
pÍedu hotovymi prefabrikáty pravdy, otrocky ilustrativními alegoriemi, morali-
tami stanoven1imi a určen1imi jednou pro vždy, amezi otevŤenymi dynamicky
pulzujícími světy, které prisobí svou sugestivitou a neriplností, vtahujíce čtená-
Ťe znovu do vzrušujícího prožitku četby'

Cas smíÍení

Vi|ém Závada: Na prah u;Živote díkv

I

i

|VA  MÁLKoVÁ

Pňíspěvek na dnešní konÍěrenci se vrací k závěrečné etapě Života a tvorby básní-
ka a člověkaVi|émaZávady. Sedmdesáté a osmdesáté roky, až do jeho smrti v ro.
ce 1982, znamenají skutečnosti, které jako by v sobě odráže|y protikladnost a roz-
poruplnost, tíhu a pochyby i pády' kter1im seZávada věnoval ve svych verších.

V roce 1970 vydává nakladatelství Československy spisovatel sbírku Na pra-
hu' , kÍerá se díky následujícím událostem - vstupu Viléma Závady do normali-
zovaného spisovatelského svazu, ocenění Státní cenou Klementa Gottwalda _

stává více politickou než literární událostí.' V článcích adorujících autora k je.
ho sedmdesátinám i pětasedmdesátinám je Závada vyvazován z vazeb mezige-
nerace (Holan, Ha|as)r a iazen do linie Neruda, Bezruč, Wolker. Závada se stá-
vá ,,velk;ím básníkem našeho socialistického dneška.., jenŽ ,,vidí šťastny lidsky
Život a budoucnost ne jako dar, kter1i pŤijde sám od sebe, ale jako v sledek cí-
levědomé společenské aktivity, společného dělného tisilí..o;je tím, kdo ,,dospívá
k tŤídnímu pohledu na svět..s, je ,,básníkem stále m1ad!m..6. opěvují jej ptázd.
n1/mi, falešn1/mi, patetick1imi frázemi.7

'  V Závada: Nu prahu, in: Básnické dílo 4. Čs. spisovate|, Praha 1912.
. V Rzounek píše: ,'Závada se sv:,7mi verši piidává k těm, kteŤí ve vypjaté situaci pomáhají životu na priílr no-

vého dne' Básníkovo ',na prahu..dostává svŮj nov;/ a konečn]/ smys|' zivot naší země, kter;/ stál na prahu zká-

zy, vrací se do správného iečistě. Krize je pŤekonána..._ ,,Své srdce vkovat v bránu prajasu (Piíspěvek ke ge.

rrezi poezie Vi|éma Závady),'' Litertírní měsíčník l980' č. 5' s. 47
. V/jímku nacházíme ve studii Muie Mravcové,,BáseĎ a život.., ČtentÍž L915, č.5, s. l66 l68' kdyje naopak

tvorba všech tčí autorŮ prostŤednictvím Závady charakterizována: ,,stejně jako on zaznamenávají s pŤecitlivě.

Iou vnímavostí tragické aspekty doby.. (s' l66).
. I. Skála: ,,Pětašedesátiny narodního urnělce Vi|éma Závady,,,Tvorbu l970' č. 20' s. l0.
5 D' Pajurek: ,,Jubileum tvrirce Panychidy.., NovtÍ svoborla 22' 5. |970.
.' L. Budagogova: ,,Básnicky profiI Viléma Závady,,, Liter rní něsíčník' I97 4' č. 4, s' 9|_92.
' Václav Hons píše v souboru otevŤen)'ch dopisri k Závadov;/nr pětasedmdesátinám: ,,Ctěn a milován svym nd-

rodem, laskán mateňštinou, která ve Vás nalezIa svrchovan1/ vlrz a spanilou podobu, násIedován tiše a bojác-

ně těrni mladšími,jejichž klop:itavy veršje nesměle a pIn obdivu nak|oněn nad Ťečištěm Vašeho díIa...-,,Mys-

|ím-|i na básníka... Lilcrtírní něsíčník l980. č. .5' s' 42.
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Básnické dílo dovršuje Y1|émZávada sbírkou Zivote díky, v roce 1971, pa-
desát let od vydání své básnické prvotiny' Vítězs|av Rzounek' kdyŽ touto sbír.
kou uzavírá stať o genezi autorovy poezie, píše: ,,Vilém Závada, kter;/ vyšel
z proletáŤské tŤídy' je básníkem cesty čcského lidu k socialistickému vědomí
a po nastolení dělnické moci je básníkem formování jeho socialistického cha-
rakteru...9 Známe-|j znění sbírky, je disparátnost právě vysloveného zňejmá. Sle-
dujeme situaci, která se zdábyÍ pro sedmé a osmé desetiletí dvacátého sto|etí
v české literatuŤe rnimo jinlch plíznačná apÍízračná. Jako by skutečnost (lidé,
tvorba - činnost) a hodnota (mravní, estetická) ztrati|y své opodstatnění. Jako
by trva|a jenom lživá virtuá|ní realita, která rozkládá, kopíruje, znehodnocuje
a padě1á skutečnost.

Mezi kleštěmi vnitiního světa, kde se usiluje o poctivost a čistotu, a vnější
falziÍikující realitou se ocitl také Vilém Závada. Nechme nyní stranou pokus
o hodnoceníjeho nejednoznačn ch čin , vystoupení, Íungování v organizacích
ve sledovaném období. Domníváme se, Že osobní svědectví a charakteristiky,
které dávají podněty k zamyšlení i dostatek ',stop.. k archivními dohledání
a věcné argumentaci o konkrétních událostech, v nichž vystupoval podivu hod-
ny introvert Yi|ém Závada, už podali Antonín Brousek'.,, ale zvláště BedŤich
Fučík' ' .

Pokusme se nyní bez politizujících ambicí pňečíst dvě sbírky, jimiŽYilémZá-
vada korunova|, platí-li ono finis coronat opus, Svou ptivodní básnickou tvorbu'

Sbírka Na prahuje rámována básněmi S fanfdrami pLače a Ncl prclhu země,
pňedznamenávajícími témata, která budou zachycovat bytí od zrození ke smrti.
Celková kompozice není dělena na oddíly, pŤesto tvoŤí několik celkťr'', které do-
dávají sbírce nepravideln1i, pŤeryvan;i rytmus. Celky obsahující vŽdy jen dvě
básně pŤinášejí sbírce v1íznamové pŤedznamenání následující části.'r Dojem ryt.

Y. Záv at]a: Živ o t e tl í la'. 2. v y dáni, Čs. spi sovatel, Praha l 978'

V  Rzounek.  c .  d . ,  s . ,17 .

A' Brousek: ',Básník českého chrakteru?.., in: Pot]Ťeztí,-tíní větve. Torst' Praha l999' s. 307_325.

B' Fučík: ',Melancholie milenec aneb Zivot ve dví..' ln: ČÍrntícten z'ustrvení- Melantrich, Praha l992,

s.259-286.

Jednotlivé celky jsou odděIeny nejen bílou stráIrkou, a]e i v obsahu tvočí ',sh|uky.. básní. Budeme-li vyjadio.

vat vnitŤní rytmus sbíIky, pak mrižeme jako klíč zvolit počet básní v celku' a pak by struktura vypadala:

2 - 7 _ 2 - 4 _ 4 _ 2 _ l ' o charakteru,'dvoubísi1ov1ích.. se ještě budeme Zmiřovat.

Pos|ední takb koncipovaná část (s básněmi Čcrn! vz'utlu a Ztíchrunn'í ž'abíík) p sobí pii srovnání s pňedchá.

zejícími dvoubásřov;Ími ceIky rnnohom|uvně a jako by pouze rozmělřovala a opakova|a v;lše vyslovené. SIe.

dujeme-li však, jak se v obou básních proměřují subjekty' já nahrazují on a my' pak se subjekt mění v oslo.

vované ty, ie zÍe1mé. Že je to poslední pokus o zobecnění individuá|ní zkušenosti, že se básník pokouší na|é-

havěii sdělit své osobní poznání.

mické disproporce (ta v tomto pŤípadě souvisí také s disharmonií) dodávají sbír-
ce nenadálé pĚechody pravidelně r movan ch veršrj k verš m volnjm, k proza-
izujícim pasážim'

Naléhavost a osudovost sbírky je vyslovena hned na počátku. Básné S fanfti-
rami pldče a odliv jsou otevňenou, upŤímnou a sebekritickou metaforou osudu
jedince vklíněného do dramatick;/ch událostí dvacátého Století, které spolupro-
Živa|,Y nich vnímáme jako jeden z dominujících motiv pláče. V kontextu celé
sbírky jej pak mrižeme vykládat v několika vfznamech. Pláč je vyrazem bez-
brannosti. Pláč očisťuje. Pláč uvolřuje a posiluje. Pláč zristává navždy právem
privatissima. Pláč však neurčuje sbírku pouze v její tematické rovině, prostupu-
je i do oblastj Žánrové. Pláč se stává planktem, Žalmem.la

V této souvislosti uŽ je nezbytné, abychom si pŤipomenu|iZávadovu činnost
pŤekladate|skou' Vztahovat básnickou sbírku Na prahuk piedcházejícímu tv r-
čímu vzepětí' k pŤekladu Knihy JÓbovy's, na které Se Spolu se ZáVadou podílel
Stanislav Segert, není nijak originá|ní. Yazbu Závadovy deváté sbírky s biblic-
kym textem najdeme uŽ v Dostálově kritice zroku |971'o, Radko Pytlík ji pÍi.
pomíná ve své studii zroku |9J5|7, kdeje básníkova Situace vykládánajako ana-
logická k situaci JÓba.

Všechno tomu nasvědčuje i v naší analyze a interpretaci' JÓbovo jméno Se ,,od-
vozuje od hebrejského koiene -j-b - b)'t nepňítelem, Zneprátelit si' Ójéb - nepŤítel.
JÓb je spíše ten, kdo je napaden' než ten' kdo někoho napadá..I.; ,,(...) v1imluvné
jméno znamená ohrožen;f' (...) jde o tvar trpného rodu, kter)' musíme do češtiny
opsat asi jako ,obklopeny nepŤátelstvím....'9 A v Závadov,lch verších čteme:

Radko Pytlík uŽ v souvislosti se Závadovou prvotinou píše: ,,Tragismu a hočkému pcsimisrlu jeho obrazŮ, jenž

pranrení z ceIkové deziluze, je bližší litanická intonace jeremiád a biblickych žalmrl.._,,Vilém Závada',, Ces.

kti l itarnuru ]975' č. 5. s' 415.

Knihu J bol,a. PŤe|ožiIi Vi|ém Závada a Stanislav Segert. Čs. spisovatel. l,rrlra l968'

',Piek|adate| a lyrik se tentokr1rt zÍejně sešli vjedné osobnosti k dilu hluboce bytostnénu. Nejde o ,v|iv.' spí-

še o shodu dozrálého vnitiního ustrojení s rrronumentá|ním, osobně proŽit;/m dílem.._ V Dostá|: ,,.. 'horečka

duše zanícené zdravírn..... ' Tvorba |9,7 |, č. 20' s. l l.

,,Básník, nesoucí v sobě' jako bib|ick! Job, bolest a utrpení Iidstva, vykupuje svou víru v Život tvorbou. jcŽ.je

naplněna touhou po tvŮrčích kontaktech s ostatními Ii<lmi.._ R' Pyt|ík' c. d., s. 423.

M' Balabán: ,,Hospodinovy odpovědi JÓbovi.., Qlravodaj SKZ200l, č.43, s. l0 l4'

J. He|ler: , 'JÓb _ tatemství utrpení..' Z/,rutvoduj SKŽ200|' č.43, s. l5_l7. Mi]an Ba|abán ve v;/k|adechjména

pokračuje dále: ,,Ajjrib V Koránu zahrnuje arabskou slovní hŤíčku s avváb _ ,ten, kdo se obrací k Bohu.' Ne-

s tažen]í tvar jména(nenítovšakZce la j i s té) jeA j ja -abu,coŽznamená,Kde je tv r i jo tec? . . .M.Ba|abán 'c .d ' '

s' l l. Pokud bychorl pokračova|i ve v1/kladu i Z tohoto hlediska, pak bychom se ocitl i v ohnisku dalšího v!.

razného tématu a osobního traumatu básníka - Ztráty otce v první světové válce. Koncentrace zápasu za |id.

skou d stojnost s prvotním a trval]Ím existenciálním vykoÍeněním by pak ještě silněji zatíži|a už tak neunesi-

telnou situaci.
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BásnickÓ dílo dovršuje Yllém Závada sbírkou Živote díky, v roce |977, pa-
desát let od vydání své básnické prvotiny. Vítězslav Rzounek, kdyŽ touto sbír-
kou uzavírá stať o genezi autorovy poezie, píše: ',Vi|em Závada, kter1Í vyšel
z prolctáŤské tÍídy' je básníkern cesty čcského li<Ju k socialistickému vědomí
a po nastolcní dělnické moci je básníkem formování jeho socialistického cha-
rakteru...., Znáne-li znění sbírky, jc disparátnost právě vysloveného zňejmá. Sle-
dujeme situaci, která se zdáblt pro scdmé a osmé desctiletí dvacátého století
v české literatuňe mimo jin ch pííznačná a pÍízračná, Jako by skutečnost (lidc,
tvorba * činnost) a hodnota (rnravní, estetická) zIraLl|y své opodstatnční. Jako
by trvala jcnorn lŽivá virtuální rcalita, která rozkládá. kopíruje, Znehodnocu.jc
a padělá skutečnost.

Mezi kleštěmi vnitiního světa, kde se usiluje o poctivost a čistotu, a vnější
|alzi1ikující rca|itou se ocitl také Vi|ém Závada. Nechme nyní stranou pokus
o hodnoceníjeho nc.jednoznačn)ich čin , vystoupcní, fungování v organizacích
ve sledovaném období. Domníváme se, Že osobní svědcctví a charakteristiky,
které dávají podněty k zanryšlení i dostatek ,,stop.. k archivnínli dohledání
a věcné argulnentaci o konkrétních událostech, v nichž vystupova| podivu lrod-
ny introvert Y1|ém Závada, uŽ podali Antonín Brousek|(,, ale zvláště Beclňich
Fučík' ' .

Pokusme sc nyní bez politizujících ambicí pňečíst dvě sbírky, jímiŽYilémZá-
vada korunoval, platí-l i ono finis coronat opus' SVou ptivildní básnickou tvorbu.

Sbírka Na prtthu je rámována básněmi S fanftÍratni pláče a Na prahu země,
pŤedznarnenáva.jícími témata, která budou zachycovat bytí od zrození ke smrti,
Celková kornpozice není dělena na oddí|y, pŤesto tvoŤí nčkolik celkri.,, které do-
dávají sbírcc nepravideln , pŤcr1ivany rytmus. Celky obsahu.jící vŽdy jen dvě
básně pŤinášcjí sbírcc vyznanlovÓ pŤedznamenání nás|cdující části.lr Dojcnl ryt-

: . : .V Z i \aJ r :  Z iwtc . l i /o '  2 '  vydrn i .  Čs sp i s . ' v r l c | .  P ruha |978 '
o  V  Rzounek,  c .  t l . ,  s . .17 .

l ]', A' Brousek: '.I]ásník českého chrakteru?.., it l: Pot]Ťcztít, ní yětvr:' ' lbrst' Praha 1999' s. 307-32.5.
' B' Fučík: .,Mc|ancholie milenec ancb Život ve dví..' ln: Čtrntfutanl ?usÍuy(ilí' Melantrich' Praha l992,

s .  259-286.
. Jerlnotlivé cclky jsou oriděIcny ne.jen bíIou slríurkou. a|e i v obsahu tvoií .,shiuky.. birsní. Budenre-li vyjadÍo.

vat vnitÍní rytnus sbírky, pak m ženle jako klíč zvolit počet básní v celku. a pak by struktura vypac|ala:

2 '  7 '  2 '  4  -  1 '  2  _  l '  o  charakteru  . 'dvoubásĎov1/ch . .  se  ještě  budeme znt iĎova l .
. Pos|ední takto ktlncipovaná část (s bísněmi Čcrnl. y:adu a ZtichrunnÝ ž'cbíík) pťIsobí pii srovnání s piedchí-

zejícínli dvoubásřovynri ceIky nrnohontIuvnč a jako by pouze rozměliíovala a opakovala v1yše vysIovené. Sle-

dujenle.|i však,.jak se v obou básních pronrčĎují subjekty, já nahrazují on a rny, pak se subjekt rnění v oslo-

vované ly,.jc zÍejrné' že je to poslední pokus o zobecnění individuáIní zkuŠenosti, že se básník pokouší nalé-

havěji sdělit své osobní poznání.

nrické disproporce (ta v tomto pŤípadě souvisí také s clisharnronií) dodírvají sbír-
ce ncnadá|é pňechody pravidelně r1imovan5ích veršŮ k verš m vo|rryrn, k proza.
izujícím pasáŽím.

Naléhavost a osudovost sbírky je vys|ovena hned na počátku. Básné S fanfá-
rani pldče a odliv jsou otevĚenou. upŤímnou a sebekritickou metaÍbrou osudu
jedince vklíněného do dramatickych udátostí dvacátého století, které spolupro-
Žíval. Y nich vnímáme jako jeden z dominujících motiv pláče. V kontextu celé
sbírky jej pak m Žemc vykládat v několika vyznanrech. Pláč je vyrazen bez'-
brannosti. Pláč očisťujc. P|áč uvolřuje a posiluje. Pláč z stává navžcly pr/lvem
privatissima. Pláč však neurčujc sbírku pouze v jcjí ternatické rovině, pr()stupu-
je i do oblasti Žánrové. Pláč se stává planktem, žalmem.l]

V této souvis|osti uŽje nczbytné, abychonl si pŤipomenuli Závadovu činnost
pÍekladatelskou. Vztahovat básnickou sbírku Nrr prahu k pŤedcháze.|ícímu tvťlr-
čímu vzepčtí, k pŤekladu Knihy JÓbovy|5, na kterÓ se spolu se Závadou podílel
Stanislav Segert, není nijak originální' YazbuZávadovy deváté sbírky s biblic-
k m textem najdeme uŽ v Dostálově kritice zroku |9J l 'o, Radko Pytlík ji pŤi.
pomíná ve své studii zroku |9J5|1, kdcje básníkova situacc vykládánajako ana-
Iogická k situaci JÓba'

Všeclrno tomu nasvědčuje i v naší ana|yze a interpretaci. JÓbovo jméno se,'od-
vozuje od hebrqského koiene -j-b - b)it nepŤítelcm, znepÍátelit si, Ójéb _ ncpŤítcl.
Job.jc spíše ten, kdo je napaden, než ten, kdo někoho napadá..ls; ,,(...) vynrluvné
jnréno znanrená ohrožen;f, (...) jde o tvar trpného ro<lu, ktery musímc do češtiny
opsat asi"iako ,obklopeny ncpŤátelstvím....'.,A v Zítvadovych verších čtemc:

Raclko PytIík už v souvisIosli se Ziivadovou prvolinou píšc: ',Tragismu r hoikému pesinristrtu jebil obrazťr,.ienž
pralrlcní z ce|kové deziluze'.je b]iŽší Iitanická inlonace iercnliíld a biblick1ich ža|mrj'. - ,.VjIénr ZiÍvacla... Čcs-

kí  |í ta rutut t t  l97 .5 ,  č '  5 .  s .415.

Knihu J lnyu' PieIoŽil i Vilénr Ziivatl ir a Stanislar' Segert' Čs' spisovate|. Praha | 968'

..PickIaclatc| a lyrik se tentokrát zicjnrč scš|i v.jcdné osobnosti k dílu hIuboce bytostnénlU' Nejde o ,vIiv.. spí-

še o shodu dozrálého vnitčního ustrojcní s nlonun]entá|nínl, osobnč prožit]Ín] dí|em.._ V Dostil|: ., '. 'horečka

dušc zanícené zdravínl' '... ' Tt,orbu |97 | , č. 20. s. l | '

. 'BÍtsník, nesoucí v sobě, jako bib|icky Job' bolest a utrpenÍ lidstva, vykupujc svou víru v život tvorbtlu, .icŽ -jc
nap|nčna touhou po tvr)rčích kontaktcch S ostatnimi l idmi.. _ R. I>yt|ík. c. d.. s. 423'

M. Ba|abín: ,,Hospodinovy odpovčdi J bovi.., Zpruvoduj SKZ200|. č' 43. s. l0_l4.

J. HeIlcr: ..JÓb tajemství utrpení... 7'pruvuluj SKZ2ffiI, č'.13' s. l.5-|7' Miian Balabárl ve vlkladcch jrnéna

pokraču.je dá|e: ..Ajjrib v Korlinu zahrnuje arabskou s|ovní hiíčku s avváb. 'ten' kdo se obrací k Boltu., Nc-

staženy tvarjména (není to však zcc|ajisté)je Ajja.abu, což znanlcná 'Kdeje tvrij otec?... M' Ba|abán. c. d'.

s. I | ' Pokud bychom pokračovali vc v;/kladu i Z tohoto h|ediska. pak bychom se ocit|i v ohnisku rlalšího v/-

razného lématu a osobního traumatu básníka - ztráty otce v první světové ví|ce' Koncentrircc ziipasu za l id-

skou dtistojnost s prvotníÍn a trva|]íln cxistenciá|ním vykoŤeněnírrt by pak ještě siIněji zatíŽila už tak neunesi-

telnou situaci.

Ú4 t75



A kolern chodí lidÓ slepí a hluší
na clbě oči a na obč uši
a l e i s r d o e m a d u š í
a bcz touhy a citu.jak cunuši
a nikdo nevidí a netuší

Ruší mé spojerrí a pŤetrhají osudy
PŤcncsou na Ině s l i l rost i  a ncInoc i
Nasadí sv rcluby a navazují ťrponky

(báscťt odliv, s. l09)

(báscii od1lu' s. l l0)

Jirn Heller pŤi vykladu tématu starozákonní skladby Ťíká: ,,JÓbova postava je l i-
terárně teologická stylizace hlubok;./ch duševníclr zkušcností na samém pome-
zí žiyota.( (zdŮraznila l. M'). A bíiseř 1ťa vrcholtt /et obsahuje následující os-
rl iverší:

Tak stojím na prahu. neboťjsem po večeŤi,
tak stojínr na prahu, ncboťjscm na konci,
tak stojírn na konci, tak stojínl na prahu
veliké noci. v které se bl11iská,
a nebe se chvěje mrazenínr světla
a mě v ní nraz'í nesrnírná tíseii,
zkost rni l isuje srdce

a v tě]e podvazuje Žíly.
( s .  I  l 8 )

Slyšínre silné, rozlroclné, nezlomené Já. Vzepjalo se k vyznání, které je pokálím
i vášnivou obhajobou;je pŤeclsmrtnynr zápasem o SpáSu a naději, tňebajen pŤed
sebou samyni. Dvojí anaÍbrické opakování verše ,,Tak stojírn na prahu.. umoc-
rrčrrÓ jelro epanostroÍiokou polol-rou ve tŤetím verši vzbuzuje clojem pŤikování aŽ
zkamenění. Děje se tak u subjektu, kter je cl-rarakierizovateln1í pohybem' kdy
chťrze zaručuje návrat k rytmu Života, stává se prostŤeclkem harmonizace, vede

, 'k  oázám t icha. .(s '  l  l  l ) .
Vezmeme.lí v rivahu' Že závér prvních šesti poloverš ve sledovaném rlryv-

ku zní ,,na prahu' na prahu' na konci.. a ,'po večeŤi, na konci' na prahu.., je nut-
né se zastavit u zdŮrazněné večeŤe. Její motiv obsadil ve verši pozici, která
měla patŤit' pro zd raznění absolutního Sevrení v hraniční situaci, vyrazu na

t ] 6

konci. VečeŤe v sobě tedy obsahuje stejnÓ rozhraní. Je aktenr posleclní večeňo.
Jen není určitelné, zda ustrnutí postihlo toho' kdo zradil, či toho' kclo jc zra-
zován.

Závada opakuje situaci absolutního sevŤeníjinak v následujícím závěrečném
pětiverší básně: ,,rychl1irni kroky..(tady už se Znovu vrací dynamika chrizel, alc
patňí tomu, co pÍichází) ,,se pňiblížil večer' / trna stottpá od země' tma padá z ne-
be' / valí sc z vychodu i západu, / staví vysokou černou zeď l amě v ní uzaví-
rá..(báseii Navrcholu Let,s. I l8). Verše ze sbírky Na prahujsou metaÍbrick m
rozvcdenírt"t dvcrjverší, které Závada použil pŤi pŤekladu Knilt|, JÓbovy:

El:o mi zahradil cestu' takže nenrohu jít'
a na pěšinu nri rozprostŤel tmu.

(X lX ,  8 ,  s . 47 )

MetaÍbra použitá ve sbírce Na praltu se stává.jinotajem. PŤírodní prinoip je ztle
synekdochou boha.t'

Citovaná pasáž pokračuje v Knize Jrjbově r'erši: ',Svlékl ze mne čest' / s hla-
vy strhl korunu. / Podkopal mč ze všech stran, takŽe musínr jít, / mou naději vy.
vráti l jako strtlm.. (XIX. 9' I0' s. 47). Vyadiují piesně vych<lzí pozici subjektu
i pro sbírku Na prahu. okarnŽik prsz'nání, prozŤení, poclropení mezní a neopa-
kovatelnc situace. Navozuje vědorní zouťalého konce, v něrnŽ pňíliš neprosvitá
naděje na pocl-ropení.

JÓb vydával ve svém dramatu svědectví o sobě, aby dokázal. Že je bez hon-
ny, pÍím1 a Žc sc vždy vystŤíhal zlého. Zr]stával, ač navštíven pŤáteli, ve svén't
zápase sám, opuštěn1i, jen sc svou bolcstí.r: JÓbovcl utrpení shodně s utrpením
' jii,. sbírky Na prahu je však rrezastupitc|ni,. Zbyvá pokusit se vyslovit všechrru
bolest. Zb vá na|ézt a popsat okarnŽiky, které pŤes všechno zouÍalství povedou
k uznání,'3 že ,já,,bylo spravcdliv . Tak se nejen básnické ,já..vydává na ces-
tu, pěší pouť, aby ospravedlnil<l sebe sama.

El - starobylyi semitskl/ vyraz pro Boha.

odvahu vyclat se pňi anal;Íze díla Viléma Závady i tínrto snrěrcm nri dodává citovaná esej B' Fučíka ze Črr-

il(í(:|aru ?0st0\,eilí. ona umožIiruje s další dinrenzí, porozunlěnínl číst a interpretovat sbírku Nrt 2rall l.

'.Já uŽ nenohu dál a nenlohu Iéž Zpět' l A vlastně nevím, kam jserlt to mčI jet. / Vlét ptáčCk rlo klece a už z ní

nevyJetí' / Splet| si cestu vččn]l cestoYatel' / JezdiI si a létal ccly Život sám. / Nikdc nemě| st1rní, nikrle neby|

tlonra. / Až jednou zatoužil schoulit se v koutečku / a zb|outli l v t-rzké slepé u]ici... (BíseĎ V ptlhrunít\ttí s|tttti-

c i ,  s .  1 2 3 . )

Pii v]fk|adcch sporu tnezi JÓbcm. Bollcm a bližnírli zaznívá věta: ..Je proto nutno rozumčt lextu tak. že J b

Íouží po uzn1tní své spravedlnosti Bohem i Iidrni..-.StttrÝ ztÍkon' Piek|ad s v;Íkladenr' Svazek 8' ' 'JÓb..' Kalich.

l ) .aha 1981.  š '  150.
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A kolem chodí lidé slepí a hluší
na obě oči a na obě uši
a l e i s rdcemaduší
a bez touhy a citu jak eunuši
a nikdo nevidí a netuší

(báse odliv' s. l09)

Ruší mé spojení a pŤetrhají osudy
PŤenesou na mě starosti a nemoci
Nasadí své rouby a navazují riponky

(báse odliv, s. 1 10)

Jan Heller pŤi vlkladu tématu starozákonní skladby Ťíká: ,,JÓbova postava je li.
terárně teologická sty|izace hluboklch duševních zkušeností na samém pome-
zí života,, (zdriraznila I. M.)' A báseii Na vrcholu /et obsahuje následující os-
miverší:

Tak stojím na prahu' neboťjsem po večeŤi,
tak stojím na prahu' neboťjsem na konci,
tak stojím na konci, tak stojím na prahu
veliké noci, v které se blfská,
a nebe se chvěje mrazením světla
a mě v ní mrazi nesmírná tíseř,
rizkost mi lisuje srdce
a v těle podvazuje žíly.

( s .  1  18 )

Slyšíme silné, rozhodné, nezlomené Já. Vzepjalo se k vyznání, které je pokáním
i vášnivou obhajobou; je pŤedsmrtn;i m zápasem o spásu a naději, tŤebajen pŤed
sebou samfm. Dvojí anaÍbrické opakování verše ,,Tak stojím na prahu..umoc-
něréjeho epanostroÍickou po|ohou ve tŤetím verši vzbuzuje dojem pŤikování aŽ
zkamenění. Děje se tak u subjektu, kter je charakterizovatelny pohybem, kdy
ch)ze zaručuje návrat k rytmu Žtvota, stává se prostĚe<lkem harmonizace, vede

,,koázám ticha.. (s. 111)'
Vezmeme-li v rivahu, Že závér prvních šesti poloveršrj ve sledovaném ryv-

ku zní ,,na prahu, na prahu' na konci.. a ',po večeŤi, na konci, na prahu.., je nut-
né se zastavit u zd razněné večeÍe. Její motiv obsadil ve verši pozici, která
mčla patŤit, pro zdťrraznění absolutního sevĚení v hraniční situaci' vyrazu na
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konci. VečeŤe v sobě tedy obsahuje stejné rozhraní. Je aktem pos|ední večeňe.
Jen není určitelné, zda ustrnutí postihlo toho, kdo zradil, či toho, kdo 1e zra-
zován,

Závada opakuje situaci absolutního sevŤeníjinak v následujícím závěrečném
pětiverší básně: ,,rychl mi kroky..(tady už se Znovu vrací dynamika chrize!, ale
patŤí tomu, co pňichází) ,,se pŤiblížil večer, / tma stoupá od země, tma padá z ne-
be, l valí se z vlchodu i západu, / staví vysokou černou zeď / amě v ní uzaví.
rá.. (báseĎ Na vrcholu let, s. 1l8)' Verše ze sbírky Na prahujsou metafbrick m
rozvedením dvojverší, kteréZávada pouŽil pŤi pŤekladu Knihy JÓbovy:

E1,0 mi zahradil cestu, takže nemohu jít,
a na pěšinu mi rozprostŤel tmu.

(X IX ,8 ,  s . 47 )

Metaťora použitá ve sbírce Na prahu se stává jinotajem. PŤírodní princip je zde
synekdochou boha.t'

Citovaná pasáž pokračuje v Knize tÓbově verši: ,,Svlékl ze mne čest, / s hla-
vy strhl korunu. / Podkopal mě ze všech stran, takŽe musím jít, / mou naději vy-
Vrátil jako strom.. (XIX' 9' l0' s. 47). VyjadŤují pŤesně v,jchozi pozici subjektu
i pro sbírku Na pruhu' okamŽik poznáni, prozŤení, pochopení mezní a neopa-
kovate|né situace. Navozuje vědomí zouÍ.alého konce, v němž pňíliš neprosvitá
naděje na pochopení.

JÓb vydával ve svém dramatu svědectví o sobě, aby dokázal, Že je bez hon.
ny, pŤímy a že se vŽdy vystŤíhal zlého. Zťrstával, ač navštíven pŤáteli' ve svém
zápase sám, opuštěn1i, jen se svou bolestí.22 JÓbovo utrpení shodně s utrpením

,já.. sbírky Ncl prahu je však nezastupite|né. Zbyvá pokusit se vyslovit všechnu
bolest' Zb1ivá na|ézt a popsat okarnžiky, které pŤes všechno zoufa|ství povedou
k uznání'2] že ,já.,bylo spravedlivé. Tak se nejen básnické ,já,, vydává na ces-
tu, pěší pouť, aby ospravedlnilo sebe sama.

El _ stuobyl;í semitsk)Í v:Íraz pro Boha.

odvahu vyrlat se pŤi anal1/ze díla Viléma Závady i tímto směrem mi dodává citovaná esej B. Pučíka ze Čtr-

ntíctera zastuyení. ona umožřuje s další dimenzí, porozuměním číst a interpretovat sbírkl Nl prahu,

,,Já uŽ nemohu dál a nemohu ÍéŽ zpět. l A vlastně nevím, kam jsem to měl jet' / vlét ptáček do klece a už z ní

nevyletí' / Spletl si cestu věčn/ CesfoYatel. / Jezdil si a létal cely život sám. / Nikde nemě| stání, nikde nebyl

dorna. / Až jednou zatouži| schoulit se v koutečku / a zbloudiI v zké slepé ulici... (Báseř V pohrutniční stnni-

c i ,  s .  123. )

Pii v1/kladech sporu nlezi JÓbem, Bohem a bližními zaznivá yěÍa..,,Je proto nutno rozumět textu tak, že J b

touží po uznání své spravedlnosti Bohem i l idmi..-.Stari z'(íkon. Pieklad s v]7kladeln. Svazek 8. ',JÓb... Ka|ich'

P ra}a  l98 l .  š .  l50 .
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otlačen a otlučen, pomačkán a ušpiněn,
napolo v dÍímotách a napril probuzen,
aŽ na smrt unaven a dávno pÍeŽit!
zvedám se z mrákoty, rozmílán v žernovu
svítajícího dne, kter1i mě rozdrtí.

Slepě a po pudu se dotykám svych ran'
všech operačních šv , j izev a zlomenin,
políčk hanby, krvavlch spálenin,
sekerou pŤeťat1/ch, z kúže sedŤen1ich koňenri'
aŽ ve tmě nahmatánr obnažen lom duše.
( .  . . 1

(báse V pohraniční stanici,s. l 2 l )

VytvoŤíme-li si u sbírky Na prahu pŤehled jejich motivtj a pokoušíme-li se o v5Í-
čet určujících témat, nenalézáme, v kontextu tvorby Vilénra Závady, nic pňe-
kvapivého. Vrací se k obrazťrm rodného ostravska, citacemi odkazuje k tvorbě
Petra Bezruče, zobrazuje lidské srdce mezi vírou a beznadějí, krajinu v žáru |é-
taazráni, okamžiky k|idu a ticha, pňevádí krajinnou scenerii na l idské nitro, hle-
dá opory pro vyjádňení vnitňní jednolitosti a celistvosti ,já.. i č|ověka obecně,
sleduje krajinu, člověka i lidstvo v situaci krajního ohroŽení, Znovu a naléhavě
sdě|uje bolestn1i proŽitek války. Ve sbírce Na prahu se snad objevují ve vypja-
tějším kontrapunktu' Mají hodnotu svědectví. Jsou opakovány s větší na|éha-
vostí a ripěn|ivou toulrou, aby byly správně pochopeny, aby ukáza|y jak vnitŤní
sí|u a nezlomnost, tak utrpení.

Závadovo utrpení je pozemské. Chťrze se stává vyrovnávajícím pohybem.
Slunce a pŤíroda trvale získávají transcendující hodnotu. Je zŤejmé, Že básní-
ka oslovuje vše, co se pozvedá' vztyčuje' klíči,vzpíná, ono Vertiká|ní..o S tírn
souvisí také další moŽn]i v1iklad: zÍoLožnit potŤebu směňovat vzh ru s du-
chovní dimenzí, která chce ve v!šinách na|ézat svou oporu' ztotoŽřovat ji
s Bohern.

Jak chlapec jsem chodil pod baldachlnem nebe
a dodnes chodím na pouť zajedním obrazem
a v sobě iednu korouhev nosírn

.. ,,Nebe žlutav;/m okem hypnotizuje zenl l a ta se v transu vzpíná horami i vodanri / Stoupá po riponcích révy

i po žebiíčku polním / a z trávy posečené na lukách se zvedá v něnli..(báseř.l/rlvno.rt lr 'td' s' 1.55)'
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Vlaje z ní slunce s bí|1/mi paprsky mečri
a štědŤe rozevŤenou dlaní rozsévače

Z nesmírné v1/še h|edí na Život a na Smrt
Zda|ekai zblízka dává nám své požehnání

V záŤívém tňpytu sváÍí nebesa i moňe
Rozpadlé skály mění v majestát hor

V pŤcludném zrcadlcní na vrcholu léta
spájí paláce v ní s terasarni oblak
staiecky svrasklé balvany s nahou pletí vod

( . . .  )
(báseŤt Pod sluncem, s. l53)

Sledujeme-li Závadovu básnickou cestu dá|e' pak je zŤejmé' Že pos|ední sbírka
Živote díkl, je vyrazem toho' co BedŤich Fučík nazyvá ',niterné volání po kou-
síčku dobra,,]'. Jako by básník po chvílích nejhlubšího zoufalství vykročil k na-
ději ' Nic z pŤedchozího není Zapomenuto'26 jen jsou ke slovu pŤizvána témata,
která tvoŤila a tvoŤí i v exteriéru existence oporu.

Básník se soustŤeduje na prožitky a požitky, které mriŽe člověk na zemi, me-
zi nebern a zemí prožívat' Vrací se k okamžikrjm štěstí, které prostÍedkuje pŤí-
roda. V analogiích s pňírodními ději ' pŤíběhy b|iŽícimi se bajkám či exempl m,
pŤiponrínkou biblickych osu<lri vyslovuje rivahy o pŤirozenosti ' idělŮ. V gnÓ.
mách (srovnej báse Kaleidoskop), v pointě puškinského sonetu (báse Tráva
na trosk cll) Se Znovu pokouší zobecnit svá pozorování člověka, l idského poko-
lení, s nírnŽ sdílel své pozemské bytí.]' Jeho existence jako by (v souladu s vě-
kem) nalezla vnitŤní smír a vědomě vykročila ke klidu.

. .  B .  F .učík '  c .  d . ,  s .216.

.n Srovnej: , 'Šťasten Že chodím dychárn p|uji / jdu na každou cestu jako na pouť / Našlapuji na zenr oběma no.

hama / A v cluši se narlnáším oběma kŤídly.. (sbírka Nl pruhu, básci S .fun|tírani pkiče, s. |06.), ' 'Usebrán /

a sánt v sobě stlačen / s krvav]Ími kÍíd|y / vznáším se ve sv1ich vnitiních nebesích..(sbírka Zívotc r1íl!r', báseĎ

Nadělní yílct, s' I4).
. ' J 'Svobor lapíše: , .Neustá Iesevracíkzák la r lnímskutečnostem'k terétvo iíŽ ivotkaŽdéhočlověka. jehonyšle .

ní se zak|ádá na pŤirozen1ich antinomiích, jako je život a smrl. láska a nenávist, svět|o a tma. práZdnota a pl-

nosl. štěslí a zouÍ.a|ství atd' Svou zákIadní nlelodou pak Závada nejednou piiponrene myšlení star]/ch ieckÝch

tllozo{i1' konkrétně Herakleita?..' ',Básníkovo dovršení cest.., in: Va stoptích /r,orĎr: Profi l, ostrava l986,

s .  9 1 .
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otlačen a otlučen, pomačkán a ušpiněn,
napolo v dŤímotách a nap l probuzen,
aŽ na smrt unaven a dávno pÍežit!
zvedám se z mrákoty, rozmi|án v Žernovu
Svítajícího dne, kter;Í mě rozdrtí.

Slepě a po pudu se dot1ikám svlch ran,
všech operačních švri, jizev a zlomenin,
políčk hanby, krvav ch spálenin,
sekerou pfeťatych, zk že sedňenych koňen ,
aŽ ve tmě nahmatám obnaŽen lom duše.
( .  . . )

(báseťl V pohraniční stanici, s. 121)

VytvoÍíme-li si u sbírky Na prahu pŤehled jejich motivli a pokoušíme-|i se o vy-
čet určujících témat, nenalézáme, v kontextu tvorby Viléma Závady, nic pŤe-
kvapivého. Vrací se k obrazúm rodného ostravska, citacemi odkazuje k tvorbě
Petra Bezruče, zobrazuje lidské srdce mezi vírou abeznaději, krajinu v žárulé-
Íaazrání, okamžiky klidu a ticha, pŤevádí krajinnou scenerii na lidské nitro, h|e-
dá opory pro vyjádfení vnitŤní jednolitosti a celistvosti ,já.. i člověka obecně,
sleduje krajinu, člověka i lidstvo v situaci krajního ohrožení' Znovu a naléhavě
sděluje bolestn proŽitek války. Ve sbírce Na prahu se snad objevují ve vypja-
tějším kontrapunktu. Mají hodnotu svědectví' Jsou opakovány s větší naléha-
vostí a ripěnlivou touhou, aby byly správně pochopeny, aby ukáza|y jak vnitiní
sílu a nezlomnost, tak utrpení.

Závadovo utrpení je pozemské. Ch ze se stává vyrovnávajícím pohybem'
Slunce a pŤíroda trvale získávají transcendující hodnotu. Je zŤejmé, Žebásni-
ka oslovuje vše, co se pozvedá, vztyčuje,kliči, vzpiná, ono vertikální.,4 S tím
souvisí také další moŽny v1/klad: ztotožnit potňebu směĚovat vzhťrru s du-
chovní dimenzí, která chce ve v!šinách nalézat svou oporu, ztotožřovat ji
s Bohem.

Jak chlapec jsem chodil pod baldachl nem nebe
a dodnes chodím na pouť zajedním obrazem
a v sobě iednu korouhev nosím

.. ,,Nebe žlutav/m okem hypnotizuje zem l ata se v transu vzpíná horami i vodami / Stoupá po riponcích révy

i po žebňíčku polním / a z trávy posečené na lukách se zvedá vriněmi.. (báseít Sktvnost lénL, s' l55).
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Y|a1e z ní slunce s bílymi paprsky mečťr
a štědŤe rozevÍenou dlaní rozsévače

Z nesmírné v še hledí na život a na Smrt
Zdaleka i zblizka dáv á nám své požehnání

Y záÍivém tĚpytu sváŤí nebesa i moŤe
Rozpadlé skály mění v majestát hor

V pŤeludném Zrcadleni na vrcholu léta
spájí paláce vťtní s terasami oblak
staŤecky svrasklé balvany s nahou pletí vod

( . . . ,
(báseťl Pod sluncem, s. 153)

Sledujeme-li Záyadovu básnickou cestu dále, pak je ziejmé, že poslední sbírka
Živote díky je v razem toho' co BedŤich Fučík naz1ivá ,,niterné volání po kou-
síčku dobra..,s. Jako by básník po chvílích nejhlubšího zoufalství vykročil k na-
ději. Nic zpÍedchozího není zapomenuto,26 jen jsou ke slovu pÍizvána témata'
která tvoiila a tvoŤí i v exteriéru existence oporu.

Básník se soustŤed'uje na proŽitky a poŽitky, které m že člověk na zemi, me-
zi nebem azemí prožívat. Vrací se k okamŽik m štěstí, které prostŤedkuje pŤí-
roda. V analogiích s pŤírodními ději' pŤíběhy blížícími se bajkám či exemplrim,
pŤipomínkou biblickych osud vyslovuje rivahy o pŤirozenosti děl . V gnÓ-
mách (srovnej báse Kaleidoskop), v pointě puškinského sonetu (báse Trdva
na troskách) Se Znovu pokouší zobecnit svá pozorování člověka, lidského poko-
lení, s nímž sdílel své pozemské bytí.,7 Jeho existence jako by (v souladu s vě-
kem) nalezla vnitŤní smír a r,ědomě vykročila ke klidu.

B '  Fučík,  c .  d . ,  s .276.

Srovnej: ,,Šťasten že chodím dlchám pluji /jdu na každou cestu jako na pouť / Našlapuji na Zem oběma no-

hama / A v duši se nadnáším oběma Kíd|y.. (sbirka No prahu,báseťt S Janftirani pkíče, s. |06);,,Usebrán /

a sám v sobě st]ačen / s kvav1/mi kŤídly / vznáším se ve svlch vnitŤních nebesích,'(sbíÍkazivota dík\',báseťl

Nedělní uí|et, s. |4).

J. Svoboda píše: ,,Neustále se vrací k základním skutečnostem, které tvoií život každého člověka, jeho myšle-

ní se za]<ládá na pŤirozenlch antinomiích, jako je život a smrt, |áska a nenávist, světlo a tn]a, prázdnota a pl-

nost, štěstí a zoufalstvi atd. Svou zíkIadní metodou pak Závada nejednou pŤipomene myšlení star1Ích Ťeckych

filozofťr, konkétně Herakleita?.. _ ',Básníkovo dovršení cest.., in: Ve stop ch tvorbl, Proťl'|, ostrava 1986,

s . 9 1 .
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Jak moŤe se jednou uklidnit
a celou duší slunce zrcad|it

(báse Kaleidoskop, s. 46)

Píše-li JiŤí Hol1/: ,,Vilém Závada po vrcholně existenciálně laděné sbírce Na
prahuk|esá do stŤední polohy mírného optimismu..?8, m Žeme se domnívat po
právě pňednesen ch analytickych vstupech a v;ikladech, že v kontextu Závado-
vy tvorby neznamená cesta od pŤedposledního k poslednímu opusu pokles' alc
cestu smíŤení' bolestné nalezení klidu na horizontále v blízkosti tolikrát vzyva-
ného slunce - a zapíraného Boha.

:' J. Ho|!: ' 'Česká l iteratura l970-l990... in: Cesk'' Purnas, Galaxie , Praha l993' s' |6
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Básník a jeho doba

Poezie Zdenka Rotrekla z normalzace

I VO  HARAK

Sedmdesátá léta pokládám za v bec nejv znamnější období v tv<lrbě Zdeť.ka
Rotrekla; za období nejplodnější, Žánrově nejrozmanitější a nejv;iraznější také
co se t!čc kvalit jím vytváŤeného díla.

Konečně mu po dlouhé době vycházej í kníŽky, i když zatimjenom v samiz-
datu nebo zahraničí. Už není tím, kter;i jen pňijímá podněty, sám je nyní pro dru-
hé pŤíkladem -jak životem v pravdě, osobní statečností i angaŽovaností, tak ta-
ké tvorbou, která se nespokojuje s dosaŽen m, aby namísto opakování vzorcťt
s tispěchem již použitych hledala nová témata i postupy tvárné. Aby v sobě ob.
sáhla rozpčtí od publicistiky po básnickou rozhlasovou hru.

Na samém prahu v še uvedeného desetiletí vzniká nová Rotreklova kniha -
psaná však už s vědomím, žc legálně byt u nás vydána nemriŽe:

,,Z Rotreklovy poezie nikdy nemizí domov v širším slova smyslu, rodné měs-
to (...) Brno' o němŽ nepíše jenom proto' aby odvedl ptlvinnou dař geniu loci, ale
proto, Že je zde zcela zňetelné vnitŤní souznění a spŤíznění. Spočívír v t. znotva-
rovosti toho, co k Brnu patŤí, co se do něho vlévá, co sc v něm uklá<tá a dozrává
k trpce sladkÓmu nápoji, jejŽ mť e vychutnat jenom tcn, kdo tu léta Ži1e: ze se-
veru Vysočina aŽ někam k Bystňici ' ke Kunštátu a Boskovicím, z opačné strany
jižní Morava aŽ k Pá|avě' Ivančicko a Moravskokrumlovsko s romantickymi ka-
Ďony ňíček, ale S|avkovsko a Vyškovsko s mírn mi, nahnědl1imi kopci a opuště-
n mi baroknírni kostelíky. Zkaždé strany jiny charakter, j iny jazyk, jiné melo-
die, ale téměÍ všude i zbytek poctivé, ncpŤerušené a nenarušené tradice, vesnicc
aŽ k r1zkostlivosti čisté a p|né květin, sady. vinice a vinné sk|epy, nrísta, kde se
|idé ještě setkávají a mluví spolu bez zábran prostou Ťečí prostych 1.aktrj...'

Brno se samozŤejmě objevovalo v Rotreklově poez'ii uŽ dŤíve, zŤetelně ze-
jména v druhé (post.vězeřskÓ) části Maklcltitu a v Hovorech s mate t,ídouškou.

'  J. TrefuIka: ' 'Víraje tedy zápasenl o víru.., in: Z. Rotrek|: Slělrenr zut,tíÍé t,inobrutní. Arlantis. I]rno l99|.

s. 299.
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