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Kameni, pŤicháziŠ...
Vladimír Holan 1931
Pátá sbírka Vladimíra Holana staví pŤed čtenáŤe i vykladače zcela
neobvyklé problémy' neboť běží o mimoŤádně těžko srozumitelné
lyrické texty. K verš m s pŤírodními a erotick1/mi tématy se tu pŤi-
pojují četné antické motivy (Umírající SapÍÓ) a vribec motivy kul-
turně historické (napŤ. Rukopis pŤipomíná velkého německého
básníka Holderlina v době jeho šílenství); obvykle pŤedstavují i pŤí-
spěvek k nejbohatěji propracovanému námětovému okruhu sbírky

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

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

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

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

Umělecká stylizace Holanov ch básní nepostupuje pouze jedinfm

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

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

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

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

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

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

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

J ' Zeyer vnímal starofrancouzské chansons de geste jako ideální
obraz feudální rytíŤské epochy, tak jak si jej transformovala lidová
tradice, která povfšila Karla Velikého na symbol této epochy a ztě.
lesnění její ideje ,'gesta Dei per Francos.. (''činy boží skrze Fran-
ky..). Básník pŤistupoval k chansons de geste obdobně jako k m;ítu




