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Básnická skladba vyznavačského rázu, vyjevující zák|adní zkuše-
nosti autorovaživota. Její titul je zvolen podle pŤíběhu z Ťecké my-
tologie o lkarovi, kterému jeho otec Daidalos sestrojil z vosku
kÍídla, aby mohli společně prchnout ze zajetí; Ikarovi však slunce
vosk roztopilo a on pádem zahynul' Príběh se stal symbolem touhy
moderního básďka, aby podobnějako lkaros - byť za cenu ztros-
kotání - našel v sobě kŤídla, odvahu ťantazií pŤeklenout prostor
a čas. Jako avantgardní umělec nalézá Biebl vtělení této osvobodivé
fantazie v básnickém obtaze, kter;í ve zkratce a simultánně klade
vedle sebe nejrriznější děje a časové roviny, spojuje proudem aso.
ciací minulé i pŤítomné prožitky, umožíuje prolínání skutečnosti se
snov mi vidinami, pŤedvádí fantaskní proměny věcí i vnitŤní svět
subjektu.

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

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

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

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

Báseí Prťnodce (zaÍazena- ve shodě se záměrem autorovym -

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

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

občanská válka.
Politické verše - JiŤí Haussmann 1923

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

PŤedmětem Haussmannovy satiry jsou politické poměry v repu-




