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podle Nováka pramenem Stesku, vždy jde o Smutek z krátkosti
okouzlení. obdobně se i Zdeněk Kalista aniĎuje o Seifertově pod-
vojném vztahu k absolutnu, kdy,,sentiment.. oslabuje vnější tíhnutí
k baroknosti atd. V souvislostech Seifertova vnitŤního vlvojezna-
menala sbírka Ruce Venušiny na dlouhou dobu ustálení jak Seifer.
tova básnického stylu' tak i pŤíznačného okruhu témat jeho poezie.
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S lodí jež dováží čaj a kávu -
Konstantin Biebl 1927
TÍi oddíly sbírky věnované K. Teigemu pŤedstavují tŤi od1išné te.
matické oblasti. První s titulem Začarovaná studánka, do něhož
vešla i většina básní bibliofi|íe Modré stíny zr' |926, je nejpestŤejší.
Vedle veršri s milostnou tematikou se v něm ozfvá světová váIka
a motivy básníkova rodného kraje, slavětínského domova. Druhf
oddíl (název je totožn;f s titulem sbírky a navíc je zde zaÍazena
i stejnojmenná báseř) tvoÍi zážitky z cesty, kterou básník podnikl
od Ťíjna |926 ďo nora 1927 na Cejlon (dnešní Srí Lanka) a do
Indonésie. TŤetí oddíl Protinožci pak obsahuje verše z pobytu
v těchto zemích.

Rriznorodá je i zážitkov á sféra a zpr acov ání jednotlivlch motivri.
PŤíbuzná tematika se objevuje v nejrriznějším provedení: jednou
s nádechem smutku a neurčitého stesku, někdy až tragiky, podruhé
s humorem pÍecházejícímnezÍidka až ve vypointovanou anekdotu.
obě sféry stojí vedle sebe, narážejí na sebe a někdy se dokonce pro-
lnou v jediné básni. Nejzňetelněji je to znát na milostné tematice,
kterou se sbírka otvírá. Neosobní motiv jakési skryté tragédie, čísi
vysněné lásky pŤechází v další básni v osobní, trochu teskn;f obraz
Slavětína a začarované studánky, kam chodily básníkovy milé,
poté následují humorné i ironické žáwové milostné obrázky (,,kdo
jednou k tvfm vlasrim pŤivoní / stane se kuňákem opia..) a pŤíhody
s anekdotickfm vyzněním. Hned nato v básní Pacienli se tato te-
matika rázně změní. Zprvu žánrovjz' humorně rozmarny obrázek
otcovfch venkovskych pacient , jak se básníkovi vryli do pamětí
v dětství, náhle pieskočí doprostŤed světové války v jímavou elegii
na tragickou smrt otce, jak se jevila v okamžiku, kdy dom pŤišly
zda|eka jeho pozristalé věci (,'Piišla vojna pÍišly poštou tatínku
tvoje šaty / nikdo z nás neuměl rozyázat provázek / Ba aní z tvého
kabátu sejmout bílé vlákno vaty..). Tematika světové války a smrti
otce pak vrcholí v následující básni Cesta k lesu, ato zase ve spojení
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s motivy slavětínského domova; ty ve stŤídě elegick1fch a humor-
nfch tÓnri tvoÍízávěr prvníčásti sbírky. Ani druh! oddilr,zazname-
návající zážítky z cesty lodí po moŤi do vzďáIené země, neliší se
svou kompozicí od pňedcházejícího. opět se v něm stŤídají bizarní
anekdotické momenty ( V Africe,fiktivní monolog utopence v básni
S očima k nebi) s melancholickymi verši, v nichž se tulácké gesto
mísí se steskem po domově a vzpomínkou na matku (Tuláckd).
Poslední oddíl věnovan1f J. Seifertovi pŤináší verše z básníkova po-
bytu u protinožcťr. Bieblova zá|ibav tropech má vedle osobní mo.
tivace i svou obecnější dobovou stránku. Vztah k exotismu byl
zvláště u básníkri české avantgardy velmi s1|ny. Zdá se' že první
impulsy k tomu dalo už pŤed první světovou válkou v tvarnéumění
zájmem o tvorbu pŤírodních primitivních národri a o jejich evrop.
sk5í ekvivalent v podobě naivního umění. Ve své literární modifikaci
se oba tyto zájmy objevily hlavně v poetistické poezíi' Biebl byl
ovšem jedin1f z česklch básníkri, kter1f sqfmi cestami (iž dňíve
navštívil severní Afriku) zálibu v cizokrajnfch zemích prakticky
realizoval; také ji nejdrisledněji promítl do své tvorby, dokonce
v pÍiztačné symbiÓze exotismu a primitivismu (báseř S lodí jež
dováží čaj a kávu)' V samotném oďďíIe Protinožci se pak exotická
tematika promítá do portrétri javánsk1fch žen i hravlch obrázkri
pŤírodních zvláštností (Amín, Toké), pln1fch obdivu k štědrosti
daleké pŤírody. Nov rozměr do celé sbírky vnáší ostňe viděná
problematika tehdy ještě koloniálních zemí. PŤitom básníkriv od-
por ke kolonialismu je vesměs vyjádŤen humorně zabarvenymi ver.
ši, využívajícími bodav1fch point, drobnfch ironicklch deformací
skutečnosti a pŤekvapiq ch posun v hierarchick y ch v ztazích mezi
jednotliqfmi jejími sférami (Na hoíe Merbabu, Soudní referát).
Konfrontace elegicklfch a melancholicklch motivti s motivy hu-
mornjlmi a anekdotick;i'mi netvoŤí však jedin]f stavební prvek sbír-
ky. Cestovní zážitky rámuje na začátku sbírky naléhavá evokace
slavětínského domova a dětství a na jejím konci nejv znamnější
báseĎ sbírky Protinožci, jež se také obrací k domovu, tentokráte
v širším vyznamu vlasti, Čech. BáseĎ je zaloŽena na paradoxu:
uprostŤed té nejbizarnější exotiky, jejíž poznátí se stalo utkvělou
básníkovou touhou, se náhle vynoňuje pňedstava vánoc doma. Tato
pŤedstava je tak naléhavá' že proměĚuje domov v exotickou zemi'
ježmá své dary' pro básníka v dané chví|izceIanedostupné, a jež se
proto stává pŤedmětem jeho melancholické touhy. VyjadŤuje ji
pŤedmětnfm, ve své metaforické prostotě však velice naléhavj'm
vfčtem: ,,Na druhé straně světa jsou Čechy / krásná a exotická země
/ plná hlubokych a záhaďqfch Ťek / jež suchou nohou pŤejdeš na
Jména Ježíš / U nás je jaro léto podzim zima / U nás nosíme zimníky
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kravaty / a hole l Mlžná že paďá sníh / anebo kvetou už tňešně /
U nás rostou jahody / U nás je studená pitná voda... Básník se tak
v závěruznovu vrací tam, odkud vyšel, ajeho paradoxní pŤevrácení
hodnot (Čechy : exotická země) vrhá zpétné nové světlo na
konfrontaci exotiky a domova' která v sbírce neustále probíhá.
Znamená nejen uskutečnění touhy po exotismu, ale také jeho pŤe-
konání pŤi objevování elementárních darri domova'

Sbírka S lodíjež dováži čaj a kávu pŤedstavuje v Bieblově poezii
období jeho plného pŤíklonu k poetismu. Projevuje se nejen zmíně-
nou' pro poetisty pŤíznačnou zálibou v exotismu (Téma cesty se
stává -osou i jinfch poetistick1fch sbírek, napŤ. Seifertovy NA
VLNACH TSF), ale také hravostí, smyslem pro humor a paradox'
stŤídmou' ale sugestivní obrazností a v neposlední Ťadě i sociální,
protikoloniální motivací někter;fch básní. Toto zaměiení pak ještě
v1irazněji vystoupilo v prozaickém pandánu sbírky, pojmenovaném
podle lodi, jíž se do TichomoŤí básník plavil, Plancíus (1931).
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Sbohem a šáteček.
Básně Z cestv . Vítězslav Nezval 1934
Sbírka básní ze zájezdy do PaÍíže, jižníFrancie, Monte Carla a pŤes
severní ltáIiizpět do Cech pŤináší zce|anové a oživujici pojetí tra.
dičního žánru lyriky ,,z cest,, do cizích krajin. Báseó' Kapesní šátek
(v rivodním stejnojmenném oddílu, v němž se na počátku cesty ob-
jevují i VídeĎ a Alpy) a báseí Sbohem a šáteček,zaÍazená na konci
knížky' rámcují tématem lehkého smutku' poetické lítosti ze stálé.
ho opouštění pestr1f kaleidoskop básníkoqfch turisticklch zážitktt.
Paňížské motivy pŤinášejí oďďi|y Vjezd do PaÍíže, cyklus ohlasri
slavn1fch qftvarnfch děI (V Louvrzl, cyklus drobn;fch improvizací
( Bleší trh) a básní z Montmartru ( Moulin de la Gallete ) s básní Pa-
Ťížskil První máj vénovanou A. Bretonovi. Dojmy z cesty ke Stňe-
dozemnímu moŤi ztvárĚuje a reflexívně prohlubuje lyrika oddílu
Paris-Lyon-Méditerranée' kterf je budován na konfrontaci té-
matu živelné síly moŤe (P-L-M' Moíe) a tématu mrtvého světa
životu nepŤátelského a život umrtvujícího (Duchovní ve vlaku,
Avignon ) . Monacké motivy jsou začleněny do oddílu M onte Carlo,
Jízda na moíské vlně a do oddílu Akvárium, jehož obraznost těží
z asociací vázanych na bízarní tvary ryb monackého moŤského
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akvária,,,kde ryby z celého světa i se pojí jak slova v surrealistic-
k.ich větách... Lyrické obrázky zfrancouzské fuviéry pŤináší cyklus
Promenade des Anglais. V básních souboru V italském ylaku se
prolíná protifašistická politická lyrlka (Ventimiglia, Zdi Janova)
i lyrikou impresí a náIad ve sbírce pievažující ( Celkov! pohled na
Milán, Benátky ) . Sbírku lzavirá tvarově sevŤená a zpěvná poezie
domova v oddílru N vrat domtt(název iprvní verš citují lyrické cykly
H. Heina).

Trasa cesty vytvoŤila pro sbírku vnější Ťád, ktery umožnil scelit
pŤes sto rozmanitych básní, které jsou jednou neseny voln1fmi Ťe-
tězci pŤedstav, jindy se opírají o pevnější logickou stavbu jen
uvnitŤ rozvlněnou neobvyklou imaginací; na jedné straně je tu
tradiční strofika a vyna\ézavé rymy, na druhé straně voln verš
znaČnč proměnlivé délky. PŤíznačně' nezvalovsky intonovanf
rytmus verše se tu hravě stŤídá s ohlasy cizích básnickfch styl
(napŤ. inspirace verši Rimbaudova opilého kor bu v básni Alpy),
obdobná rozmanitost vyvolávající pŤedstavu jen volně kompono-
vaného deníku charakterizuje i tematiku veršri. Vedle drobn1fch ly.
rickfch postňehri, intimních zápiskti jsou tu i reflexe na téma poezie
a tvorby' stylizované záznamy událostí, ironické komentáŤe po-
litické, verše milostné apod. Stylová pestrost vědomě rozehraná se
svrchovanou improvizační bravurou se tak vlastně stává odrazem
,,pestrého a barevného života., v jeho zeměpisnfch proměnách.
V okouzlení sprškou turistick1fch dojmri, exotikou dálek po létech
ožíváprogramčeského poetismu, kten.f turistiku pokládal za jednu
z duševních rekreací moderní doby a včleĎoval ji plnoprávně do
oblasti ,,poezie.. jako její disciplínu. I tady poezie a její tvárné prin-
cipy zviditelřují pŤedpokládanou povahu světa, jeho pestrost a ne-
lypočitatelnost, a naopak ta sama podává klíč k domnělé podstatě
poezie - vlslovně v cyklu Bleší trh (''M j sen je hotoqf bleší trh..)
nebo Akvárium (,,proč by neměla poezie totéž oprávnění jako
akvárium.., ,,Ryba kriĎ / a ryba květák / to jsou jen malé ukázky
metaforické odvahy již má pi.íroda..). PŤesto však za privodní pro.
klamovanou jednotou místy prosvítá obava, že básnivost světa je
vyhražena jen umělfm (,,akvarijním..) prostorum a nijak se jeho
podstaty nedotfká. okouzlující pestrostje pak náhle a v logice sbír-
ky až pŤekvapivě nahlížena jako ,,zpitvoŤenost.., jako ,,pyšnf Ba-
bylÓn.., ',strašná panika.. zcela se rozcllázejici s básníkovfm jazy-
kem ..z barev a tÓnri... Cestování ie zde sice zčásti uskutečněním
básnické techniky asociačního pohybu od pŤedstavy k pŤedstavě
v zeměpisném prostoru, tematizaciavantgardní poetiky i nástrojem
k uvolnění básnické obraznosti (která teprve v ťthrnu metafor, po-
stŤeh a nečekan ch krátklch spojení vyvolává či spíše vytváÍí




