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otec) věnovaná V. Nezvalovi a uvedená citáty zDantona (',Pravdu!
Trpkou pravdu!..) a Apollinaira' Tato ,,báseĚ melancholie.. je ob-
Íaďně zahájena obtazy večerního velkoměsta; lyrick subjekt vidí
a hodnotí moderní život s narristajícím zhnusením; v pohledech do
vyprahllch kaváren a páchnoucích hampejzri se jeví jako poušť lás-
ky a jedovaté peklo: i v tom Závaďovi až do hlubokého míru po-
kračuje světová válka. Skoro hysterické projevy odporu pÍecházejí
ve Vysílení a melancholii, do nížzaznívá hlas Ženy vyprávějící o tom'
že svět byl vždy ve své lhostejnosti schopen trvat dál i pŤes období
ripadku' katastrof a bezcitného ničení. Lyrick! subjekt to pŤijímá,
zvo|na se v něm rozhoÍívá nové okouzlení vyjádŤené Ťadami suges-
tivních metaforickych pojmenování žensk ch očí a snem o vlídné
krajině venkova. Báseř vrcholí zaslíbením se poezii, která člověka
otvírá prožitku světa ve všíjeho krutosti a kráse aježse stávájeho
opojn1fm a nebezpečn m osudem. Báseř Panychida rozvíjí a pŤe-
tváŤí metodu Apollinairova Pásma s jeho polytematickou kompo-
zicí volně spjatlch obraz , které na sebe navazujíjen na základé
psychicklch asociací; spolu s tématy se tu mísí i básnické žánry
a citové polohy, hravost se stŤídá s tragikou. Závadova potňeba
mravního hledání však vede k hierarchizaci a k myšlenkovému od-
stínění vztahi mezi motivy; expresívně vyostŤená slova strhují po-
zornost k sobě a rozlamují plynulou linii veršové intonace.

Tak se v básnické metodě titulní básně projevuje pohraniční,
pŤechodné postavení Závadovy prvotiny: vychází z experimentri
poetismu z prvni poloviny dvacátlch let, vyuŽívá jeho rozpoutané
obraznosti i toho, že otevňel poezii cestu ke všem formám moder-
ního života a moderní senzibility, zároveit však nahrazuje jeho ne-
závaznost a neproblematičnost myšlenkoqium rísilím, obnovuje
smysl pro dramatické konflikty lidské existence a intenzívně ptoží-
vá básníkovu odpovědnost , jež je i vyzvou k tvoiivosti mravtí. Zá-
vada nechce tvorbu lehkou a elegantní, jeho verše jsou často pŤetí-
žené a zámérně neohrabané, potrhané vj'kŤiky a vyznamovymi
zvraty. V tomto směŤování je Panychidě nejblíže současná prvotina
F. Halase SEPIE. - Sbírka byla kladně pňijata jak zastánci po-
etismu, kteŤí ovšem zďtnazni|i spíše to, co ji spojuje s jejich starším
programov m směŤováním (Nezval, Václavek), tak kritikou ne-
spokojenou s poetismem a prosazující nezbytnost ideového pro-
hloubení a mravní odpovědnosti básnictví (Hora, Píša). Nesporné
umělecké hodnoty Panychidy a její závažné postavení vlvojové
učinily z ní jedno zčelnychlyrick1ích děl dvacát1fch let; neutuchající
čtenáňsk1f zájem se ještě v meziválečném období projevil ve dvou
dalších vydáních. V nich autor natrvalo vyloučil tŤi básně. Ve vy-
dání z šedesát1fch let se Závada pokusil sbírku z odstupu a zh|edí-
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skazcela odlišné doby upravit, v souborné edici svého díla se však
vrátil k privodní podobě knihy. mč

Pečetní prsten . Josef Palivec 194t
Pečetní prsten je lyrická skladba, pozdní debut pětapadesátiletého
autora, jenž do té doby proslul pŤedevšímjako pŤekladatel poezie
francouzského pozdně symbolistického básníka Paula Valéryho.
Valéryho skladba Mladá Parka, pŤetlumočená Palivcem roku 1938,
prop jčila také Pečetnímu prstenu některé vnější rysy: formální
stavbu (monologicky ráz) a veršovou strukturu (alexandrín). Bá.
seř, skládající se z osmi zpěvri věnoval autÓr své ženě; i některé dílčí
pasážejednotlivlch zpěv ' nesou věnování' a to básníkovu bratru
Václavovi a F. Halasovi.

Podobně jako většina symbolistické poezie i Palivcova skladba
míŤí k základním obecnym tázátímlidského bytí. Skutečnostní zá-
kladna lidské situace je v Pečetním prstenu vlastně prostá, myšlen-
kově tizce vymezená a málo se proměřující, je však zároveř vnitŤně
protikladná a sdostatek neurčitá a obecná, aby mohla blt stále
Znovu a nově obrazně postihována a obměřována, aby sk1ftala
prostor pro stále nové variace básnickych pŤedstav' Vzniká tak
nová básnická rovina, která se již do značné míry odpoutala od této
situace lidského života, má svrij samostatn! život bohatší a pes-
tŤejší, než byla sama tato situace; je pŤitom dokonale stavebně
zv7ádnuta, vnitĚně prokompono v ána a hudebně instrumentalizo.
vána. V Palivcově skladbě se stává takovou vychozí situací proti.
klad temnoty a jasu,zasazen;f do pŤírodní scenérie; jejich vzájemné
napětí, pŤerristající mnohoznačností básníkova vyjádŤení aŽ v zá-
pas mezi životem azmarem, bytím a nicotou, je zároveípromítnu-
to do kosmick1fch rozměrri.

Noční scenérie otevírá báseř, skládající se z plynulé monologické
promluvy, pŤerušované jen dialogy hvězd a vánkri; tento monolog
vede žena, vlastně pers-onifikovaná Zemé, zprvu milenecky apo-
strofující měsíční záÍi. Žena-Země pak prochází v souladu s pro.
měnami pŤírodního dění několika stadii svého sebeuvědomování:
do bolestné krize spojené s myšlenkou na smrt ji uvrhuje zmjzení
měsíčního světla a pňíchod tmy. Sklízí však také obdiv sester.hvězd,
jež uctívají její krásu. Zatím žena-Země uzavŤená do sebe a obklo-
pená neprostupnou temnotou hyne steskem po životě (symbolicky
ho znázorítljí obtazy lidské práce). Ve chvíli nejhlubší krize jí však
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bolest dává poznat rirodnost tmy a umožĚuje ta\ézt také novou,
takĚka mateŤskou družnost: ,,Jen honem ke mně, ke mně, / kdo's
venku prokŤehl, já zahÍe1u tě, tvá země, f já jsem tv j vlnolam,
kdo umdléváš' sem pojd', . . . .. Touha po světle je neuhasitelná, a ne-
lze-li jinak, uchyluje se alespoĎ k víŤe v jeho pŤíchod: ,,Tvé zlatéÍe-
mení' žel!, sotva Zname"4^, l vždyť svítí na cestu už jin1|'m a ne
tám luž jinde a ne nám. o víro' zristaĎ s námi, / ty zristaĚ alespoř'
kdyŽ všechno uniká mi... obdivnf chÓr hvězd stále znovu kŤísí na-
ději, ukazuje Zemi její jedinečnost: ,,Ta zem, co sluncí má, l byť
tmami obezděna! / očima lidsklma / je všechna ohvězděna..i smysl
vlastního hvězdného bytí: ,,vás, oči, neb;fti, l znás ze všech co by
zby|o?,, a Samy si také odpovídají: ''od věčna do věčna / neplodná,
zbytečná l by v|á|a naše záŤe.., RozbŤesk pŤináší vysvobození, ví-
tězné pŤekonání temnot i vlastní krize. Žena-Země obklopena
svfmi dětmi a svěÍujíc je osudu, ,,boží luštírně.., pěje jásavy hym-
nus, oslavu života vydobytého na silách temna.

Na vnější děj nebohatá skladba, žijící však intenzívním vnitŤním
lyrick;fm životem, se vyznačuje dťrmyslnou stavbou. Její veršov1i
Íád je za|ožen na pevné metrické osnově dvanácti a tŤináctislabič-
ného alexandrínu (mužské a ženské zakončení verše)' prokládané
opět tlmž alexandrínem, ale roz|ožel1|m na dvě části: v místě ob-
vyklé césury, po šesté slabice, zaváďí' Palivec pňeděl mezi verši
a rym. Místo dvojverší dlouh1fch veršri tak vzn1ká sloka ze čtyŤ ver-
šri krátk;fch. Tato obměna vytváňí i dvojí intonační ráz básně:
dlouh!, vznosny hymnick! verš se stňídá se zpěvn m, melodick1fm
krátk1fm veršem, aniž se však obě veršové osnovy od sebe vyzna-
mově vyrazněji liší' vyjadŤují odlišné děje. Závažq! podíl na dife-
renciaci a oživeni veršové struktury básně pňipadá zvukové ajazy-
kové složce. Skladba je totiž bohatě instrumentalízováta; využívá
eufonie, zvukově vlrazného hromadění stejně znějících hlásek,
a zase hned ve dvou směrech: jednak k zesí|ení melodičnosti verše
(''Jez tmy se rozhučel a nocí bezokou / se chmurné moury dmou, až
pr rvou širokou,.....), ale také k jeho zadrhlosti v podobě kakofo-
nie, nelibozvuku (,,Tma stojí o jantar, l tma nor, tma omnivora, /
mour marna bourá tvar, / spí zahloubaná hora..). Tuto eufoničnost
podpírá i 1azyková stránka skladby; básník někdy i kv li ní' občas
i z nutnosti dodržet metrické schéma, nejčastěji však kvrili ozvlášt-
nění, aktualizaci jazyka, vytváŤí neologismy (soubratrá, nehlesno)
a slova složená (mlékostňíbrá, hvězdokup!, rychlokmity), užívá
slov náŤečních' slangov1ich azobecté češtiny (leluja' okaŤ, fakan),
bohatě čerpá i zcizich jazykri (melopej, omnivora, oriflamy). A na-
proti tomu využívá i slova civilizační (cisternovy vtiz' bagr, hever,
samovaz)' Nejbohatší jazykovou složku však tvoŤí.slova pÍevzatá

z jazyka národního obrození; v celé skladbě mrižeme vysledovat
pŤes tŤicet slov zastoupen ch v Jungmannově slovníku, která jtž
nedávn Slovník spisovného jazyka českého nezaznamenáv á.

PŤi vší básnické virtuozitě, s jakou jsou eufonie a 1azykové
ozvláštnění v Palivcově básni rozvinuty, znamenají současně znač-
lé vzájemté oddálení básnického vyrazu a skutečnosti , její zastírá-
ní nově vytváŤenou skutečností básnickou. Tento postup má ovšem
ve skladbě svou specifickou funkci. UmožĚuje totiž, aby se v tomto
kosmicky odtažitém a dějově nebohatém dramatu ženy-Země,
vydaném uprostŤed světové války' rozvinuly jeho alegorické
moŽnosti. UstŤední symbol skladby, žena, nezastupuje jen perso-
nifikované kosmické těleso, ale zároyeí i vlast deptanou světem
temnot, zápasící o svou víru a vítězství nad tmou. Zneurčitění pod-
vojného rístŤedního symbolu skladby (žena-Země), zastŤení jeho
pŤímého vztahu k realitě tak nab1fvá nového základního smyslu
tím, že poskytuje skrytou možnost jeho chápání ve zcela novych,
nečekanych a oživujících vyznamech. K tomuto aktualizačnímu
pojetí báseĎ vybízí jak pŤímo v Ťadě prrihlednych náznak (některé
z nich se ozyvají i v uvedenych citátech o mateŤské ochraně pro-
kŤehllch i o víňe), tak nepŤímo, |ze Ííci jen pro čtenáŤe obeznalé
v české literatuňe, a to poukazy na nár-odní obrození v jazykové
složce a pŤedevším četn1fmi ozvuky MAJE, vrcholného Máchova
díla, v němž rovněž vystupuje podvojná jednota matky Země
a vlasti.

Zakotvení v tradici české poezie je v bec pro Pečetní prsten pŤí-
značné, Nejsilněji a takŤka s demonstrativní záměrností je spjat
s tvorbou Máchovou. Tyto odkazy počínají již zmíněnym ostenta-
tivním užíváním slov z obrození, hojně zastoupenych právě v Má-
chově poezii, a pokračují enumeracemi (vfčty) poukazujícími
k nejslavnějším pasážím 3. a 4. zpěvu MAJE (rovněž psanym v ale-
xandrínu); ,,Tak pŤesně záznamná, má sítnice si sbírá / sousluní
náramná, vfboje všehomíra, ihrst luznlch lunelri na dosah zachtě-
ní, l hnízdění anděl , snu mého plachtění, / pŤesypy odvěčné,
amfory pŤevržené / a sřriry pupečné v tu chvíli pÍetržené, / klínové
písmo hvězd, dech zažehnutfch měst / a bludic chab vích' ten ná-
mel božích cest'.. Máchovskf podnět m žeme konečně shledávat
i v obecném rámci skladby' v jejím sepětí s pŤírodou a v noční sce-
nérii s proměnami světelné měsíční a temné noci, i v prokládání
skladby intermezzy hvězd a vánkri' Pečetní prsten je ovšem skladba
symbolistická a její duchovní ustrojení, kosmické rozměry, obran-
ny rázi pŤemíra cizích slov poukazují k poezii tvrirce českého sym-
bolismu o. BŤeziny. Ani symbolismem se však Palivcovo sepětí
s tradicí české poezie nevyčerpává. I v1fvoj nejnovější české poezie
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v ní zanechal Své stopy, nejzňetelněji tvorba Halasova, ale i Horova,
zvláště vyrazně pak vstupní verše jeho Zpévu rodné zemi: ,,Ach
bože' kolikrát už sklony mé jsi zmrazil! / Stokráts mne vyqfšil
a stokráte mne srazil. l KďyŽrozváls posměšně, co vypiplala jsem, /
já odpovídala jen zbožnym zdrávasem...

Jakkoli Pečetní prsten nese v sobě některé vnější znaky her-
meticky uzavŤené ,'čisté.. poezie valéryovské' svym zďtraztěnym
sepětím se současnou i starší českou poezlí a zejména svou alego-
ričností se zŤetelně od ní odděluje. Vydán v těžklch dobách na-
cistické okupace se pňiŤadil k verš m, které jinotajně vyjadŤovaly
svrij odpor k fašistickému násilí a pŤíslibem vítězství světla nad
mocnostmi temnot posilovaly národní vědomí. zp

Pět minat za městem .
Vítězslav Nezval 1940

Sbírka je uvedena stejnojmennou delší lyrickoepickou básní, v níž
se na motiv schrizky s milovanou ženou ,,pět minut za městem.. na-
pojuje obraz protikladu dvou skupin lidsklch hodnot: pŤirozen;fch'
spojen1fch se Životem vesnice (azároveít napovídajících i budouc-
nost), a falešn ch, vytvoňenlch civilizací a rípadkovou městskou
kulturou. Autor se dobírá možnosti vyŤešení tohoto sváru, jenž je

promítán i do vnitňního básníkova světa jako zápas ,,květu d99ry..
á ..kuětu šílenství... Toto téma se v dalších deseti oddílech sbírky
p.lina s bezprostÍední reakcí na německou okupaci Čsp.. aau
Atlantida využívá surrealisticky ztvárněn ch vizi tragické zátopy
k vyvolání tíŽivé atmosféry obsazené země. Po oddíle programově
oproštěné |yríky Planá rútže, téžící z obrazné jednoduchosti lido-
v ch písní' se téma okupace vrací v chmurném Historickém obrazu,
kier 

. 
ve stopách Hlaváčkovy MSTIVÉ KANTILÉNY stylizuje

současné události do podoby starych válečn1fch rytin. (BáseĎ byla
později rozšíŤena o oddíly zachycující válečné dění včetně osvobo.
zení ČSR.) oďdí| Tesknice Znovu evokuje obraz české krajiny, ten.
tokrát zohaven! pŤeludn1fmi symboly zkázy (Venkovsk! katafalk,
Kobylky aj'). V druhé polovině sbírky narristátéma naděje. V básni
Cesta je pŤipravováno otázkou po lidském štěstí a proklamací
poezie oslovující široké vrstvy, v Dopoledni ye Stromovce se proje-
vuje obnovou pravěkého kontaktu se silami věčné pŤírody, v odě na
návrat Karla Hynka Máchy ave Veliké pouti se konkretizuje zno-

Pět minut za městem - Vítězs|av Nezyal

vuzrozenym citovym vztahem k vlastí. Lyrika oddílu Divoké husy
navazuje na oba pŤedchozí písĎové oddíly. Sbírku uzavírá rozsáh|á
báseí Tryzna' věnovaná památce JiŤího Mahena.

Sbírka má ve v1!'voji Nezvalova díla postavení vyznamného pňe-
dělu: je ričtováním s minulostí jak v rovině společenské (kritick1f
postoj k moderní kultuŤe, skr1fvající pod lákavlm poz|átkem zna-
mení krize a ,,z\a,,), tak v rovině básnické metody' kde pňedstavuje
rozhodny pokus o nové pojetí avantgardního básníka i vlastní po-
etiky, která se vzdaluje od surrealismu a pŤiklání se ke klasikrim a
k lidové písni. Toto místo na pŤedělu se projevuje v titulní básni
v obrazech kŤižovatky a rozhraní a v usilovném hledání budoucí
naděje, která by byla současně osobním i společensk1im vykoupe-
ním. Naléhavost hledání je posílena pocitem bezprostŤední sou-
vislosti mezlkrizi moderní kultury a fašisticklm vpádem. Na místě
zničen1fch hodnot, které jsou teď básníkovi jen ,,světem fantÓmri..,
se postupně buduje nová hodnotová soustava se dvěma těžišti: jed-
ním je bezprostŤední, kulturou nedeformovany vztah k ,,světu
věcí..' druh m pak d věrné, až obrozensky procítěné sepětí s vlastí
a jazykem' V návaznosti na tradice české poezie a národní ideologie
19. století jsou ve sbírce znovu zpiítomněny - pro meziválečnou
avantgardu dosud mrtvé - znaky české národnosti a státnosti.
Y odě na návrat Karla Hynka Máchy, reagující na pohŤeb Mácho-
vfch ostatkri, pŤenesenlch zodtržetych Litoměňic, na vyšehradsk
hňbitov v květnu 1939, ave Veliké pouti je pak sama tato tradice
znovu napojena na nejaktuálnější potŤeby pŤítomnosti; pod tímto
zornym ríhlem je také zjednodušena a odproblematizována.
V Máchovi se zdrirazřuje jeho básnická suverenita i reálné lidské
osudy a je potlačena jeho romantícká rozervanost. obraz rodné
země tu má dvě podoby. V delších monumentálně stylizovan ch
verších je utváŤen jako abstraktní krajina vlasteneckych znakri
topografick ch (Praha, Vyšehrad, Tábor, Říp, Host1Ín' Svat1i Ko-
peček aj.) i ideologick1fch $Ra' květinová symbolika národních
barev, česká beseda, ',věrn Cech.., svornost aj.) s využitím pŤím1fch
odkazri k vlastenecké poezii l9. století. V písĎové lyrice se vlast zje-
vuje v prosté básnivé pŤedmětnosti reálií venkovského života.
Z atmosféry vesnice vyrristá také symbol selského krále a jeho pro-
tikladu, vpádu smrtonosnych běsťr, jejichž pÍízračná podoba (ko.
bylky' čern družba, kat, vlk, hlava v pňílbici s nalomen m kŤížem)
nijak nezakryvá jednoznačn poukaz k soudobé politické situaci.
Utajující rilohu nesehrály ani zbytky surrealistické poetiky' takže se
sbírka stala jednou z nejodvážnějších knih legálně vyďanlch za
okupace. Kritika ovšem již neměla možnost Zarcagovat ani na její
knižní, ani najevištní (v dubnu l940 v D 40) podobu. V oproštěné
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