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UVODEM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Miroslav Červenka

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

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

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

2 Jsou to hesla: Cimbál a husle (Heyduk, mč), Zdoby táborri (Sta-
šek' jm), Aporta inferi (Dyk, jm), Písně z bašty (Frič, jm), Mod-
r1f a rud! 1Srámek, vm)' Korálov1f náhrdelník (HoŤejší, zp),Bě-
žícipás (Noha, mč)' Magnetová hora (Nechvátal, mč), Domov
(Hora, mč), Básně z koncentračního tábora (J. Čapek, mč).

Absolutní hrobaÍ - Vítězslav Nezval

Absolutní hrobaŤ . Vítězslav NeZv a| 1931

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

zvláště v pňípadě KováŤe a oráče, běžn1fch postav světovych
bájesloví jsou tak pŤímo vtaženy do sféry jakéhosi neurčitého
m1itu. - oddílr Stínohry zachycuje aŽ groteskní podobizny všed-
ních pňedmětlŮ ( Mucholapka, Cívka, Sud). S1|ny,jakkoliv zdefor-


