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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-
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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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písĎové lyrice i v monumentálním rozlehlém verši spojovaném
v tradiční strofické ritvary vytvoŤila pŤedpoklady Nezvalova pová-
lečného básnického qfvoje (Kžídla, Chrpy a města). ym

Písně kosmické . Jan Neruda t 878
Tňetí Nerudova sbírka, vydaná deset let po Knihách verš , už titu-
Iemprozraz e básník v obrat ke zcela nové tematice. (Teprve ke
tŤetímu, jinak nezměněnému vydání z roku 1882 pŤipojil Neruda
i věnování Podňipsku.) Knížka je uvedena motem z Nerudova sou-
časníka Leandra (vlastním jménem Richarda Volkmanna). Pro-
stňednictvím kontrastu mezi bouŤliv5im oceánem a tichou vodou,
kterou si básník z něho donesl domri v nádobě, vyslovuje se tu
s dávkou skepse věčná touha člověka obsáhnout nepostižitelné.
V tomto v.fkladu však Leandrovo moto nevystihuje charakter sbír-
ky ani básníkriv poměr ke kosmu. PŤes vědomí, že člověk mriže ob-
sáhnout jen stŤípky vesmírného dění (báseř č. 7), vyznivají Písně
kosmické jasnou vírou v sílu lidského poznáni, v možnost člověka
pronikat k záhadám univerza. Budeme asi blíže autorovu záměru'
pojmeme-li moto intimněji, jako autokritické vyjádiení protikladu
náročn;fch cílri, jež si básník sbírkou kladl, a konkrétních v1isledkri,
kterlch dosáhl. To zároveĎ bezděčně naznačuje, že i pÍi ztvárnéni
tak odtažitého tématu se uplatní lyriktiv subjekt ve svych spole.
čens\fch i intimních vztazich.

Pňi pŤípravě knihy se Neruda intenzívně zabyva| astronomií.
Navštěvoval o ní pŤednášky na univerzitě, od pŤítele Šembery si
lryžadoval astronomické fejetony Karla du Prela z vídeĎs[fch no-
vin i jiné prameny poučení. Nejvíce ho ovlivnily dvě soudobé práce;
Der Kampf ums Dasein am Himmel (Boj o píežiti na nebi) od du
Prela a Selbstbiographisches von Himmel (Autobiografie nebe) od
M. W. Meyera. Mnohé ztoho už čas pŤekonal, Životnost sbírky to
však neumenšilo. Jejím smyslem totiž nebylo popularizovat v .
sledky soudobé astronomie, ale - jak \ze vyčíst z vnitňně nečleně-
ného, jen čísly označovaného pásma 38 básní - konfrontovat ves-
mírné procesy s životem lidí, vnést kosmické dimenze do životních
rozměr lidstva, národa i jedince. Tento záměr Neruda uplatřuje
dvěma hlavními postupy. V první polovině sbírky pŤedstavuje, tj'
pŤibližuje a zdrivěrĎuje čtenáňi kosmické dění, v druhé pak opač-
nlm postupem promítá to to dění do živ ota na Zemi. ZaÍímco v prv é
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části pievládá princip antropomorfizační, lyrick! subjekt perso-

nifikuJe, polidšťuje kosmické pochody (,já myslím nebe širé si jak

naši zemi l a pÍi hvězdách si myslím na lidi...), v části druhé se
uplatřuje princip analogií, lyrickf subjekt v ní někdy i s apelativním
zámérem poměŤuje zákonitostmi univerza lidsk1f svět.

Sbírku zahajuje soubor veršri věnovan! hvězdné obloze' Ve
vstupní básni, apostrofující letní záŤivou noc s nebem pln;fm hvězd
a s pŤedstavou hvězdiček jako smav ch dětiček tatíčka Měsíce, se
projevuje zmíněn;f antropomorfizační princip. Jeho veselé ladění
zátovei prozrazuje, že nemá pov!šenecky konfrontovat naivní
laické pŤedstavy s vědou, njbrž pomocí nejjednodušší personifikace
a zdrivěrĚujících deminutiv pŤedstavit a pŤiblížit čtenáŤi nebeskou
oblohu. Ve stejném duchu se pak i pokračuje. Ve tŤetí básni toho-
to dílčího cyklu se dokonce humorně zpochybĎují poznatky vědy
z hlediska laického pohledu na nebe: pr! hvězdyjsou obrovská tě-
lesa vzdálená navzájem celou věčnost; a zatím se jeví tak, že bÝt
někdo mezi nimi, pŤehodil by jich kamenem celou Ťadu. Hvězdy
jsou zamilované, pociťují bolest, mají svou lopotu, pÍíníž si stírají
z čela hvězdn1f prach. Jako lidé jsou r zně staré, mají dokonce své
hroby. Vesmírnj svět je poeta pějící věčnf hymnus, v němž je vše-
chno, a pŤesto, podobně jako básníci naZerai, tento poeta cítí více
a jeho báseř stojí ho více bolu, než je možné vložit do dila. Pozvolna
do této zlidštělé podoby hvězdného nebe pronikají poznatky vědy.
Je to jen několik základních myšlenek, napŤíklad skutečnost, že
zhvězdné oblohy mrižeme vyčíst jen její minulost, ženežknámpro.
nikne svit hvézdy, mriže bjt jeho zdroj už vyhasl1f. A opět je tento
jev pŤibližován lidskfm rozměrrim. Paprsek, poslíček paní Alky.
Óny, je jako lidská myšlenka: ,,po věcích teprv hfímá, / po věcích
lidstvem zachvěje - / myslitel dávno dŤímá...

Po hvězdném cyklu následuje několik básní věnovanlch Slunci.
Uplatřuje se v nich teorie o planetách, které jsou podle vzdálenosti
od Slunce rrizného stáŤí, pii svém zániku padají zpět do svého
zdroje a svou smrtí mu dodávají novou energii. I tu panuje zdrivěr-
Ďující t6n. Rrizně staré děti planety se točí kolem matičky Slunce,
které je jejich kolébkou i hrobem. I Slunce ovládá mateÍská láska,
která ,,pŤes časy, pies hrob hoŤí, i neumrazíš ji na horách, / neuhasíš
ji v moŤi!.. Poslední dílčí cyklus první poloviny sbírky se pak zab vá
Zemí a Měsícem. Dokud Země byla ještě dítětem, cítila se stÍedem
vesmíru' když dorostla, vešla do velkého světa; na prvním plese ji už
očekával nápadník Měsíček a zamluvil si u ní všechny tanečky.
Měsíček je mládenec, Země panenka a jejich láska má zase zce|a
lidskou podobu s upejpáním, blažeností i slzami štěstí' Ze snri




