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

Ve sbírce ovšem nejde o historické obrazy v plném slova smyslu'
Z H|aváčkoYfch vftvarnfch kritik těchto let je ostatně zÍejmé, že
básník látku nečerpal bezprostŤedně z dějinnjch událostí, že se tu
prostŤedníkem stalo vytvarné dílo (Hlaváček sám byl vynikajícím
grafikem a kreslíŤem)' zejména kresby německého malíŤe J. Sattle-
ra, ktery zobrazova| v1fjevy z těchto stŤedověk1fch sociálních bojri.
A tak Hlaváčkovy scény pÍedstavují ostŤe hraněné, eliptické kon-
strukce fantaskních dějri' které jen vzdáleně a v náznacich se pŤi-
hlašují k historick;fm událostem. Drisledně provedená, vše prostu-
pující stylizace (včetně záměrného vlběru odpudivfch motivri, pŤí-
znak choroby, slabosti, nesnesitelnéh o zužení žív otních možno stí)
je mění ve fragmenty pŤízračného světa, jak1f v této podobě neexis-
toval, a pŤece má schopnost znepokojivě poukazovat k reálnym,
ukrytfm, vlbušn1fm stránkám moderní skutečnosti rozeklané nej-
ostÍejšími rozpory. Prriběh těchto dějri, ač často jednoduch!
a logick!, pro zamlženost aktéru i motívri jejich jednání nablvá bi-
zarně tajemného, ale také otevÍeného, mnohoznačného smyslu.
Tak je tomu v pŤíběhu krysaŤe z XI. zpěvu i jinde' Tu všude vládne
neurčitost a náznak, vnášející v tyto vljevy prvky lyrismu. Tento-
krát však s v'.fraznym záměrem dekultivace skutečnosti, se snahou
zdriraznit její drsné, disharmonické rysy. Lyrick! charakter sbírky
dále posiluje i rytmická a zvuková složka veršri. Hlaváček záměrné
ochuzuje svrij slovník opakováním slov stejného vyznamu, uživá-
ním slov zvukově podobn ch rrizného vfznamu, a tak dává svlm
verš m vyrazné eufonick! (hudební) ráz; lexikální monotonie se
pŤitom uplatĎuje i jako činitel vyznamovy, stupřující staticky ráz
jednotlivlch v1fjevri (inspirace malíÍskym uměním) a pňedevším re-
zignovanou náladu veršri. Tím vším se jednotlivé básně Mstivé
kantilény i sbírka jako celek stávají nevšedně procítěn;fm, jednotně
v lyrickém tvaru provedenfm, zdánlivě odsubjektivovanym sym-
bolem básníkova nejosobnějšího vztahu k soudobé společnosti,
vztahu vzdorného, nenávistně ťltočného, prudce vzplanuvšího' ale
také rvchle se vzdávaiícího.
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Není pochyb, že v této labilitě i v jisté exkluzivitě básníkov1fch v1f-

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

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

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

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

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

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