
Propast propasti: Geneze lidského času

K vystavbě pozdní Ho|anovy poezie

ZDENEK  KOZMIN

Když hledáme páteň ce|Ó dvojsbírky'' začncIne nejprve narážet na velkÓ nreta-
ťyzické básně dob1/vající čas. Alc pŤi veškcré genialitě tenrporálníoh a s nimi
většinou prostorově pÍíznakov1ich text nakonec poznámc. Že právě tady sc čas
a prostor skr1i vá, Že se nám - patočkovsky ňečeno - nikdy vlastně nenabídne ke
skutečnému nahlédnutí.

Ale náhle - a to je klíčová kategorie pro holanovskou heuristiku vťrbec - nás do
sebe vtáhne něoo, coje tak zccla pňirozeně dáno kaŽdému k nahlédnutí - pŤímo Íia.
pantně udeŤí do očí kompoziční model obou sbírek' model, ktery se opakujc v PŤed-
poslední a v Sbohem?, toÍiž z'ce|a zjevně nabídnut dvojrnodel. V první sbírce má
číslcl sedrn: Milenci I, Milenci II, Milenci III, Milenci rV. Milenci V Milenci VI
a MilenciVII. ostatní cykly či spíše,'cyklíčky..nrají k|íčové číslo I a II jen zcela
v;/jimečně i čísla I, II a III a pak dokonce I' II' n a IV. Ale ta sednrička Milcnori je
tu lze iíci absolutní. Řeknete si' že jde o nahodilost číslování. A netrpě|ivě nah|éd-
nete do dtuhé črásti dvojsbírky, která nrá opčt zcela své vlastní číslování: nad ob-
dobnymi do tŤí částí rozvrŽenyrni malymi cykly opět najeclnou Žasnete: opět jcdin1
vclky cyklus jsou zase Milcnci: Milenci I, Milenci II, Milenci lII, Milenci IV Mi-
lerrci V a Milcnci VI. Ale jc tu další div: jako hlcdaná sedrrrička se posléze ob.jeví
i orra, ale má už jakoby dcgcornetrizující titul rušící onu ulTlnou kompozici: Mezi
milenci. A je už evidentním scsrrryknutím k jinérrru kontextu.

ProtoŽe jsnlc už samotnyrrr titu|em dvojsbírky navedeni k tomu, Že jsnlc nre-
zi propastmi, prozkounrejmc tuto neobvyklou hru s teréncm poslední sbírky.
Prozradí nánr něco tato holanovská hra na rni|eneokou kabalu, anebo začncllre
zkoumat zce|azbyLečnč? PoloŽnrc si otázku: jaky Životní čas a spolu s ním nroŽ-
ná i prostor budují oba sedmidílné milenecké cykly?

Hned na saménr začátku zkoumání jsmc pŤekvapeni, že v obou cyklcch.|c sÓ-
manticky terén zjevně odlchčen, jako bychom byli vybízeni: zkus těch dvakrát
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sedm sestup do propasti, která nese titul MILENCI. Staiíme se tedy na chvíli
holanovsk mi milenci. Nejprve tedy PŤedposLední..

M i l enc i l
Loučení je d|ouhé, jako v dávn];ích ,,Svítáníčkách..: tŤikrát se opakuje samo-

statny verš JEŠTĚ sE NELOUČÍ. ele pak píichází odvěk1i verdikt a razantně
text sdě|uje: ALE RoZLoUČi sE. A Život nám dává na vybranou. Je dána vel-
ká rytíŤská moŽnost: VĚRNOST. Všimněmc si dobie. Žc to a|e se ncobjevujc
v samotném závěru plynoucího životního času: A KDo Z NICH / Po LETECH
Řpt<Np: ..JÁ sE NEVRACÍM. / JÁ JSEM BYL VĚRNÝ.I..

Milenci II
Na počátku druhého dějství básně jsme blízko k počátku prvního dějství:
NEVINNOST JE BEZBRANNÁ' A nec:eká se na popŤení sebelásky. Vládne

tu však nezrušitelné napětí času jako v první básni: je čas jakési zkoušky. Nej-
těžší part dvanáctiveršové básně je v pos|edních tŤech verších: VŽDYŤ TAKÉ
U SVĚTCŮ / MILoST NEMoHLA BÝT NAHOD|LÁ. /  ALE VRAŽDIT
SMRT ZAŽIVA|

Co se to tu postavilo nečekaně do cesty nevinnosti? Je sice po ruce milost,
avšak objevuje se právě v závěru ono obávané ale.

Jc to div nad smrtí zaŽiva. Tedy druhy dí| dramatu není nahodily, jde o ser
kání propasti s propastí; smrti sc Životem.

Milenci III
Milenci jdou po ziíceninách Íántomrj, jdou a jdou. Padli a Znovu se pozved-

li' To ale si báscř šetŤí do závěrečného dvojverší: ALE JAK TEN STÁLE SE
VZDALUIÍCÍ srRou lSEoHLÍŽÍ. ZDA JDoU ZA NÍM!

Strorn je tady stráŽcem našeho osudu. Jaksi víc nem že byt jako záruka po-

skytnuto' Strom bdí nad námi, a|e stá|e nás pak míĚ a míii dohlédá. A my jde-

rne trpě|ivě či netrpě|ivě za tím stromem andělem. Co je ten strom a proč se po

nás pomallch stále ohlíží?

Milenci IV
Milenci jdou stále spolu' jsou šťastni, nemohou se roz|oučit. Kdo jim m že

zabránit v lásce? Ani osud nechce blt proti nim. Jenže nakonec proti nim jde:

,,Co JSEM MĚL DĚLAT, l KDYŽUŽMI NEZBÝVALO / NIC JINEHO? LE.

DAŽE' lPRÁVĚ To, ŽE' NEBYLo LZE VÚBEC JINAK..'..
Zilstává cosi jako nezbytí, cosi anonymnějšího než osud sám.
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Jdeme spolu, Ííká závěr básně - a pak druh]i závěr tuto existencionalitu ote-
vírá vlastně nanovo' jen v jiné verzi: JE To JEJICH STESK' KTERÝ /ToUŽÍ
PRoDLoUŽITI RoZKoŠ...

Bytíjako by se stálejinak zase nalézalo' netoneme v beztvarosti, ale neuvě.
Ťitelně si prodluŽujeme rozkoš steskem..'

Mi lenc iVII
Jako bylo na začátku stálé neloučení, jako bylo tŤeba vzít pokaŽdé znovu ji-

nak Život do rukou ajít dáI, ta prosba dál a dál pokračovatje zvláštním Znovu-
nab váním našeho času za všech podmínek věrnosti a trvání... Chceme stálou
autentičnost, neub vání čehokoliv jako dŤív. Stále toužíme po obnově.

A Ho|an uŽ vlastně ref.eruje, jako my_oni chtějí z stat ještě chvíli bezezmé-
ny' bez ztráty čehokoliv. Chtějí žít plně po lidsku.

A je podán verdikt: Iidé na lásku pňímo číhavě čekají, ale ta nic nenabízí,
není po ruce to, po čem tak toužíme: JAK ToUŽÍ, ABY NEČEKANÉ / BY-
Lo TAKE BEZPRoSTŘEDNÍ, /ALE LÁSKA SE K ToMU NEMÁ...

Lze Íedy Ííci, že naše interpretace sedmera zastavení lásky akcentuje právě
lidsk čas. ono odpovídání jedné propasti té propasti druhé je náš životní pŤí-
běh, jsme stále milenci' kteŤí dychtí pro<lluŽovat lásku, čas lásky má byt nasto.
|en všemu navzdory a zase vŽdy ve shodě se vším. Jsme stá|e milenci I, kteŤí
touŽí po věrnosti pies propast času, jsme stále milenci II, kteňí zaživa bojují se
sml.tí, jsmc milenci III, kteňí chtějí b]/t věrni tomu svému stromu života, i když
ten strom nás nestačí stále brát s sebou, jsrne milenci IV kteŤí se diví' co na ně
posléze zby|o a zb1ivá' jsme milenci V, co nechtějí b t sami, v samotě, v osa-
mělosti, jsme milenci VI' kteŤí by zaměnil i stesk Za rozkoš Íakbez rozmyšlení,
jsme milcnci VII, co stále jako děti chtějí krásná pňekvapení, krásny dětsk1 svět
dávno po dětství a dávno bez dětství, kdy je znovu vyvolávána láska (,'A znovu
láska..- Ťekl naposledy Skácel).

Máme-li tedy stručně resttmovat onu genezi času v Ho|anově existenciálním
románu ze sbírky PŤedposledttí' je to jakési miniaturní obnaŽení velk ch pro-
pastnych vzdáleností v prostoru i v čase ve všech polohách lidského bytí. Jako
by všechny naše metaÍyziky chtěly vycházet od téjedné maličké i pieobrovské
existencionality |idského bytí' která se ke všemu jaksi má, ale také se ke všemu
dost nemá. A není vribec nijak na podiv, Že chceme v té propastnosti naslouchat
boŽím katarakt m a jejich dorozumíváním pŤes čas, pŤes vesmír...

Ale tento rekonstruovany lidsky čas pozdního Holana má ještě díl druh;y, to.
tiž ono šestero (či sedmero) Milencrj ze sbírky Sbohem?. Jakou druhou verzi Ži-
votního lidského románu tu naideme?
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Sedm Sestup do propasti, která nese titu| MILENCI' Stařme se tedy na chvíli
lrolanovsk mi mi|enci. Nejprve tedy PŤedposlední..

Mi lenc i  I
Loučení je d|ouhé' jako v dávn1 ch ,,svítáníčkách..: tŤikrát se opakuje samo-

statny vcrš JEŠTĚ SE NELOUČÍ. Ate pak pŤichází odvěk! verdikt a razantně
text sděluje: ALE RoZLoUČÍ SE. A život nám dává na vybranou. Je dána vel-
ká rytíŤská moŽnost: VĚRNosT. Všimrrěme si dobŤe, Že to ale se neobjevuje
v sarnotném závěru plynoucího Životního času: A KDo Z NICH / Po LETECH
Řprxp; ,,JÁ sE NEVRACÍM, / JÁ JSEM BYL VĚRNÝ?..

Mi lenc i  II
Na počátku drulrého dějství básně jsme blízko k počátku prvního dějství:
NEVINNOST JE BEZBRANNA. A nečeká se na popňení scbelásky. V|ádne

tu však nezrušitelné napětí času jako v první básni: jc čas jakési zkclušky. Nej-
tčŽší part dvanáctivcršové básně je v posledních tÍech verších: VŽDYŤ TAKE
U SVĚTCŮ / MILoST NEMOHLA BÝT NAHoDILÁ. /  ALE VRAZDIT
SMRT ZAŽIYA|

Co se to tu postavilo nečekaně do cesty nevinnosti? Je sice po ruce mi|ost,
avšak objevuje se právě v z,ávěru ono obávané a|e.

Je tcl div nad smrtí zaživtl Tcdy druh1/ díl dramatu není nahodil , jde o set-
kání prclpasti s propastí: smrti se životem.

Milenci III
Milcnci jdou po zŤíceninách f.antonrťr, jdou a jdou' Padli a Znovu se pozvcd-

li. To a|e si báseř šctÍí <to závěrečného dvojverší: ALE JAK TEN STALE SE
VZDALUJÍCÍ srRov l sE oHLÍŽÍ. ZDA JDoU ZA NÍM!

Strom je tady strážcem našeho osudu. Jaksi víc nemrjže b1/t jako záruka po-

skytnuto. Strom bdí nad námi, ale stále nás pak míř a míř dohlédá. A my jde-

ne trpělivě či netrpělivě za tím stromem andělem. Co je ten strom a proč sc po

nás pornal ch stále ohlÍŽí?

M i l enc i IV
Milenci jdou stálc spo|u' jsou šťastni' nemohou se rozloučit. Kdo jim mriŽe

zabránit v lásce?Ani osud ncchce byt proti nim. Jenže nakonec proti nim jde:

.'Co JSEM MĚL DĚLAT, l KDYŽUŽMINEZBÝVALO / NIC JINÉHo? LE.

DAŽE/ PRÁVĚ To,ŽE,NEBYLO LZE VÚBEC JINAK...,,
Zťlstává cosi jako nezbytí, cosi anonymnějšího než osud sám.
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Jdcme spolu, Íiká závěr básně - a pak druhy závěr tuto existencionalitu ote-
vír1r vlastně nanovo' jen v jiné verzi: IE To JEJICH STESK, KTERÝ / ToUŽÍ
PRoDLoUŽiTI RoZKoŠ...

Bytíjako by se stálejinak zase na|éza|o, netonemc v beztvarosti, ale neuvě-
Ťitelně si prodlužujeme rozkoš steskem...

Mi lenc iVII
Jako bylo na začátku stálé neloučení, jako bylo tŤeba vzít pokaŽdé znovu ji-

nak Život do rukou ajít dál, ta prosba dál a dál pokračovatje zvláštním Znovu-
nab váním našeho čitsu za všech podmínek věrnosti a trvání... Chceme stálou
autentičnost, neub vání čehokoliv jako dŤív. Stálc toužíme po obnově.

A Holan uŽ vlastně reÍéruje, jako my_oni chtějí zristat ještě chvíli beze změ.
ny, bcz ztráty čehokoliv. Chtějí žít plně po lidsku.

A.1e podán verdikt: lidé na |ásku pňímo číhavě čekají, a|e ta nic nenabízí,
není po ruce to, po čem tak toužíme: JAK ToUŽÍ, ABY NEČEKANE / BY-
Lo TAKÉ BEZPRoSTŘEDNÍ, /ALE LÁSKA SE K ToMU NEMÁ.'.

Lze tedy tici, že naše interpretace sedmera zastavení lásky akcentuje právě
lidsky čas' ono odpovídání jedné propastité propasti clruhé je náš Životní pŤí-
běh, jsnre stále milenci, kteňí dychtí prodluŽovat lásku, čas lásky má b t nasto.
len všemu navzdory a zase vž'dy ve shodě se všínl. Jsme stále milenci I, ktcňí
touŽí po věrnosti pŤes propast času' jsme stále milenci II, kteŤí zaŽiva bojují se
smrtí, jsrrre milenci III, kteňí chtějí byt věrni tomu svÓmu stromu života, i ki lyž
ten strom nás nestačí stále brát s sebou, jsme milenci IV kteňí se diví, co na ně
poslÓzc zbylo a zbyvá, jsme rnilenci V, co nechtějí b t sami, v samotě, v osa-
mělosti, jsme rnilenci VI, kterí by zarnčnili stesk za rozkoš tak bez roznryšlení,
.';sme nrilenci VII, co stále jako děti chtějí krásná pňekvapení, krásnf dětsky svět
dávno po dětství a dávno bez clětství, kdyje znovu vyvolávána láska (',A znovu
láska..- Ťekl naposledy Skácel).

Máme-li tedy stručně restlmovat onu gcnezi času v Holanově existenciá|ním
románu zo sbírky PŤedposledt , je to jakési miniaturní obnažení velkych pro-
pastn ch vzdáleností v prostoru i v čase ve všech polohách lidského bytí. Jako
by všechrry naše metafyziky chtěly vycházet od té jedné maličké i pŤeobrovské
existcnoionality l idského bytí' která se kc všemu jaksi má, ale takÓ sc ke všemu
dost nemá. A není vribec nijak na podiv, že chceme v té propastnosti naslouchat
boŽím kataraktrim a jejich dorozumíváním pÍes čas, pŤes vesmír...

Ale tento rekonstruovan1 lidsk;Í čas pozdního Holana má ještě díl druh1/, to-
tiž ono šestcro (či sedmero) Milenc ze sbírky Sbohem,?. Jakou druhou verziŽi-
votního Iidského románu tu naideme?
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Milenci I
Po milování mi|enci nemohli spát, jako by se měli ještě zbavit jakési pĚe-

kážky či jako by se chtěli ještě dohodnout, ale MoŽNÁ ŽE IEMU NEBYLO
Do PTANÍ / ̂  ŽE' oNA BY RADĚJI oDPoVÍDALA. AIe rnriže jít jen o ja-
k1/si maly situační nesou|ad uprostŤed mi|ostné hry. A báseĚ je erotickou meta-
fbrou.

Milenci II
Dva nrilenci jsou teď nenahraditelní' Ale jejich budoucnost sc ještě nevidí,

nevi, Že stárne: (...) vŽDYŤ UŽZÍTP.A / sE BUDE NEVĚDoMKY / A TLU-
MENĚ NEJHLASITĚrI l povor-Ávar zepoMENUTÍ...

Milenci III
Milenci jsou jakoby zakleti do určité situace a nevědí ani, co si počít s rrr|če-

ním' Jsou vlastně zvláštním zp sobenr nesohopni rozlišit podstatnou nuancl
s dalekosáIr| mi aspekty: (...) NEVĚDÍ, ŽB uuÍNĚNoST SLOV / JE K NE-
POZNÁNÍ / oD ABSoLUTNA SLoV..

M i l enc i IV
opět se precizuje situační nejistota, kdy sc pťlvodní naléhavost mění v pou-

hou paralelnost a kdy se milenci mají na pozoru kdesi pob|íž rozchodu. Báseii
je pŤeskupováním polarit a mimoběŽností.

M i l enc iV
ocitujeme si celou šestiveršovou báseř:
..I na tomto líbeznérn vŤesovišti
milenci si nejdou vstŤíc, jdou si naproti!
Malé zívnutí některého z obou
dává všanc b1/valé potěšení
a pŤedbíhá vzájemnou nenávist.....
Holan tu vyostĚuje docela zanedbatelné porušení rovnováhy v Iidském vzta.

hu' kdy se rodí pŤínro VZÁJEMNÁ NENÁVIST, byť v jakési negativitě pŤedbí.
hání.

Mi lenc iVI
Velk1/ reálně pŤírodní imaximá|ně syrnbolick1/ detail_ podobně jako v pŤed-

chozím textu Slovo vŤesoviště _ je nyní cesta MoŽNÁ nŽ ze JEZERO.
A vlastně cely minicyklus vrcho|í evokací dětství proti ri leku a znehybnění:
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A LECKDO Z NICH SI PŘIToM VZPoMNĚL NA DĚTSTVÍ, / KDY xÍ ro
BYLo V DÁLCE NEBo JEN PŘES ULICI, /VŽDYCKY To BYLo Z NE-
VYHNUTELNOSTI...

Nernoh|o byt sugestivnější vyristční tohoto druhého dílu Milencri než právě
to' Žc byly části V aYI za|azeny za sebou a moŽná zase opravc|u nahoilile se
oba tcxty dosta|y graficky c|o pňímé koní.rontace: jsou náhle vedle sebc, na |evé
straně knihy je část pátá a na pravé straně část šcstá. A tak ona existenciá|ní
pointa druhého cyklu je zároveĎ idialogem s prvním cyklem: dostávají se tak
vedle sebc dvě protilehlé ernotivní katcgorie l idskÓho bytí: nenávist a intimní
prostor s ve|k m nekonečnyrn časem samotného dětství.

A snad právě z této elcmentární existenciální polarity se generuje nejpod-
statnčjší strukturotvorná irnaginace poezie pozrlního Holana: její tragicky
i šťastn;í čas, její tragicky i šťastn]/ prostor. Filozofrcky tuto existenciální di-
merizi pclzdního Holana uŽ velice pŤesně postŤeh| Jan Patočka vc strmém náčrt.
ku svého chystaného Holana, když napsal, že už neni v popŤedí básníkovy in-
tence hra se jsoucny' nybrž ,,hra bytí s básníkenr...

Ncbude snad nczajímavé blt poněkud antichronologick a podívat se .jcště
do Holanovy sbírky Asklé1liovi kohouta' (verše let |966-|967, vydány l970)'
kde jsou tňi antecedenty tématu Milenci:

Milenci I
Tady sc octncrne r.erotickém introitu celého tématu' kdy se všecko chystá

spíš ještě v nebytí a nepaměti: ,,NEVĚDÍ' Co sE S NIMI DĚJE / A UZ TAM
Čprrui / A DĚLAJI MiSTo ToMU, / Co JEŠTĚ NENÍ Z PAMĚTI' / ALE
Co SE UŽB)JÍ,ABY NEZŮSTALO sAMo... Sugestivní.jc pak sestup clo an.
tinegativity: PŘI POVŠECHNEN,I JE S NIMI TAKÉ LISTI / A TAKÉ SKÁLY,
NEŽ SE PŘECE JENoM / oTEVRoU DOPODRoBNA... Silny je obraz mi-
lencťr ve spolubytí s l istím a se skalarni. To je ve|k;í l.undament první části. otev-
Ťít se dopodrobna _ to je už zá|oha prcl zapletení do bytí.

Mi lcnc i  II
Všccko se najednou nabízí k zužitkování, otevírá Se prostor i čas' jako by

t sám vcsrnír mizcl jenom do sebe proto, aby mčli pro sebe plnou hlubinu bytí.
on 1c p ln] , '  pÍem|ouvání.  žc vŠccko jc  p i ipraveno do da|šíht l  c .asu A ŽE NR
ZEMŘELE STRANĚ SLUNCE / JSoU MRAKY. ČprcarÍcÍ. Co SE JIM DÁ
ZALIJAK/ UŽ DÁVNo PŘEDVIDANÝ..

Ale ona z tohoto pŤejícího vesmíru začne najcdnou unikat, neboť NACPÁ-
VAJÍC  SLAMNÍK SL lBY .  l ŽEZA;E  PŘ l JDE .  MYSLÍ  NA  LÁSKU.  KTERÁ

^J
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Milenci I
Po milování milenci nemohli spát, jako by se měli ještě zbavit jakési pĚe-

kážky čijako by se chtěliještě dohodnout, ale MoŽNÁ Žp' rcyrv NEBYLO
Do PTANI l ^ zE oNA BY RADĚJI oDPoVÍDALA. A|e lnúŽe jít jen o ja-
kysi maly situační nesou|ad uprostŤed mi|ostné hry. A báseĎ je crotickou meta-
lbrou.

Mi lenc iII
Dva nrilenci jsou teď nenahraditelní. Ale jejich budoucnost se ještě rrevidí,

rrcvi, že stárnc: (...) vŽDYŤ UŽZÍTRA/ sE BUDE NEVĚDOMKY / A TLU-
MENĚ NEJHLASITĚJI l povot-Ávar zRpoMENUTÍ...

Milenci III
Milenci jsou jakoby zakleti do určité situace a nevědí arri, co si počít s nrlče-

nínr. Jsou vlastně zvláštnínt zprisobem neschopni rozlišit podstatnou nuanci
s dalekosáhlymi aspekty: (...) NEVĚDÍ' Žg uuÍNĚNoST SLOV / JE K NE-
POZNÁNÍ / oD ABSoLUTNA SLov...

Milenci IV
opět se precizuje situační nejistota, kdy sc pťrvodní naléhavost mění v pou-

hou paralelnost a kdy se nrilenci mají na pozoru kdesi poblíž rozchodu. Báseř
je pňeskupováním polarit a mimoběŽností.

M i l enc iV
ocitujeme si celou šestiveršovou báseii:
..I na tomto líbezném vicsovišti
milenci si nejdou vstŤío, jdou si naproti!
Malé zívnutí některého z obou
dává všanc blvalé potěšení
a pňedbíhá vzájemnou nenávist.....
Holan tu vyostŤuje docela zanedbatelné porušení rovnováhy v lidském vzta-

hu, kdy se rodí piímo VZÁJEMNÁ NENÁVIS! byť v jakési negativitě pňedbí-
hání.

Mi lenc iVI
Velk1/ reálně pŤírodní i maximálně symbolicky detail- podobně jako v pÍed-

t:hozím textu slovo vňesoviště - je nyní cesta MoŽNn nŽ zd JEZERO.
A vlastně cel minicyklus vrcholí evokací dětství proti leku a znehybnění:
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A LECKDo Z NICH sI PŘITOM VZPoMNĚL NA DĚTSTVÍ' / KDY xŤro
BYLO V DÁLCE NEBO JEN PŘEs ULICI, / VŽDYCKY To BYLo Z NE-
VYHNUTELNOSTI...

Nemohlo byt sugestivnější vyristění tohoto druhého dílu Milencri neŽ právě
to' Že byly části V aYI za(az'eny za sebou a možná zase opravclu nalrodile se
oba 1exty clclsta|y graÍrcky do pŤímé konfrontacc: jsou náhle vedle sebe, na levé
strarrě knihy.|c část pátá a na pravé straně část šcstá. A tak ona existenciá|ní
pointa druhého cyk|u je zároveii i dia|ogem s prvním cyklem: dostávají se tak
vedle sebe dvě protilehlé ernotivní katcgorie l idského bytí: nenávist a intimní
prostor s velkym nekonečrryrn časem samolného dětství.

A snad právě z této elementírrní existenciální polarity se generuje nejpod-
statnější strukturotvorná irnaginace poezic pozdního Holana: její tragicky
i šťastn1i čas, její tragick]i i šťastn]/ prostol.. Filozo|rcky tuto existenciální di-
menzi pozdního Holana uŽ velice pÍesně postiehl Jan Patočka vc strmém náčrt-
ku svého chystaného Holana' když napsal, Že uŽ není v popŤcdí básníkovy in.
tencc hra sejsoucny, n;ibrž,,hra bytí s básníkenr...

Nebude snad nezajímavé b11it poněkud antichronologicky a podívat se .ještě
do Holanovy sbírky Asklépiovi kohouta (verše let 1966-1961, vydány l970),
kde jsou tÍi antecedenty tématu Milenci:

Mi lenc i  I
Tady sc octncme v erotickérn introitu celcho tématu' kcly sc všecko chystír

spíš ještě v ncbytí a nepanlěti: ',NEVĚDÍ, Co sE S NIMI DĚJE / A UZ TAM
ČprnrÍ / A DĚLAJI MÍSTo loMU' / Co JEŠTĚ NENÍ Z PAMĚTI, l ALE
Co sE IJŽB)IÍ,ABY NEZÚSTALO SAMO... Sugestivní je pak sestup do an-
tinegativity: PŘI PoVŠECHNÉM JE S NIMI TAKE LISTÍ /A TAKÉ SKÁLY,
NEŽ SE PŘECE JENoM / oTEVRoU DOPoDRoBNA... Siln;/.jc obraz mr-
lencŮ ve spolubytí s l istírn a se skalami. To je velk1/ lundarncnt první části. otev.
Ťít se dopodrobna - to je už zá|oha pro zapletení do bytí.

Milcnci II
Všecko se najcdnou nabízí k zužitkováni, otevírá Se prostor i čas, jako by

isám vesmír nlizel jenon do scbc proto, aby rněli pro sebc plnou hlubinu bytí.
on je plny pŤemlouvání, že všecko je piipravcno do cla|šíhtr času A ŽE. NA
ZEMŘELE STRANĚ SLUNCE / JsoU MRAKY ČErruÍcÍ. Co SE JIM DÁ
ZALIJAK / UŽ DÁVNO PŘEDVÍDANÝ..

Ale ona z tol"toto pŤejíoího vesmíru začnc najcdnou unikat' neboť NACPÁ-
VAJÍC  SLAMNÍK SL IBY .  l ŽEZA\E  PŘ I JDE .  MYSLÍ  NA  LÁsKU ,  KTERÁ
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/ JE SAMA PROTI SoBĚ V JINÉM MUŽI. Milostny vesIrrír srozumění se za-
číná rozpadat, jde sám proti sobě.

Milcnci III
ocitujme si celé osntiverší:
,,UŽ podle jejich ch ze vidíš.
že se pohněval i .  Aniž
se od sebe vzda|ují, jsou stále
jinynt místern, kde láska
je tak osarně|á, ž,e to nevydrŽí.
Ano! Neboť diív neŽ smrtí
rnťrŽe b t bytí zničcno
jenorn láskou. . ' . .
Cel;/ triptych jc koncipován jako scvŤené drarna rozuzlené paradoxní ab-

surdní pointou. Dalo by se ňíci, že všecky tÍi cykly MilencŮ generují svoje vel-
ké téma ve tŤech Žánrovych polohách:

triptych ze sbírky Asklepiovi kohoutclje rnalé absurdní drama,
sedrnidíln1i cyklus ze sbírky Píedposlední je velk1i existenciální miniromán,
šestidíln1i cyklus se sbírky Sboherl2 je existenciálně exponovaná miniatura

s velkou cxistenciální pointou polarity ncnávisti a dětství.

Nad poezií,,pětatÍicátníkrj..

PETR  LYCKA

Pr()stor, jenž se otevíral generaci básník debutujících na sklonku šedesátych
a p<lčátkcm sedmdesátych let, začínal b,jlt z'áhy poznamcnáván ',normalizačnínri..
opatieními d sledně zasahujíoími všechny roviny l iterárníhcl Života. Ti autcli i,
kteŤí se vzhledem k času svého nástupu nedostali v době kulturního a politické-
ho uvolnění šedesát;ich let v rovině politické ani tvrlrčí do konÍliktu se socialis-
tickym reŽimem, tíebaŽe zpočátku v oíjciální sféŤe litcratury byli spíšc jen trpě-
ni, sc postupem doby stávali zvolna těrni, kdo sv1inr dílem pomohou pieklenout
oncn ,,krizov;í.. vyvoj české literatury pŤedcházejícího dcsetiletí a současně pŤi-
spčjí k zdání z'achování její Í.akticky pŤctrŽené vyvojové kontinuity. PrŮvoclním
.jeveIn této situace, ktcry však nemusel b t pouze d slcdkem plnění kultur.rru\ po-
IitickÓ objednávky, ale také pÍirozcnym vysledkem hlcdání literárního pro.jcvu
adckvátnílro Životní realitč a pocitrim let sedmdesátych' bylo odpoutávání o<l po-
ctiky šedesát1ich let. Té byla v oficiálních literárních kruzích vyčítána, s pŤihlÓd.
nutím k politick;im ''pokleskrim.. jejích tv rcri, zÍÍátaŽivého aktivního vztahu kc
skutečnosti, pňílišná zabstraktnělost či upadnutí do mctaÍyziky vyrisťující v de-
Íbrlrrování,,pŤirozeného.. básnického jazyka. Spo|ečn1i m i rysy poezie nastupuj í-
cí básnioké generace - posléze označované jako ,'pětatŤicátníci.. či gencrace
sedmdesátych let _ sc tak v prribělru hledání autonomního vyrazu staly odkltln
od artiÍlciálnosti a cxk|uzivity, polemika s l iterárností, v kontrastu k níŽ stálo risi.
lí o zcivilnění zasahující sloŽkujazykovou i tcmatickou. Součástí těchto snah by-
lo zkonkrétnění básnického prostoru,1cnŽ měl byt po pĚe<tchozích snov ch kra.
jinách vystavěn z míst rczonujících svou prozaičností sc čtcnáŤskou empirií' K té
se poczie měla navracet také zachyccnítn událostí veril ikovan ch jako autobio-
graíická v;ípověd', lbrmující básnické sbírky nezŤídka aŽ do podoby jakéhosi ly-
rického deníku. Poczie ,,pětati icátníkrj.. se dílem emancipovala od společensko-
po|itick;l ich skutečností, dílem jc akceptovala či od nich prozíravě odhlíŽcla
v s<lustÍedění na svět privátní a intimní. Místo disonantního tvárného cxpcr.i-
mcntu let šedesát ch navráti la se vyznanlnou částí k nezvalr;vské melodické li-
nii a avantgardní tradici v bec, a lzeííci, že tato tradicc sc v očích mnohych ,,pě-
tatŤicátníkr]..stala pokladnicí inspirace takŤka nevyčerpatclnou. Vcdle ní však poe-
tika někter ch tvrjrcrj gcnerace sedndesátlch let vykazujc stopy spŤízněnosti
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