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myslitelé u nás dosud málo známi,napŤ. Španěl M. Unamuno nebo
filozof osobnosti, pŤedchridce existencialismu Dán S. Kierke-
gaard.) Tváňí v tváŤ této axiologické devalvaci volí někteií pŤísluš-
níci této generace rinik do lidského nitra, k věčn;fm hodnotám, jež
jediné zbyly ,,nahému člověku.. vysvlečenému ze všech společen-
sk1ich souvislostí. Tak formuloval tyto pocity v programovém spi-
sku S/ovo k mlad|lm (1940) Kamil BednáŤ, jeden z mluvčích gene-
race, jejímž básnicky nejtalentovanějším pĚedstavitelem byl právě
J. orten. (Jménem ortenovy ohnice byl po vá|ce nazván i kolek-
tivní sborník této skupiny.) ortenova ohnice, ač p|ná rízkosti
atragiky, však není dekadentně nihilistická; víra v budoucnost a
v osvobodivou moc poezie dala smysl proživané absurditě' Tím
pŤekročil orten rizk1f generační horizont a jeho poezie se stala
umělecky neobyčejně cenn;im a pŤesvědčiv1m svědectvím o utrpení
citlivého, reálně ohroženého člověka uprostŤed temné noci na-
cistické okupace. Po osvobození vyvolala ortenova tvorba opě.
tovně vlny intenzívního zájmu, zejména mezi nastupujícími gene-
racemi mlad ch autorri i čtenáŤri poezie. jm
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Nevelká lyrická sbírka obsahující verše z |et |892-1893 je vě-
nována polskému básníku, Vrchlického pňíteli a pŤekladateli jeho
veršri Zenonu Przesmyckému' užívajícímu pseudonymu Miriam'
Ačkoli se knížka skládá ze šesti oddílri (1- PŤedehry,2, Smyté
obrazy,3' Písně o štěstí, 4. Z lásky a o ldsce, 5. Smutnd moudrost,
6. Dozvuky), pŤedstavuje snad nejjednotnější básník v lyrick!
soubor. Bez ohledu na vnitŤní členěníji totiž prostupuje bolest z ži-
votního zklamání, které vyvolala krize básníkova manželství (mi-
lostnj vztah básníkovy ženy Ludmily k herci J. Seifertovi). Toto
hoňe z lásky se stalo rozhodujícím podnětem ke vzniku většiny ver-
šri knížky; na jejím trpkém tÓnu mají však svrij podíl i narristající
básníkovy konflikty s dobou a mladou literaturou, táhnoucí se již
od poloviny osmdesá||ch let, které pŤíměsí skepse zakalovaly bás-
níkovy počáteční optimistické perspektivy a oslabovaly jeho sebe-
dúvěru. Za těchto okolností citovf otŤes nabyl mimoŤádné váhy
a pŤerostl v celkovou krizi osobnosti.

Okna v bouňi jsou prvním bezprostŤedním qfrazem této krize.
osobní ráz sbírky vyznačují dvě mota, první ze Shakespearova ot-
hella,zdtrazĎující subjektivní bolest, a druhé z Hugovy pŤedmluvy
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ke sbírce Kontemplace, v niž francouzs(f básník a jeden z Vrchlic-
kého básnickych vzor.ťl naznaču1e objektivní hodnotu této osobní
bolesti: 'Slfchám stesk na autory, kteÍiÍikaji já'.. MluvímJi k vám
o sobě' mluvím k vám o vás' Jak to, že toho necítíte? Ach, nesmysl-
n'Í, ktery myslíš, Že já nejsem ty!.. Sbírka však nehovoŤí o básníkovi
ien pŤímo, ve zpovědní první osobě; uchyluje se také k pňírodnímu
Áe"i, s"z se stává nejčastěji pŤíměrem, ale také symbolem, alegorií
nebo parabolou životního pocitu, a tak jej objektivuje. Bezpro-
stŤední vyznáni a pňírodní obraz ve vzájemném prolínání tvoÍí
proměnlivou složku jinak qflučně monotematické knihy.

Jádro sbírky se skládá z pÍimlch vyznáni. Básník v nichbez zá-
bran otvírá své rozbolavělé nitro, zpovídá se z milostného zklamá-
ní, pod tíhou bolesti upadá v rezignaci, pochybuje i o sv ch verších.
Smírně se rozpomíná na své nepŤátele i sudiče (,,z1í lidé největší jsou
nešťastníci.. - báseĎ V dnech šerj:,ch), strachuje se o své ideály
( Apostrofa), poddává se pocitu stárnutí a uvažuje o smrti. Součas-
ně se však své bolesti seč mu síly stačí vzpírá, svádí vnitŤní boj za
utlumení hoÍe, za pŤekonání krize. Energii mu k tomu dodávají
vzpomínky na pt ožíté milostné štěstí, pŤesvě dčeni, že,,láskou kdo
trpí a umírá, / ten jedině skutečně žije.. ( Hovory duší) aže,jen když
láska byla v žtti, lpak už provždy stejně svítí.. (HerbáŤ), dále
reminiscence na mládí, čas blaŽenosti a tvrirčího rozmachu, a ko-
nečně i víra v moc poezie, stále probleskující nánosem skepse. V!-
sledkem je vyrazná protichridnost pocitri, která prostupuje celou
sbírku' V ostrlch konfrontacích na sebe naráŽejí momenty skepse
s klíčící novou nadějí, touha po vnitŤní rovnováze s vz váním
bolesti jako očišťující moci a zdroje novych podnětri ( Ave dolor!) ,
pochyby o vfznamu vlastní tvrirčí práce s gestem titána, jehož dílo
znovu ''v zbroji vstává.., pocit stárnutí se vzpomínkami na opti-
mistické časy, stesk nad osamělostí s její oslavou, rczignace (,,Jávíce
nechci štěstí' / jen klid!jen klid!jen klid!..) s poloironickfmi vfkči-
ky , za rum1ž se však pňece jen skr1fvá utajená víra (,,Já ještě šťasten
budu !.. - S/o ky), o dÍíkáni se lásky s novou tohou po n i (,,Za tr ochu
lásky šelbych světa kraj, l jak ten kdo zpíváu dveŤí a prosí...) Pro-
tikladnost pocitii se stává také tématem několika básní, v nichž
stejné vnější podněty vyvolávají zcela opačné duševní stavy podle
okamžitého naladění (Nocleh, Zmizelj,r j )a vedou dokonce k bás-
níkově polemice se sebou samfm. V dvoudílné básni Temporamu-
tantur se lyrick! subjekt zŤíká soucitu i lásky a prosíjen o krripěj
žluče. V druhé části' napsané pril hodiny po první, v tom shledává
projev cynismu, ke kterému ho podnítil hněv. Právě tyto konfron.
tace ukazují, že básník dovedl ze svého hoŤe vytěžit verše plné na-
pětí, které silně dramatizují sbírku a vtiskují jí charakter hluboce
proŽité, vnitŤně pravdívé lyriky.
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Konfesijní ráz knihy doplĎují objektivované obrazy básníkovy
krize. PŤírodní dění se tu zpravidla pŤirovnává k básníkovu niter-
nému stavu. Yzniká tak typická dvoudílná skladba. Tak napÍíklad
okna, která první odnášeji nárazy bouňe, jsou srovnávána s vlast-
ními verši, které také první zachycují rozbouňené básníkovo nitro
( okna v bouŤi) . Jindy stojí pŤírodníjev a ná|ada s náznakem para-
boly vedle sebe (dvě části básně Podzimní melodie, Impromptu)
ajindy zase bere na sebe toto dění podobu alegorie: celodenní hon
na motfly-písně se završuje tím, že jsou chyceny jen večerní mriry -
pochmurné meditace (Chyť!). Alegorickf rázmá i posmrtné se-
tkání dvou duší, které se za života ujišťovaly vzájemnou láskou
a nyní jako mrtvé stíny jsou si zcela cizi ( Stíny ) ' Konečně pÍírodní
ná|ada se stává symbolem, nepŤím1fm vyjádŤením básníkova stavu
(oc nky, Vítr - báseĎ v umělé formě villanelly)' Propojení pňí.
rodních jevri se subjektivními stavy značně aktivizuje básníkovu
obraznost. Paralelnost dvou obraznlch rovin se zračí v detailu
(napňíklad básníkovo srdce a písně pŤipomínají pivořky,,o Božím
těle / kudy slavnjl prrivod táh..- Písei_.epilog, nervy moderního
člověka jsou telegrafní dráty vedené z mozku k duši - Nervy ) ,v ce-
l1fch strofách (okna v bouíi, HerbáŤ), a také ve vzájemném proli
nání v rozloze celé básně (Plavba).

Prožitá bolest a vyznavačsky ráz sbírky vedou k značgé oproš.
těnosti vyranl i verše. Zprisobují zjednodušení složi|fch větn1fch
konstrukcí a zesílení básnické spontánnosti; jednotliv1m slovrim se
pŤes ojedinělé poetismy, vznikající krácením slov (vzchod, krt,
slední), vrací jejich vyznamová hodnota, zce|amizirétorick]í patos
a všechna reprezentativní okázalost. Vrchlického typick! pětistopf
jamb sice i zde dominuje, ale je doplřován jambick1fm, trochejskfm
i daktylotrochejsklm veršem krátkj'm' kterf se piečasto sbližuje
s písřovlm projevem (Mrtvé štěstí, Povzdech, Impromptu, Sladké
a hoÍké chvíle, Písežt-epilog aj.); drisledkem je značná pestrost
veršovych i strofick1fch ritvaru. A tak ač okna v bouŤi jsou bezpro-
stňedním vlrazem básníkovy osobní krize, na Vrchlického básnické
cestě znamenaji vyrazné obrození tv rčích sil a patŤí k vrcholrim
jeho lyriky.

Pantomima . Vítězslav Nezval 1924
Druhá autorova sbírka a zárovei programovf básnickf manifest
poetismu je okázale pestrym seskupením rozmanit ch text . Uvádí
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ii oddíl čtyŤverší Abeceda, kter..f se opírá o asociace vycházejici
ž tvar jednotlivfch písmen. Rodina harlekj,ntl je lyrick! oddíl vá-
zany ob|íben;fm tématem poetistickfch dvacátlch let - světem jar-
marečních a poutbqÍch zábav ( Panoptikum, Kočující divadlo, Pie-
rot cyklista). Teoretickou programní staé nazvanou Papoušek na
motocyklu a proklamující proti poetice minulého věku, v němž
,,básníci... holdovali filozofii.., noqf zprisob tvorby,,,organick1i
a fyziologick! rrist formy z pŤedstav a jejich reprodukčních zá.
konti.., pÍedchází básei Poetika S nenucenou drzostí vrhající do
tváŤe veňejnosti básníkovy zák|adní esteticko-revoluční slogany:
,,nejprve pohrdání lakomci!..' ,,s aeronauty v jedné Ťadě / tančiti
Rag-Time na barikádě.., ,,z měšéáck1fch lebek sádlo na šrouby..,
,,v dělnickém barlza hudby stŤeln1fch ran / své básně koktat žha-
vym nevěstkárn..' ,,plíti na literáty.. atd.

Vedle lyrickjzch oddílri Tj,den v barvách, Exotická láska, Muza a
Cocktaily jetu i vaudeville Depeše nakolečk ch, filmov scénái, tzv.
fotogenická báseř' Raketa, obrazovábáse Ade, a scénáň pro pan-
tomimu. Ustňední postavení v Pantomimě zaujala - jakkoliv již od
dru!ého- vydání sbírky nezaŤazena, protože našla nové místo
v BASNICH NOCI - lyrickoepická skladba o sedmi zpévech Po.
divuhodnj, kouzelník, dedikovaná JiŤímu Mahenovi. Je uvedena
čtyŤverším napsanym zcela ,,nemodernisticky.. hexametrem (v ná-
znaku se ozve i na konci l. zpěvu), jenž podtrhuje ristňední motiv
básně a celé sbírky, totiž motiv,,proměny.., také odkazem k Meta-
morfozám ovidiov1im' Noční toulka básníkova Snovou pražskou
scenérií vede ke klášteru, kde na podloží oáven1fch kŤesťanskfch
legend a v polemice s nimi stejně jako s celou,,asketickou piísností..
české národní povahy vyrristá legenda kouzelníkova zrodu. Druh;f
zpěv uvádí Rodokmen kouzelníkovllch pÍedkťljako Ťetěz poetickfch
emblémri - sasanka, vodotrysk pod zemí, krápníková síĎ, uheln1f
dril, roubení studny, mramorová lod', měsíc. Ve zpěvu tÍetím (Je-
zerní dáma a kouzelníkovo mládí) kouzelník spatŤí paní z jezeta
a vypráví jí svuj piíběh, ve čtvrtém zpěvl (Revoluce) kolze|ruk
jako kamelot stojí v čele proletáiského povstání a po vítězství mizí
(,,no'l".fch prezidentri nepotiebujem / a občan z něho bude / tak jako
tak ňádn1f..), pracuje ve stoce (,,Zápach stoky / rovná se zápachu
kanceláŤe / když m žeš po práci dvěma skoky / v nejlepším oděvu
prohlížet nejhezčích soudružek tváÍe,,), táže se ryb ve v1ilkladní
skŤíni obchodu na jezerní dámu. V pátém zpěvu (Ltiska) se kou-
zelník probouzi ze sna, v1ÍkŤikem pŤivolá jezerní dámu, milenku'
matku, unikající a nedosažitelnou' a hovoÍí s ní. V šestém zpěvu
Pohroma Kouzelníkovy metamorfozy a transfigurace Vodotrysk)
navštěvuje kouzelník nemocnici, stŤetává se se smrtí a protí vnucu-




