sudička uvádí [lrubín motem z Máchyo pňipomíná si oba básní.
ky v krajině své poezieo splétá v jednotu záznarny z Máchovy
cesty do Itálie, dalelrou pouť a znarncní své země - mátu, ma-
teiídouškuo jetelovf list, píseř cvrčkťr, let včel, hňmění jezu.

V Hrubínovfch básních svítí s lunou jelro vlastních nocí
i Nerudriv měsíc, Máchova lrinao bělostnj' měsic Verlainiv, zpí-
vají cilrády Jaroslava Vrchlickélro, vorri Horúv tymián. obrátí
se v nich i zaš|j peníz básnického obrazu, aby se v holdu bá"
srríkovi a poezii zatÍpytil novlm leskem:

HvězdáÍi' zanechte sfch čísel piesnyr:h.
Zemí jďe básník a na nelri hvězd
je rozoeto jak lesem zvoncri vÍesnycll
vrácenyrn krokťrm jeho rra počest.

Isb' Země sud,ičkal

Pňihlášení k Máchovi, Nerurlovi, Vrclrliclrérnu, Horor'i, IIa.
lasovi i k cizím básníkrirrr, kteňí zdomácněli v české poezii
(Trakl, prolrletí básníci, ovidius), tvoĚí zvláštní napětí v IIru.
bínově poezii, pÍispívá zároveii k harrnonizaci jejích jednotli.

vf'ch složelr, zrlťrraziirrje její skladebnost. Básnické reminiscen.
ce - nechci u:zít vltaztt literárlrí, 1lrtltože jde o složitější vzta.

hv 1lr , r|o lr l r i '  ja1rr l  návraty a reÍrény jc|ro v lastní poezie

.íoluvytváŤeji její zvláštní rytnus. [írubínriv vztah k tradici je

,,r"dauani. poclrodně i tlsvětlovánírn cest clo spojeného světa

irá.nické tl'orby. V nejistotách a rozlrolísání hodnot, v čase, kdy

.'.nuhj''n zmize|y z očí nebo se lr nepoznání proměnily krajiny

dětství' je také tato zakotvenost v tradici zdrojerrr souzvulru.

I'o'



'oul KoLÁŘ

Básniclré dílo Jiiího l(oláŤe v :iobě zalrrnuje dvaeet nejdra.
matičtějších let tohoto stoleti _ je ohraničeno léty 1937 a 1957.
ocitlo se v období lrrize básnické avantgardy; optimismus je.
jího poetisticlrého a surrealistického názoru nepŤiléhal k tragic.
kym zkušenostenr, s nimiž vstupovala do života mladá básnickri
generace na sklonku prr.ní republilry a na počátku války.

VáIka aktualizor'ala Halasúv tragickj' životní pocit a mladí
básníci v něnr našli oporu pro své vychodisko. Jiíí I(oláň ne.
pievzal Halasolrr poetil(u' jako ji nepÍevzal ani l(ainar, lrmot.

rovství Halasovo je lrlubší. V prr'níclr sbírkách se l(oláň rryrov.

nává s pňínosem dosavadního vj'voje poezie, zcjména se sur.

realismem. Najdeme u něho vlrazné tlplatněnj' sen. U Koláie

má ovšem sen jinou funkci než v surrealistické poezii Nezva.

lově. (,,Neplet'me si vša|< se sny stŤetnutí vnitiních urlálostí

s podvědorním. .. S''y nejsou proto, aby věštily, pÍedvídaly

nebo byly k čemulroliv' I( prorokaiení atd. není tňeba snti, to

všec|rno lze vyčíst z nejprostšílro našeho živobytí. Zlruste jed.

nou nalézti poňádek prožitého dnc, není to lehké a zvláště to
není nic poclropitelného' Sny jsou pťoto' aby byly sněny, jako
je život proto, aby byl žit...) Najdeme u něho básnickou enu-
meraci a litanickou formu, které ználn:,e z Nezvala a z Halase,
mají ovšem jiné místo ve vfznamové vj'stavbě básně.

I(oláňova opozice proti poezii meziválečné avantgardy je dú.
sledná. Shleda|, že |< tomu, aby mohl vyslovit nejistotu všední.
ho osudu, aby mohl pÍivést do poezie skuteěnou nepoetizovanou
periférii života, je naše básnická tradice slabá a jednostranně

románsky orientovaná. Vnesl tedy do české poezie anglosaskou
tradici - .Whitmanovu 

živelnou věcrrost a zárovcii lrymničnost
(nelze tu nepÍipomenorrt Vhitmanfrv clemokratismus a adoraci
svobody)' |rrutou reálnost nrnohovrstevnatého San<lburgova světa
plného pohybu a dramatu, Syrovost portrétťr a surovost osudrl

Mastersoqy Spoonriverské antologie, vfznamovou složitost Elio.

tovy Pusté země.
Tvorba JiÍího l(oláĚe je spjata s programem Skupiny 42, kte.

rá si k|adla za cíl vyjádĚit poezií a vytvarnym uměním svět

městské civilizace, člověka jako jejiho tvrirce a člověl.a iako
její oběť - ne už opojení z teclrniky, jaké znánre tiebas z ci.
vilizační poezie Neumannovych Novj'ch zpělrio ne už roman.
tické opěvování civilizace, jal< je známe napňílrlarl ze sbírek
českého poetismu clvacátj'clr let. Jii.í Koláň piedstar.uje v české
literatuňe čtyĚicátj'clr a padesát ch lct lrrajní p l poezieo jež

slněŤovala nikoli k prostér-nu zobrazení všedlrilro života, ale

k vyjiri|Ťení rrretafyziky všeclního. Zátoveí je to poczie, která
sc pollybovala v mrroha polohácho jež objevilo moderní umění
dvacátého století, a poclrobovala své možnosti tisícer!'nr zkouš.

StÍeclry -.tÍeclry ležácké

I(rajino má rozvedená
od stolu s pluhem od lože s umrlčákem
Ptáky vrclrovat-á
Rornrotr ze srclce rralrírat a pít vás . . .

,"I| istoťie tažení nrěsta rrměnítn | ly s i  vyžár|aIr l  vÝIrIadrr b i tev
() salnl| podstatrr života a poezirl. tlbohá hlavo. Nilerly neby|o
orlr.:ížnějších pŤcvratťr rrvnitÍ rrstrtlri,.. ňíká l(oláň v jednorn

z textri lrnihy Ro|<y v dnech, jež je prozaic|rym protějš|ienr
jeho básnické sbír l<y Dny v roce. Město je ier l in nr t lě j ištěrn
jcho o..urlri - je jirrri nabito a I(oláÍ je nemúže obejít. '.Ve
městě nclze žít jinak než]i s tímto netvorem nejtěsněji pod|e
bolru. Jalrákoliv ollrana je z,byteíná, napiažen ruce nestačí ani
v clrťlzi, natož ve spánku. Dělej co dělej, lraždf zásek, každf'
pancíŤ, každj' meč je nic. Pňibližuje Se a pňibližuje tínr ne.
Ílpro..něii a lhosteinr-lji, lilac]eš.li nástrahy. Zavíráš oěi, zašíváš
si je, ale zer'rubnost poznání elruhého roste a roste. oblékni se
jalr clrceš, obléltni jej jak chceš, a je to stírlc spoclní prád|o,
ve l<teréln se poznávírte vždy a všrrc|e...

Jc to osudová nevylrnutelnost - I(olái neutíká z města, pĚcs-
tožc cítí, žc je oblurlné' ani v něm nehlec|á sm1'sl, pro lrtery
h-v je nrolrl nrilovat. l{arodil sc do něho a žiie v něm. Slovo
žije urěrrje l(oláňúv vztah k městrr i obsah jeho tr'orby. o,Ne.
tvor.. nrěsto ho oclprrzujeo nle zároveů je jím uhranrrt. Vyjai|Ío.
vat všalr pouze vztalr k městu tratličními prostňtltlky - pojIne.
noviinirno apostrofou - by stěží vystačilo na básnit:ké dílo, které
r.zniká v čase a v čase trvá.

- Pro l(oláňe není město ani jenom osud ani ierronr inspirace.
Jo pro něho zároveii volba. Je.li l(oláŤ poseill;i lrlerlánírn zclro.
jr.l, v niclrž je nejvíc života, pak je těžko mriže rraltizt jinde než
't. olt]urln rrr orgttnisnrrr měSta s nalrromaděnf'nri litlskj'mi osudy,
so zbyt l<y pňírody, ktcrá prorr isrá c l lažbouo a sc vz láštní, ,I i r lskou..
l ' rírrrdtrtr  hmotné civ i l i zace. (osudy, jej ichž fragnrcnty zapl i r rr jí
\ollíÍo\u tvorbu, fascinovaly česlrou poezii z|rruba od války -

l.u"ď'ne vedle l(oláÍe l(ainara, rná osudy v názvu sbírky' má
Je v NovÍ'ch mythech, má je v Česlrém snun v Lazaru a písni,
ttr-ed.nte Hrubína s tržI(y osudri v Hirošimě a Holana, jelro
I o lcz l| l  P lanetovou. Rrrdoarmejce a Pííbělry.)

Mčsto je žit-é, hrr jí ja l ro vegetaceo pro l (o láÍe je živel:  . . I] l r r .

I'on
kálrt (nr.ritd hyclr trr rržil slor'a tlxpcrintento protože i v lrrajních

nololrii..h je u l(ol:iĚe živ obsah, kterf' dává jolro poezii lirlsk

.n,r . . I l ,  oŽ t|ošla |<c rvému popňení'

l l l ě s t o



"oiboké dunící |csy lronrín / S těžnínri drrby na ponrezí / okny
napěchovaná pohoňi / Vody <llaždic / I(oncčně je máte / Ne
rrstavičné cizince ne z lrolikáté rulry / Samj'mi vámi prosaku.
jí / Nahé až na dno.o. orru prazvláštní lidskou pÍírodu objevuje
ve všem, zrle tÍeba ve vlakuo kter!' jede městem:.Jako bouŤe
na ňetězu / Trčí vlak mezi skalami <iomri / olrnivé vj'dechy
ozaňují tmu'..

Město není scenérie, žiic' jc v něln vesrníro je v něrn i smrt.

D R U H Á  n a N N Í

Lchké pražerli luny
Uliee iako ocljištěná oď srrrrti
Dychá laclenr

.Iazyk lamp zrlÍe.věrrěl
Kukátky v rolctách
Sem tam nahléďne zeslálily vítr
Do zmodral ch írtrob krámťr
Bije druhá ranní
Mladf Červenka se vťací
Cinkaje si klíči do kroku
.Ide
Rozv ážné škrtaje zap alovačenr
Na labutě zkí:elrlé poď portály dornir
A stáií zdí lelrá na jelro čenré srďce

Město určuje lidskj' osud a pňedstar'u sr'čta -_ ,,jsem štr'ané

zvííe I a svět jsou čtyÍi stěny..' ,,musíme rlát olrnťrrn / zaslech.

nout svrij hlas / špehují mnc jak myš... Město je podivuhodné

rrskupení lidí a věcí v mnohosti a množství, se znaky chaosu.

I(oláňťrv svět je zalidněn a plny věcí, a pňece by se o rrěm <lalo
ňíci s [Ialasem: ,,jako by svět teprve vznikal... I(oláŤ v něm
totiž nenachází Ťád, a proto rlru neproprijčuje ani konečnj'tvar.

Jednotlivé živé detaily, z nichž tvoŤí své skladby, rnají svťrj
vlastní obsalr a postaveny k sobě narážejí o scbe.

Hlatlovy smutn:Í pse dvorťl
IGásná sešlá tvári
S prťrvodem dčtí plačky polrÍbívající krysu
Políěka s kostižerem
I(rálovství Apollonú a Venrrší rra kolečkovych

Prrrpasti s mršitlalni soumrakf|

Jeskyrrč tajemství puberty se

HladovY smutny Pse
Ó ďota struny ěinžovních lyr

Nitra soch
ohmataná
Smíchem špatné pověsti
Lotlč: clrrámú s nekorrečrryrn clrorálerrr náclolri
V kaďidle z pomyjí
S pozďvihovánim zápalek na čísla
Zpovědnio (s otomanem věšákem a umyvatllen)
Souclní sínč rozepĚí a splachovačri
S kÍivfm pÍísaháním lrnlyzu
Nápovčdrrice k dramatúm za rlvcÍnri
S očima zaživa zatlačen;ima Chodby
Choclby veďte aŽ do lrrobu rrrélro zpěvu

Ó a v

l(oláÍ sir:e staví své lrásně z lornlrú věcí, ze situací, z vy.
razrryclr olranržikú, v nichž se obráží osud jeho obyčejnj'ch hrdi-
nÍl, z tržk hovorrl, ze samomluv, z otázek, ze zvolání, ale
r'ytváií z množství tletai|ri velké a složitě komponované sklat|.
by. (Teprve ve shírce Dny v roce, poslední klrize pňed odmlěe.
ním v pa<lesátf'clr letech, je skladelrné schéma prostší, blízké
záznarnu.) Vj'raznj'm rysem l(oláňov!'ch sklarleb ., Ódách a ou.
riacíc|r, v Lilrrbrr a jinf'ch básních a v Sedmi kantátách je réto-
ričnost' Není proto náhoda, že část své válečné a těsně pová.
|ečn6 tvor|ry nazj'vá I(oláĚ 6dy. S tradiční 6dou iakrl ,,vysok!,m..
titvarern reílexívní lyriky spojuje I(oláňovy 6dy pňedevšínr ré.
|oricky stvl a étos. Proměna jejich vystavby je l'šak radikáIní.
Hof|exe nrá podobu v1,s|rrveně neabstraktní' tvoÍí ji reálné tlo.
ta iIy a r 'ěcná pojmenor,ání.

O D P O L E D N E

Zašněrrlvírrro v sltrlret]ních roletách
Vydáno lra milost posměclru ptákri a žcll
.|ejichž srďce náhle
\ ' inou prá,dnoty u l ic  pÍes la la koktat
lflortlzttmír.ajice 

se takto bez soupeÍství
s ntčkkjrn asfaltem

l z t  t
zjevenim tŤetílro l

kÍíd|a kolovrátk&

žicllích



2I2| s olrltrrltt.rtr vcgelitt:í rra írtleclr rlomír

I a hIra.iíc. .,1,u*í1.,'ntr rrlourlrost kolejí)
' 

Orlpoledne nastarnrje své rnorlré oěi -_ .'-

I(terírni -se hemží potrorralrií těla lesklá pntenr
a vládne strach a clenrrí chléll
Se zabydlenymi chodbauri
záchoďy sklepy a p&ďami
Široké smutkem z plísně v krvi
pocllité z nečistoty
prostélro uhohélro zákeÍrrictví
oči vytváŤeiící z tohoto nevykoí.enitelrré}rlr

rmutu
írža-*ny rlétrrarrt

1 . A M  I , J A  I ( O N ( ] I

orlpolelclrre rrastavujo sv ltrrlt lré rrči k ;rtl|i l.kírnr
Solrr J'nr polibkŮnr hlaďovy tlr
Písečrryrn polibkťrrn umírajícíclr

Pro Ódrr ie charakteristick:í vznešení, sloh a jenru je podňízen

slovník. Tady je l(oláíŮv rozclrorl s trarlicí nejzietelnější a nej.

víraznější. I(oláÍ č:iní obsalrem vznešeného írtvaru 6dy oblast

všedního a jeho slovník zdťrrazřuje je.ho lrrnotrrost a reálnost,
je až provokativně ',nepoetickio, aby neulrlazoval rlrsnj,por'rch

slrutečnosti. (I(<lntr:ast vclké formy velké myšlenky, kategoric.

kého požarlar.krr čistoty: ,'tlmění vnucuje člor'ěku očištění.o *

a slovniku nasyceln ho v1yrazy |ražclodcnní mlrrvy: ,,vzal jsem

na ponroc |raž<lotlenrrí lirlskorr Ěeč..' prochází celyrrr l(oláňor1fm
tlí|enr')

K c l y ž r r o c . . . S l y š t e
Vlny
Vlny zblourli]cti vlrrv se-llevra]rir vlrry zlnčincíl
VIny zlrytkrl koierr<:ťr cárťl strorrrfi rirlťr nábvtku

c.|rrrr:}rva]cri nrrširr včltví orlčvír ostatkťl o}ruvi
lrmcťr l<ytic

Vlny starych 1rrraporir vlny zďec}rliir rráŤadí
Mny papínr slárny polomťr hÍbitovťr vykalú továren

a malerie donrfi

Vznešentrst pr:opťričuie [(oláÍor.ym írrlárrr patos' (,,Hladoví

sniu|try J lse s l r ladir ,ern s p i lou a lr leště:n-r i  I  obzory znávěstí
továrcn / orle v konfekčním peŤí / obědvající rukama I TvrdÝ.

ma na vzdor iiadrrim.o.) Óda se liší svou konrpoziční vf'stavbou |zts
od ostatních ritvarri lyriclré poezie pevnj,m logickfm rozvíjenínr l
rématu. I(oláŤova Óda nezná takovclu lrornpozici - slrržit!' konr. l

rrtlzitíní celek není rozvíjen podle logiky pi.íbělru, je zlrudován

|t' obtazťt vznikljch ze svoboclrré imagitlaceo vlastních moderrri

lvrice.
V prvnínr období své tvor}ry (zalrrnuje sbírky I(i.estnf list,

(')t|y a vuriace, Linr|r a jiné básně, Sednr kantát) vytváňí l(olái.

slrlarlbyo kter.é chtějí vyjátlĚit totalitu života v rrrrrolrosti jehrr

projevri. Všímá si pŤitom elerrrentárrrích, všetlních životníclr

projevri dosud v trmění oporníjenfch a jejich zvláštních souvis-

lostí se snern, a clále vztahÍl, Irteré jsou rrtevňené o,živočišnému..
světrr i kosmrr. odtud to bohatství motivťr, rnnožstvi obrazri

v jednotliv!'clr lrásnícho odtud jejich o,velkáo., nronumentalizující

lrompozice. odtud také pňi írsilí podat vzrušenou zprávu

o ruitňnírrr clramatu lidslr!.ch situací i vollla vznešené fornry

írtly. ,'Ror'nclrr ze srrlce rrabírat a pit vás . . ...

V a r i a c e

l(oláĚovy variace - opět to není jen lronrpozitlni princip,
lrterj' by pomáhal zvláštní slrladbou, pravidelnf.m opakovánírn
alrtualizor'at poetickf materiál _ mají svúj základ ve vztahu
|r látce. Zmínil jsern seo že vztahy životníclr projevri jsou u l(o.
láĚe otevňenéo nejednoznačné. Nikdo si zajisté nemyslío že se
životní projevy mohou vyvíjet jen jedním směrem, nicrrréně
r'<rlíme zpravidla jedinou možnost'

l{oláŤ je si pŤíliš dobie vědom nepĚedvídatelnosti' l.terá v so.
|lě skryvá rnrrožství variant, než aby byl jeclnoznačn!'. o,NepŤed.
rírlatellrost nelze oddělit od života, jako nelze oddělit život od
rrcpĚedvídatelnosti. Vyslov toto záZračné slovo a uslyšíšo že hla.
hrrl jelr<r hlásek zní lidskou i.ečí, vzlykotern i slníchem, zpěvem
i vj.kiiky všeho živoucího na zemi. NepĚedvíclatelné není vy.
sněrré, vyrnyšlené, vyfarrtazírovanéo vyblouzněné atd. NepĚetlví.
tlatehlé je skrrtečné. NepŤetlvítlatelné je dúvod zkušenosti, je
jet|iné, co pi.edcházi zkušenosti, ja|ro je zkušenost to jedinéo crr
pi.edclrází uměleclrému dílu..o

Navíc je I(oláň dramatik. Nazírír z nrnolra ri}rl - slrora
i zdo]ao zvnějškrr i zevnitĚ - a vše se nu jeví nutně mnolto.
znat':né. ,,I}arva sti'ech ještě němá, země ještě hoikáo jen s okrry
il Slrolny se něco děje. Uvnitň větví jako by |iloval pták' Myslel
Jsťl)l na tlitĚ, rrčÍcí se prvním písrnenkúrn a}recerly, jak se v jelrrl
I r lur ičce 1rrobouzejí první bystňiny s lov a rynr l i ;  ta|r  as i  roz.
Itíná kňit!éllra a t]trr]e zobáčlrelrr tlo zatvrzelé kúly lrui.e rnízy.
A tak jalro rrťrž llolesti tloveile polrrrout celym živtltem člrrvěka,
r tlalelt<l, claleko nazpět, piišel mi na mysl rrbraz nratky s lis.

l"''. u 
"..."o 

pokrvírcen!'nr smrti syna ne|.ro zaslzelrlnr kŤestrrínr
Jnténťnl vnottt:ete.  Nět:o stejrrč: veI ikt i l t r l ,  I l r l lestnélro jako neza.



214| sažitelně spravedlivého a dobrého se děje na jaŤe . ol.nY.*

I Tento I(oláŤúv pohled zvenčí i zevnitň je jednou ze základ.
I ních vlastnosti jeho tvorby a projevuje se u něho jinak, než

jalr je to v básnické tvorbě běžné. NepŤedchází totiž tvorbu,
jež pak volí a určuje v tvaru vfznam, ale je pňítomnf ve vlastní
vÝ'stavbě básně. Zprvu jej u I(oláŤe čteme v Ťazení obrazúo po.
zději se s ním setkáváme v kompozici, jež vytváňí rrlzné variace
podobnj'ch nebo tfchž olrsahri. To je princip variací, které
spolu s irr]ami tvoŤí celelr dvou l(o|áňovfch sbírek (Ótly a va.
riace, Limb a jiné básně).

Ani jedna variace nemá u KoláĚe stejnou podobu. Báseř
Mosazné talíňe nad vchodem vlají a blyští má ve variaci svrij
negativní protějšek. Dvě variace téhož tématu jsou stejnou
clvojicí, jakou je ano a ne. Variace ténratu spočívá, zjednodu.
šeně ňečeno, v tom, že jsou pí.elrozena znaménka.

1. var iace:

Arlclt-:l z1rír.al :
Tato země,
Toto moĚe s tímto lrebem
Jsou tvé!

Pos]ední okamžiky čekání,
Nežli někdo vstoupí a zvo|ái
l lárro! .Ie rárro, rnilujme se!

Holič pravil:

2. var iace:

Arrtlč1 zlrír' i l l:
.l'at,o zerrrě, totrr rrr<rÍe s |-íurto llebem'
Nikdy nebudotr tvé !

IIolit! pravil:
Celá věčnost nás dčlío
Nežli se někdo odhodlá zvolat'
Je noco Noco pomstěme se!

V závěru je promluva lrvězdy ještě protikladná: 1' variace:
ooVímn kt|o jste! / Buďte bez báznč:, nevyzradím nic! / Pustte
mě!. .2.  var iace: o,Vím, kdo jste,  a t i .este se! /  Zradím vás! /
/ Nepustím vás!.., ale poslední verš je jen nepatrně obrněněnf:
,'Mosazné taliie vlají nad vctrodem a blyští.. a ,,Mosazné talíňe
nad vchodern vlaji a blyští'.. Tyto variace jsou protikladná sta.
noviska tj'chž osob ve stejné situaci, v prostňedío které je strí|e
stejně lhostejné - mosazné talíÍe se stáie blyští a vlajío ať je
mysl člověka naplněna naděií či beznadějí'

Dvě variace básně Ten krásn!' naslorrchá tomu oš|rlivému se

společnj'm dozpěvem nejsou založeny na protikladnfch posto. |215
iích, postoje jsou téměň totožné, variace spočívají jen v jem. l
nÝch stylisticklch posunech uvnitň stejnj'ch obrazri: ]. variace: l

..ilaníčko skryj rně šileného domněnkáňe.oo 2. variace: ,,Raníčk<l,
slrryj mě, domněnkáie.., ve volbě jiného obrazu: l. variace:

."DťrvěŤuj že jsem špatnÝ / Zasluhuji vyluhovat..o 2. variace:

..nedfivěŤuj dnes st<vrnilému / s lorrhem v žilách a tlrzé tváÍe.oo

r '  1 lozntěněném závěrtt:

l .  var iace

A za o|lt:ma usir laj i  hvězcl l '

A za oběma usinají štěnice

A za ol)č'ma -

Radio lrraje a r lět i
Vítají s lrrekotem rírno rrr lrít]ko

2. variace

. ' '  a  za oběrna t i .err ic t :
lrvězcl a štěnic. Porouchá
píserl hvězďa nebo štěnice?
A  za  oběma rozo r áno . . .

Dt-:ti vítají s lrrekotem raníčko, ráno.

Nr:jzajímavější variaeí je báseir Nuže Šemíkrr vzhťrrrr.

Pr.vní variace

Nrrže - Šemíkrr r.zlrriru !
Ale kúii pŤipoután mušincem
(osti.íž letí mu natl hlavou)
AIe kúr'r ne se odtrhnout z l larvotiskrr
Ne se odtrhnout
Nat l  h lavy p i jákťr. .  .

osti.íž letí
osti.Íž letí
Řeka krwácí
A ze hi'bitova vane hntlba
Reka krvácí a sInuteění vrlly (s ostiíži

Nutl r:ím zoufají smuteční vrl)}.
I(olro pomlo..o"ji oh.e,,ejícínr r lrrárn
r\trrnu 6.: i  p l r rí .  . .  r . l l rv .  .  . . /

r r ad
l r l a v a m i )  . . .
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mych očí
(l(dyl'ry se ulrrrízdila do rné krve alespoI'r jako lrnis
Ale pÍichází s létavicí místo hlavy
Jako lrdvlryclr měl rnálo jejích vfčitek za noci)

Vlny Vlasy
PÍvit:e vvzvědačské

I(arn rníií ostÍiŽ?
Řeky paďající očima milerrcri
Řeky padající lrrdly pijákri
Ileky nad nimiŽ se vzpínají l lílá srdce
I'lná skal

l(arn míi.í osrí'iŽ?
Ó bilá srtlce (ze lrÍlritova varre ' . .)
Vzepjatá na zlatérn obzortr
Nad krvácející Ťekou
Řady smutečníclr strážc&
(S ostŤiži vysoko nad lriavami)
StŤeží

- a usmrcují vše kanr se otočíš
I(clyby se uhnízdila do rné kn'e jako lrrris
Ale pŤichírzí s kŤídly
(od krvácející i.eky
V poplašr l  r r r  ] l ]a l ro l r r  ro l rťr l r  t r t r l l . . . )

A. ostŤíž lrez lrnutí
Let i
A kiii'r rrtar"rtě vzepjatj,

I)rrrhá r.ariace

-  Nt ržt '  Seuríku vz l r t l r t r  !

Ále kťrir pí.ipoutírr rnuširrcenr
(osti.iž Inu letí rracl lrlavou)
Ne se ocltrhnout z barvotisku
Ne se otltr lrnout rra hlavy
PijákŮ - ostňíž letí
lteka krvácí a zdáIi
Dolélrír smrrteční lrtrdlra
Rt'ka krvát:i a smutet]tti

Vrby (s osti.íži vysoko

Nad lrlavami) ; naď čím zrruťaji

Smuteční vrby./ Ale kťrr'r

(l(olro pomlouvají zlaté

lttrclJ.nr uhánějícím vlrrám./ )
V Íetč:zech rnušince o Ťeky

l,adajicí hrdly pijákfi
Ilcky nad nimiž se vzpínají
l]ílí srclce (zďáli ctolíhá
SttrtrtecYrtí huclba) Ó t,ite
Srdce vzepjatá na zlati:nr
()|lzoru nacl krvácející
11ekou v poplašném lrlaholrr
ltolrŮ a bubrrri (a ostiíž . . .)
V y plrrntlrov anrilro svčdonri

, \  t rst i .íž Lez ]rrrut i  Ietí

l)ru]rou variaci lérnatu liší od prvni jen forma, její od.
lišnost je pĚeclevšín v jazykové redukci. Na první pohled je

zjt:vné, že I(oláň podruhé podává téma oproštěné od části
srrrysltrvych dat, která bud'}rlíže určovala zálrladní obraz nelro
l.1'tr,áňcla atlnosféru' je zjevné, že potlačuje Ódičnost básněo je
trt Itli:nč: apostrof, otázek' a že omezuje návratné motivy. Vznik.
la rrtrr.á, Iakoničtější l'ráseii (má 25 proti privodníln 40 veršúnl),
v lríŽ vlzrramové prrsuny jdou slroro vyhradně na vrulr íormy'
Nelze Ťíci, že írplně jen proto, že se v závěru této drulré
r'uriuce tlbjevuje nov!' motiv vyplundrovaného svědomí.

l( trrrnu principtr, lrter1f spočívá pňedevšíln v proměně ftlrtrry,
st: l(oláň po létec}r vrací ve sbírce Vrš<lviclr!' Ezop. V ní je
or|tlil l\{arsyas, ktery je ,,vfsledkenl polrusu, co dokáže zvolená
jazyková poloha jakrr inspirační vylreĚ sarrra o sobě bez itn1rrr.
lrlr'alti:llo zásalru a pŤevažující vnitňní časti... Jsou to jiné va.
riat:c, založené v1fhradně na alrtivitě jazylrrrvé formy - první
r'ariarrtou je vždy znánrá látka (Šalamoun, Libuše a Pňcrnysl'
llarrrlet, I(rál Lear), tak znírmá, že tvoĚí v panrěti čterrríňri prl.
zarlí pro variantu, uskutečněnou slangovyrn ptrt|ánírrr.

. /Strašit tatly ne|lo nestrašit - to jt: rralll
Jc"t l i  se vyplatí pŤiznat u zt| i  barr ,u
i t  sra l laĚi t  za p i l r  l la l lck s r l tu lou t lotrt t t
t l ( . l I l )  s(^ t|rrŽrat a nut.r iŽr.1 s i  l i s t .  Poi i r , /

i"'



"'lA k t i v i t a  f o r m y

Jeden z prvních veršrl l(oláňovy prvotiny: ,,Jsi těžkrí ja|ro

lrronr / Poezie... Je to vědomí obtížnosti práce, Irterou si I(o.

láň nikdy neusnadřoval. Na rúznf'ch mistech svého díla se

k tomuto poznání wací a stále si klade pÍekážky ('klaď sám

sobě nástralru..), protože teprve za nimi je podle jeho piesvěd.

čení moderní poezie, která je ''sestrou svobody a rizika..'

,,Nikdy se nevracej k zprisolru tvorby / kterfm jsi již rrěco do.

kázal.o a ,,Mám nesmiŤiteln!' odpor ke všemu vyzkoušenému..;

pravdivost těclrto slov prokazuje Koláiova vlastní tvorba. Je

stálé zkoušeni _ tedy i stálf odvrat od lryzkoušeného.

Tuto cestu by si lyrik nemohl zvolit, aniž by se na ni vy.

bavil. I(oláň je metodik" vytváÍi dílo, na jehož jednom p6lu je

vědomí, že ,,1,| poezii se múže setkat s nevyslovitelnlm / avšak

pravého v!'razu dosáhneš / jestliže dokážeš učinit tajemné ta.
jemnjm, snor'é snovÍ'm / skutečné skutečnj'm.., a zároveii po.

žadavelr: o,V dovednosti uměj neumět / v prostoru ulož složi.
té / každodenní posvěť svátečností / v jasné utaj nejtajemnější /
v pŤítomné vpŤítomni budoucí.o a na druhém p6lu poznání:

,,Kdo neví / že obsahem básně smí bft jen nesdělitelné / myslí

že věnem doby je vepÍová s knedlíkem...
I(oláŤova tvorba je stálj' zápas s formou (ooo moderni poezii

rozhoduje forma..), svědči o tom vedle jeho poezie i básnické

komentáĚe, svérázné verše s tématem básnické tvorby, které ji

provázejí. KoláÍova tvorba múže blt považována za naturalis.

tick!' zríznam jenom tehdn věnujeme-li jí pouze zběžnou po.

zornost' činíme.li spěšné a zjednodušujíci závéry z časté frek.

vence slov, která jsou ,,nepoetická.., a proto často považována

za naturalistická, dámeJi se svést paralelou chaotického světa

a chaotické formy. Nic z toho není pravda, málokteré verše
jsou tak ,,zámérrré,,, tedy komponované, málokteré dílo je ve

svém celku tak dúsledné v cestě na hranice a za hranice poezie.

I(oláň je si na tvorbě vědom toho nejtěžšího: ,,Nesnáz těchto

pohybťr je ve změně chaostr v obÍad / a všednosti v slavnost...

,,Báseř není had vrhajicí se a drásající vlastní tělo / Její expan.

ze srněiuje k modlitbě a k zaklínadlu / Jalro expanze popěvku

k ekladbě / náčrtu k soše' kresby k obrazu / Myšlenky k írvaze

a chúze k tanci...
Změna chaosu v obĚad, všednosti v slavnost, básně v modlit.

bu. Jsme znovu u tohoo čemu se Ťíká sklarlba. Koláň věnuje
kompozici swfclr básní mimoňridrré írsili. Neurčuje jí skoro
nikdy nit rozvíjeného pňíběhu nebo líčení nálady či pocitu .-

ostatně není v I(oláĚovfch básnich zpravidla jedinf pňíběh'

skrfvrí se v nich množství motivú, zárodkri ňady samostatnfch
básní, I(oláňova poezie má za sebou svobodnou éru surrealis.

tického básnictví. U větších básní jde vždy o skladbu vyššího

ňádu, než jaká vznilrá poulrou v!'stavbou fabule.

V l.nize textťl Roky ,o .l'.""l' zaznamenal l(oláň, jak vytváÍel

slrladlru rozsáhlé básně l(rev ve vorltt, Je to }iáseri z l,imbu'

která následuje bezprostňedně po variacích. ooPokračovat bylo

nemožné a stejně absurdní se zdála myšlenka začít z bodu

ieiich konečného rozvinutí. Musil jsem se stále vracet k oněm

".ir.odkrim 
vytvarnosti, které mě pňivedly k touze znroci tvar

b.Ásné, taar danf píedem,.. Zastavme se na okamžik u onoho

zárodku vftvarnosti. Už dlouho pňedtím, než pŤekročil l(oláň

Irranici, která dělí poezii od vftvarného umění, byla vfwarnost

a mrizičnost jednou ze základních vlastností jeho básní. I(olríĚ

rněI postavení poezie mezi ostatními drulry umění za univerzál.

ní - pojímá totiž do sebe všechna ostatní uměni. V Mistru

Sunovi o básniclrém umění píše - v poňadí je dána i hierar.

chie -: Platí tedy lPoezie bez lidského je ztracena / bez mys.

tic|rého je ztracena / bez hudby je ztracena / bez vÝtvarnictví

ne|ro ostatního je ztracena /.
Báseů I(rev ve vodu je pňesně tozvržená' lrompozice složitlch

a rriznych obsahťr, odehrávajících se slcoro ve stejné atmosféňe
a scenérii - vody, tleni / tratoliště spadaného listí /, bláta / na
sosnové větvi táhne za sebou mrtvou / černě oděnou ženu, blri.
tem a listím /, podzimu pŤecházejícího v zimu, tenkého ledu,
|rolfch stromťto hawan , mračen, smeček větrŮ, zmírajícího
sadu, rozvalin. V obsahu skladby se nejčastěji objevují smrt a
láska, temnf' hmotnj' sen, všední konání s odleskem lásky
v lesku prstfnku / . . . Voda v kotli vŤe, l Žena prozpévuje. Pára /
Se valí na šedivj' dvúr / S dětmi, rozparujícími Mrtvou kočku,
rnuž nabíjí / Stňívka snubní prsten občas / Zableskne, večer se
slrlání /, všední pŤání a touhy. V závěrečné větě vše ůsti do
titlěsné vize nehostinnélro a krutélro světa.

Záznarr:. o postupu pii volbě tvaru básně je pozoruhodné
svědecwí. KoláŤ pievrací školsky tradovan! vztah mezi obsa.
|rem a formou, kdy forma je odsouzena k pasívní loze. Ve
dvojici obsah - forma je obsah, volící si pňiměňenou formuo
považován za aktivního činitele. I(oláÍ zdúrazůuje aktivitu
formy (vyjádňil to sloly: Tvar danf piedem), v níž se proje.
vuje svrchovanost a skutečná svoboda tvúrce. (Ať jsem dělal
colroli, vždy jsem narazil jako na čínskou zeď na potŤebu for.
ntY. Jako nemoc zachvátila mne nutnost hledat novj' Ťád a
všechna moje další práce se mi zdála zbytečná dotud, dokud
byclr nenalezl nit, podle které bych mohl pokračovat v cestě
1li.es všeclrny vyvstalé rokliny tématu i života.) odtud tvar
tlany pňedem, kterj' neni formalistická schválnost.

I(oláň líčí vznik básně jako hledání skladby, na jejímž po.
t.átku stála volba čtyŤvěté kvartetní for.rny. Práce pokračovala
xomponováním jednotlivfch vět zprlu členěnfclr znolrr kvartál.
nč: do čtyŤ zpěvri. Toto vnitňni schéma vět zavrhl jako meclra.
niclté a monot nní, od stupřování počtu zpěvú ustoupil proto,
že by se báseii rozplizla _ všechna tato ňešení opustil proto'
Že ,,liaždá věta by mohla rrpadnout v monot nnost a běžnou
pŤedvídatelnost zrodu. Slrladba nesmí b''t na první polrled
jednoduchá, bude lépe, |rrlyž celf systérn unikne zraku a citu
ti.rlra i p61:Iiy6lro a pozorrrélto čtenáÍ.e. Sklorrllení nello složeni

l'"



220| musí prostupovat prvek soudržnosti zdánlivě nahodilé... I(olriň

I zvolil talrové rozvržení skladby, v němž první věta měla čtyii
I zpěvy, druhá tíio tŤetí tlva a čtvrtá jeden. Problém o,jalr nalrra.

dit rlélku vět, ochuzenych o jetlen, dva neb<l tňi zpěvy.. vyňešil
tak, že tÍetí zpěv druhé věty rozdělil na tolik částí, kolik má
věta zpěvri, drulrf zpěv tňetí věty rozdělil na čtyri části, kolik
má báseri vět, a stejně tak rozdělil jetlin1f zpěv čtvrté věty.
Vzniklo základní schénra -- zatínr lrez rrbsa|ru -. . lrteré l(oláň
graficky vyjárlňil takto :
t . t - ! - - t - - ! - t
2 . t - t - t . . . t
3 .  t -  |  . . . .  t

- - - - l
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l (r i tér irrr l r  pro vyl lěr  l rásnílrťr v tétrr  knize rrebylo l i tcrárrrě.

Ilistorické, aIc typologiclré' Vj'lrlad osobností byl v klac|enl

inrlividuálníc|r pŤístrrpŮ, osobitj'ch nrodifikaci poetiky lrás.

nictví dvacátého strrletí. Porlátky tvorby dvorr nejmladšícl'r bás.

rríkri, jciichž dílo jsme vyl<ládali, Jiňího l(oláňe a Josefa I(aina.

ra, spaclají do doby těsně pňerl r'álkou a za války. Jejich dílo

r.znilra]rr a rrtváňelo svrli chara|<tcr v kontinrritě s vf'vojcm mo.

rlr'r:ní poezie. Mezi t5'to por:tréty nejsorr zaňazeni brísníci Inlarl.

ší než;rar lesát -  ne proto, že by byla stanovena padesátka jako

rlrllní r'ě|<ová lrranice, ani ne proto, že by vj'lrlatl postup|i osmi

básníkťr vyčcrpírval celorr tvárnorr pro|r|enlatikrr sorrčasné česlr
poezie, a tak6 ne proto, žo by vše, s čím piišla rnlaclší poezie'

Itr,]rr o|t..a-eno už v ieiich rlíle, alc ;lroto, žo prohlerrratika

ltrlarlší poezie je lristoricky složitější a neollcjde se |rcz strttč.
ného rrvetlení rlo sorrvislostí.

Pro první léta po válce b1'|o clrar.akteristické, že verl|c selre
cristovalo několik uměleckfch tendeneí. Z mezivá|ečného obrlo.
bí pi.echází tradice trrnělecké avantgarrly - Vítězslav Nezva|'
I(onstantin Biebl, Jaroslar' Seifert -.- i ,.druhé kiídlo.. česl<é
lnczir'álcčné poezie, jak jc pĚecl..tavují František Halas s Vi.
|énIern Zírvarlorr. f)o tolroto ohrlobí vstrrpuje mladá generace'
li|erá so za vá|ky zformovala zlrruba do dvou proudťro z nichž
jcr|en pňerlstavovala poezic ,,nahého lidství.. - jejím hlalrrínr
all|()reln hyl l(amil Berlnái - a druhj'm byla tvorba básnil<ír
slirrpiny 42 - Jiňího l(oláŤe, Josefa Kainara, Ivana Blatného,
.[ii.irry llarrkové. (I( nim Ize ,,pŤipoěítat.o olclÍicha Mikuláška,
|itr'rí. s nimi má mnolro společného, ale ,'rostl stranou...)

\/crl]c těclrto prorrdťr tvoŤí dva nejvj'znarnněiši zjevy n:.ezivá.
leěné' mezigenerace, Vlat|imír Holan a František Hrubín. f)o
tllho16 n5ktrpení por'áler:né poezie patií ještě vj'razná skupina
l.atrtlic|<Íclr lrrísníkri - Jarr Zalrradníček, I(lernent BochoÍák,
]r.an S|ar.íl< a clalší.

Poezic avantgardy - tvorba Nezvalova, Bieblova, Seifertova-,-
rlc|11{|n r' IitoratuŤc prrerích poválečnf'ch let roli, jakou rněIa
pĚer] válkou. Neisilnější vliv nrěl tragismrrs poezie Halasovy a
ll'rlrlla |rásníI<ťr S|rupiny 42 se sr,olr věcností a problematikou
existeneiální. Aktuá|nost tendencí, lrteré pŤedstavoval Halas a
r'crl|c rrěho Skupina 42, se prokázala už ve válečném a těsně
llor'álečném období. Staěí si povšimnouto jak sotrvisí jejich tvor.
lrn s tvorlrou Hrubínor,otr a Holanovou' Hrubín. básník kantilé.
n).' piše po válce Hirošimu, Nesmírnj' lrrásnj život, sbírky plné
tizltosti, v nichž se olrrací k všednímu oso.lu, a jeho věcná a pÍi.
tonr vzrušená r1ípověď rozrušuje pravidelnj' \'erš' kterÍ' bvl
pro llěj typiclij'. U llolana Se za války objevuje rrr!'tus prostého

l"'

Skladelrné sclrérrra se potl živlnr obsalrem (verš Šat oděnf
tělenr nezní v této srruvis]osti tak paťadoxně) skutečrrě ztrácio
složitá forma na sebe neupozorřuje, ač frrngovala v tvorllě
jako prius' Co je na první pohled zŤetelné, je souvislost s ži.
v<ltními obsalry a tvárnj'mi principy celé l(trláňovy tvorby, zd .

razněné ve tietím zpěvu uplatněnírn variaci. Variace na vlastní
starší téma je vlastně treti samostatnou vafiací l.rírsně Mosazné
talíĎe natl vclrodem vlají a blyští - proti prvním dvěrna, |iteré
vyjadňovaly protikladné postoje' jsou v ní zcela lconkrí:trrí ži-
votní obsalry. Je tu variace na vlastní téma ze čtvrtého zpělrr
první věty se špejlováním v ňezniclté dílněn variace na cizí
téma - pňíslovi, variace \a cizi téma - hesla, írsloví, z nichž
drobnou jazykovou ripravou vznikají paradoxy.

Proti válečné a těsně poválečné tvorbě - zlrruba tlrr |lrís.
nickjclr záznarlr sbírky Dny v roce - je I(oláňova tvorba
1radesátfch let, shrnutá ve v..fběru do sbírky Vršovickf' Ezop,
tak oproštěná, že nepotňebuje vfklad. PŤipomínánr ji v této
souvislosti proto, že i v rrí je rozhodujíci aktivita forIny. Zmí.
nil jsem se zatím jerr o slangovj'c|r variacích na cizí ténra
(Marsyas). Úvoc|ní část sbírlry (Černá lyra) a závěrečná část
sbírky (Česká suita) jsou cizí vfpovědi. V prvním pĚípadě jsou
to autentická svědectví o válce, v drulrém pňipadě jsou to zri.
znatrry osobností česlté kultury devatenáctého století o vlastníclr
osutlech' Koláň jinr proprijčuje nejzákladnější znak básniclré
formy, veršov členění promluvy, aniž pňitom jalrkoli zasahuje
tlo jejiclr sémantické v!.stavby a aniž porušuje jejich auterrtič.
nrlst. Vj'sledek je p<lzorulrodnÝ': texty rreztriít:ejí autcnt;čnost a
veršovlí f t l r t rra z n ic l r  r] iní |rásně.



,rrl l idsliáho osudrr v \|r:rellca Planctnvé a v pťvních |lásních z květ

na J.945 směÍuje k prosté vfpovědi, lr trproštěné lrreslrě osudri

a situací, k panrfletrim a jde až na hranice pr6zy.

Tendence Skupiny 42, pokládaná za programového nositele

nové netradiění poetikyo jež se odwací od verše ,,podivuhorl.
nych kouzelníkú.o české avantgardy a uvádí do poezie o,každo.
denní lidskou ňeč.., považovaná za tlumočníka novj'ch život.

ních obsahri, piíznačnf'ch pro život rrprostÍed morlerní civiliza.

ce' a za tlumoěníka metafyzilry i fyziologie těc}rto osudrio nebyla

nijak vflučná'
Proměna poetit(y nebyla jen reakcí na poetiku čes]<ého

poetismu, ale byla pÍedevšínr v''volána potŤebou vyjádÍit nové

obsahyo které pied poetismem nestály. Proto také nerrí nrožné

v podobnostech mezi tvorbou básníkri rrizného typu l(rrláÍ -

Hrrrbín, Kainar - Holan shledávat jenom vzájemn vlivy.

Vlastnost, která sjednocuje značnou část poválečné poezie,

io narristání epického prvkrr' Tento vjvoi začíná už za války
(Horriv Jarr houslista, Holanova TerezLa Planetová, Hrubínova

Jobova noe a Chléb s ocelí, Í(ainarovy osrrdy a Nové rnythy'
jež vyšly sice po válce, ale vznilcaly za vállryo l(oláÍriv Limb a
jiné básně) a pokračuje po válce. Projevrrje se nejen v klasic-
ké podobě epickfeh skladeb, ale v pronilrání epick..fch prvkú

rlo celé rozlohy poezie _ i do lyriky, Epickf prvek pronikl rlo
nbírek Hrubínorry lyriky fHirošimao Nesmírnf' krásnj' život/'
pronilrl do lyriky l(oláiovy, jež je nabita matérií' věcn!'mi
ílclaji o lidsliÝch situacích. Nejvj'razněii se projevil v tvorbě
\{la<Iimíra Holana (v souboru sbírek Dokument, zejména pak

v drobnj'ch pÍíbězích sbírlry Rudoarmejci). U Lrolana také do.

spěIo toto risilí o obrodu epilry k svému vrcholrr v iadě epic.
kfch pňíběhú, iež vznikaly v prfiběhu padesátj'ch Iet a lryšly

souborně s názvem Príběhv'
Zmiiiujeme se stručně o tomto olrdobí čcské poczie ir rr rrč.

hterj'ch jejích vlastnostech proto, že tvoŤí zák]aclnu celého jc.
jího dalšího vf'voje. Tento q|voj byl rozpornj' a pŤerÝ'vanÝ' a
rreměl znaky organick ho rristtr. Dobová esteticl(á norma, jak

se vytvoÍila po osmačtyÍicátém roce, r,ryIučovala z literatury
právě ty její složky" které byly nejv raznější a které l,yly _
jak se to prokázalo na dalšínr v{'voji literatury zejména v še-
rlesátlch letoch - vf'vojově 1rlodné. Úsití o epiku s obsahenr
obyčejného lidského života' prost1fch lidslifch skutkťr, bylo po.
važováno za naturalismus v rovině estetiky a za pomluvu socia.
lismrr v rovině ideologie. (Napí.íklarl poezie Jiňího I(oIáÍe.)
Soustňedění poezie k problematice ělověka bylo považováno

za existencialismus a ten zas byl ideologieky neslučitelrr1f s mar.
xismem. (Toto byl pŤípail sbírek Josefa I(ainara.)

Tlak dobové normy byl tak silnj', že tato vf'znamná část
české poezie byla zcela vyiazena na léta z literatury.

Poněkud iinf osud měla tehdy poezie nezvalovská. Vymy.
kala sc rovněž clo}ror.é normě' která znal]nou její část por'ažo.

vala za nepi.ijatelnotr a lrvalifilcovala ji jalio formalismus. Šlo

zc intélta r l  strrrcaI ist ic|(ou etapu česlréht l  avantgardnílrr l  uměni.

Nezr'alnvslrá poezic všalc měla siInou rezistenci' Usnadřoval

ii historickj' optimismuso lrterf byl odjakživa jejím vfchodis.

|remo a dychtivé pÍimknutí k životu (proti pesimistickému vf'-

chodiskrr Halasovu nebo l(ainarovu). Nezvalriv uměleckj' postoj

lr1'l pňípadně nazván jako oovelká utopie moderního básnictví..
(l\{ilan l(undera). Nezvalova poezie měla značnou adaptabilitrr.

Bl'Ia s to se realizovat i v nepŤízniv ch podmínltách a tvoÍila
pŤes velké tistupky dobovému tlaku a vkusu na zlomu čtyŤicá.
t.Íc|r let protip l sclrematiclrého básnictví. (Nemluvím tu rimysl.
rrě o tvorbě avantgardy' protože Nezvalovou a Bieblovou tvor"
|rnrt se celá rozloha ar'antgardy nevyčerpává a navíc ostatní
s|rlžky meziválečné avantgardy, zejména surrealismus, stojí ocl
|ionce čtyňieánf'ch let zcela mimo publikovanou literaturu.)
V Nezvalor'ě a Bieblově poezii se na počátku padesát]ích lct
rrrlržovala některá vj'clrodiska a postupy avantgardy, tŤehažo
mčly ve sror'rrání s pĚe<lválečnou tvorbou swfclr autorťr poněkurl

;roklesl<rrr podobrr. Jakkoli se mohla v té době jevit Nezvalova
tr.orba ja|<o pokr<lk, stála porl rirovní nejen piedchozích sv!-ch
Íázi, a|c stá]a rnimo lrlavní v vojovj' proud, umlčenf a dočasně
pierušerr1f.

Zpňetrhaná kontinuita se pak navazuje zhruba celf'ch patnáct
let. Vfvoj nebyl jednoduchj'. Není totiž možné nar'ázat po ně.
|'olilra létecl'r pÍcrušení na místě, kde se piestalo.

Na počátku padesátj'ch let se objevila po generaci Jiiího
ortena' JiÍího l(oláňe, Josefa l(ainara nová básnická generace.
V.vstoupila sice vědomě v pozici proti tuhé ideologické normě,
alc v situaci, kdy prouclyo na které vice podvědomě než uvě-
rlolněle navazovala (později si toho vc v!'kladu jednotlivf'ch
arrtorrt všimneme blíž)' byly potlačeny. I(oláÍ ani Holan, rllorr.
Ilorr rlobrr ani Hrubín nctisklio l(ainar radikálně prorněnil svoií
tvorlru, Mikulášek nepublikoval básně z linic svj'clr o,ortclú..,
rrlzvíjel linii,,milostí.o.

Tlalr doby postilrl silně generaci Milana l(underyo Miroslava
F'loriana, Jiňího Šotoly, Karla Šiktance, Zábtany, které zne.
ntožřovaly svobodné navazování vztahrl k traclici, spolu s eel-
|.ovou nepŤíznivorr situací zpomalily její vfvoj a uměleckorr
ltr:vstalizaci. (Ještě v polovině padesát ch let se musí probojo'
r'ávat tak evidentní pravdyo jako že moderní evropské umění
není ripadkové a že je součástí dědictví, na něž navazujeme _
r'iz Milan l(undera: o sporech dědickfch. Ještě v prvrríclr
slrírlrách Miroslava Floriana a Milana Kundery bylo tvrírn na.
r,ázání na tradice rrteziváleěné lyriky oi|bojnfm gestem.)

Jcstliže ortenova a l(oláÍova generace znovrr po Halasovi
ttcgrrvala už za války tradici čcsltého poetismu a pÍehodnotila
traclici surrealistickou - obě v jejich vrcholné porlobě _, pak
Dňerl generacío jcž v-vstoupila v první polovině padesátj'ch let,
stáIa zno\,u nezvalovská tradice, ale pokleslá, pÍitom však opět
r' relativně prribojné společenslro.esteticLé ftlnkci' Proto také
calrce nastupujíci generacc nebyla tak drislcdná, proto uja6ii0.

I"'



224| vání jt.ií vlastrrí pozir:e |rylo 
"Ie|ili: 

a urrrělccli.á lrryslalizace

I proti všom pňedchozím gcneracím tak Jlozdní'
l V:Ívoii urnění, stňetání urněleckych koncepcí vtiskla doba po.

litickorr povahu. (''V"vtušil jste to' Konstantine: / NepŤrítelé ži.
r'ota a poezie jedni jsou' / I(do chtějí socialismus změnit v pouš.

tě nelrostinné, / nejdňív jcho poezii kadeĚ ošlrubou... M. I(unde.
ra.  )

Piirrlzená stňída básnick ch prostierlkú lryla urputnj' zápas.
Polenrika, která se stala jelro součástí, rrrěla však trr nev!'hodu,
že clo značné míry určoval její írroveii protivník tezemi, které
jí vnrrti|. Úroveů clobor'é estetické norIny byla na počátlru pa.

rlesát!'ch let mimoňárlné niz|.<á, proto také poezie, která progra.

lrrově tuto normu rozrrršovala tak, že vyl'racela icjí postuláty,

ie .ii poznanrenána. Prav<ly, |<teré ;rrobojovávala, se vclice záhy
trlrázaly bÝt pňíliš evirlentní a lrásnic|ré v!.sleclky zcela neriměr-
rré r.ynaloženému írsilí. Clrarakteristiclrá je pro roto období
|(trnrlcror,a prvotina Č|ověIr zalrrarla širá, polemizrrjící se
zriženorr ;rĚerIstavorr žir'ota, se sclrcrnatickfmi pĚcdstavami.

Úsilí o věcnost, pierlmětnost, o intcgraci oblasti všeclního
tlo ;roezie bylo sice včrloméo alc navazování na historickou
kontinuitu tleslré poezie, jcž tuto tendenci realizovala ve všech
uzlovj,ch bodeclr svého rlosar'adníIro vj'voie, naposle<l za války
a po vá|ce, bylo neclťrsleclné a častrr riokonce jen poclr'ědomé'
y" 1.fvoii r:eské poezie je toto opakované risilí sice organické,
alc v sitrtaci, l<dy vznikaloo byIo i l,yuolaruí. Strnrrlost estetické
normy a nežir'otnost básnictví' které se jí podňizovalo, r'yvola.
ly rr této gerrerace ůsiJí obnovit v oprrzici proti básnictví obec.
nj'ch tezí a jinr orlpovírlajících gest sktrtečnost člověka, pŤírody
i  věcí.

obiovování věci nrělo až nair.ní povahu, rea|<ci na redrrko.
vanf a abstraktní obraz světa byla snalra složit o|rraz světa
zno\'u z tisícťr drobnyclr skutečností. Smyslem tvorby nebyla
pžitonr rlestrukce ani atolrrizace skutcčnosti, a|e íIeklarace jedlo.

ty ělově|ra a světa. Proto talré vstup reality do poezie zname.

nal její zživotnění, i krlyž to bylo stálc jen naplřování píedem

tlanélro filosofického schématu žir'ou rnatérií. V tom by| zá.

kladní rozpor této poezie - musel pak nrttně r'ést i k revizi

ieiího filosofického základu, když se rr|rázaloo žc r'e sl<utečnosti
neexistuje soulad mezi člověkenr a .sr'ětem.

Tragickou zkušenost vztahu jedince a společnosti vyslovila
nejostŤeji [Iolanova tvorJra z období parlesátj'ch let (PŤíběhy

a BoIest), jež začala vyclrázct na poěátlcu Ict šerlesátf'clr. Urych.
lila nr5'!]g1t1gyé zráni čcské poezie. Básníci, jejichž jm na byla
.(pjata s hledáním životnějších záklai|ú poezie v drrrhé polovině
padesátfclr leto se ve swf'ch posledniclr sbírkách soustňeďují
Ir vysloveni vlastního básnického světa, kterj' je ve filosofickÝcb
vf'chorliseíclr i slovesné realizaci proměněnj' - bez dějinného
optimismrr a s menší závislostí na množství jevri skutečnosti'
bez prorrrlu pŤerlstav (Jiií Šotola: Co a jak) a naplřovanÍ
individuální lidskou z|rušeností - tragickj'mi zážitky venkov.

slrélro a válečnélro-dě:tství a rozporrrou z.l<ušeností pováIečného |zzs
áozrávání (Karel Siktanc: Artéskrí stuclně, Zaíik:iváni žiw!ch). l
l t','ol.lln básníkti, iejichž pňedstavovf svět je od počátl<u rrcc. I

leny, tíhnc otl životIrího kladu |< vědomí bolesti (Jan Skácel:
Tíodina mezi psem a vlkem, Srntlténka).

Nejmladší vrstly české poezie netvoŤí jednotné umělecké

hnutí. Dalo by se sice iíci, že je sbližují protiideologické po.

6toje a snalra po lTtvorení autonomních poetickj'ch světri
(Ivan Vernisch: ZimolrrádeL, Dutj' bňeh, verše Petra l(abeše),
no ex1lloataci látky, kterou nabízí pňedmět vlastního básnic.
i.ého ja"yka (Pavel Šrut: Pňehlásky' poněkrrd jinou podobu

mtí ,,jazylrováo. inspirace básní Miloslava Topinky), ale uvnitň
mladé poezie jsou mezi několika vlraznlmi básnickf'mi zjela
autoňi, jejichž ilíla mají aktuální společenskou myšlenkovou
vfpověd'' i když využír.ají dotud o,nerrtrálníclr.. postuprl prácc
s rfznarnovfmi posuny básnickélro jazyka (Antonín Brousek:
Netrpělivost). Tato poezie je orl sv lro počátku (zahrnuje zhruba
obclobí šedesátj'ch let) spíše sorrhrnenr několika osobnostníclr
rcaIizací než ucelenfm uměleckj'm lrnutím.

Jediné - do značné míry kompaktní - umělecké lrnutí tvoi'í
zastánci ,'nové poezie... Je to lrnutí ve svérn orlporu k literatuŤe
jako nositeli ideologick clr vfznanrú - tolikrát znerržit!'ch -

neitlúslednější. odvrací se od tradiční podoby poezie, jež je

",zprostňedkovánim.. mezi tvrirčím subjektem a čtenáŤem, od
tvorhy jalro tlunročníka vfznamovych poselstvío od tvorby jako
sebevfrazu lyrického subjektu. Pňerlstar'trje internacionáIní umě.
lecké lrnutí, které k]ade driraz na intelektuální záklacl urnění
proti emocionálním zr-lrojňm tvor|ry, s qlpracovanolr estetikou
textu, jcž je založena na znakové povaze jazyka a obsahuje este-
ti|<rr |ronrrrnikace, iníormaco a esŤetikrr statistickou. Teorie o,nové
poezie.. (užír'á se též termín konkrétní, umělá, ale ol)a teťmíny
nejsotr o nic pňiléhavější než ,,norá.o) nahradila poiem litera.
tttra pojmem text, aby orllišila tradiční dílo oil nov6 lcreace.
Text je něčím, co není určeno k interpretaci ial<o literatura,
nfbrž je artefaktem zjistitelnj'm, je v něm piítomen proces
realizace, ale není v něrn pĚítomno tv'ircovo jli' Má sr'á pra.
r.irlla hry, svúj dorozrrmívací systém *- rremetaforickf', 2q!6;.'i
na materiálu (o<Itud užití statistil(y)) a logice. Využívá dúsled.
něji než ,,tradiční.. tvorba vlastností lnate;iálu, s níruž pracu.

|"'._-. ..nové poezic.. je to jazyk. Pracuje s iaz;'|<ov!'mi znaky
]ako S materiálern. ni|<o|i s v]í-znamy, jež 'ryjadňrrjí autor v myš-
lenl(oYÚ a pocitow!' svčt, jeho zkušcnost a fikci. ,,Tr.acliční.. vj'.
l ( la i l  v jznamri  je u. .nové poezieo. nentožnfo v je iím iaz; 'ce ne.
cxi.tuie hierarchie jer|notlivj'ch členťr, protože není vfznamfr.
l\cjrlúsledněji se logická a statistická, nesubjelrtivní povaha ,,no.." por.zic.. projcvuie v tr'orbě, kterou porlle určitého kÓclrr ze
s|ov rts|ttr tečl iu ie stro i .

, 
N.vá p."zin sc štěpí podlc zpťrsolru tvoťby a rržití rnateriálrr

t l . l  iar ly or l r .ětví.  NapÍíl<lar l  sIovo, pojaté iako jazykovf a zát , . l .



"rl veř vÍ'tvarní' znak' dává vzni|oout vizuálnímu textu, slovo p6.
jaté ve své hodnotě fonetické je základem f nické poezie.

Teorie ,,umělé poezie.. piedpokládá i existenci ',hybridních..
tvarú _ tradiční poezii' nasycenou prostiedky nové poezie, 6
novou poezii' která pracuje s vfznamem. Zatím vyšlo jen ně.
kolik knih ,,nové poezie.o _ Novákova Pocta Jacksonu Polloc.
kovi, Havlovy typogramy _ Antik dy' Julišova Pohledná poezig
a Job.boj Hiršalriv a Griigerové. Tyto publikace Irejsou podle
estetilry nové poezie vždy ortodoxní, je v nich pňítomen lyrickj'
subjekt, kterf dává iadě ,'her.. lyrické kouzlo' Systémy těchto
básní nejsou nesémantické, mají sdělitelné vj'znamy a qfwarná
stránka veršri má vfznamovou povahu (Havel).

Teorie bj'vá rigor znější než uměIecké fealizace.

I I

BásníIrem, jehož dilo je jako stvoÍené k vfkladu generace
padesátfch let, je JiÍí Šotola. Nervem jeho worby je drama.
Platil za programového básníka, za hlasatele generačních po.

citrl _ pocitu ríhy života a velikosti touhy, jeho básně oscilo.
valy mezi čistfm ideálem a rozpornou skutečností' mezi proti.
kladn které vyjadňují dva názlry sbírek: Svět náš vezdejší
(1957) a Venuše z Mélu (1959).

V poezii druhé poloviny pai|esátfch let měla Šotolova poezie
značnf vj'znam zejména pro svoji pojmenovací schopnost. Té.
měÍ celé Šotolovo dílo yyjadňuje pÍedstavu světa jalro souhrnu
protikladnj'ch skutečností a sil a až do sbírky Co a jak v něm
tííšt'nejr znějších věcí a jevri sjednocuje lidská touha.

Myslím na tebe' v bytě pÍes ulici žena uspává děcko,
někde nablízku hučí oceán.
ať pÍijde cokoliv, jenom neb;ft sami se svou láskou,
v samotě zprašiví i kormorán,
vo vzduchu je stroncium, jsme evropští lidé

z roku 1958
a náš s}"rr se učí číst,
miluji tebe a miluji svět a rniluji i jeho trrrí,
no všechno spadne do kďuže jako list,
lidské ruce jsou krátké a kÍivé, ale člověk je

nakoťrec spíše poďobat
své touze
a všernu' po čem saháo nekonečně a věčně
a jako let hvězdy dlouze,

jenom neb;ft sami 6e svoll láskou, v samotě.zprašiví 
. |zzt

několik kapek bloudí po sk]e' ale nablízku 'i.,n[*: 
I

ale nablízku hučí

oceán.

V ',Úvodu do poetiky.. r,yjadiuje Šotola svou pŤedstalrr

básně s totální vf'povědí: ,,Potom, asi už k stáru, / rozepíšeš
si konečně tu svou velikou báseů, / tu 6vou pošetilou a pÍece

neodbytnou báseř' / na kterou ses tolik těšil a které ses tolilr
bál / a ve které to bude všechno: dějiny lidstva, rozmoklé boty,
luna, / nedělní restaurace, vesmír po mili nu let, / válka, so.
chn chleba a líh, celÝ život, jeho podstata, smysl a vše. / Ta
báseř se ti pravděpodobně nepodaÍí. / Ale to nic'..

I z těchto dvou malÝ'-ch ukázek ,,programovfch básní.. je
zÍejmj' charakteristickf Šotolriv tvárnf' postup _ enumeracc'
nahromaděná pojmenovánio jež si vedle své obrazné Íunkce po.
nechávají i vlastní neobraznf qfznam (je možné je číst i od.
děleně) a lrterá ve svém souhrnu, svou vnitíni souvislostí, vy.
tváňejí celistwf obraz rozporné a dramatem nabité mnohoznač-
né skutečnosti.

Jde. Svítí, nebojí se' netrpí' je nahá,
jde po zemi, jdeo prrnčochy a pnsteny a tramvaje

a Prahao
hotrínky blfskly z kahlži, marš armád , četnj,knírek,
dlažba je star1f film se spoustou divnfch dírek,
ona jde po té zemi, jde a neobch ázi |oaži,
jde, čichá noční vítro táhnou ptáci, hejno družic

kroužío
jďe, šlape bláto, kožichy a peníze a bohyo
staletfm Inarastem má pocákané nohy,
jďe po zemi' kťev' nafta' stíny' míiže,
stín zdio stín sokyry, stín kÍíže,
stín světa těká po kosmu a 6yčí'
stín koule, která se zd'á cizi, niěí,
a'ona po ní jde a nebojí se' netrpí' je bílá,
Jcle. neumí se skr]Ít - a kam by se tu skryla?
hoÍÍeí orel, štítek oné čapky,
sen člověka a tělo pravdy' obrys plamene a kapkyn
]cte pozorně, jde ponralu, jde, j"k by nesla dítě,
3ak by tiše táhla těžké dlouhé sítě,
není to žádnf záztak s fosforem a s pěnou'
lidé se je,,om ?,atazi a na rrěco se rozpornenou,



228J Iiďé jdou, liďé jclorr za ní, liclr! hleďají svon stopu'

] čichají spálenirru, blouzní, chytají se stropu'
málo je života, je ze dne na detr kratší,
alespoii žiti. . . počkej ! což to stačí?

Tento tvárn princip, jclrož vyhodou jc nrožnost vyjádí.it roz.
pornost a disparátnost věr:í a jcv , slorrčit neslučitelné, a jehož
neqflrodou je, že si vyžaduje nejprostší a jednoznačnou' proto
obecnou myšlenlrovou l<oncepci, která je s to sjednotit vše do
určitého celku, kulminuje rr Šotoly yg 1'yužití teclrniky pásma
v pětidílné básni Bylo to v Evropě.

oblast všedního se projelrrje u Šotoly ve rryrržití tvárnj'ch
prostňedlrťr. Jestliže jsme znali z poezie básníkri Skupiny 42
skutečnost zaclrycenou v její syrrrv6 a drsn6 podoběo a ií od.
povídala i pojmenování, u Šotoly se sctl{ávánle navíc s vfraz.
nj'm r,7užitím ,,lepkavj'clr.o prostĚedkťr pokleslého rrmění' s ci-
tacemi šIágrú, popěvkú (Škoda že ten / pňelud krásnf / nelze
obejmout / Děvčátlro z kolonie)' s v1'užitím sentilrrentu (Daro.
valo / mi děvčátko / prst nek zlacen!),

V Šotolově poezii - v torlr nlá blízko k Šiktalrcovi, J}[ilanu
I(underovi (NÍonology a Poslcrlní máj), narťrstá postrrpně epickf
prvek. Tento l^.fr'oi nrá souvislost s obecrrějšínr směňovtíním po.
válečné poezie, s niž má Šotola ňadrr pí.íbuznj'ch rysli. Epika
proměnila jeho poetilru, ponechala jí sice naléhavost vfrazu'
ale volné vyprávění si vyžáclalo kornpozici, jejíž organizující
princip nespočívá ve v;|rltlr, ve srážlráclr protikladn!,ch vyznamri,
ale v rozvíjení rlr:anratic!<é|ro pí.í|rč:hu, v ',porlobenstr'í.o s myš.
lenlrovyrn poslánírn.

Po cel1i žir.ot
s vášní
vymfšlel no\'olr fyzikrr a novotl chenrii,
novoll geologii a novou meteorologii,
spisoval spisy' kornbinoval a tvoÍil systény'
objevoval neexistrr j ící nrizy,
neexistující f log istony,
neexistující rluchovní podstaty fluitla,
tlefinoval jejich princip a dával jim jména,

ba i sám život
hy zané ďal - -

a ono to nemělo smysl.
tr)rása1inri polernikami vrlral se

a oni mu neoďpovíclali.

lyďával brožury, v nichž pÍorokoval počasí na rok

a poěasí potom kašlalo a pršelo na jeho J#á* 

-

ÍlÍezitilu sp íše mimoclro dem'

publikoval několik postielrťr a kuri zrríc}r dolradťr

i, to*, že šnek

tak dlouho nahatou nakovicí do šutr& vráže)',

až vznik7o tykaďlo;

malé)
pak větší.
Bflhvíkde to sebral, zďálo se to nedilležité,
nikdo si tolro nevširn.

Až do sbirlry Co a jak se Šotolova poezie pohylrovala rnezi

,,světem vezdejšim.., lrter1f nikdy neviděla zjemriujícim polrle.

rlern' a ideáIem a nadějí: ,,i my neustále lralancujeme lrnezí
lialuží a sluncemo / občas se poltoušejíce o rol-rrováhu, která

neexistuje... Neměla nikdy pro čtenáňe o životě bezpečnou zprá.

vu, nebyla si doposledlra jista, když se dotj'lrala starjch zná.

rn ch věcí, lrterá z niclr právě zraje k explozi' Vedle věcně de.
lrraskujícílro polrledu na život, jarrnarlr sr'ěta a trapnou malrrst
obcování rněl Šotola po ruce romantické gesto, které zlravovalo
jelro poznání bezvj'clrodí a osutlové tragiky a které mu unrož.
irovalo slrledat, že svčt je pŤece jen dolrrj' _ milovat svět, rrri.
lovat i jeho trni. Vždyclry mu zbj'valrr aspoii několilr nrizernyclr
pťocent nadčje. ,,I bez lromety boží l ie človělr synem naděje..o

Ztlrojem vj'voje Šotolovy poezie rrení toto volní gesto, jak.
|ioli dobově a generačně pŤíznačné, ale ono bezolrledrré pojme-
Ittrr'árrí zdrcující síly života'

Ve Venuši z Mélu Šotola ještě ví, že si bude ,,na zuby pís-
liat / f)ole u broukťr tl<lle..o 1li.edstava snrrti je až optinristická
a slioro nalražlivá: ,*4, já si budu lrnít / A já si butlu na prášek
tlít / Bolavou / voriavou / lrlínu světa pod lrlavou... Ve llvězdě
Ypsi lon (1962) má l r  snrt i  j in j 'vztah:, ,Tak / a to je vše.
clinoo pÍíteli. Teď ještě smrt / a talrové ty povinnosti. To / už
neni zajímavé. .. / Bylo to velikánské štěstí, / žít... Stojí tu
vedle volní lro: , 'a je to zákon: /  Dál ! ,  a jmenuje se. '  l  Žft|*
už zjištění ,,Sáhneš a je trr pod peĎinou. / Jmenuje se to smrt /
/ a to už potom žádní pomoc není.o. ,,To je ta hrŮza, pŤáte.
|é. l Že z pole Ťepa voní dál... ,,A z po|e Ťepa voní dálo / smrt
nesnrrt. Nilrdo si tě nevšímá, / on na to není čas... ,,Nezrnění se

]'i.. / S.,ět bude lrroužit, Ťepa bude voněto / je bezolrledně ne-
rionečné 

/ lidské žiti. l A o to jde..o Šotola rrrriže ještě napsat
Itointu ,.a o to jde.., protože pojnrenovává stav' liteťy je piiroze.
nY a t luny, jernuž se i . l r l r ik  nemriže rytnlrnout.

, . Postavtne vedle sebe rlialog básně Dva z flvězdy Ypsilon a
tluser'r Jak sc ntlrrajc Mal.lret|r a nrárrre jasně nazttirt!ttlou sotl.

l"'

lla protil.níky'
trhal je ve dví -



"'lvislost i problematilru Šotoly šedesátfch let. Herce z básně Dva
drží víra, že jsme pŤedevším těIo pravdy. (TěIo pravdy patií
k charakteristickfm pojmenováním, čteme je už ve Venuši
z Mélu: ,,sen člověka a tělo pravdy...)

. . . Divaďloo já uznávárn,
má funkci taktéž zábavnou. Však pŤedevším
jsme tělo pravdy. A svfm zprisobem
i v alonži lze někdy
pootočit svět.

A prr.ní pravil:
_ Hovno ! Svět
se točí bez nás. Neberte to vážné.

Herec, zbaven víry ve svrij smysl, hyne. A záměr básně má pak
tragickf spád:

A zristal tarn,
u stohl
pŤemfšleje,
jak tomu rozumět.
Z jakfchsi drivodri
upadl potom v nemilost. Šlo to s ním zkrátka dolri.
Posléze
zastŤelil se
ranou do bÍicha
z lovecké pušky.
Jeho žena
skočila s děckem
ze čtvrtého patra.
Jeho dílo
se nedochovalo,
vždyť z divadla
co zt&stává? Jen pověst, špatné fotografie
a obraz v paměti
a ani ten
ne dlouho.
Takže nakorrec
nezby|o po něm
nic.

Analogie ze sbírky Co a jak:

]Vlrij milovanf učitel dával roku 1946 Makbetha.

Bylo to špatné pŤedstavení. Netušil,

že maličkoo a tento kus se stane libfm vaudevillem

tváíi v tváĚ tragéďii faktu. A on sám,

nevěda kudy kam v těch časech, stielí se, aby zemŤel.

A kďo už tedy konečně uďělá Makbetha, v kterém
bude i onen

muž, an sedí v pŤedpokoji panovníkově, v koutě, sám
(zatimco za zdi je slyšet kŤupání královskfch kostí),

a páli d'o soého alastníha bíicha?

oba hynou z nedostatku cynismu: jsou pŤesvědčeni, že pŤe.

devším jsme tělo pravdy. A nejsou schopni mu doslát. Tragika

osudu nespočívá v samotné smrti' ale v prvním pŤipadě v tom'

že ',nakonec / nezbylo po něm / nic.., a v druhém, palčivějším

a obecnějším: kdo vysloví životní tragiku, když to nebude ten,

kterého zavalila?
Tady už neŤíká Šotola smrt nesmrt' a o to jde, protože na

tyto eituace už talrová pointa neplatí' Smrt se vymyká své bio.
logické pÍirozenosti, stává se vj'chodiskem z neĚešitelnlch si.

tuací, lrteré si vytvoiil člověk, at' už toto v!'chodisko volil sám,

ať bylo voleno proti němu a mimo jeho vúli'
A Makbeth (zástupnf symbol) se pak hraje takto:

Veclle dohrávají Makbetha a každf to vi, Že rneÓ
je z plechu,
herci jdou za horizont
a nad náměstím stojí měsíc, bijí hodiny'
zatímco historie. . .

A zároveř s tím čteme: ,,divadlo je trapné, / tak jako vždy.
cky, když jde vedle po hospodě / sám život, 6ama Emrt l a ne.
dělají / gesta...

Smrti se vzdoruje v Šotolově poezii činností, dílem. o,A co
já bych si pňál? Aby tu po mně něco zbylo... Touha, kterou
čteme v každé Šotolově sbírce. Je tu poňád nadějeo ověňovaná
na pňežívajícím díle historiclrfch osobností, naděje, že ,,Tňeba
se li nakonec povede něco krátkého o světě, / co bude prav.
da / a co nikdo neví...

Ve sbírce Co a jak není smrt vždy pĚítomná v pÍíbězích,
piíkladecho konfrontacích. Bez lí by však nevznikla situace
'|ttly se to pozná, / co je pravda a lež.. se všemi drisledky pro

l"'



232) básníkol-o viJění světa. Byla tu naděje, že se povede ,,něco
I Lrátlrého o svété,o, i tady je: po veliiérn írsilí ,,vyroste rnrr 1q
l rostiinka tĚebas i v brrtěo.. Ale Šotola jde v pochybllostech dál

a ptá se:, 'otázka je,  co potorn s ní. .o Relat iv izace, l r terá není
svévolná, pcrstilrla iisilí, práci, jež byla Šotolovi vždyclry pozi.
tivní konstantou. Alchymistao Iitery vynalozl elixír života, ne.
snesl nečelean1f spjclr, rozbil baiilru, zemŤel a ,,lláno lro rrašli.
Ironiciiy nati ním stál 1 sloup ktluĚe z osvětirnsk1fclr pecí...

Pro Šotolor.u prorněrrtr, která se odebrírla ve sbírce Co a jak'
je pňíznačná pronrěna jelro lrrdiny. DŤíve se clrtěl ,,Nedožít lron.
ce' Nilrde nenrít lrrob. / Nar.r.tat rriraky. Padat dolri. i Za ru.
tlynr květem běžet i< p6lu.. a v tréto slrírce vío že Itramleta nelze
zullrát, leda k stáru ll. . . Pfo sebe, šepteln, slirčen do portálu /
/ v llost1|'rnu / Folonia... Subjektern lrásně se stal rrružo lrtery leb.
liou tenrně, trpělivě o zeď tlrrče, tí.eba ze života už clrr.rpe právě
jen ono l r lavorr zed'rreprorazíš.

Vfclrozínl borlem Šotclovy tvorby byla otázlta po slnyslu ži.
r'ota a jejírrr cíiem odpovětl'. .Iato oc.|pověd', naplněná drivělou
v životo opojením z riziktl boje a z objer' , následovala vždy
1to rrcllrilosrdné analyze situace čl<lvělia, aie nemo}rla bft jiná
než obccná. V nov6 íázi svélro díla se Ěotola rozlrodl jít ve
sr.é arralyze až do konce. l{evázat si ruce pĚesvědčenírn, že lid-
slqé lronání lliá lioncclronc11 srnysl. ULázat člověira, jelrož risilí,
ti.eba zclárrlivě rozumné, se míjí vyslcillrem rrebo se obrací
proti něrnu, a íI'"ilí nerozumné; lrtcré se už zdii dojít eíIe, po.
striídá srnyslu. Ulrr|rzat situace, do niclrž je rilověil poStil!ťrr a
jcž je l|ro existerrr i  p iesahuií:

li rÍrru Lo r:ač]'rl: I,radáviry zpčv iroziil,
odporny' děsny,
poi.ád' až clo vyohorlrr sltrnce.
}{ičemu rrikdo rreroztrměl.
A teď jsrne tady u vrat clo ltrerrratoriir,
rrž tyden, čtrnáct clní,
arriž je nepatrny clrivocl k polryllu
tam nelltl rlpátky.

Byt, to je byďiet rra té lrrarlici.

Šoto]or.a poezie rrltazrtje nrr složitost utváŤeilí liontcxtu po.
válečllé literatrrry. Strtysl.:ln jcjího progl'arlru - rrejerr jejíhoo
aie celé gene ace paclesát-í.ch let - |rylo mirno iilré rlayázuÍ zpíe.
trlliuré vyvojovti sour'irilosti. Program byl pi.íliš svázán s dobou
vystottperrí, než l|ly se v něln nrolrla pině realizovat logika vÍ.
'r'oje por.ílečného bísnictr-í. Šotolova poczie se Jlo.l]r<l lrn.ánila
zrrovu navázltt na syrovou pí.erllirětnost a na elisterrciální irrter.
1 lretac i  s i t :1a Str i . r lg l iny 4.2,  a i  l ;  lí  nt i : ia l l1ízI io '  {[ ist i l r i , . .u ' ' " .

vl.:tr:i -- Šotola se s její tradicí vyrovrral v posledníclr s|lírlrách, 1zsl
oršetrr  rrž rr i |<ol i  v pí.edrnětné poloze, a le tvor} lou, j r : jíž t ' . i ' t t r r-  |
.:iá[rrí z:.rlrlild ovlivrrila llo]an<rr'a tlrelaíyzillir. l

í N I
l l  I

I..]čl"te rri znairy, jie lrž jsrne si vširrrli v !]otolově poezii -

etlulleťali\rnost se srážkami qf znamri, polernické lilat.lení otázelr,
záznttmy re|rlnyclr pĚí}rěhŮ' často s využitím }ristorioi<yclr látcl.;'
jsou v ještě vyrazněiší podobě pí.ítomné v tvorbě Iuana Diuiše,

Jestliže jc pro rrrladou poezii padesát!,ch let pĚíznačné proni.
lrríní reality do básněo palr u Diviše nrálne co čirrit s pi'ívalem
lIrtrtet:nosti prourísené se snelll v extatickéln vytrženi:

l.ru.|o čas slrElrrrťr Lteré vylrrraly ruizu za
}rrrratickÝc}r rlocí

Ilr'oto čas svolavatels[ví
pťoto čas poclroclování ve zbroji

Pťoto čas lrezohleďnosti a čas nezdvoi'ilosti

lrťoto ěas nepŤetrželrého ďíla
a t]as zbrocerrélro a umučeného čela
a t:as pžepnutych a protrlrávaraych žil
a t]as obětí jež mohou se zcl.át rresrnyshrymi
ir čirs pr:ošoupávání poďešví
a čas polríhání a čas ztráty sebe sama
a čas selrerralézáni a žebŤťr stavěnycir ke zclr:rlr
a tlas potltrhávanyclr žebÍťr a čas kírcerrí
l ths ťrk]it]u a čas Íerrrení

""ited Divišov!'clr veršťr rttá asociativni spád, r'olnf, ncpodi.í.
zenyo žir'elll1i, kter1f pťrsobí krátk!ln spojenírrr rresourorlych vy-
:ittartrri, sti'ctávánínr pĚedetav. Prolinají se v něrtr syt.tlt,é a tlrsttťl
r i c i  s  ab . ( r .u i . rn i r r r i  1 ro jm1 :

íícliticlry rrcklitl,
traprostíl zrnět',
lnyšlenka s rozboxovarryrri ol;<rrlirrr
vy'bodovalrá ze scény
pí.ekocující se nazatl do propatl la a k tt iIrtrt l l ičovarrá
| ' a z i  I  i i . : í r l l  i r r s 1 l i c i r - l r t l  l t t '



"rl Na kontrastech je zďožena stavba většiny Divišovfch básní _

nejsou jen v jazyce, v pojmenování, v mísení vulgarismri se
vznešenj'mi pojmy, v stňídání Eyntaxe hovorové Íeči s knižním
jazykem až archaickfm' kontrasty jsou i ve volbě témat (,ovzne.

šenost Ano / oznobená / Sbíraná / štárovaná / do antonri tla.

čená / vyšetŤovaná / postŤílená / ponížená / a bezpočtukrát prá.

vě proto dolrázaná / poplivaná / znovu a znovu jak mlnnf klk i
/ opalizující i rodící se _*).

Útžky všedních pŤíběhri jsou monumentalizovány do meta.

fyzické polohy, metafyzické rivahy jsou zlehčovány. Proud aso.

ciací má často podobu otázek. Formální odlišnost mezi Ťadou
pojmenování bez otazníku a ňadou pojmenování s otazníkem
ukazuje na kvalitu vztahu k světu, v němž subjekt nepiijímá
podněty, aby je pojmenoval, ale ritočí na skutečnost, táže se
na smysl věcí, o nichž nikdo nepochybuje, které se zdají bft
jednoznačné. Celá Beseda o poezii z Chrlení krve je cyklem
deseti iad otázek po obsahu věcí, jev , bytostí, pojmri, rčení,
slov. Co je to jehla, Co je to popelnice, Co jsou to vlasy, Co
je večer, I(do je múj syn, Byl doopravdy král Lear? Co jsou

to mouchy v hlavě? Stači deset slov, abyste popsal okno? (Co
je to pak ale okénečko? Aha! / A ohrazeníčko?) Dále jsou to
otázky, lrteré vvžadují odpověď na obecné věci (I(am jde člo.
věk), otázkn které jsou ušity na tělo čtenári (Proč máte v ob.

čance skladiště? Kam jste založili prvni lásku? Stj,slrá se

vítlar.? l Po čem nejvíc? / Ihned odpovězte! Chcete zemĚít?)'

a otrízkn které pňipravují pÍekvapeni a zaskakuji čtenáňe buď

neírměrnj'mi požadavlry na detailní znalosti nebo absurdností.
(Cestuje linduška na jih? Vyjmenujte _ ale rychle _ oplach.

tění brigy! I(de se nacházi dnes / levá Lindberghova rukavi.

ce / e l(terou pieletěl Atlantik? Je jablko kol jaderníku spáje.

no lihem? Mriže gazela utonout v polibcích?)

Beseda o poezii je zvláštní básnickf ťrtvar. Sestavena z otá.

zek, jeŽ jedna stíhá druhou, je jakfmsi negativem asociativní

básně, jejíž pozitiv vyvolává ve svém vědomí čtenáÍ. otrízky

podněcují čtenáŤovy vlastní asociace, které jsou součástí kon.

kretizace díla' Po této básni múžeme lépe porozumět Divišo.
vfm veršrim: ',Já nenapsal píseř pro lidi / lidé sami napsali
svou píseř / já nerryvolal adagio triste utrpení / bolest sama
spÍádala melodii... I když tyto verše vyjadňují prioritu skuteč.
nosti pied tvorbou, svědčí zároveř o vědomém írsilí zatáhnout
čtenáŤe do tvorby a ÝTtrhnout ho z pasivity. o tom svědčí i ex.
presivita Divišovjch obrazri, jež chce burcovat z lrlidu.

Dalši vlastnostío která činí Divišovu poezii pÍíbuznoo 'e Šo.
tolou, Šiktancem a Holubem, je pÍítomnost epiky. I v asocia.
tivním proudu pÍedstav, nabitém skutečností k prasknutí, čteme

tržky dějťr, osud . Vedle nich má Diviš v celém dile básně'
jejichž tématem jsou samy osudy lidí, které poznal, portréty

lidí, ke kter:Ým se hlásí. Tyto básně mají klidnější vÝstavbu'
užívá se v nich vyprávěcí a hovorovj' styl: ,,Jalr se Ěeklo u Moš.

nťl hraje starej l(adlec, / jablko nepropadlo a tatínek hrál, zrov.

na srdce vylíval.. s tradičním zahájením: ,,Pňed p l stoletím /

/ pan rytíÍ Zapletal z Luběnovan / mohovitější než župan mol.

davskf', soudce a státní návladní, _ obávanf muž a kníratj'

otecr . . ."
Setlráváme se u Diviše také se zvláštní sugestivitou pii líčení

života městslré civilizace, pro niž užívá pojem lidská pÍíroda.

Pojetí tématu je blizké I(oláiovi.

V pňíroďě lidské - ano'
bahnité a katastrofické záp|avy událostí,
stakilornetry potŤísněného papíru'
večerníky plné incestu ozrrieh stehen,
inzerce idiotismu
a pŤes celé stránky upoutávky vražd,.
otlemené chŤtány zívajících front
se zvápenatělfmi hily mrtvol, popravčí zdi,
o něž pleská neričastny déšť . . .
Strašlivá melancholieo kterou Diirer
zobrazi| v jednom ze sqich zlfch dnú. . .
NedopÍeju ti oddych ! Hril pošlu na tvou lrlavuo
z tvého srdce učiním osiŤelou alej !
Periferie padla naznak,
muž se ženou se políčkují v kuchyni
a vyhlíďkov é véže sobectví
mlátivě hospodaií s okenicemi.

PŤibližně ve stejné době, jako vydává Šotola svou sbírku
Co a jak, v níž se soustňeďují existenciální obsalry do gn6mic.
ké vfpovědi, rydává Diviš sbírku Umbriana (1965)' Doposud
byla jeho tvorba totožná s básnickj'm atalrem člověka proti
světu a ,,chrlení krve., jedinj.m projevem tvorby. Síla talrovj'ch
veršri byla v tom' že se jimi zmociioval skutečnosti i čtenáňe
naráz, ale také jednorázově. Umbriana není zdaleka tak vf'buš.
náo ale energie v ní ukrytá prisobí vytrvale a trvale. Není pro
ni charakteristická lačnost zpráv, utichá v ní tŤeštění obrazo.
tvornosti, protože slrutečnost se nehrne do verše všemi jeho
otvory' aby z něho touž cestou unilrala, ale vstupuje do básně
hustj'm sítem. Divišťrv svět v Umbrianě je ťrhrnnj'm obrazem
světa s pevn!'m stňedem' jeho reálie jsou tňiděny, jednotlivé
děje nesou tíhu a váhu mnohj'ch. Divišova poezie nevyprovo.
kována neprovokuje, nercaguje, netěká od věci k věci ve snaze
je pojmout a udržeto zaclrytit množství motiv|i' mnohoznaěnost
a bohatstvi skutečnosti, v jejich pÍekorném proudu zachytit
pohyb světa. Poezie se soustňedila v bodu, v němž drží balanc,
nezmítá se v pĚíboji, je ',nějakj.ch sto stop nad... Je v ni od.
utup. ,Jak jsem byl oddálen! Jak pňiblížen i I(onečně symbo.

I"'
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1 ' e r t o1 ' 1 .  t
lrim, jež naznačují obsalr / tolroto bíclnélro a lrladovélro žití.oo

oddálení a pĚibližerrí je princip, kterj' tňíclí vzpominky a
morrrentálni prožitlry - vzpornínlry se aktualizují a prožitlry se
zhodnocují. odtlírlerrí a pĚiblížení rrrší pos1oupn0St epic|(ého
času - ,,co prošlo naším vědomírn pi.ecl tlvaceti léty, stalo se
v bytnosti teprve dneso.. V básni l( ri PrzelvalsliéIro píšc: ,,Po.
ňád se rni to zr'íi.e vraci. Je zdale|ca a ztlávna..o o|rjevuje se
znovu v ]lásni o rr.ratce, lrde je tenlrle tlílr.n;f lrúri s čínslrou zdí
symbolem trvání. Tento plincip smčňuje k vysloverrí konstant.
Znamená odvrat od litaniclrého protrdtr a pňíklon ke koncízní
formě se zhušttlnym rukopisem, s nryšlenirou často gn micky
r.yjádi.enou. SnrěÍuje k 1lĚesrltlnru pojmerrováni (rJala rrru zaku.
sit. nikoli ohusit).

l)ivišova tvorba si i pi'i tr'árn!'cir proměnách udržuje svŮj
charakter, ,'sílu nano.vo se tázat po srnyslu volby... Poňád si
k lade své otázky, ,Jak se svt l tem? Dotykat se? Nebo nést? /
/ Anebo obojí? Ánebo lr|etlět?.. Clrce všern ''napsat psaní, jak
je trr  s l rutečně..  a s vědomírr, ,To jest ! '  námi '  a le i  bez nás! . .

jak je svět riciry! Jak nri pi.ipadá! Jak nri
nepi.ipaďne'

co by mi 1rí.ipaťlnout mělo, jaky odsouzenec jsem
z vrile tlo nevŮ.le a z citu ďo pocitrr, z podstatného
d'obezvyznamu' je to lrrozné,
matoucí' k nevydržerrí, ohroženo propasením'
niluvením ohroženo, ohroŽerro mlt]ením vnevcYas -

a já bych všem c}rtěl rrapsat psal}í'
jak je to skutečnt]:! To jest s lrími -' '

alt-' i bcz niis!

I V

Protipťtlem Divišovy a Štltoltrvy poezie je tvorba hIiroslaua
Iltiluba, Liší se i od báslriclié anal;!.zy, v níž Šotola s Divišern
odkryr'ají rozpory Života' i od lrtlnfrontací narastu Života s čis.
totou ideálu (Venuše z ÁIélu), lrteré míňily k prolrlarnaci život.
nílro lrladu. Liší se i otl těch složel< Šotrrlovy tvorlry, jež smysl
lic|sliélro života relativizuji a nedávají človělru nuroho na vY'
br'anou (Co a jalt). ]trolubovo dílo je založeno na jerlnoznačném
tílrnutí k pozitivnímu vykladu světa, člověk nrá u Eloluba vždy.
cliy šancio vribec rrezá|eží, jestli je schopen zasálrnout velkfln
činorn do dějin, stačí, má.li vrili se uskutečnit v drobnycho zcela
rreefelltních slrutcíclr. Foetikou se pak llolub rrdlišuje od celé
tvorby své genoťace. (Prrliud se u nělro ozvou tÓrry, lrteré v poe.
z i i  jc l r t l  r lo l ry existtr jí vetI l t  I tě l rrr ,  rra1l i 'í l r l r rr l  zrrevažující a Iru.

I,an učit,el

írrr l r  rr i ] : i to l  t t t i l  ja.snr l .

$rrrrl:ot írhlit v troj{lhelníliu
je 2 Ii'

7a.jíi: jc lrlotlavec,

at l l t l ry j  s<ru nedi: l iec iné,

t 'esmír je nekonečny.

{)paLuj to !

Jt l  za l l ' i z :írro bttr{rpal
rra tr.;ir.rrí|ry.

P;tlt ttčilcl Ilrá
rraprosto

J: lsno.

ŠItol,ní

'I.atrr čára so trazyvá 1lolcr.lníIi
Jasné ?
Ror,no|rčž|iy sc stj'Itaií

v n( ' l (oner:nu

Jasné ?
Nekonečnrr jc rrclronečné

Jasné, ?
Vše jc pozlratr:lné

Jasné ?
Vám to nr:rrí ias l rÓ?
i[.crly ještě jcrlnorr

Tato čára ..e lrazÝvá polerlrrí|r

Jasrrť: ?

!x,Iiloš Mucourekl

|'an uěitel píšc pt.:tLu Dvě a dvě isolr t:lví.i
I,obaňo.:vsl<tlnru, čtyii a čt.vŤi osrn
l1'lučuje IJarrvina osm a 6sm šestnáct

z hodiny pÍíi:orlopisu opakujte! ňíká učitel
a !]insteina zaznanrenávír t1vě a rlvě jsou čtyri

do tiírlnice čtyňi a čtyÍi osrn

1rr.rl rtršení lrlidlr. 6sm a í}sITl še-.tnáct
Tamhle všali pták 

'|yla

l ' . ' i / r r lc l< } lur lc!  létá ." i  na nt lb i
rlítě lro villí zdoJn

l)()s l  na tom' j rrk vcrr l ru t !ítĎ ho s lyší
| i] l r l lorr l< mu leptá dítě l ro r , t l lá

žíravirra lrvězrl, Zachrar-l rrllrc
prlcll'ážlry lrryžorr hrai si sc mlrorr
trnotrcí zrrby zemr-;. pt:ič|<rr!

iI,Í irosl.au IlolubI

lJu:qu,es !'rét:ert,

píel, František Llntbín,|

(]o nrá terly llolrrb sptrlečrré se svou geirerací? Zajisté ne

.jtlrr to, že je autorenr prr'ní formulace prograrnu poczie všeclní.
llo dne v č|ánkrr Všeclní tlen je naše pcr.nina. Vzporneiimc, že

1rii v!.lrladu poválečné poezie neustále zdrirazřrrjcnlc její írsilí

o věcnost, o ,,zatažt:níno věcí, piednrětťl' jevri prostélro životao
rir.ili 6 ng7|ila;5|en! záz,nam smyslovj.clr vjemú jalro opozici proti

rltllr'larativrrí a ideologizující poezii a proti poezii zaiyI<avéhrr
]rrisntrr. trIoluhorir tvor|la, zaltlžcná nir ratli<rtrri]ních složkách
.t't:tlqlníl porlávajíci jctlrrrrzturčnou vypor'čld', sc orientlrje na čirr,



"'lpohybuje se ve světě konkrét a je v!'raznou součásti poezie evé
generace' tŤebaže je jiná než Šotolova a jiná než Sltácelova.

V l(underov ch, Šotolovj'ch a Divišovfch verších je skryto
mnoho polemickfch prvkri. Holubova poezie je také polemi.
ka - je však jiná. I(underao Šotola, Diviš vyl'racejí, pochy.
bují' kladou otázky, Holub formuluje drisledně celistvá pojeti
životní aktivity, na zp sob Brechtovfch Lehrstiickri vytváňí
básně jako piíklady, at' rrž v nich prezentuje jednání a činy
s hodnotou kladnou či zápornou.

dičníclr zdrojri básnické inspirace, jak je tomu u poezic expe.
rimentující s jazykovf'mi znaky.

Miroslav [Iolub byl prr'rrí, kdo rrrresl do české literatury svět

vědy nejen jako aktuální téma v době, kdy se věda stala hes-

lem dne, ale jako prostÍedek obohacení zdrojri básnické tvorby.

Jeho piínos je patrn už v oživení básnického slovníkuo i lrdyž
je Holubr1v slolrrík v tomto smyslu originální: ,,teplá tkář ži.
vota: / biosyntéza / nehmatatelného štěstí, / Bios;.rrtéza / encr.
gie pŤicházet a odcházeto / stavět města, / prát prádlo, / milo-
vat, / nenávidět, / soudit, / a rozumět'o. Všimněme si, že hned
po obrazeo qyjádňeném biosyntézouo pňiclrázejí eharakteristiky
lidské činnosti - stavět, prát -, Iidskfch vztahri - milovat,
nenávidět, soudit, rozumět. Všimněme si pojmenování, jimiž

eharakterizujo básníka: o,alchymista, / organickf chemik poe.
zie, I p|n! / hmotného záíeni, I akčních proudrl srdce' / kmito-
čtri dávrré ňďi, / spektra novj'ch hvězd, / téžši než zemé' l
l |ehči než pomvšlení, / rychlejší zvuku _ // Až piiletíme / na
Měsíc, / on už ťam bude... Slolrrík, kterého Holub užívá' je
netradiční, napln:nj, pojmy, s nimiž pracuje jazyk vědy' Jeho
iTužití v chara|'rerice básnické profese je záměrné a má jasnou
protiromantickou vjznamovou Íunkci.

U Šotoly a Diviše jsme zdrirazřovali vj'stavbu obrazu, zalo.
ženou na enumeracil

Magické sklíčko, ve kterém je všechrro, stačí zatajit
dech,

rrekorrečné štěstí, nekonečné lroÍe, Iabutí hejno
v šeďivfch zdeclr,

zelenf pokoj, kde je teplo, lidé jsotr spolu,

voní káva, zátky ocl vínao leštěné clÍevo stolu,
město nad Íekorr, ze|eny plamerr ze ska]ic

a z k Í i l r r l í a z p l e c h f i ,
nrěsto dobrodružství, prérií drátěnych trav

a gumovélro mechlr,
trupy letadel, saze, šupiny, kostÍičky ptákťl,

Iampi ny a vztek' zelené iluze v nakyslém láku,

jemné krystaly krve a potu a soli,
parfém' signály, oba p6ly

l"n

Na konci života
na denním světle
sotva patrného

olrjcvil leblru pračlovělra.

Staěilo ji popsat
a byl by slavnější než
vítěz u Custozzy.

Ale on
dva roky hlerlal v knihách,
až našel zapomenutou zprávrt
o těch pěti kostech.
Tak na ni upozornil
a jinak nenapsal nie.

Ten praělověk je dnes
pilíŤem dějin,
jako Caesaro
jako l(olumbus,
jako Napoleon.

'Ien 
člověIt

rrmŤeI neviditeln!'.

Ale strašná pyramida věrly
napjatá od Vegy
k Andromedě
špičkou se opírá
o jeho hruď.

ono rozdělení skutečnosti na kladn a zápornj' p6l má rov.
něž souvislost s myšlenkovj'm pridorysem tvorby generace pa.
desátf'ch let. Také to, že je v Holubovi odpor k vellrj'm slo.
vrim, že prostf člověk je stňedem světa a smyslem života je
pozitivní práce, čin. A to, že drobnf' čin prostého člověka po.
v1yšuje do mytické roviny a činnost objevitelri vyt<ládá jako
prostou' lyčerpávající, všední práci'

Miroslav I'Iolub by se pcrdle toho, co o něm píšeme, a ještě
podle dlouhé Ťady dalších vlastností a znakri mohl jevit jako
programovf' básník, tlumočnílr nejobecnějších pravd' Holubovo
dílo je však jedno z prvních, které si v padesátj'ch letech vy.
tvoňilo svébytnf básnickf svět.

Holubova poezie pňedjala proměnu inspiračních zdrojri české
literatury, jak k ní dochází na pňelomu padesátj'ch a šerlesátfch
Iet. Na počátku umělecké tvorby byl zpravidla antiiluzílrrí po.
stoj, rostoucí skepse ve vztahu ke skutečnosti, k hodnotám,
jež proklamuje. Ze skepse se rodila rúzná umělecká Ťešení.
Často spočívala na sklonku padesátj'ch a na začátku šeitosátfch
Iet v intelektuální anal ze společenskj'ch systémú a mechanis-
mri, pseudosystémri a pseudomechanismri, v analfze systém
myšlenlrov!'clr, systémú jazyka, v analfze životních vztahrl a
vytvoňení modelu bludnélro krulru stereotypri, v ltlcdání netra.



''l a lrvčzdu, c<r totl' parlá, a lrlesk a lrrejle z lrada
a všecko
bych ti ilal,
na zed'bych t i  to na loval .

lJiží ŠorcIaI

Holubúv zpfrsob užití vj.čtu je naprosto odlišnj' - věci, dčlje,
pŤetlstavy se neslévají v sorrvisly prourl, stojí oddělcně na bázi
vlastní existence - nespojeny básníkovf'm romantickyrn pato.

scm, ale zvoleny a logicky seÍazeny tvoňí obraznou dcfinici.
I{olrrb zdťrrazřuje samostatnost věcí i veršow!'m členč'ním:

Vytahuje
ze zásuvek

krejcaryo
Irvč:zcly,
írmysly'
slepá zrcátka,
zlerryrěné jízrlrré,

zkamencYlí: tváí:c,
prillitry,
arrclěle stríižné,
clotazníl<y,
podpisy,
kapesník1i
pŤisahy,
rťtže'

1lÍelrra)rrrjc,
počítá

ze zvykti
'I'o jc rnojc,
to rrení moje,
z toho krev rreteče,
zaclarmo ani kr.lÍe rreltral'e,
trlrrtout, co se clá,
platit,

, byt placcrr.
nula '

o d  n u l v '
pojcle.

PÍizpfrsobit se,

mít svrlj hodinovf strojek
jdoucí dopŤeďu nebo nazpáteko

vyvěsit prapory'
stáhnout prapory'
milovat poďle služebrrího Í.ádu,

rrěco si myslet'
něco Ťíkat,

nula
oď rruly

pojcle.

Dekret na byt,
dekret na ženu,
srněnitelnost,
reprezentace,
rrmět včas pÍijít'

umět věas oďejít,
nula

od nuly
pojďe.

ll{it své jisté,
mít svťlj klid,
stejně

nula
od nuly

pojde.
Vytalrtrje zástrvky,

prrttrje mezi nrbem a líceIn
rrekonečnym ďefilé ďní,
z nichž jeden pohlcuje drulry,
zvolna procházi
zIatou stiedrrí cesto1l
uchem jehly
tlo rítje,
v ttčlrrrž je

1rískárrí
zakázáno.

I'n'
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Všinrněrrre s i  rneIor ly l iorr frontací: l t r .e. jcrrr  .  . .  l r rězda, p11[.
litr -- anrlěI slrážn , rlelrret na byt - rlr:krct rra ženu. Vše je
exponováno v ollorr p leclr: stroje|c jdorrcí dopíedu nell<r no.
zpátek, llyuěsit ptapory, stáIlnout prapory' umět včas piryít,
umět včas odejít, putuje lnezi rubetn a lícem' Je tu další po.
zoruhodná věc: Flolubovi jile vždy o lronkrétní pojmenor'ání,
o pňesny obraz, kterj' nepňipouští rťlzn ' r'yklad. Projevrrje sc
to i v lexiktí|pi {'star.bě veršú: v citované básni se poitnentl.
r':ivají protilclady a je piitom užito vždy stejnf'clr vazeb: vy.
věsit pr.apory, stáhnout p apory' dekret na byto delrret na žcnu,
urnčt vr:as pňijít' unrět včas odejít.

Nejen jeclnotlivá pojmenování, jednotlivé verše lr1í.vají rr IIo.
]rrba navzáiem kontrastní, Holrrlr ."taví kompozici celich básní
rrir |<onfrorrtaci tiinú, postojri, poznání, Tňeba báseii l(oÍení |<on"
frontuje dva por:ity - vťrni domova a clrut' dálek. PŤcsny'm po.
jInenováním věcí' |<teré jsou zriroiem těclrto pocitri, rlospír.á
k ohsalrrim, které jsou v ťozponr s iejich ustálenfm v1'zrramcrn:
',Boblior'j' list z Bagcládu I pepí ze Zanzibaru, / rnarjánka z Ca"
sablanky' |l A z tollo je vťIně dotnova... A na drulré straně:
,,Domky magickych měst" / C|rj'še na pokraji porrští, / za.
ž]orrtlé / jako ty škatulky na krerlenci. // T" 1. ta márrrir.á
chut' rlálek... Na tolrrto dro|rném piíkladě je zňetelná Ho]ullova
pňelrorlnocovací metrrcla - domov je naplněn clálkotr, rláll<y maií
rrrírrr clomova. Je to pŤístrrp, iímž l{oltr|r monumentalizuje pros.
t6, z,námé a všední a naopalr riiní prostj,rr a pochopitelnym
vzrlálené či nadosobrrí.

Holubťrv ,,tvrtlj' pŤístupoo |re slrutečnosti rrcní taIi strohy, iali
lry se rrroh|o zclát' Vše je u něho sice rtrr]ité. ale svět není srrtr.
|lor definrlr'an!'ch věcí a jerni. TĚebažc je }Iolubova poezie rre.
rrarliční zejnléna v tonr, že ncr'ytr'áňí hásnické obrazy, alc 1lra'
crrje s pňesnf'm - t]asto i terIrrinologicky a poimově pŤesnym -
pojnrenovánírn, tie|laže její zlrratka jde tah rlalelro, že dál ne|zt,
[Io lrrb rrži ie nantístr l  o l rrazu často jediné s lovo, icž má estet ic-
kotr platnost. Myšlení a poznáni jsorr slož|<1, uměIecké tvorby a
ITolrrb trení pozitir'isticky věrlec' ale rnyslící llásník, jehož tlrrr.
lra lrcní pozrrání, alc pozrrtivání, l<tcré ví o lajenrství věcí'

v

Na zlontu JlarlcsritycIr a šr:rlt.sátych Iet sIá}lne prograrnov()st
IrásniLír takzvané stierlní gelrerat:c a narťrstaji orllišnosti jejiclr
inc]ividuá|níc|r reaIizací. Ustávár nasycování poezie pňívalem
zpráv; rrkázalo seo že cíle - posli|rnout dynarrrikrr světa' jcho
rozpornost' a záror.eii nalé'zt integrující síIu - ne|ze rlosáhnout
enumerativnírn otisl<em rnnožství faltt a pÍijetírn obecnj'ch filo-
sofickj'ch schémat. obccné myšlenlrov schéma se ,,nasycením..
skutečnostmi ncstalo ménč: obecnfm, a rozpornfm slrutcčnostem
nepropťr j<-:iIo m1'šlenkor'é sclténra vl as tnosti inte grat:e.

\/yŽívá se proto asrlciativní nretoda s pÍiÍazor'áním básnic. lzls
liyc|r pojnrelrrrvání, jak jsnre ji sledovali ve staršíc|r fázíc|I tvor. l
hy JiŤího Šotoly a Ivana Diviše. Úsilí o integraci r:lovéka a I

světa se dostává do nové etapy. Není to už subjekt, ktcry se

oltrací lr abstralrtnímu světuo aby jej v jednotlivosteclr pojnle-

noval a v tilrrnu k němu zaujal určitÝ,vztah, ale subjekto ktcr!'

si hletlír své místo v žir'otě a jehož prostiŮdnictvírn lryjadňuje

prlezie spoleěenské sorrvisIosti. Jcle tu o konkrétní subjelrt a

|<on|<rétní ..polečenské sorrvislosti (konlrrétnost nespočívá v pňes.

ném užití zpÍáv, a|e v autentičnosti prožitlrú a záznamú), prottl

poezie pňestává oslovovat celÝ' svět' ale ustaluje se v určitém'

stálém Irontextu.
U Miroslava Holuba je to svět poznávání a věrly, svět pťáce

a moťálky' Miroslav Florian našel své rrtísto v ňádrr pŤírocly,

svět Jana Skircela jc sr.ětenr zá|<ladních životníclr hodnot, lirl.
skyclr ctností, "situovany r:lo jihomoravské krajiny. Stejně tak
Ikrel Šiktanc' iehož jmi:no b!'vá často jmenováno jedním de.
cllem s JiÍím Šotolorr pňesto, že indivirluální odlišnosti oborr

|lásníkťr jsou zÍetelné na první po}rled. Šotolova tvorba' ol]rá.

cená k světu, jc pi.íznačná pro první etapu vyvoje jebo gene.

.ace, Šil.tu''covy verše z paclesát!'clr let sice s jejím směro\'áníIn

souviseiío ale jejich ,,naivnío. realismus jim nedovolil stát se

vfraznější hodnotou.
Všimněme si Šiktancor1y tvorby z šedesát!'ch |et, jež je clra.

rakteristická pro zralejší etapu stŤetlní básnické generace. Šik.
tanc opustil rynek světa, vrátil se do své rotlné stÍedočeské ves.
nice blízko Lidic, ne všalr proto, aby se světu vzdálil, ale pro.
to, aby se nrobl opŤít o zárla svych děilťr, aby dal své tvorbě
|ronkrétní tr'áň a obsah lidskj.ch dějin. Šiktancova poezie vypo-
vídá o ',návratuo. poezie k problematice inrlividtrálního osrrdu,
v něnrž nemolrla pominout váleěnj' a poválečnf pĚínos Hrubí-
nťlv a ÉIolanriv. V Šilrtancově Artéslté strrdni stáli uprostĚed
stromrl v zalrrailě porl okrrem dědelr" otec a syn. Ne lidstvo, ži.
vot, ale tňi článl<y jednoho lidskélto osudtr. V ZaÍi|<ávání živlch
jde Ši|<tanc sice l<rajinou sám, ale chlapec nrrr visí r, rrrlrou a
rná jeho oči a starj. mu visí v zádeclr' V Heirrovsk.fch nocícll
(1960) jeho .,syn nrá v očích matčintr patněto... V toto věrlomí
se rrtváŤelo Šilrtancovo vycllodisko, které stoií r.erl|e llrubinova
r'enkovsl<ého svč:ta ,,r1ědr1' rlčtí nryclr i vItulrťroo, v lrěnrž ,,or] na.
rození k snrrt i  ide. . .  l r lína.. .

Šiktancúv návrat k zák]arlním věceln eristence človělra na
tornto svr-ltě, ke |iontinuitě života, zahrrruiící zt.trzení, srnrt a
ztozeni - syna' elěda a r'nuka' je hlerlánírn lrorlnot, jcž jsorr

s ttl ucelit a uslálit lirlsliy osuc.l.

Jsme jako tra i :etčz'  cos i  r láS . t ,čč,, . ' ,  ot ' ' , . . i

rlo krajin 1rrirnitivrrích dějť1' k lrradištím svatosti
a žd'árťrm zatracení... snaď jsou to popelnicová 1roleo



^^lIr1írÍ+rety pocl rlárrri, ..rrarl ry|rrrík Ncr.cltlk, r1'l lrrik [Ilad,
neďěle Smrtelrrá a l(včltrrá . . . A .*nad ierr stary lrorr
za Ťáďem neŤádri, jež provázejí rozpaky a tritrmfy
a katastrofy věcí?

V toruto básní|tově olrrazrr jc možní: virlt:t i závěry, ktcré
učinil ze sr'í: gencrační zl<rršenosti. Dospěl k poznání, žc ,,život
má stále tytéž rysy dobra a zla a slabosti a síly a pravrly a |ži.
Jc jenonr několik konstant, které jsou neměnné, lrteré se lrrají
poňád dokola - jen na jin;fch jevištích. Stále se vracejí, nrění
se jen prostor, souvislosti, atrnosféra, piíběhy, 1ločet osob, ale
stáIe jsou,,' Je to závěr, vyvozeny z něI<olilreré proměny dolry
a z poznání stálosti lirlské|ro osudtr. stačilo si uvědonrit svět,
llo něhož básnílt tlospíval, ir máme pÍed selrorr osrrd: ,,Troubil
lloňí a bučela noc, nrěsíc se smekal po prasečí lrrr'i. Užuž isme
plalrali. Ále hadir:e rloustly po vodě a črr}ry, spálenéo sc tet()lily
v kole, lrylo to veselé. . . a oheii nebyl náš ' . . talr jsmc si pňáli
ještt'l větší světlo . . . I)neska nás hurlí vlastní declr.-.

Znovu si pronrítl, co ltdysi vidě|, ur'ěrlornil si ,,I(rrrh |rrvc /
I svírá | nevyrvem se z něho...

Vzpomněl si na lrryo které si kdysi ltrál, a zjistil' i lrdyž sc
6těží upamatoval na ,.jejiclr polozapomenrrt! princip.., jak ,,."e
tyto hry podobají našemu životu, našim hránr dospělÝch. V|ast.
ně isme si už kdysi hráIi na to, co je dneska skrrtečno.qt...

C)všem skutečnost básně neni talr iednoznat:ná jako clrara|rtc.
ristika, tÍebaže ji Íekl sám básnílc. Všinrnčnre si Zaňílráváni rIrl.
spěIostio básně, v níž je znarlné napětí mezi svohorlnyrn světem
rlětské fantazie s dospčlou sliutečností. Čtyii části básně jsorr
čtyňi hry: na ptáky' na zvony' na štěstí, na zaiíce. Z prvních tňí
už neumíme nic. ,'I(rom toho naĚíkání narl nralostí lrlecío.,
,,Krom toho lložekání nad prázclnotorr cIrráIrrri.., ,'I(rom tolro
hoÍekání narl lakonlstvím nebesoo. Jcnonr .,[Iry na zajíce / hr:a.
jenle jak clŤív. / I(rorn tolro r.stávání a nlar|<yrovanjch pátlúoo.

Pňirozeně je to záměrná stylizace ve v!'běrrr i hodnocení, ie.
jíž smysl  je v m1'šlencc determinace člověka i  v jeho por lÍíze.
nosti solrě sanrémrr, strrpiior'itě vyvozované a na čtyÍilrrát for-
mrr loval té: , ,Nelrot '  r rení r lospělost i .  /  Je jenonr por lŤízerrost
čas| l  . . '  zenl i ' , ,  smrt i . . .  r : int im.. .  Jc tr t  t leterr l r inaee živoul .
je tu vša|c stá lc ieště akt iv i ta č|ověka, a ta lná p.n Ši lotancoua
lrrdinrr rozhotlující rryznanr, tňelraže nenrá iluze. že lry nrěla
jinj, vyznam než pro tvorlrrr jclro clraraktertt. Tíebažc vi, že
..Nezvěstní si na írtěl<u pišctlr veršeln tlyclravičnym I tozkazy
k zatčení... Jc tu vědorní, že ,,nerrí na vy|rranorr, I zietč:zeni rrrá,
svťrj pohyb, vystát mrižeme jen / pĚedr:asnj' |rro|l, clo kterého
buclorr chodit clrr:írt / všectrny něnrliyně sr.ěta, co natruc pÍc.
ž i j ou .  .  . . .

I(ontinuita, kter.é jsrne si vširrrli v jtljím nejJrrostšírrr pro-
jevrr - v souvis|osti rodu - je nejen vertiká|ní (děcl, syn,
vnulr), ale je i lrorizontální (společcnství, v němž sc lidé na.

r.zájenr pietalrrrjí lanenr)' V pojmu zíetézeni rozlištrje Šiktanc |zds
,,vodoťoYnost ňetězťr a svislost / ňetězťl, první svazuje a drulrá |
l r r .ozí pádem...  Znovu pĚipomíná l rru: l

Vítárne s irzkostí každou vteÍinu, rreboť nelrí jeclillé,

aby rrellyla loučením, mokr;i Íetěz nárn klotrže

v ďlarríclr, clrytírme se uzlťr a stébel a tleštč:,

je to stará školní lrra pi'etahovíní lanem. . .

lrepopustíš' a ze|Í| tě neclrá plavat vzdtrchem. . .

pustíš se' a pÍ.ekoceny, podrazíš všenl v patáclr nohy --

v inen nevinen .  . .

r  i r ren nevincn ,  .  .

Fornra Šiktancor';|ch l.rásní ukazuje na organičnost jelro bá.
snickélro v!'vojc. V dobč, kt|y se sorrstňed'uje na vyjádŤerrí r'zta.
lru člověka a dějin, v tr'agickfclr Heilrovskfch nocích, plnj'ch
Irrrrbosti a násilío píše o,ve1lrou forrtltru.. lyrickoepické básně
o nělrolil'a zpěveclr. osnovou IIeinovslryclt nocí je slrutečná
ilějinná utlálost li<lslré tragédie a vlastnínt obsalrem jsorr osudy
lidí, vyjádňené íadou živfch detailri, rraplněnfc|r vlastní zktrše.
ností z cli'tství a ]<rutou zlrušeností váll<y.

Pět ze sedrrri šestiveršovj'ch strof o zar]átku litliclrého nla.
sakru ná vždy první čtyňi verše ze vzrušenfclr zvo|áni a zlry-
vající dvojverší, v němž je v!'znamov!' vrc}rol sloky, je utvoŤe.
rro z cl věrnéIro zážitlru venkovskélrrl tlč:tstr'í s optikou' posu.
nutorr k líčené tragédi i :

i\ táz
Á rlr'a
l\ lrrulr sc uží
Á šlr'rtí tir:lrorr spící vcs
Á slepj pes se dít:i do tttty
u zulto1lůu tl í.ctěz

Na holena !
Á  v z t yk !
A lrlíče
Á nratriky a monstranci
A po zdtrail ch t I e bečí
katnenouuti lrcr nci

Terezko
Árrntl
I)avlo Zrlci"rho
Jul ie Rozo L i t lmi lo

Á u lttedencíclt'
se tíesou skletlky

z kterlclt se, nikdy nepilo

A, ráz
A  dva
,t pažby v oltně
Á zotvírané alrnary
Á starj, |aráí bč:ží pad
běží a pnd u, |ary

Štěpáne
I(arle
A po nl;ou se ze orat koulí
su teční bíIé košile

Jaroslave
Vojtěchu Jerre Cyr.ile

Všinrněme si, jak se v posledníclr dvorr strofticlr vztalr obou
částí rnt:rlí. Prrrtí r:ást je ttr založr:rla na srttyslovyclr tlater:lr,



,*lvy\'olanÝ'ch posunutou vzporninkou' a rlruhá je krutě reálná.
Rybízová št'áva r' plírrlrách má ještě sice povalru obrazu tlčtství,
ale nrá rrž nalélravost krvc; tlva plné srrtly benzínu je věcn;f
po1l is  s i tu i l r - .e,  or l l išny svou r 'y j inrcčností.  Ši| ' tanc také toto dvoj.
verší ja l<r l  jediné odděluje oc l  str t l fy.

1cm' l kile Óyla Snrrt ta nejbčlejší loutka.. - ,,hledal jsem

v nrěstě N terr r]arodějnf dvrir, l kile rnéLi jsmc poclrodovat

v i.adě.. - ,,h'lerlal jsern v biskupství ten čarodějnf c|trám, kde

r'č:ňili jsnre ve spasení Svčtaoo - ,,l edal jsetn po kapsách jab.

lít]lia z Těšína, co zbyla nátn ze snítlaní v tr.ávě... Páty verš

Á mulé dětí ciuilťt zrrí vc drulré variaci l pclké ilěti cixil ,
r, další l'ariaci A staré ilěti ciuilŮ a v poslední variaci A piíští

d,ěti ciuilú')
TVar' kteťy dává Ši|<tanc svytn veršrirn, neIri libor.o|ně zvo.

lenf - cy|rlicl<á forma je vyraz určitélro pojetí látl<y. Už z Hei.

novskyc|r nocí jsme citor.ali trojverší ,,I(ruh krve / Svírá / Nevy-

r\.ellt se z nělro.. - nyní citujeme znovu s clúrazem na slovo lrrulr'

S l'ětlonrírrr urr]itÓho zjednodrršení lly bylo možrré upozornit
rra to, jak vyvoji a návrat rrr olrsahú orlpovírlá i vlvoj a ná.
vraty forern. Ve veršich Šotolovyclr a Divišov1|th, jcž byly na.

1iirrčrty Innožstvirn slrutečností volně k sollě pŤiŤazovartj-clr, jsnre

si mollli všínrat využití asociatiltí metody' d<rkonce i lrrettrdy
pi,rsrra. Šiktancovo pojctí světa je odlišné - dťrraz na lronti.
rrrritu d|:jťr, na trvání v opakor'ání si znovu vyvolal v život for.
ntu variace, o které jsrne měli pĚíležitost rrr|uvit u tlíla JiŤílro
I(tlláňe. V pozrnčrrěné podobě ." v Šil.tu'...uuě tvcrr|rě zntrvu rrlr"
jelrrje rllrst tlětlittví Skrrpiny 42.

V I

Jestliže jsrrre pi.i l.yliIadu llísniclrÓ tr'orlly sti.ední generat:e
tlosutl sIller]iir'alj dobor'ě 1li.íznarirré rysy' |iteré tvrirce nirvzájcrrt
spojuji, a vlastnosti, kter1!rni se otl sebe lišío a zjišt'o.r'ali jsme

1rostupIrě u iady uvírděnj'ch básníkrl, jalr narústají irrdividrrální
orllišrrosti, pal< rr MlrosloÚa llloriana musíme tlrrjít k závétu, ž'e
jcho lyriclij' typ je naprosto odlišnj'. Jsnre si pňitom věrlorni, že
ta část Irlorianova díla, v níž se vyrrrarril ze závislosti na vzo.
rtlclr, sottvisí zprvu s 1liili lorrenr k poetice lid<rvé písně a tÓInčň
zárover"r s genorační or.ienlací nu jevy všerlrrílro života. V tč'c|rto
sl.rírlráclr IBlízlt lrlas (l955), otevi.eIrj' tlrirrr (1957), Z1rvrat'
1957)] postupIrě pňevažuje pojmenovívání vnějšíclr znakú piet|.
nrětného světa (,,Ťetízl<ov1f kolotoč sc r<rzvil po se<lrné toItoto
večera a jclro liaždf plátelr n/r jinotr barvu, / je to Ircjlrezrlí
livětirra v Llo1rě Irlěsta, |itcré se vrací z pouti lre své práci. . ...)'
ale ne v oní: draIrratické pr-rdollě jalio u Šotoly - !'Iorianor'a
poezie ntlrlot'írá stál!'rn tázárrítrt, rrerrvádí <rtázliami věci v po.
cIrybrrost, lre1tňevr.ir<:i jejiclr snrysl, nevyostÍuje vztahy, ale nu.
opa|< je harnrorrizrrje, uvádí v ňád, clrce vč:ci 1rojrrrcnovat a na
tltázlry clává odpovčld'.

Svět civilizace, ltter!' vstou1ril <lo jelro poczie, všalr priuka.
zuje Ir prtlbleInatice spo|ečenslir!, v ní všali není pi-irozené v!'.
cIrodisI'o Iiloriarror'a bírsnicliť:ho typu. Negativrrě o torrr sr,ědčí
Zárrat ' ,  l r r lc  r|rarrra sr 'č'ta je vyját l i . r lnrr  a l r lgor i r ' |cy a pr l t t t t rcí tIt ' -

q ^ 1

,1 slepice
A h.usy
Letí
u nedoletí na uěteu
A rybízorá štáva v p línkác lr
Čisrounká jalio litlská krev

Je čer,oett"

17uězdy
X'kilo hodin
Á nekouÍí se z kotnhďt
A lra náves se skutálel1
r,lr.u plrré sutly benzírrrt

Po [Íeinovskfc]r nocích (podobně jo lr<rnrponována i rlalší

,,lristoric|iá.. sk]adba Patetickí1 miúí Šiktanc k litlslj'n lirrrrstarr.
tám - v Artéslté stutlni a zejména v Zaňíkávání živfclr.
Opoušti |ronkrétní pi.íbě|r a vytvái.í básně, jejiclrž sli.latlebrré
prv|ry - cykličnost, rlávratnost nlotivri, pr.olínárrí časovyclr ro.
vin - opět souvisí s pojetínr životnílro rytlnu a s opakrrl'írríltr
jeho základníclr obsalrťr.

I(ontinuita života - nrytus rrrinulÚlro a piílornnélr<l prolntrt
bez pňeclrodti s trvalyrrr pocitem pĚítomnosti ve Stálc se rr1ralru.
jících dějích - litlsliír bytost, jež v sollě nese své dějiny, pÍi.
rotlu i své prostňedí' tu stoji rra cylrliclrérrr slrlatlebnéIrr princi.
pu. Sbírlra Zaíikávání živj't:h je komponovany cylrlus tŤinácti
básní se společnynl tématetll rekapitrrlace |iclskéIro osurlu. Ztní.
rrili jsme se u ZaŤíkávání rlospělosti o využití prirrcipu dětskyclr
lrero jejich obr.adnélro <lpa|<olání írlronťr, ltteré se u Ši|itarrc"
(nejde tu or.šenr o írkony, ale o obsahy) vžcly v tlalšínr ,,kole..
vyzrranrově posunuje a korrfrontuje se zkušurrostí. V zálrladu
básní jde o rizkou pňíbuznost s kruttostí lidovj'r:h mystérií, alc
tvi'irně se obňadnost her projovuje u Silttan"e v principu va.
riací, které jsou v rrizrré rrríňe obsažerry ve všeclr |rásníclr Zrr.
ňílrávání živ clr - bud' jalio čtyi.ikťirt se opalrující stejné liorrr-

1loz'ični a veršor-é sclrérna, v něrrrž se ve čtyí.eclr aIralogiích ob.
jevuje jcdno térrra vždy znovrr obohuccrré, nello v ()pakovanych
motivech' v jejic|rž obrrrěnáclr jsorr s|rryty vfzrrantové posuny.
(Tňeba v Zai'í|távíurí nružri je votlní formrrle ',A byly doby'
k 1lláči bez potl<rby. / A byly děje, lc p|áči bez naděje. / A zirrra
z děr. lA zinra z lě,t. ll Á lnužťr / bylo nrálo... Zárover.l f<lr.
rnu]í závčrct:nou, lrdyž se znrt":nil nrinrrly čas v Iltttloucí: A Ď.l.
rJou tloby, A budou' děje Á nružri bude ná|o.)

Básně, |<ornptrnované jalro čtyňi variace, opakuji pňesrrě r,cr-
š<lvé sclrénra a do nčho vstupují colé verše podollné|ro znč'ní,
ale s rťlznyrn obsahern. (I)rvni vorš ,,ZouÍaLy všínr, co je ještt!
naz vántl štčstíln.. se opalrtlje jako pr'vní verš všeclr čtyi. variací,
nrční se v rrč:nr jeclirré sl<lvo, jež je nositelem vfznamu: štěstí
je postupnč nalrrazerro ňát|enr, srnyslern a pravrlou. Drulrf' verš
lr1 la l t rr je rrrr l t i r '  | r l r : t|áIrí: , , I i ledal  jse l tr  1ro šlto lác l r  lLr  čurot|ějrr tr t t

l



'*llrov ch relrvizit. Závrat znamenula největší Florianovo vychÝlení
z osobní lyriclié noty ke generační poetice. V dalším Florianově
vyvoji sc ustaluje jeho lyricl<!, typus, opouští ,,velkou formu..
s její extror'crtností a extenzitou, do níž se na čas uclrjlil a jež
rrru nepňiléháo a vrací se k prosttio zlruštěné lyrické vypovědi
intenzívrrí a soustŤeclěnéo ke zdrojúm, jež našel v lidové písni.

Už je tu l]odzinr' slnutrlé psa[í'
tlrles rírno jsenr je zdl'ilrl se sclrodťl'
a kudy chodím, čtu si }lez pŤestárrí
deště, to rtlzeclrr.ělé písmo rozclrodťr'

Jezírko v par.ku' začerrrirlé ktnerry,
zcd' chlaďně strmějící do vyše -
vše popsáno je rukopiscm žerry'
co mi už rrepíše.

Je tu zrlánlivé zílženi, je to všali zÍržení jen nrotiviclié. [..lo.
rian se soustňeďuje k jetlinérnu nosnénru rrrotir,u a lro]enr nělro
rozehrává lyrickou situaci, v níž spllvají jcvy pŤírody a skuteč.
nosti života, jedny osmyslujíce dtuhé. Floriarr zlidštil pĚírodu,
zbavil ji drsnosti a chaosu, vtislrl jí věčně se opakující ňád a
postavil do ní člověka jako její pňirozen<ru součást. Souvislost
lidského a piírodnílro má palt svrij odraz v t<rm, že v básníclr
neklade jedno leílle clruhélro či jedno proÍl rlruhérnrr, ale že
]idské s pňírodním se prolíná.

Jak pi'ísrry. básrrík
korekturu
si listopad rlte krajinu
a bez rnilosti vyškrtávi
tŤpyt listí, lrejna stěhovavi',r,
a poneclrilvá tmavé větvc,
co vytrvají
pÍcs zimu.

I(olik je zrraček
po obloze
a kolik na okrajích cest!
I ve mně je jak po vymicrlí'
když clioulré cleštč chladrrě plení
lelrounké snění, sladké zďáni,
co nevytrvá
pi'es bolest.

l '|t'nuly pňeclrod pňirotly v lidskou věc a věci zpátky v pr'.irodu
je nejzÍetelněji zkratkou vyjádi.en v těclrto verších: o,... . IJmo.
ltlusitná / lrnížka se zpětně nrt]nila v strom' / ten zlcltka se
rlrrtkl druhélro: Ies / zahučel torrrně a vznešeně . . ...

V tÍístrofé básni To nic je zajímavá gradace obsa}ru: první

strofa je živé pojmenování t]asného jara o,IJž duben _ a jat.o

bujricnr3 / a lrloupé jako štč:ně, / musíš nru čumá|r pĚistrčit / rlo

zr.leně.., drrrlrír slolra je reflexe, rlo Iríž írstí pŤírodní obraz a

vypadá jalio rrroráIka básně ,,Co je na světě nej|rezěí, / odjalr.
živa si vedlo nešikovně; l zná to, kdo chotli revírem / a po
|rnilrovně... Lirlskj' smysl a vlastní pointa básně jsou skryty pi.e.
Itvapivě až vc s|oce tňetí ,,TiclrÝ' zpi,v ženám pod jazylrenr
spi / po léta tňeba. / To nic, / však on se rozlrtrlí:bá...

Už z nělrolika citovarr!'clr veršri je zÍejmá Floriantlva sclrop.
nost Úrsporlré].ro pojmenovárri - nespočívá v lrásrlikové gestu,
jimž vnucuje jevu či věci vyznarno nybrž v tom' že odlrrlvá
v|astnosti tolro, co zobruzuje, že nachází vnitĚní snrysl věcí ěi
jevri a ,'doňikává.. ho. Nernusí složitě lronrponovat paralely pŤí.
t.odníclr dějri se svj'rni lrritňními stavy' které clrce sdělit, Flo-
rianňv člověk žije v ňádu pňírody a věcí a tvoÍí s ninli harnro.
r|ickou jetlnotu. Proto jsou pieclrody ve Florianov!'clr básníclr
luk plynulé a pňirozené.

Slovo lrarlrronie rná v lrudbě povalru ternínun v pojednáních
tl literatuÍe Se tohoto slova uživá v poněliud jinémn volnějšínr
vyznamu. I(dyž se však zmiĚujeme o harnronii u Floriana, jsme

v pokušení užívat toto slovo jako lrudební pojenr, vyjadňující
rrspoňádání rlrotivti, princip skladby. IIude}xrost Florianova v!'.
t.uzu spočívá jednak ve zvukové vystavbě jelro verše, ať už pĚi.
trltn jde o verš pravidelnj. s plnj'mi rj'my, či lrez r!'mri nebo
(} verš rrretricky nepravidelnj': ,,[Iluboko v tv!'clr očíclr se lrorr.
lrtlu / vÝ'stražné bilje; / od niclr dál, tam dál / už nejsi nro.
jc' // od nich dál, tarrr tlál / nenráš trž rrroje jrnéno / a |iaždé
rrrtlje vo|iirrí / je polr|ccn<r.., jerlnali vt: vfstavllč básrrě, r'e sltlt|rt
Inotivri, r' rnetafoi'e.

Osmrráct ptrd rrulou
A ona pospíchá
v je}rlovfclr stÍevíčkáclr
a v šátku nrotylímo
promoellalá
jako modrásek.

Larnentují
poclup ávaj ící r'álenky
a kožich s berarricí
se směje.

i'*



250 A já si Ťikám,
lrolka rrezrránrí,
ty Liázne,
ty malá rnučednice,
bez tebe bych už ani rrevědčl
v tomlrle lrulrriavénr clrli.
že clvč: rtrce jsorr rrílrttč,

že prorrtek trpčlivf
najeclnou

.vy lmclnre vztek le -

|}r.obn! o|lrázek ..átn vtrle čtenáňe, alry lro r]etl rrčirna hurleb.
níka, je l to 1tod<l l la vrru lr t i  s let l  zrrt l iovyr ' l r  p i 'e i ls tav.

V I I

Jan Skícel se od svrj prvrrí lilrihy polrybuje v básniolrérn svě.
tt:, lrtery si vytvoŤil a kterj' je určen jelro osudem. Lze na něm
ulrázato ž0 pŤedstava o básrrickérn vj'voji, litery jde ccstou od.

někud nčl|<am, z místa na rnísto, není ta nejpŤesnější.
5kácelova poezie se vyvíjí uvniti sr'ého vlastníhrr organis.

l|lll - na rozdíl od básrrictví, jež se utváňí každodennírtr nava.

Z()\'ánírtr rrovyc|r vztalrri s prchající slrutečností. I čas je Slcáce.

]ovi veličina netryskající' stá]á, a nepodněcuje básníka lr ntr

trstálénu pi.emísťování, I< stálérnu lrorizrrntálnímu r<lzšiŤování

|rranic jclro tvorbyo zato však je rr nělro o to patrnější pohylr

l'er.tiliÍlni: shora dolri. (ooTalt proč llyclr kazil ver.š' Je vyká.

<:r:lr . / Snad ještč: dobÝ't z hlíny paňezy. / Vykopat telllné rilr().

Irroi'adí jarrr..o)

Sled<lvali jsrne v sorrčasné poezii - zjetlnodtršeně ňcčeno -

vlvoj od vypovčt|i v itlecrl<lgiclrénr smyslu progr.arrr<lvé fl ve vzta.
lru |re slirrtečnosti extenzí\.ní (Šotola, Diviš, 1Iolub) k vytváí.ení
intonzívrrě vyjár-lŤeného in.]ividtraliz<lvanélro básrriclrélro svč.tu
(Ilolub, Šil.tanco }'loriarr). Na Slrácelov ch čtyňech sbírkácho vy.

rlanj'clr v rozpětí posledníclr deseti let, mr"rženre ukázat na

arrttlnolrtrrí básniclré díl<r' jelrož profil byl dtin už první lrníž.

kou a které se vyvíjí dál ve svfclr lrranicíclr. Vyvíjí se inta.

rrentně, nilroliv l'šak rrrirrto hranice české poezie. Net:hceme po.

tlrolrně popisovat vztalty, jež ponrálrají urěit Slrácelťrv básnickf
typ - o<l I\[áclry, s nínrž nrá společnou nejerrorn noc, labrrt'o lu.

nu a r ži, pĚes Tomanovu ctrdnou mírlomluvnost a tvarovou

|ttrncíznost, také orli.íkírvír o,verše pornaluo pracně, aby vydržely.i
aŽ k MikulášlEovi -o clrcenre si všinrnotrt vztalrú k I)oezii, o n|,l

je v této ltapitolo i.eč.
I'ňi povrchnírtt čtilrrí |r1,c1'.,,-,, nroIrli cIrárpat Skácelovy básně

ja l to sa l t t t rzna|ry,  l i lerí. l ly  r tr trI tIr 'st iít  st tarI j( ' r|()rt l  vt)( l l t  \ .er .sI l

r-.t^.i.nrrr'í.clr. protože jirré pi.ibuzenství se tu nenabízí. Není

l.ii"". a"*r" tak. Skí.,elova slrírka l(<rlik pŤíležitostí nlá rťrže

). iu i i r  'osr" ve stejnénr roce jako Šotol f iv Svět náš vr:zdejší a

]. , ,* 
' ' . . , j  

Holtrbtrr .ou I)errní s lužlrou. Toto l ronsta lování ncl tr i r

,.")""n., l.zttth rtrezi Slr celem a Šotrrlotr, rrylrrž jenorn upozoť.

''l, ;.. ska"ul svou 1lrvotinou vstupuje do období, kdy sc za.

n '" . i  l . ' . i . " .  c l raraktcr Lásnic l ré geneťace par lesátych let ,  jcž se

,i"J"o"u;" ve spolet:ném vychodisliu soustŤeděnínr na jevy

'l".r-r'' života a |rotlnoty prostého lidství. SeIn p-atĚí Ilolulrova

ii"""i 'r"zr," stejně jako prvotina Skácel<lva.. I(dylrychonr na

.,r.""uil. odhlédli od irrdividuálního piínosu básnílrri, stáli lly

.'"Ji" ."r," Šotolovi aslaltéŤi, Tlolu|rovi ulrlíÍi a nátlcníci vč:tlyo

Sl</rct lor . i  betonáňi  a dčlníci ,  ot loulra iící rez.

Vztalr k ollyčejnénru člověku, lr nekašírované slrrrtečnosti je

u ranillro Slrár:elrr v1'játlien také pÍ.ino, lénlatcrn, vyslovcníitr

I)rograllrrr' ač už i ztle je rrbsažen ve v!-stavbě pňer'lstar.ovanélro

,'lro, u obraztrosti. Skácelova první sbír-lra obsalruje i 1lro.

g.u,,i - teily rrč:co, co bylo clrarakteristické pro poezii v o|ldo.

i,i, lay si proti clolrové abstraktní rrorně rrjasiiovala svrij lid.

sky obsalr. Stizí na slrutečnost proti unr:ní: o,A Iíbí se rrri,

,l""í. p.očo / ta kresba |< stromrinr pŤišpendlenri, l i to, že

u ní není cena, / je r.e vzduclru a rrentá rárrru... Na dě|ní|<y

r.olá ..Vcrnte rnne, clrlapci, s sebou do party, / tolrle je r-:istá

1lráce pro básnília... ()tyĚi veršc popisu jeho svčtnicc stačí vyr'o.

iat  pĚeclstavu je l ro svčta: , ,Sr 'ětrr ice nrě la žebro: Irrrědyo rt lzprr .

l.o.,y t.á,''. / Suk jal.o pav<ruček a š|<víra. / Svítíva]o se pctrole.

1e,,.. i od trlrna vetl] vyšlapanj' clrodník k lrodináln... A lrned

potonr pňedstava rlotrrtt, v něnrž by c)rtěl žit - jde sice o tlútn,

o ltrujinu, nilirlli o syrrlllol, a]e i talr |ze z této ,.1rrograltttlvé..
l iásrrě vvčíst víc o bísníl iovč: vzta l t t t  k živottr  a k 1rucz i i .

i"'

l]Iizoučiio rrrrjlro clrrrrru
taková by stála lrospoda:
Pro}loha, j<lrr rre tnir]()valrá'
zato však se stoly'
na kterych sl)očirruly rltct)

tolika urraverrí-clr litlí,
že vylrlaclily cleskrr,
jak l ly to žírclny hol l lík rretlokírzal.

\I té lrospoclě by nikt lo t leslnčrl kíZat

o t()nr, co hletlal a co Ilerl l t lezl,

1iodkťrvce ztraeené,
promlčenérn steskrt,
o tolD, jak tč'Žko slavíka je lapit,
jal i  žir 'ot '  utíki i  a kol ik . it lštč: t|rrí . . .



"rl V mé hospodě mlčeli by chlapi,
kteií se nalr]as m]uvit nebáli.

Necltccme zriúrazriovat programovost jako jeden z určujícír:Ir
rysrl Skácelor'y poezie, nebyla by to pravda, shledáváme jenorrr
její sorrvislosti s dobou a s literaturou. Je těch rysri víc než jen
lrurnanistick!' program' jsou to souvislosti vymezené negativnč::
rozclrod s asociativní poetilrouo s lyrikou bez lrňehri, jejíž po.
ruocí část poezie tehdy uskutečĚovala sv j prograrrr. ostatrrč,,
není to jen negativni vymezení souvislostío pťotože rozclrod
s asociativní poetikou obsahuje i ,,bírsniclrá škola.. tzv. poezie
všední|ro rlne, dokonce rozchod tak radikální, že sahá až na
ltrarrice básnictví. Uslirrtečnila jej tvorba Miroslava IIoluba.
[J dvorr básníkrl je básniclré pojmenování absrrlutizrrváno, Holult
stojí na krajním p6lu pĚímélro pojmerrování v básni, jež má
společné znalry 5 vÝstavbou definiceo Skácel je na opačnénr
pÓlu, kterj' piedstavuje nepňíméo obrazné pojmenování. olra
básníci snrěi.ují ve svén ,,žántaoo k maxinrálně zhuštěrré a pÍesné
vj.pověrli, proto nrají jejich básně tak často gnÓmickj'clraralrter.
Pi.ílluznost obrazu s defiIricí piivedla Holuba ke gn mě diív,
Skácel lr ní sntěÍoval déle stálj'nr zlrušťovánínr obrazu a o1rroš.
t'rrváním vj'razu.

Další zjištění už z pŤedchozílro pňirozcně rryplfvá: llolul.ra
ani Slráce|a nelze pŤevyprávět. Holuba p.oto, že se vyjarlŤuje
stručně, pŤesně a jednoznačně, ,,návod.. ke čtení je trbsažen
v-.básni a každá interpretace ji zbavuje pňesrrosti a jasnosti.
obsah Skácelowj.olr básní nelze časttl r'yjádňit jinalr, než jak jsou
vyjádňen.y' Jejich svélrytnf znakov cltaralrtt:r zpťrsobuje, že jsou
nepňevoditelné.

l(yvadla zavěšerrá nirr|() \'ítr.
l)išt'aly bez ďeclru.
A trávy stranou času.

Stnrívání vylrloubená v karnerri.
Nikdo ti v dlani vodu nepoďá.
Zěenla|a po zvonech a nesmíš.

Báseií se jnrenuje l(rajina s kyvadly, název je vyvozen z první.
lro obrazu; tvoŤí ji dvě strofy po tňech verších. Ýeršové člcněrrí
se kryje s větnorr stavbou _- každf verš obsahuje větu. Nejsou
tu pňesahy, jcdnotlivé vcrše mají samostatny charalrter. jsou
<rsanrostatněné i vfznarnově. Souvisejí sice sprrlu, a|e souvislosti
vyššího ňádu, jež je teptve v celistvém vyjád ení ,,lrritŤního
obsalru.. lrrajiny. Yyznamová vfstavba básrrě je za|ožena na pňi.
Íazováni lryznanrově samostatnych obrazri. Toto pňiŤazování
však nemri  povalrt t  asociat ivníc lr  pÍcr lstav, které jsou s ledetno

vypIj'r'ají jrlrlnir z tlrrrlré - lráscr"r.jrl rravté|lána iatrrl šr"rírra lio. Izss
rálťr - ir všecky jsou projekcí tvrirčíbo subjektrr. I

Skácelova lrompozice záměrně ohraničujc vj'znarny, nerlává |

jim splynorrt, vylučuje proto z básně mezičlánky, literé by rrka.

zovaly na r'rritňní spojitost jednotlivj'clr pÍedstav, a odstraiiuje

všechnoo co by vnějším zprisobem - tĚeba syntalrticky - spo.

iovalo. Tato nespojitost, osamostatl'rování rrfznam , z nichž je

|romponována báseř, vytr'áÍí mezi v!'znamy volnf prostor,

r. němž sarny mohou plně vyznít. Tento volnj' prostor dává na.

ievo, že tu není vyslor'eno vše, že jedním z nejdriležitějšíclr

r.fznanrťr, které báseř obsahtrje, je tajemství.
I(rajina s kyvadly je šest veršú, vět' obrazú navzájern nespo.

ienÝ'eh, které jeden po druhém znor,rr rryjadÍují pÍedstavrr kra.
iinyo pĚedstavrr smyslor'ě naléhavou a konkrétní, alc rezignuií.
r:í na kresbu jevor'é podoby lrrajiny, jejíž ,,obsah.. chce básník
zachytit. Je tu vyjádÍena svébytná poetická skutečnost - pro.
tože Slrácel slrutečnost rrezllásr'rtrje' ale vytváňí vyznamy, nelzo
se pňi vflrladu opňít o to' co je zobrazováno, a poukázat na
vztah sktrtcčnosti a obrazrr. Proto pŤerl námi stojí slirrtcčnost
r.zpírající se vj'Ir|adu.

Verlle I(rajiny s kyvarlly uved'rne l.eštč ll:íseř Prrezie' vytr'o.
i.enrru na stejnénr principrr (tňiveršová báscř ukaztrie ieště |< .jed-
né Skácelor'ě vlastnosti: píše básně t]ím dál kratší), ale s jinj'mi
vyznamy: nevyjadÍtrjí pŤedstavtr, náladrr, nj'}rrž reflexi, jež ncsc
v závčru poslání.

Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlrrčení na vyra ie s]ovo.
Tak špatná pravda a tak krásrrír Íeč.

Vecllc toho, že básoii pro|cazuje sclropnost zruíněné rtrctoily lrést
rúzné vyznan1', vrací nás k cl-rarukterrr Skácelova básnického
světa. Znovrr se trr ol)ievuje vztah skutečnost - umění' ale
v obrácené poclobtš, než jak byl vyiádÍen v prvotině obrazem
kresby bez rámrr - krásná slova, zalranbující pravda. A zatímco
se v prlrrrí knize vyznával z obclivu ke skrttečnosti' nyní ho tíží,
že tajemství .slrutečnosti 1.g n61'yslor'itelné' .,Nil<ily se neclostanrr
tant, / lram pŤesahuie v červelrcové noci stromoo a se skepsí tlo-
dává: o'Tak proč b5'ch kazil verš...

Na počátkrr jsme se sice zmínili. žc ."c ltranice Skácelova
světa nem :ní, že je určen básrrílrovynr osuclern, a sledovali
isnre, jal< se prorněřuie jeho tvár.ná pot|oba (zcela mizí pňímé
vy'járlÍenío vÝraz se stále oprošt'rrje a snrěňuje ke gn mickénrr
vcl.ši), nyní však musíme clodat, že rrvrritĚ tohoto světa isorr pa.
trné vfznamor'é posuny. Svět ie stále pňirozcnf', stojí poňátl na
zá|<latJníclr lroclnotácll, trvajícír:lr a nepronrěnnyclr, alc mezi nilni
sílí ty, l<teré mají blízko k p6lu bolesti. Narústá bolest a pocit
tíhyo rizkosti a srnrrt|ru' a|c Skácelťrv svr]t zťrstár'á i potonr ee.
listw!', bolest lro nerozctne, slzy neroznráčí - obojí jc pÍirozcné,

L



,tnl rrhojí patrí | '  žir ' r r l r r .  Skáce| jc r l r l | io l l r : ,c pr i r . r|á l .á:  , . ( l | rc i  jenom,

aby bolest / opravtlu |rolela a s|za byla s|za... Li<lrrvá morállia

1rolrádek -  co se sta lo '  nemrižc sr l  odestát  . -  ie bolestná,  p; ig.
ná a spravet l l i r .á: , ,Á nepÍi jde. l i  t rest l rnet l  r 'zápět i ,  /  musíš s i
r.irrrr oclžít životem. / Á nikdo nerldt]iní t:in...

Neírrravrrč l)o cely den srrěži

.iako lly clrrrligírrri rrllili

lahvemi od piva

rla nelresích Jabu[',
a srnutné peÍí dolťr paclal() '

'IoIik se hoiírrr t, ic lra r lo lrčnro|,y,

tc tíhy na stromcclr a r 'čělrosl, i ,
(]o v l i t lech pĚestala.
A nestyclím se ani Za rrelret

za sl'oji írzkost, bože, ty to viš.

Padá to l l i l  l l}I le t iše, l leze slor 'a,

.iak marrlír lítost'

aspoii té jsnre sclroprri,
a na laskavé slor'o čekáme,
zatímeo vetrku' za okrrern to 1raďá.
Á poÍácl tlál a hťri..

Tato báseIi ( imcrruie sc l 'oŤárl) oteríri 'r l l rtslol.a i  picneseně
Skácelovu poslední sbírlru, Smut nlru (1965)'

Z ničelro j iného nelze u Sktícela lépc vyěíst stálÝ,posun
k tragict{''m polohám než srovrráním obrazťr, jak jdou ze sbírky
.lo .bí.l.y. Stačí položit ver]le sebe clvě piedstavy parlajícího
snělru: vtl sbírce Co zby|o z andě]a (1960) ie báseř Ml;fnek na

sníh a v rrí verše: ,,Por1 mosty zinlní ptáci pĚelétají, / voda je

prázdná. / Vysoko nad l-rlavami skňípe / slaměn!' mlf'nek na

sníh... Je to obraz, ktery tiižko pňitéhá I< poetické lronvencr'
zní jatto polrridková l'yprávěni o rrtoperrét-tr nrlynlru, co mlel na

rnoí.skénr rlně sťrl. Ve Srrrutént:e je clocela iirr!' obraz parlajícího
sněhu: jalio by paclalo smutlré peií labrrtě, ubité na nebesích
lalrvenri orl piva. Sotrvislost sc závč:rečnfrn poznánírn: ,.Á poiád

dál a lrfri.., rrení tĚclla rloklárlat a pronrč:na obrazu ir: zjevna.
V tivorlu jslne citovali chlapsltorr pŤedstar'rr venliovs|ré lrospo.

rly, kcle ,'nrlčeli clrlapi, lrter-.í sc rrahlas trrluvit rrelláli*' Í ,,Íe

Srrrrrténcc je znor,a |rospoda, alc ta|<ová, ,,|rtlc občas btlsi byillí..'

v t l l

,Jest| iže jsme s i  všíma]i ,  iak směŤrrje vfpr lvěr l 'bá. .níkír

..stÍedrrí.. generacc orl společorrsltélro rIeterminisrrru (proicvoval

srl fornrulováním vztahťr člověka |r vnějširnu svčtu, |r clějinám,
írsilílrr o poimenování životníclr jevú) k nalézání vlastnílro bás"
nid<ého světa, založeného na inrliviclrráIrrí z|rušenostio bez pŤerl-
běžrrého irlcologickélro či filosofického zacílení, pak poezic

{cllerace' která vystupuje na prahu šerlesátych Iet, zaěíní
v tornto slnyslu svollorlněji. Ve své větširrě se nevyrovnává se
světern, ncbere na sebe narlosobní společens|t pos|ání, vyrovná.
r'ii se s:ttna se seborr, rrtváňejíc ve vztalru ke slrutečnnsti pÍetle.
r 'šín sr 'otr  v lastní existenci .  Dťrs lednost,  s iakorr tr l  t i iní,  není
stejná, ntií značné rozpětí. ,,Mlarlá.. poezie těcl.rtrl Iet je tal<é
nrélrě |ronpaktní' než byla tvorlra pÍcdcházejícíc|r gerreraeí'
I  tato poezie rrrá sv básníky, kteĚí nerez ignoval i  na společon"
sl<ou v1i'-pověrl', clokonce ani na poIerr-riku ne, ani na itleologické
r-j'znamy.

Z ncjvj'razněišírlr llásniekyr:}r talerrtťt, kter6 sc rllrjer'ily Ita
prrčátkrr šerlesátych |et, je Á,ntonín' Brousek. Vnitňní ustr:oiení
'irllro světa, jeho neoslaben! vztah k alrtu/rlní skrrtečnosti (sku"
ltlčností nlínílne pňirozcně i problemati|<rr iclro vIastnílro o'.rrr]tl,
iak]i vstupuje do básně, stejně jako problematilru ,,rrarlosobní..,
rpočívající ve vyjádňení vztabri jedincc ke konkrétní spolcč.
nosti) ho pÍibližtrje k poezii stĚední generacc.

Brouse|r se totiž nepolrybrrje r'e světě, kterf' si svobodně
zr'rr]il rrebo v1'snil. I(rajina jelro poezie je pňesně lokalizována
.]o r]eskélro Betléma, nemá rysy romantick]' stylizované neurěi.
tosti. ]\[á však také claleko k zrlúvěrůuiící patriarclrírlní intcr.
p|ctaei BctIéma. Brouskťrv Betlém má scerrérii nrác|rovské kra.
iiny noci - o,Noc, v níž se rodí básníci, / nevěstí lrvězcla zta.
tYm chvostem. / Psi yyjí za nezvanym hostem / v kratičké, slep6
rrlici.. -, v níž <]lověk se,,už orl rlětství v Írnrěrné klícce btr.lí
llrťtzou... Jelro první patroni .,Tal< vážní a slarnosttrí. Už s|i|o.
ni]i se rrad kolébliy / a hladí, llnětou ieiiclr mětrké lr:bk1,.. a
|iri'saĚ irnénern ViclrÍice ',hnecl rlrrrhj' rlen po pororlu veze ic
l)ňodstavil Frerodu... obraz lidskfch sitrrací ie i rlál rt Brous|ra
sat.liastic|ií.: ,.Netečná zácla.. pňerl rrím' ,.srražir'á prsa.. za nírrl
a ..porl netečnfnr krorržením ostÍížti na clalekém lle|li / zpír'ají
z 1rlna íttroll /šrastní lrraboši..,

Rrottskova poezie se nelrytlcrpává panrf.tctick!'ln vyjádĚenírn
vztalrtr lic světu - rrpozoriiujeme na tento její rys pňedevším
proto, že clrcenre u nělro zdriraznit urěitou pňíbuznost s tvor|lorl
|iĚedcházeiících generaci. Souvisí s tíIn i clramatioká fornra,
v níž Br.orrsek exponlrje srážlry }lásníka s prostňedím a dolrou,
nrilostnou trfzeii a tr'Ýzeii tvorby. I lrrajina je drama (v Netr.
nr:livosti - 1966 - ;. pr.vní scenérií ,'"elen ch loupežnickf'ch
L|ohoirl<ri.. Máclror.a l.raiino Česlrého stiedoh;Íí). Brousek v ní
.'I.em nrl*ledlrie narťrstání života, ale zbalrrie ii l'e své r'ášni
orll'r.vr.at i listí, trávy, tepla, až zlryrle lrolomr.írz o lroIi. Prá lc

ZitS



256] pi lk , ,Ka|I| z i |ryIy so '  |<atrr  st l  1 l rr '1r i r r l Iy /  v, iechny t1 '|rIes lryo jež

I páraly nadnltrté |éto, I jež zlatymi dťrtkalrri mrslra|y mecltovorr
l  t rnu?.. .  Yychladla,  zbort i la se |rnízdečka jara na pěšinách par.

lrťr, / dfilky té podzimní lebky, okarinorr teď duje..o

Brousek snrěĚuje vc své poezii od záznamu vizrrálníclr pňerl.
g131,, ngseného ostrou irnaginací, k využití asociaci, vyrústajícíclr

z jazykovyclr zdrojri. Jeho mirrroňádné tvárné jazykové risilí

nemá clraralrter recltrkce básnickf,clr prostňedkri, lrterou se son-

dují nové zdrojc básnictví (nebo se ta!<é jenom zvfrazrirrje a

odlišuje individuální styl). Jde zdánlir'ě tradičnějši cestou' vy.

užití poetilry je u nělro z hlediska olrsalru o,utilitární... Jeho
jazylrová tvoňivost je jenom zdánlir.ě lelrlrá a hravá, hra se

zvrrkovou a lrláskovou podohností slova a s disparátností jejich

vyzrrarnú snrěiuje vžtly k pojmenování'

Pokání na potkání. Bezradlrré krotržerrí káni:
Tolik lrrabošťt a žáclné obilí.
Tolik opia a žáďní opilí.
Slila se mrtvá voda s životr'
Sli la se černá s bílou v šedorr.
Hbitjrn zas stačí ien orlÍíkávání.
B i t ; fm zas -  odÍikání.

Znárne sotlčet - a 11g2n{me činite.|e.
Máme sotrše - a llcznáme ničite]e.
Máme bažiny - a není kďo by bažil.
Zaživálne - a ngni kďo by zažil.

Namísto lrÍížerrí kí.ížení. Místo koí.enťr koÍení.
Místo cítr":ní .* ctění a cíclění.
Místo světlkťr - svr'ltci. Místo goudcťr - sotrdky.
Místo rozÍešení
rozhÍešerrí'

.Ie poďziIn. Zlátrre pivo r.c vyčepeclr.
Točí se! Naráži! Zer.rri s.lyšírrr vyt v če1reclr. . '
Úh.,r ." rlcorá. U Iror se vfávoťá.
Noc.
Na sokleclr místrr moci
rtroč.

Brorrsek lrrar:trjc s vjzrtttnxrr.{nti ptlstttt5' stejrrě znč:jícíclr slrrr'.
Napi.ílrlad lI tvaru slova várži odkrj'vá tňi zcela ncsourodé vj,.
znamy:

ru in*a ze l i l l áÍské káry,  t | rkot  kvedla. iír ' i ,  r rž l r r l :í .  | :sz
Ještě useknout to zelerré - a u'ž nás načisto vriži ! |
Yáži si rrás, váží, váži _ ďokavaď nesváži.

Pňíbuzrré vlastnosti s ta|rto utváienou vypol'ědi rrrá prlczie
Paula Šruta. Upozoriiuje na to už slovo pňelrlás|ry' urrrístělre drl
titulu sbírlry PĚehlásky 1967, jazyková kompozice knížlry a
zňetelně i nělrteré vetšez ,,Z pňísah pak zbudou jen / pňesahy
v závorce.o. Šruto.r,a poezie je elementárnější a také uzavi.enějši.
Postavtnc si vedle sebe Brouskovo naposled citované trojverši
a Šrutovo čtyŤverší l(ampařo Irteré má ponělrud podobnrá téma:
..Silnicí táhne slavnost ňepy. / Sladl<f klih stiíliá od náprav. /
Ve vzduclru, ktery lcpí, / uvízl valník plnj' hlav. ...., a je vidět
zĚeteln1f rozdíl. Šrrrt vyslovuje stav, situaci sc smyslovou nalé.
|ravostí, aniž dává najevo, žc vlastními slovy veršú chce vyjádňit
r'íc než pocit.

Brorrsek a Šrut naznačrrjí nové inspirační zdroie, lttcré hlerlá
současná poezic v jazycc ia|io poeticl<érn rnateriálu. V rivodrr
isme se zmínili rr ,,nové poczi7., (ieiími mluvčími a tvťrrr:i jsou
Iose| Hiršal, Bohumila Griigerouá, Vlailimír Burťla a Ěada dal-
ších), užívající lingvistickélro nrateriálu lre své objektivní ,,ne.
sérnantické híe,,, z níž je vyloučen tvúrčí básnickj' subjekt'
Inspirace jazykem, literj' nrá ve své povaze vnitÍní aktivitu -
jazykem se tvoňí, ale jazylr zárovet'r sám tvoňí -, má ještě
rlruhÍ'p6l' jehož intelektuální základ nemá racionální' ne.sub.
jektivní povahu. Pohybuje sc od racionality až k odkrj'vání ňady
vyznamoqfclr vrstev jazy|(a a odtud k pŤesnějšírnu pojmenování
(Brousek). Nevyužívá v tvorbě jazykové systémy, ale inspiruje
so estetickou lrvalitou jazyka, jež není oddělena ocl w.fznamri,
|rteré nesou slova, ale jež není závislá jenom na vjznamu.

,,Prirnárnínr a dominantním je pro mne sestup k Íeči. Porro.
ňení se do jazyka, r)o hmoty jazyka' jež pulsuje a prolíná, a
s]ova v iist ch clrvílích trrhnou' sestup ve vertikálním směru,
až kamsi k lrrtanrr a za hrtan, tam, kde Ťeč vzniká. Jen odturl.
--i klutání na lačno, pĚiclrází ,,vÝpověď.. pro poezii závazná. . .
Zajímá mě posunrrtí metafory rlo prostoru jazyka, clo pťostoru
slrrva. Slovo salno o sobě by pak pŤijalo její funkci.o. (Miloslax
,I,opinka) 

Toto vyznání nrlarlého básníka lze chápat jako meta.
forické ryjádĚení zrlťrrazněné a osamostatiiované jazykor'é složliy
díla, estetické aktualizace, která největší vahou spočívá vc sv6.
rázné jazykové tvoňivosti. Topinkova vlastní básniclrá tvorba
pracuje často se slov1', jež rnají zašlj' nebo žáilnj' vfznanr mimo
verš (krutiinky, viclrtlrky, hlad;fš, kŤírnavf', stílrlo, osinka, Írtoní),
ale jež mají v básni silnj' emotivrrí Účin.

}Irrízcla pÍi snělrrr
pohÍíchu zkÍelrlá
kÍídla setÍás]a



I(íi l-. r lorrkocíIr sc sr 'rrt.".k r '
|  íská  skc , l , l  i r ry  k lo r rh t i
až praští

I(nrr:, inky trrrorr
r:lrrrr1rké
st:lrorrlcny za Íasy

I(ytlle klrrzr:tl 1rÍtltltlrr
vc sklí1rcíc[r r 'ošti lr
číhají krtčí t|amičky
Málem mi povŤíslcm
myší horl irra
r 'ynrt ltr la oči

T(orrr lt: l  s<rlru nrlan i i
s prarrrínky rolrr lží
olroŤí v dlarr i

Viclrorky l lel lcr: lr lrrt:hé
užrlž t i rank.r
krotce vískají
Proutkv pr,.tr"r
prorťrstají
čeŤcrr .sc trzaví't..l

Na To1rinkovlclr r 'cršír:|r Izr l trki izttt icšrč: na jotltru v1raznott
r']asttrost ncjrnlarlší prrczic; nit inspirat:i barokrrírn |rásnictvínr.
ovlivr'rrrje zciména jeiiclr oblaznost, jc |rrvavá' rlrsná a |rrrrtá.
(Pramcny rlrsněiších a tr.agiclrych t6nťr nčkter ch 

.Wcrnischo.

v!'ch hásní bychom tal<é molrli hlcdat v baro!<u.) ',-NckŤičtc,
holát|ra, slavltosti b.Ývaji / pňer vány r,raždarni, / i lrrcJIa lro,|r,rr.
lrat / iehlami prollorl;ilia.oo Ne)ro: ,'U|rližován, rr|rňižován, / olrr5.
záván ještěr|lanri, lrez ttstárrí uspávirny ospin|ianri, / ncslyclránrr,
it lštr.. l l lorrzní. . .. .

V této poczii rná osobité nrísto tvor|ra trl;tma Iťlern,isclte,
Prrrlolrně iako r:t1'Ťi shír|ty Skrícclovr, jsott prohlrrllovánínr jt:|ro
kon|<rétního sl'ěta, isou čt1.i.i Vcrnisclror,y slrírky r,yhraiiovínírrr
svč'ta umělélro a snovélro. wernischúv pohled na pĚedmětny
svět byl v prr'rrí a ještě v druhé sbírce [I(am tetí nebe (196I),
Těšení (1963)l naivní a naplnčnj'naivisticlrou lrrorr, jejiclr pňe.
r,ažujícím ryserrl byla pňíbuznost s prirnitivismcm nerlč]níclr
nra]íŤri. Pozděii, v Zinrohrádku (l965), vytvoÍil zv]ríštní srrses.
t ir.rrí svět, kterj 'se.r 'zr lá l i l  hňe a nah1'.t r,šech r,] lstností snrr.
Jrllto trltt.irrrr]ir'r! lirajin;', sccnét.ic a intt.r:irir.y lrrají r.rlz1llyvar'

lrrallice s určit!'nri rekvizitarrri a detaily, jak tonru by.vá r.e
snu, existují v bezčasí' ale v ntnolra potlobácho jsou zabydlerry
zvláštníIrli 'pi.írcrdnínri.. lidrni a věcrni, jejichž rrbrysy jsrru ostré
a strusedství jsou nesourodí. Lidé' věci a zvíŤirta žijí v rres|<u.
1orlném, chladném prostoru' osvětlerri pňízračnfm světlerrt a
zatíženi syrnllrllick rrri vyzrllrrry. ,,Šífy "..am.-nají 

litost / Votla

1l i .í l išur i  znutr lettít  lít trst '  /  Pt lpras|<íní na Írster: l r  zIrarncrr ií
l  ítr lst . . .

Poclobizrrou letolrrárlku je tlťrrn v Zerni houšLirraté.
Ziistar'r v kirnorru. Sluši ti t:ltce v rrrkár'er:lr r'olnyclr
lr 1r'é rtčcsírrrí.

l.vťrj l lratr v sllmákrr 1ri. ijcle
s nloÍsk]í,m rťasetrr v ]irlši
a s pyskouny.

V zalrraďách ovce sti.íhány jsou pop|]\.í:,
Zvíi.ata línají r'e slraiíclr,
vlčice štčkají po rnrrč, jak jetlu Ilez ltl]líše'

Poclobiznou letolrráclktr je tlfrm v zelni ]rotrštirratír.
Vlčict: štěkají I)o lrri)č
a ;lrr polríkovi rlrérn s dlorrlrorr sr'sti '

S]rrší ti ťuce v rukáveclr volrl1 clr,
s]trší ti clťrnr v zelrri lrouštil leté
a 

.lr.rtrka 
krlrríci rrrlítl 'atl l irkart:i i.

Čiclraje Ii ikdlarrě
na stole jidel
pÍestal jsern jíst,

otevÍelas rni zalrrarlu l i lrírrrí svélro,
jako byclr já byl dívkou
a ty chlapcern otltarntud.

Máš korrč ve stáji letohr:írtlktr?
l(orrě se žensky.m setllemi)
otrávírrr lto. Šlaclry rra nolráclr n}lr l)i'cĚežtr.

Tázal isern se' proč nráš ki.ížek. ,,Vt1Ííš?.o
Povč:si|as lro rta krk rlrně a i 'eklas ".tcrl lč rte...

i2s9
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Touha po světě nedělních nralííri je již zŤetelně nenaplněná,
Vernischťlv naivismus je stylizace existenciálního pocitu cizoty
života, nemá pÍirozenost a drlvěňivost jejich pohledu: o,Černého
lrabátu / a modrfch očí / mi neni pi.áno... A tak je v clrladném
a krutém světě sám, s vodou, zviiaty' s vlky a krysami, vpouští
do něho ženu, ale vzápéti jí upírá, že lry se v něm kdy ,,prochá-
zela / kudy já, ty nejsi ze št'astnj'clr / ... nevyjcle ti krajina
s par.kern a rousseauovskfnr domern... Torr|ra po |ísce je |lez.
mocná a ztrrrslrotávající :

,,Ty, t|y,,o Ťíkala rni jeclrra marioÍreta?
jedna dívka marioneta ze dÍeva uorvéžskélto'

,,ty,'(ttly, ty mi do očí pláčeš...

,oTo se ti zďá, že jsi se mnou?.( Ťíkala.

',Já jsem v jiném domě a ten je v zahradě
plné psťr a oblud, Leviathanem vyvrženycl.t...
Říkal 5se. jí téměŤ to samé, co ona mně.

,,Jsem jinde, v jinérn domě a ten je v zahradě
plné sněhu a pastí na divoké kočky.
Jsem v dorně s pr&lezovymi sclroďy...

Wernisclrova tvorba patňí lt poeziio jejíž filosofickf základ

a myšlenková motivace jejíclr obrazri mají iracionální povalru.

Lze si Irlást otázku Ťádu jeji lrásnické skladby, ale nelze se
ptát po snryslu jednotlivj.ch vf'znamri. Jsou podňízeny ce|kové.
rrtu snyslu obrazu básníkova fiktivnílro světa.

Posledrrí sbírlra [Duty bňelr (1967)] posunuje Verniscltovu
poezii bliž k onornu p6lu básniclré tvorby' která si lrledá inspi.
raci v i.eči. Snryslovost byla dosurl podstatnÝnr prvlrem 

.W.er.

nisclrovy obrazrrostio nyní slábne a pňevahy nabfvá inspirace
jazylcemo',kterf' básní... Dnešní zdriraznění ftrnlrce llásnickélro
jazylta se liší od poetické obraznosti v tom, že juzylr nezntno.
žuje skutečrrost i ,  -  jazyková s|ožl ia se osamostat iíuje a činí
básniclrou tvorbtr autonomnější. I werrrisclrova tvorba je stále
autonomnější - povalra básnické autonomie se proměiiuje.
oslabením emocionality jako zdroje tvorby a pŤíklonerrr
k ',objektivnějšínr.o jazykov1fm prr'kúm tvorby se 

.W.ernisclrovo

vyjáclĚení fantasknílro světa objektivizuje, aniž je však pĚitonr
zbavováno v!'sledného emocioní|nílro ričinku. Jiny než ernocirr.
nální vjem wernisclt nenabízí - vyznanrové interpretace na
většině jelro básní ztroskotávají.

Neproměnil se 
.W.ernisclrúv 

fantaslrní světo vylrranila se poe.
ti|ta, básnic|<!' jazyk. Stylizovan!' primitivisnruso literf se d<rsud
projevoval v tvorbě o|rrazuo sc pÍesunrrl do naivistní jazykové
stylizace prorrr|uvy místy až neskutečné, sestoupil do vědy, tlo
její syntaxe (.Iam na stolečku / v háji, IGáli, / Žirandol ti' /
Svícen pa1lrsliovj), rlo užití ustá]ené větné stavlry, pňcvzuté

z polrádeli (,"Tv Mri múje, to tebe se zíikán za peníz pŤe.

ubohj'. ,. .. Dej lrlech, králi pÍedobry, majolikové ouško naší

Pelageji Nešilrovně....) do slova arclraizujícího (zmilitkÝ, 1i.

| lokvi l ) ,  zkomo]ené|ro (a lo,  a l6),  t|o pravopistr  (Svatá Lrr .

cye, Svatá Cecy|ie). wernisclrovo pojmenováni rrpozorr-ruje na

se|reo aby oslabi|o r'ztalr ke konkrétrilrt, literá lry za ním rno]rl

r:tenáň tušit.
Zaklínací for.mu|í wernist: l rovy 1lotz ie je I i tanie Ponlor l|ení,

uvozená lrojveršíIrr ',P<lnrotl[írn se / l'onrodlínt se .slrrtrt / [,tr"

rrrodlím se za .selrr:.. s opakovan!m veršem PllIrttltl]ítn st. slor.a

a zalrončená:

Jen sl<rva se nlotl lírno
Za sebe se mod|írn,
Svaty Jene,
SvatÝ VavŤinče.
Svatf Fabiane a Šebestvírrre,
Svatf Jene a Pavle,
Všichrri svatí Mrrčedníci"
Chaso l'rláznovská,
Jen slova se modlím'
Jen slova se modlím.
Pán Ježíš vcltázi s utYerlllríkv tlo zalrratly.
Jen slova se modlírn.
V jakí: to krajirrě.
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E M I L  S T A I G E R

Z Á I ( L A D N Í
P O J M Y

POETTT(Y

I(niha švfcarského literárního

vědce světového jména se zabj,vá

pojmy lyrična, epična a drama.

tična, které autor považuje za zá.

kladní stavební kameny poetil(y.

PĎi pokusu dodat těmto pojmrim

novf a pŤesnějši smysl vychází

autor z citlivého rozlroru literár.

ních děl, která tradičně repťezen.

tuji ,,ryzi lyriku, epiku a dramao'.

V pÍípadě lyriky je to německá

romanticl(á poezie, v piípadě epi.

ky eposy Flonrérovy, u dramatu

celá ňada pňíkladri od Sofokla až

po Lessinga a l(leista. Na těchto

vj'znaěnj'ch pňípadech Staiger uka.

zuje, co znamená,,lyrično, epično,

dramatično.. v neiobecnějšínr

smyslu slova. I(nilra, zalrrnujíci

oblast od rozboru I lásnického

textu až po filosofii žánrri, je

napsána jasn;fm a pňístupnj'm

s]ohem a budc vítanou pomrickou

pro lraždého, I<do se o otázky lite.

ratury zajímrí hlouběji.
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