
ně enigmatick]/m, ale zároveř dešifrujícím závérem celého básnického dis-
kursu.

osvětlili jsme si tŤi metamorf'Ózy Holanov ch zdí, které ukázaly mnoho-
funkčnost a ve|kou noetickou i básnickou nosnost tématu: první zeď prosi|a
o vlastní zkázu, druhá zeď se sama vystavěla a tŤetí zeď je vymyslem-projektem
celého univerza pevně kotvícím v reáliích, tíhách, a|e i snech domova.

Jestliže jsme si mohli také poloŽit otázku, proč siHolan vzal z jinak jako ce-
lek velice ,,holanovského.. motta z |zaiáše (49,16)| právě jenom závěr celého
biblického citátu, dává nám právě cyk|us Zdi možnou odpověď: nešlo tedy nej-
spíše o omezení bibličnosti citátu' ale právě o zv,lraznění závažnosti samotného
motivu-reálu zdi,kter! otevírá širokou polysémii své symboličnosti doslova do-
koŤán svobodě básníkova sémantického gesta.

L i t e  r a t u  r a

BIBLE
|984 Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona, ekumenick pÍek|ad (Eku-

menická rada církví v ČSR)

BIBLI
1893 BibIí svat aneb všecka svatcÍ Písma Starého i Nového zdkona, podle po-

sledního vydání kra|ického zr. |6|3 (Praha)

HOLAN' Vladimír
|980 Nokturnríl, Sebrané spisy V. H. 8 (Praha; odeon)

RICOEUR, Paul
|997 TeÓria interpretácie: diskurz a prcbytok vlznamu (Bratislava: Archa)

' celÝ kontext z lzaiáše (kap. xllx, Bib|í |893) zní:
''|4. A|e Íekl Sion: opusti|tě mne Hospodin' a Piln zapomenul se na mne.
l.5. I zdaliž se mtiže zapomentruti žena nad nem|uvilátkem sv:Ím, aby se neslitovala nad p|odem života své.

ho? A byť se pak ony zapomně|y, já však nezapomenu se na tě.
l6. Aj' na d|aních vyry|jsem tě, zdi tvé.|sou vždycky pŤede rnnou...
Verš |6 v ekumenickém vydání (Bible l984) zní:
,'Hle, vyryl jsem si tě do d|aní,
tvé hradby mám pŤed sebrru stá|e...

6s6

Láska ie skutečně smrte|ná

VLAD IM IR  JUSTL

! .

Láska (eros), žena (děvenka, pŤítelkyně, milenka, manŽelka, matka) patÍi k zá-

kladním tématrim, nepÍestajnlm návrat m poezie Vladimíra Ho|ana (stranou

nechávám prozaické ritvary in Holan |968 i pŤíslušné texty v Holan l988a' se-

brané spisy cit. jako SS).
První oddíl Holanem zavržené prvotiny Blouzttivy vějíŤ (vyšla v prosinci l926)

se jmenuje Milostná vánice. o nic takového nejde. (Rovněž v deseti básních, pub-

likovanlch pŤedtím časopisecky v letech 1924-|926, mi|ostná tematika není.) od-
díl Milostná vánice má sedmnáct číse|. Jen rivodní báseř, šestiveršovou poetistic-
kou hÍíčku, a jeden z devíti ritornelri lze chápat jako text milostn;/. V prvním pŤípa-
dě jde o blasfemick11i nádech mariánského ctitele: ,,Cigareta lásky / Hedvábné mo.
ňe lásky I ZáÍ1ší v oknech / Princezny s hvězdami na oblacích polštáŤri // Ó Panno
Maria hraji s viírni šach /A ve Vďich očích odpluji až do leruza|érna... Spojení pro-
Íanního se spirituálním (pŤedevším v bloyovské poloze) je jedním z rysri Holanovy
osobnosti. Druhou milostnou ozvěnu v celé sbírce |ze pňi dobré vrjli číst v prvním
ritornelu s názvem Portrét. Má dech něhy: ,,Vánoční konvalinky na tv ch prsou mží
/ Pomaly západ slunce nad vzpomínkou i Jdeš tiše sněhem světlo měsíční...

Tak tedy vypadají první nesmělé krúčky v prostoru lásky' Poslední Holano-
vou mi|ostnou básní je Dopis II ze sbírky Sbohem?, patnácÍá báseř od konce,
napsaná v druhé polovině roku L9]6' Zni:

KdyŽ rŮže pŤestaly chrlit krev
azavÍe|y sta do pos|edních poupat
a souchotivé kopÍivy
se druží s lopuchem,
rád uvítám Vás
v zahradě. kterou nemám

Rád políbím Vám obě ruce,
Rád v besídce Vás vínem pohostím,
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ale bude to za hlohov;im plotem,
kter;i také nemám.
A píšu Vám to jako nikdo,
kter1/ Vás miloval,
neboť už také nejsem...

K této báSni tÍi poznámky:jde skutečně o pŤímé oslovení dopisem, Holan tŤi-
krát používá zájmena Vy a píše je s velk;im písmenem; nezapomeřme, že bás-
ník zve Ženu za hlohov;/ plot, bude o něm ještě Íeč; poslední verše mají dvě zně-
ní: v SS čteme ,,kter! Vás miloval, neboť uŽ také nejsem....., první verze zně|a
,,neboť uŽ také nejsem, protože jsem Vás miloval.,.

Bezprostňedně za těmito verši následuje jedna z Í.inálních Holanov1/ch básní,
kde už se láska mihne jen v pŤíměru:

Haec summa est
Co s|z je skryto v nás,
jako když se mlčí o lásce.
Bytí a bytost uŽ skoro neznáme.

DÍíve neŽ pÍítomnost,
později než budoucnost.
Co nám zbyvá, když i věčnost
propadá se do nicoty.
Propastné vyvrchoIení...

(Holan 1982:44344)

Milostná poezie Vladimíra Holana nap|řuje prostor ce|ého ptilstoletí. Thk jako
verše s tématem básnické tvorby, životního ridě|u, umě|eckého osudu, zoufalství
i naděje' bolesti i nepÍíliš časté radosti, jako verše s věčnlm tématem dětství
a dětí a jeho všudypÍítomné téma smrti: ,,Jen když se smíŤíš se smrtí [...] po-
chopíš, že všechno pod s|uncem je skutečně nové.....(Noc s Ha,mletem, in Ho-
lan 1980: |4849), S|edovat všechny motivy lásky, tohoto zázraku i prokletí'
všechny tÓny této Holanovy životní partitury je časově náročné a vlastně těžko
uskutečnitelné: rozsah takové práce by byl nerinosn1i. Pro tuto chví|i se spokoj-
me s tvrzením, Že toto klíčové Holanovo téma se pohybuje na ose žas, něha'
obdiv, uctívání, vášeĎ' krutost, odvržení.

Pro tato označení a mnohá další najdeme pohodlně doklady téměŤ ve všech
Ho|anov ch sbírkách veršri, počínaj e Triumfent smrti (1930),
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l t .

VšestizečtrnáctiHolanov;/chPríběhŮjevlraznlmtématem|áska:Prvnítes-
;,;;;;vrctroti neuskutečněnlm setkáním se ženou' za níž postava pŤíběhu pÍi-
,iii:Ái.ai'"i:e 

navíc tehdy netušenlm prologem k Toskáně, napsané po více

i'"i'p","á".r retech: žena v Toskáně je Ženou poslední, kterou v životě potká-

váme-p roměnísevesmr t .Te rezkaP l ane tov tÍ , k l a s i c kábásn i ckápovídka '
;;;" l'9. stoleti, odvozená z literatury i ze Života,je uhrančivě krásná' jazy-

t"' j*"":" dosahuje až k protektorátní realitě. Da|ším Stupněm lásky, kru-

ry* íyt ještě tajenym, je rovněž literární .o1vuk 
Zuzana v ltiztti. Formu listu,

častého Holanova gesta, ma Dopis' zpověď i adorace - skoro se zdá, že vypo-

vídáo l á s ce téměŤvšepods ta tné.cooníHo lan tuš i l . P rše lo j soudvěs i t uace ,
k.aŽdátačrta má +4 veriri (náhodou, nep|ánovaně), tvarem' dějem' a tedy i roz-

' " t ' " . : . ""zrcad|ové,kaŽdájej ináaobějsoustejněsmutné:nenídorozumě-
ní .P ro tu t rag ičnos t se1menu . ; i P rše lo - to tos l ovos igna l i zu j euHo lanavŽdy

"o,i 
poa,tut,lžho, někdy osvo-bodivého. Jeden.pŤíklad: je to minipŤíběh starce

z Noci s Hamletem_ káosi mu slíbil byt' ale oklama| ho: ,,Stá| tam staŤec, kte-

r ! sechou l i l j a kos l ovovdešt i ' . . [ . . . ] P rše lo .Ad r i věÍ i vos t tohos ta r ceby l a tak
siepá nebo velkomyslná t...] Žejen okolostojící chápa|i, | Že si z něho někdo

vystÍeli l t pÍi mezioril ievo lúny.....(Holan l980: |59). PÍíklad osvobodivého

gl,a, ,,z,it"ty mraky odsouzené na popravčího, / kter1i jim oholí hlavu na kr-

kavčím zámku _,l t|Jvitaji se po latinsku a potom prší.'. /A déšť všechno smy-

je...,.(ibid.: 175). IenŽe kolotoč pokračuje, šance nebylo.
- Jednouzk l íčov1/chbásníp ropochopeníHo lanovavz tahuk ta jems tvípo .

jmenovanému žena je pÍíběh Óa) ,o iadost. Její intcrpretace je prostá: jde

o Ódu na panenství' Navic je, soudím, ukryt v názvu i hrot nesouh|asu se Schil-

lerem a Beethovenem - oba Holan neměl v lásce. Ho|anova radost není kolek-

tivní; skutečná' pravá radost je soukromá. Pro pííklad sÍači-vz|t tÍi básně takto

pojmenované: jednu, kÍtěnou poválečnou eufbrií, ze sbírky Tobě, dvě další z na-

prosto odlišné situace a kontextu ze sbírky Asklépiovi kohouta, Ty texty Ííkají

totéž: radost je ,'v čase.., je .'nejpÍítomnější, nejsmrtelnější.. (Holan 19,76:256;

Holan 1977: 309, 314).

l l l .

ZaměŤme se nyní pouze na Noc s Hamletem (|949_56, |962), Stranou ponech-

me vložen! dialog orfea s Eurydikou, tento rozhovor něžnosti lásky, kter ob-
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ale bude to za hlohovym plotem,
kter;/ také nemám'
A píšu Vám to jako nikdo,
kter1/ Vás miloval,
neboť uŽ také nejsem...

K této básni tňi poznámky:jde skutečně o pŤímé os|ovení dopisem, Holan tňi-
krát pouŽívá zájmenaVy a píše je s ve|kfm písmenem; nezapomeřme, že bás-
ník zve ženu za hlohov;i p|ot, bude o něm ještě ňeč; poslední verše mají dvě zně-
ní: v SS čteme ,,kter Vás mi|oval, neboť uŽ také nejsem'...., první verze zné|a
',neboť už také nejsem, protože jsem Vás miloval...

BezprostĚedně za těmito verši následuje jedna z finálních Holanovlch básní'
kde už se láska mihne jen v pÍíměru:

Haec summa est
Co s|z je skryto v nás,
jako když se mlčí o lásce.
Bytí a bytost už skoro neznáme.

DŤíve neŽ pĚítomnost,
později než budoucnost'
Co nám zb,!vá, když i věčnost
propadá se do nicoty.
Propastné vyvrcholení'..

(Holan 1982:44344)

Milostná poezie V|adimíra Ho|ana nap|řuje prostor ce|ého prilsto|etí. Thk jako
verše s tématem básnické tvorby, Životního dě|u, umě|eckého osudu, zouÍ.alství
i naděje, bolesti i nepŤíliš časté radosti, jako verše s věčnym tématem dětství
a dětí a jeho všudypiítomné téma smrti: ,,Jen když se smíŤíš se smrtí ['..] po-
chopíš' Že všechno pod sluncem je skutečně nové.....(Noc s Hamletem, in Ho-
lan l980: |4849), S|edovat všechny motivy Iásky, tohoto zázraku i prokletí,
všechny tÓny této Holanovy životní partitury je časově náročné a vlastně těžko
uskutečnitelné: rozsah takové práce by by| nerinosn!. Pro tuto chvíli se spokoj-
me s tvrzením, Že toto klíčové Ho|anovo téma se pohybuje na ose žas, něha,
obdiv, uctívání, vášeř, krutost, odvrŽení.

Pro tato označení a mnohá další najdeme pohodlně doklady téměŤ ve všech
Holanovlch sbírkách veršri, počínaje Triumfem Sftxrti (|93o).

658

l t .

VšestizečtrnáctiHolanov1/chPríběhŮjevlraznlmtématemláska,.Prvnítes-
;,;;;vrcholí neuskutečněnym setkáním se Ženou, za níž postava pŤíběhu pŤi-
.,ii'i,.,l.,a,"n 

ie navíc tehdy netušenjm prologem k Toskdně, napsané po více

i'ái,o*á"i'ietech; Žena v Tbskině je ženou poslední, kterou v životě potká-

váme - proměnÍ se ve smrt. Terezka Planetovti, klasická básnická povídka'

;;;" 1'9. století, odvozená z literatury i ze ŽivoÍa,je uhrančivě krásná' jazy-

t" ,n: in*u. i "dosahujeažkprotektorátníreal i tě .Da|šímstupněmlásky,kru-
'yÁ |', iestc tajenym' je rovněž literární 9zvuk 

Zuzana v ldztti. Formu listu,

častéhoHolanovagesta,máDopis,zpověďiadorace_skorosezdá,ževypo-
vídáo l á s ce téměŤvšepods ta tné.cooníHo lan tuš i l . P rše lo j soudvěs i t uace ,
uuzaatučrta má 4+ veršťr (náhodou, nep|ánovaně), tvarem, dějem' a tedy i roz-

;; j'"" zrcadlové, kaŽdá jejiná a obě jsou stejně smutné: není dorozumě-

ní .P ro tu t rag ičnos t se ;menu i i P rše lo - to tos l ovos igna l i zu j euHo lanavždy
cos ipodstatneho,někdyosvobodivého.JedenpŤíklad: jetominipÍíběhstarce
z No;i s Hamletem- káosi mu slíbil byt, ale oklamal ho: ,,Stál tam staÍec, kte.

r ! sechou l i l j a kos l ovovdešt i . . . [ . . . ] P rše lo .Ad r i věŤ ivos t tohos ta r ceby l a tak
síepá nebo vá|komyslná I..') Žejen oko|ostojící chápa|i, l Že si z něho někdo

vystŤeli l l píi mezzo ri l ievo lr]ny...,.(Holan l980: l59). PÍíklad osvobodivého

gl,tu. ,,znit"ty mraky odsouzené na popravčího, / kter! jim oholí hlavu na kr-

kavčím zámku - ? / Uvítají se po latinsku a potom prší'.. / A déšť všechno smy-

je.....(ibid': l75). Jenže kolotoč pokračuje' šance neby|o.

Jednou z klíčovfch básní pro pochopení Holanova vztahu k tajemství po.

jmenovanému žena je pÍíběh Ódi na radost. Její interpretace je prostá: jde

o Ódu nu panenství. Navicje, soudím, ukryt v názvu i hrot nesouh|asu se Schil.

lerem a Beethovenem - oba Ho|an nemě| v lásce. Ho|anova radost není kolek.

tivní; skutečná, pravá radost je soukromá. Pro pííklad stačí vzít tŤi básně takto

pojmenované: jednu, kŤtěnou pová|ečnou eufbrií, ze sbírky Tobě, dvé další z na-

prosto odlišné situace a kontextu ze sbírky Asklépiovi kohouta. Ty texty ííkají

totéŽ: radost je ,,v čase..' je ''nejpíítomnější, nejsmrte|nější,. (Holan 1916: 256:'

Holan 1977: 309, 314).

l l l .

ZaměŤme se nyní pouze na Noc s Hamletem (1949_56, |962), stranou ponech-

me vložen;/ dialog orfea s Eurydikou, tento rozhovor něŽnosti lásky, kter! ob.
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rací antick]i pÍíběh naruby - da|ší z pÍiznačnj,ch gest básníkov jch. Noc s Ham-
letem je navzdory dvěma tÍem dávnym pochybovačrim sumou básníkova bytí
duchovního, transcendentního, a světského, všednodenního. Časového, promě-
něného v mytus, konkrétního, pÍetavovaného v abstrakci. S jistou terminologic.
kou licencí |zeÍici, že taÍo disputaceje Íllozofií obzoru a ponoru člověka vrže-
ného do zdí světa.

Noc s Hclmletem má l025 veršri včetně dia|ogu orÍ.ea s Eurydikou - bez ně-
ho to je 89 l veršri. Téma lásky je pojmenováno' konkretizováno na dvaadvace-
ti místech. Náplní, smyslem, směňováním |ze Íyto ozvuky' sekvence, maximy,
definice rozdělit do devíti skuoin.

l. Panenství
,,Panny, ach ano /Íy védí, kdy strině strom! [...]..(Holan l980: l5l, dále jen čís-
lo stránky); repetováno na konci sekvence (|52)' ,,Panna! Co Brih si vymyslil,
chce míti procítěno!.. (l 87).

2. Zázrak prvního rižasu
PŤíběh o Juli i (l09 veršr], l83_87). Končí pÍiznáním: ,JÝebyta mou milenkou...
/ To by dnes nedojídal, zapominání / m j mozek.....

3. Znaky |ásky
,,Kdo mi|uje, nrěl by se radovat!.. (159)
,,a|e krása ženy a tesknota muže!..... ( l74)
Sekvence.pňíběh' 69 veršri (l75-78), s klíčovlm Í.inálním čtyŤverším ',Ale lás-
ka / měla by b!t' čím bude... A|e právě jí l poznáváme, že jsme ochuzeni uŽ
teď....,

4. Úskalí lásky
Sekvence o milencích, vycházejici z teze, že,,Je to právě reálno / které je me-
tafyzické..',, (177). Ide o nebezpečí, kdy láska ,,pÍecházi ve zvyk a lhostejnost..
(l78) nebo dokonce skončí nad propastí života: ,,Každá piedstava l je|ákavá..'
I piedstava sebevraždy..... ( l 78).

5. Krutost lásky
Člověkjako,,bytost l zastavenáv pÍechodném tvaru okíídlenou nenávistí / me.
zi mužem a ženou..... (l56). Pasáž začínající veršem ,,Psa|a mi nedávno jedna
dívka.. (|62) _ básník, místo aby reagova| na její erotické gesto (,,Janáčkovi sta-
čily tympány, / aby vyjádňil smysln;/ životženy...,.), odpoví' že,,ke smrti stačí
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nápěvk l a r i ne tu . . . . . . VkomentáÍ ipakpŤ i znává : , ,Vím,Že j semby|z |y , l a l e t a
;'ík;;;." nic neda|a / aŽije a bude žít a bude čekat, / zvědavě čekat, i kdyŽ ví'

i|vuo se dŤe za mízy'..,,(ce|ápasáŽ |6243)'

6. Tragédie |ásky

Príběh Máši (25 veršŮ, l80), končící tragicky:

a věda, že i víno se někdy čistí metlou,

zpolíčkuje tu její podle těla tváÍ'

kierá teď vyzyvavě pŤečnívá proti duši

azapiráslíbené desátky z pŤedních věcí...

Nebo ji pŤinutí spolykat oba snubní prstenyI

Nebo jí leccos pÍipomíná zpětnou račí formou

a pakjijenom poděsí svfm nožem bez špičky'

ač dlouho broušen1/m na lodi bez pŤístavu.

Nebo... ale už sotvakdy změníme pŮvodní tvar

bicyklu nebo revolveru...
Nebo se ozve vlstÍel a on si Ťekne: zabil jsem se...

Nebo se ozve vystŤel a on si Ťekne; jájsem vrahI

7. PŤech;tlen eros
,,zrcadlo, l v némŽse Helena.Helena / prohlížela zespodu-zespodu.. (147), ,,Tak

také soulož z omylu.....(l49). A závěr sekvence (l5 veršri): ,,A žena? Zasucha

sotva zrozená / už pochlebuje lijáku.....Sekvence začínajici povzdechem gene-

ralizujícího oslovení: ,,Ženy,, - l3 veršrj (|6344). Nejde o lásku: ,,Vše potom

vypadá, jako by byly / jen vateř, líbadlo a mlíčn! trh, I dráŽdivj začátek k muŽ-

skému konci..... ,,Chámovina od nÓny po nešpora!..... (175). Návazná pasáŽ

(|16) zni:,,Ale je to vždycky strach / byt sám, blt sám, b1/t prostě sám * / A te-

dy znovu ženská |oď a muž, / kter1/ zaŽehuje svoje dvě svét|a l pod svym majá-

kem!.....Sekvence z pŤíběhu Julie, počínající hraním Hamletian (l85)' 34 ver-

šŮ, a končící sebevraidou (l86). Historka nevěsty, která, ,,když se ocitla pŤed

mm domem, / nevěděla, jak vyběhnout po schodech. / Byla to nevěstka ze ste-

pj.'... (19l). V;fsměch paradoxem, krutá ironie - o ní hovoÍí následující verše.

Ale také zamezeni konu.

8. Jedinečnost lásky
'jen jednou láska a současně blt ztracen., ( l 48). ,,Láska je jenom jedna a je 1e-
nom jednou. / Láska je skutečně smrtelná!.. ( l82).
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rací antick]í piíběh naruby - další z pÍíznačnlch gest básníkov !ch. Noc s Ham-
letem je navzdory dvěma tŤem dávnym pochybovačrim sumou básníkova bytí
duchovního, transcendentního, a světského, všednodenního. Časového, promě-
něného v mytus, konkrétního, pÍetavovaného v abstrakci. S jistou termino|ogic.
kou licencí |zeííci, Že Íato disputaceje Íllozofií obzoru a ponoru člověka vrŽe-
ného do zdí světa.

Noc s Hamletem má l025 veršri včetně dia|ogu orÍ.ea s Eurydikou _ bez ně-
ho to je 89l veršri. Téma lásky je pojmenováno, konkretizováno na dvaadvace-
ti místech. Náplní, smyslem, směŤováním |ze tyto ozvuky, sekvence, maximv.
definice rozdělit do devíti skupin.

1. Panenství
,,Panny, ach ano /ty védi, kdy strině Strom! [...]..(Holan l980: l51, dá|e jen čís-
lo stránky); repetováno na konci sekvence (|52), ,,Panna! Co Brih si vymyslil,
chce míti procítěno!.. (187).

2' Zázrak prvního rižasu
PŤíběh o Ju|ii (l09 veršrl, l83_87). Končí pŤiznáním: ,JÝebyla mou milenkou..'
/ To by dnes nedojída| zapomínání / mrij mozek.....

3. Znaky lásky
,,Kdo miluje, nlě|by se radovat!..(l59)
,,a|e krása ženy a tesknota muŽel...,. (174)
Sekvence.pÍíběh' 69 veršri (175-78), s klíčovlm Íiná|ním čtyÍverším ,,Ale lás.
ka / měla by b!t' čím bude... Ale právě jí l poznáváme, že jsme ochuzeni uŽ
teď.,.,.

4. Úskalí lásky
Sekvence o mi|encích, vycházejíci z teze, že,,Je to právě reálno / které je me-
tafyzické,.,,, (117).Ide o nebezpečí, kdy láska ,,pÍecbází ve zvyk a lhostejnost..
(l78) nebo dokonce skončí nad propastí Života: ,,Každá pňedstava l je|ákavá.',
I pňedstava sebevraŽdy..... ( l 78).

5. Krutost |ásky
Člověk jako,,bytost l zastavená v pŤechodném tvaru okÍídlenou nenávistí / me.
zi mužem a ženou..... ( l56). Pasáž začínající veršem ,,Psala mi nedávno jedna
dívka.. (|62) _ básník, místo aby reagoval na její erotické gesto (,,Janáčkovi sta-
či|y tympány' / aby vyjádŤil smyslny život ženy,..,.), odpoví, že ,,ke smrti stačí
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.aněv k|arinetu.'.... V komentáÍi pak pŤiznává: ,,Vím, že jsem byl. z|y, l a|e ta

J'ír." 
""." 

nic neda|a / aŽije a bude žít a bude čekat, / zvědavě čekat, i kdyŽ ví'

ityuo se díe za mízy...,,(celá pasáž |62Á3).

6. Tragédie lásky

PfiběliMáši (25 veršri, l80), končící tragicky:

a věda, že i víno se někdy čistí metlou,

zpolíčkuje tu její podle těla tvár,

která teď vyzyvavě pŤečnívá proti duši

azapiráslíbené desátky z pŤedních věcí'..

Neuo ji pÍinutí spolykat oba snubní prsteny!

Nebo jí leccos pŤipomíná zpětnou račí formou

a pakjijenom poděsí sqÍm noŽem bez špičky'

ač dlouho broušenlm na lodi bez pňístavu.

Nebo... ale už sotvakdy změníme púvodní tvar

bicyklu nebo revolveru...
Nebo se ozve vfstíel a on si iekne: zabil jsem se'..

Nebo se ozve v1/stŤel a on si Ťekne: já jsem vrah|

7. PÍechflen! eros
,,zrcadlo, l v némŽse Helena-Helena / prohlížela zespodu-zespodu.. (141), ,,Tak

také soulož z omylu.....(l49). A závěr sekvence (l5 veršri): ,,Ažena? Zasucha

sotva zrozená / už pochlebuje lijáku...., Sekvence začinajicí povzdechem gene-

ralizujícího oslovení: ,,Ženy,, _ l3 veršťr (|6344), Nejde o lásku: ,,Vše potom

vypadá, jako by byly / jen vateř, líbadlo a rnlíčn! trh, l dráŽdivy začátek k muŽ-

skému konci..... ,,Chámovina od nÓny po nešpora!..... (l75). Návazná pasáŽ

(t76) zni:,,Ale je to vždycky strach / byt sám, blt sám, b;ft prostě sám _ / A te-

dy znovu ženská loď a muž, / kter;/ zaŽehu1e svoje dvě svět|a / pod sv m majá.

kem!.....Sekvence z pÍíběhu Julie, počínající hraním Ham|etian (l85)' 34 ver-

šri, a končící sebevraždou (186). Historka nevěsty, která, ,,když se ocitla pŤed

mm domem, / nevěděla, jak vyběhnout po schodech. / Byla to nevěstka ze ste-

pr.....(19l). Vjsměch paradoxem, krutá ironie - o ní hovoÍí následující verše.

Ale také zamezeni konu.

8. Jedinečnost lásky
,jen jednou láska a současně blt ztracen.. (l48). ,,Láska je jenom jedna a je.1e-

nom jednou. / Láska je skutečně smrte|ná!.. ( l82).

661



9. Žena-matka
''Nebyla mou milenkou... / To by dnes nedojídal zapomínání / mrij mozek... Ale
také tam už nebylo l žádné místo, natož prostor... / Vzpomněl jsem si tehdy na
svou matku,, (l87_88). To je ouvertura k Ódě na matku (má 48 veršŮ, l88-90).
Signalizována je už dÍíve (|53) trojverším: ,,Querer la propria desdicha.'. Ale to, /
co rozechvívá matku, / roztŤískalo by koráby na moŤi..... Pečetí matky, jejího
hrobu, je nesen pŤíběh Ndvrat' Matka se objeví i v pŤíběhu otce, nazvaném Pro.
s/ě, matka je tématem téměŤ dvaceti básní tzv' lyrick;ich zttnn,lch autorov]/ch
sbírek. Holan je po Nerudovi a ved|e Seif.erta pokornym ctitelem mateÍství, bás-
níkem synovského vztahu: matka je pro Vladimíra Holana nejvyšší formou žen-
ství.

Verše o vztahu k ženě, pŤipomenuté z Noci s Hrlmletem, a bezpočet dalších
básní s touto tematikou jsou také portrétem Holana-muŽe v prostoru poezie.
A tedv i života...

tv .

První milostné ozáfuni prožije Vladimír Holan v dětství v Podo|í u Bělé pod
Bezdězem, kde bydlí od sv;ích šestido čtrnácti let, tedy od roku l9ll do ro-
ku 19l9. Ve vzpomínce-eseji Písek trvá na svém... (|964, in Holan l988a:
414) čteme: ,,Zadní stranu zahrady lemoval Živ1l hlohov! p|ot. odtud dá|, uŽ
téměŤ lesní cestou, došlo se k vechtrhauzu a bylo možno zavo|at na Miládku...
Ve vzpomínané poslední milostné básni Holanově Dopis II (Ho|an 1982:443)
jsou pŤece verše: ,,[...] políbím Vám obě ruce [...], a|e bude to za hlohovym
p|otem, lkter! také nemám...Kruh se uzavÍe|, něžná barevnost h|ohu dětství
se pňihlásila v soumraku života. A kdoví, zda ona žena, které básník vyká,
a oslovení píše velk;ím písmenem pŤiznávaje, že ji miloval, není Miládka
z kraje Máchova.

První Holanovou láskou vášně se stala spisovatelka Sonja Špálová. Byla star-
ší o sedm let Ho|ana, v lednu 1924 ji zemŤel muž, štábní kapitán sochaŤ Josef
Špála, bratranec malíÍe Václava Špály' Ho|an o tom po prilstoletí Ěekl: ,,Koncem
sexty (to mu bylo téměŤ devatenáct |et, pozn. V. J.) to začalo se Sonjou Špálo-
vou' Trvalo to skoro tŤi roky. Seznámilijsem se v kroužku autorri ko|em Zdeř-
ka Kalisty v Jedové chyši v ApolináÍské ulici na Novém Městě ['..] Jednou mi
Sonja Špálová dala v Jedové chyši lísteček; ,Wo|oďko, myslím, že už Vás milu-
ji.. PĚečetl jsem si to na záchodě. SamozÍejmě jsem zahoÍel. Čekávala na mne
pŤed gymnáziem a prof.esoŤi to neradi viděli. Později chodila i k nám domrj za
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mou maminkou' Chtěl jsem se kvrili ní zabít. Bylo to pňíliš prudké. Ale pak

všechno najednou shoÍelo, a co z stalo, ten popílek, to odfouk čas.. (Holan

1988a:328'29).
Sonja Špálová datova|a (roku l926) seznámení s Vladimírem Holanem do

roku l925, tedy o rok později. Zdáse, podlejejího dalšího vyprávění a podle li-

terárních Souvislostí, že mohla mít pravdu. Rozhovory s Holanem' setkání se

Špálovou i další skutečnosti (ibid.: 328-30) mně napovídají, že šlo z Holanovy

st.uny o osudovf vztah platonick!, jistě propastn!, vášnivě zaujaty. Na toto ob.

dobí vzpomíná v druhé polovině sedmdesátych let Zdeněk Kalista (Holan

l988a: 456_62), o vzÍahu Holan _ Špálová se v bec nezmiřuje. PÍitom dost ob-

šírně charakterizuje Holanovy vlastnosti, jeho typ.

V době pÍed seznámením se Sonjou Špálovou byl Vladimír Ho|an v první

polovině roku 1924 nejméně jednou, moŽná víckrát v Ronově nad Doubravou.

šnad u pŤíbuzn;Ích Z otcovy Strany _ nic jistého se nepodaÍilo zjistit. Z té doby

se náhodou (omylem) Zachoval jeden skicák, od dalšího tytéž desky - Holan

chtěl b t malíÍem (viz Holan l988a: pňílohač.5_23), Kdysi o těchto skicácích

(počet nevěděl) Holan hovoŤil, protoŽe byl pŤesvědčen,Že je zničil všechny. Jde

o posmrtny nález. Stejně takzacháze| s rukopisy svlch veršri, zato si schovával

aone aopisy. Náměty kreseb nevypovídají o žádném milostném zaujetí, tema-

ticky čerpaji z krajiny, kterou čímsi pŤesahují. Stejně tak zachované verše a prÓ.

"y, 
p,,ni tistcne jsou z roku 1924. Zdá se, že vztah se Špálovou se neobjevil

vtehdejší Holanově tvorbě, ani roku 1924, ani později. Podle básníkova sděle-

ni se Šialova stala inspirací k básni Zmize|á katedrála (otištěna aŽ 193o v Tri.

umfu imrtt, Holan l988a: 5243). Konkrétním modelem byl farní kostel nej-

světější Trojice, prostá barokní Stavba v Trojické ulici na Novém Městě praž-

stem, jejiž podlaží je pod rirovní vozovky. Ho|an tudy denně chodil do Penzij-

ního stavu. Název navíc podle autorova svědectví odkazuje k preludiu pro kla.

vír Clauda Debussyho (In Cathédrale engloutie)' Zdá se, že okouzlení Sonjou

Špálovou odešlo najaíe |927 '
v |été 192l se dostavilo okouzlení nové. V PNP v Praze se zachovaly tÍi Ho-

lanovy dopisy adresované Sylvě Šimonové (měla tehdy stejny monogram jako

Špatova;,j"a"n '" l7. srpna |921 (pišejí na dovolenou do Jugoslávie), druh!

asi , pod"i'u, v němž Žádá o schrizku, tÍetí zÍejmě zÚnora l928. Ten jistou sty-

lizaci pŤipomíná Holanovy Listy Abela Stacha (sou čtyÍi, wšl1 1oku 
|92'6 _ in

Holan l988: 268_89):1e íiterarnc stylizovan;í, lyricky zaujaty. Závěr tohoto tŤe-

tího, posledního dopisu zni: ,,Asrdečn! pozdrav, kter;Í zajisté pŤijmete a doce-

la lehké dotknutí se Vašeho malíčku.. (ibid.: 339-40). Sylva Šimonová byla ta.

ké starší Holana, narodila se 18. června l902, bydlela s matkou a později s bra-
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9' Žena-matka
',Nebyla mou milenkou... / To by dnes nedojídal zapomínání / mrij mozek..' Ale
také tam už nebylo / Žádné místo, natož prostor.., /Vzponrněl jsem si tehdy na
svou matku., ( l87_88). To je ouvertura k Ódě na matku (má 48 verš , 188-90).
Signalizována je už dÍíve (|53) trojverším: ,,Querer |a propria desdicha... Ale to, /
co rozechvívá matku, / roztŤískalo by koráby na moÍi..... Pečetí matky, jejího
hrobu, je nesen pŤíběh Ndvrut. Matka se objeví i v pŤíběhu otce, nazvaném Pro.
srá, matka je tématem téměÍ dvaceti básní tzv. lyrick;/ch zrinn!,ch autorov:Ích
sbírek' Holan je po Nerudovi a vedle SeiÍ'erta pokornlm ctitelem mateŤství, bás-
níkem synovského vztahu: matka je pro Vladimíra Holana nejvyšší formou žen-
ství.

Verše o vztahu k ženě, pŤipomenuté z Noci s Hctmletem, a bezpočet dalších
básní s touto tematikou jsou také portrétem Ho|ana-muŽe v prostoru poezie.
A tedv i života..'

l v .

První milostné ozáÍení prožije Vladimír Holan v dětství v Podolí u Bělé pod
Bezdézem, kde bydlí od sv1ich šesti do čtrnácti let, tedy od roku l9ll do ro-
ku l9 l9.  Ve vzpomínce-esej i  Písek tr .vá na svém.. .  (|964, in Holan l988a:
414) čteme: ,,Zadní stranu zahrady lemoval živ;í hlohov1/ p|ot. odtud dá|, uŽ
téměň |esní cestou, došlo se k vechtrhauzu a bylo moŽno zavo|at na Miládku...
Ve vzpomínané poslední milostné básni Holanově Dopis II (Holan |982: 443)
jsou pŤece verše: ,,[...] políbím Vám obě ruce [.. '], a|e bude to za hlohovlm
plotem, l kter! také nemám... Kruh se uzavŤel, něžná barevnost hlohu dětství
se pŤihlásila v soumraku života. A kdoví, zda ona žena, které básník vyká,
a oslovení píše velklm písmenem pŤiznávaje, že ji miloval' není Mitádka
z kraje Máchova.

První Holanovou |áskou vášně se stala spisovate|ka Sonja Špálová. Byla star-
ší o sedm let Holana, v lednu |924 ji zemŤel muž, štábní kapitán sochaŤ Josef
Špá|a, bratranec ma|íÍe Václava Špály. Holan o tom po p lstoletí Ťekl: ,,Koncem
sexty (to mu bylo téměŤ devatenáct |et, pozn. V. J.) to začalo se Sonjou Špálo-
vou' Trvalo to skoro tŤi roky. Seznámili jsem se v krouŽku autorrj kolem Zdeř-
ka Kalisty v Jedové chfši v ApolináŤské ulici na Novém Městě [..'] Jednou mi
Sonja Špátová dala v Jedové chyši lísteček: ,Woloďko, nryslím, že uŽ Vás milu-
ji..PŤečetl jsem si to na záchodě. SamozĚejmě jsem zahoŤel. Čekávala na mne
pŤed gymnáziem a proÍ.esoŤi to neradi viděli. Později chodila i k nám dom za
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mou maminkou. Chtěl jsem se kvŮli ní zabít. Bylo to pŤíliš prudké. Ale pak

všechno najednou shoŤelo, a co ztista|o, ten popílek, to odfouk čas.. (Holan

1988a:328-29).
Sonja Špálová datova|a (roku l926) seznámení s Vladimírem Holanem do

roku l925, tedy o rok později. Zdáse, podlejejího dalšího vyprávění a podle li-

terárních souvislostí, Že mohla mít pravdu. Rozhovory s Ho|anem, setkání se

Špálovou i další skutečnosti (ibid.: 328_30) mně napovídají, Že šlo z Ho|anovy

strany o osudov1i vztah p|atonickf, jistě propastn;/, vášnivě zaujat!,. Na toto ob-

dobí vzpomíná v druhé polovině sedmdesát;/ch let Zdeněk Kalista (Holan

l988a: 456-62), o vztahu Ho|an - Špálová se vribec nezmiřuje. PŤitom dost ob-

šírně charakterizuje Holanovy v|astnosti, jeho typ.

V době pÍed seznámením se Sonjou Špálovou byl Vladimír Holan v první

polovině roku 1924 nejménějednou, moŽná víckrát v Ronově nad Doubravou.

Snad u pŤíbuznlch Z otcovy strany - nic jistého se nepodaŤilo zjistit. Z té doby

se náhodou (omylem) Zachoval jeden skicák, od dalšího tytéŽ desky - Holan

chtěl b]ft malíÍem (viz Holan l988a: pŤíloha č. 5-23). Kdysi o těchto skicácích

(počet nevěděl) Holan hovoÍil, protoŽe byl pŤesvědčen,žeje zničil všechny. Jde

o posmrtny nález. Stejně tak zachízel s rukopisy svych veršri, zato si schovával

došlé dopisy. Náměty kreseb nevypovídají o žádném milostném zaujetí, tema.

ticky čerpají z krajiny, kterou čímsi pŤesahují. Stejně tak zachované verše a prÓ-

zy, první tištěné jsou z roku 1924, Zdá se, že vztah se Špálovou se neobjevil

v tehdejší Holanově tvorbě, ani roku |924, ani později. Podle básníkova sděle-

ní se Špálová stala inspirací k básni Zmize\á katedrá|a (otištěna aŽ |93o v Tri-

umfu smrti, Holan l988a:5243). Konkrétním modelem byl farní kostel nej.

světější Trojice, prostá barokní stavba v Trojické ulici na Novém Městě praŽ-

ském, jejíž podlaží je pod rirovní vozovky. Ho|an tudy denně chodi| do Penzij-

ního ristavu. Název navíc podle autorova svědectví odkazuje k preludiu pro kla-

vír Clauda Debussyho (Itl Cathédrale engloutie). Zdá se, že okouzlení Sonjou

Špálovou odešlo na jaÍe 1927.
v |été 1927 se dostavilo okouzlení nové. V PNP v Praze se zachovaly tŤi Ho-

lanovy dopisy adresované Sylvě Šimonové (měla tehdy stejn]/ monogram jako

Špálová), jeden ze |7. srpna |921 (píšejí na dovo|enou do Jugoslávie), druh!

asi z podzimu, v němž žádá o schrjzku, tŤetí zŤejmě z nora l928. Ten jistou sty-

lizací pŤipomíná Ho|anovy Listy Abe|a Stacha (sou čtyÍi, vyšly roku 1926 _ in

Holan l988: 268-89): je literárně stylizovan;Í, lyricky zaujaty, Závěr tohoto tŤe-

tího, posledního dopisu zni: ,,A srdečn;í pozdrav, kter]/ zajisté pŤijmete a doce-

la lehké dotknutí se Vašeho malíčku.. (tbid.: 33940). Sy|va Šimonová byla ta-

ké starší Holana, narodila se 18' června l902, bydlela s matkou a později s bra-

663



trem naVinohradech, nikdy se neprovdala.ZemÍe|a l0. ledna |972,Žádny jeji
dopis Holanovi se nezachoval, básník o ní nikdy nehovoŤil.

Během |et |928_|930 jezdí Holan častěji do Berouna a podniká vllety do
brdsklch lesŮ a k padrésk1/m rybníkŮm. St;/ká se tam s okruhem pňátel archi-
tekta Jana Slavíka. od26' bÍezna do l4. dubna l929 podnikne sám cestu do Itá-
lie. V první polovině června 1930 jede do Tasova za Jakubem Demlem, pŤedtím
byl na vlletě v Mělníce, poté v Klamošiu Chlumce nad Cidlinou. Roku 193l
byl v Dolech u obce Nevězice blízko or|íku. Není stopy, Žeby na tyto vylety
a |etní dovolené nejezdil sám. od 14. srpna |932, asi patnáct dní, pob11ival
s Františkem Halasem v Nové Vsi u Fr;/dlantu, vystoupi|i také na Lysou horu.
Byl to pobyt pŤedsvatební.

S \črou PilaŤovou (nar. 26, 4, |907), svou kolegyní v riňadě Všeobecného
penzijního rlstavu v Podskalské ulici na Novém Městě pražském (byla tam za-
městnána od roku 1928)' se Holan sb|ížil na jaÍe l93l. K svatbě došlo 30. |is-
topadu 1932. ZÍejmé koncem Ííjna |932 vyšla sbírka Vanutí, v níž čteme dedi-
kaci \ěŤe Dagny. Jde o jméno Ho|anem obdivované hrdinky románu Knuta
Hamsuna Mystérie - měli ho rádi s Halasem (stejně jako novelu Viktorie).Ho-
lan tehdy \ěru takto os|ovova|.

Z pĚedsvatebního období z|et |93|_|932 se zachovaly: jeden dvoulist s bás-
ní, pětadvacet dopisti, tŤi pohlednice, dva telegramy a deset lístečkri s jednově-
tym sdělením, citátem z literatury apod., dále tÍi kresbičky a jedna báseii. Nic
z toho nebylo publikováno _ kromě zminéné básně (in Holan l988: 190; více
o tom v Holan l988a: 353_54). Jde o mi|ostnou korespondenci ojedinělé umě-
lecké ceny, některé dopisy maji ráz básní v prÓze. Holan, pŤestože neměl velky
plat, si vynutil, že jeho pŤíští žena musela dát v zaměstnání v;/pověď ještě pŤed
svatbou (více o tom ibid.: 353_54). Nikdy uŽ nebyla zaměstnána. Pro pochope.
ní tehdejší situace je podstatn! Holan v dopis adresovan! jeho tchánovi JUDr.
Josef.u Pi|aŤovi, napsany devět dní po svatbě. MoŽná nebyl odeslán. Pilaíova ro-
dina neviděla ráda, Že si jejich dcera bere Holana' \čŤina matka ani nepŤišla na
svatbu (více o tom ibid.: 354-55).

Po svatbě vystŤídali novomanželé tňi bydliště, od 27. srpna 1934 Ž1li v pod-
kroví Hlavovy vily ve Strašnicích. Thm z stali do srpna l948' kdy se pŤestěho-
vali na Kampu, v prosinci l968 o kousek dá| po toku Vltavy, do u|ice U Lužic-
kého semináÍe. Dcera KateŤina se narodila 29, dubna 1949 _ netrvalo dlouho
a projevily se zdravotní potíže, později pojmenované jako Downova choroba.
7nmÍe|a3. dubna |977 '

Dovolené trávili manželé Holanovi společně, nejčastěji na Padrti u Mirošo-
va, za vá|ky v Chyšti u Chlumce nad Cidlinou - na Padrti byli němečtí vojáci.
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V letech |949_1959 pobyva| Holan ve Všenorech u své matky (zemÍela l960)

většinou sám, nejméně tňi' nejdé|e pět měsícti ročně. Jeho sestra R žena tam
koupila mal1í domek se zahradou.

Z domova chodi| Holan jen minimálně: do riŤadu oficiálně do záÍi |934, fak-

ticky asi o rok méně; od prosince |933 redigoval časopis Život, v dvouletí
1939_|940 Progra,m D Divad|a E. F' Buriana. občas jistě chodil do nak|adate|ství.

Ve vinárnách pobfva| pŤedevším s Josefem Horou a s okruhem lidí kolem
Františka Halase' Nejraději b1/val doma. Právem o sobě Ťíkal, že je ,,pecivál..'
něko|ikrát se charakterizoval jako ,,samotáŤ... od počátku roku l949 víceméně
nevycháze| (podrobněji o tom ibid.: 40|-403). Návštěvy pŤijímal na Kampě,
méně U Lužického semináÍe, ojediněle v osmdesát ch letech a téměÍ v bec ne
po první mozkové cévní pŤíhodě, která ho postihla 16. bÍezna 19.16 _ zemÍel
30. bĚezna l980. Ve většině pŤípadťr návštěvní doba začína|a v l6 hod., nejed-
nou končila s blíŽícím se ránem.

Mezi Holanovy návštěvníky patňi|o i několik Žen. Některé ,,adoroval.., ať už
pro jejich duchovní obzory, ať pro jejich krásu, nebo pro obojí. Zmíním se
o těch, o nichž mám jisté povědomí; myslím, Že jde o všechny, které měly pro
Holana jist1í vyznam anezmize|y z jeho mysli s jednou dvěma návštěvami.

Nejvíce Ho|an cti| Annu Masarykovou. Dochovaly se její dopisy z |et
1939_1915, během stěhování z Kampy na z|omu let l968-1969 u ní pÍes tyden
bydlel _ žila v samé b|ízkosti nového spočinutí Holanov1/ch, na konci Cihelné
ulice, téměÍ na rohu ulice U Lužického semináňe. Byla dŮvěrnou pŤítelkyní\č-
ry Holanové, měla ráda Ho|anovu matku a _ sama neprovdaná a bezdětná - na-
šla pěknf poměr k dceŤi KateÍině. Měla desítky Holanovlch dopisŮ a na pade-
sát Holanoqych neznámfch, tedy nepublikovanych básní z období, kdy Holan
poblval ve Všenorech. Nevím, kde tato pozristalost je, odmítla ji (i s návrhem
na zapečetění na padesát let) svěŤit PNP v Praze. Dovolila mi opsat jednu bá-
seř, vyjde v nově vydávanych Holanovlch spisech ve svazku Bagately'

Několikrát Holana navštívila d|ouhonohá krásná pŤítelkyně Jana Grossmana,
mladá pokoušející se básníŤka Alena Šachlová. Psala Ho|anovi v letech
t951 - t963 .

S obdivem hovoÍil básník o herečce Marii Tomášové' která u něho byla nej.
méně tŤikrát. Poprvé ji tam v |istopadu l959 na Ho|anovu žádost pňivedl lite-
rární historikAntonín Jelínek. V listopadu l963, pÍed premiérou Noci s Hamle-
tem ve Viole, jsem ji tam vzal s Radovanem Lukavsk1i m. V jednom pŤedvánoč-
ním čase jsme spolu zdobi|iKačence stromeček. Roku l964 jíHo|an pÍipsal bá-
seř Eva ze sbírky Bolest (z l 8 dedikací v Bolesti jsou jen dvě ženám - druhá
olomoucké |ékaĚce Libuši Widermannové, která mu posílala léky).
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trem naVinohradech, nikdy se neprovdala.ZemÍe|a l0.ledna |972,ŽádnÝ jeji
dopis Holanovi se nezachoval, básník o ní nikdy nehovoŤil.

Během |et |928_|930 jezdí Holan častěji do Berouna a podniká vllety do
brdsk/ch lesú a k padrésk1/m rybníkúm. St;/ká se tam s okruhem pŤátel archi-
tekta Jana Slavíka. od26' bÍezna do l4. dubna l929 podnikne sám cestu do Itá-
lie. V první polovině června 1930 jede do Tasova za Jakubem Demlem, pňedtím
byl na vlletě v Mělníce, poté v Klamoši u Chlumce nad Cidlinou. Roku 193l
byl v Dolech u obce Nevězice blízko orlíku. Není stopy, Žeby na tyto vylety
a letní dovolené nejezdil sám. od 14. srpna |932, asi patnáct dní, pob1/val
s Františkem Halasem v Nové Vsi u Fr;/dlantu, vystoupili také na Lysou horu.
Byl to pobyt pŤedsvatební.

S \ěrou PilaŤovou (nar, 26, 4, |907), svou kolegyní v riÍadě Všeobecného
penzijního ristavu v Podskalské ulici na Novém Městě pražském (byla tam za-
městnána od roku l928)' se Holan sb|ížil na jaÍe l93l. K svatbě došlo 30. l is-
topadu |932. ZÍejmé koncem ííjna |932 vyšla sbírka Vanutí, v níž čteme dedi-
kaci \ěÍe Dagny. Jde o jméno Holanem obdivované hrdinky románu Knuta
Hamsuna Mystérie - měli ho rádi s Halasem (stejně jako novelu Viktorie).Ho-
lan tehdy \ěru takto os|ovova|.

Z pňedsvatebního období z|et |93|_|932 se zachovaly: jeden dvoulist s bás-
ní, pětadvacet dopisti, tňi pohlednice, dva telegramy a deset lístečkri s jednově-
tym sdělením, citátem z literatury apod., dále tÍi kresbičky a jedna báseř. Nic
z toho nebylo pub|ikováno _ kromě zmíněné básně (in Holan l988: t90; více
o tom v Holan l988a: 353_54). Jde o mi|ostnou korespondenci ojedinělé umě-
Iecké ceny, některé dopisy maji ráz básní v prÓze. Holan, píestože neměl velky
plat, si vynutil, že jeho pŤíští žena musela dát v zaměstnání v1ypověď ještě pŤed
svatbou (více o tom ibid.: 353-54). Nikdy už nebyla zaměstnána. Pro pochope-
ní tehdejší situace je podstatnÝ Holanriv dopis adresovan! jeho tchánovi JUDr.
JoseÍ.u Pi|aŤovi, napsan1i devět dní po svatbě. MoŽná nebyl odeslán. PilaŤova ro-
dina neviděla ráda, Že si jejich dcera bere Holana' \čŤina matka ani nepŤišla na
svatbu (více o tom ibid.: 354_55).

Po svatbě vystŤídali novomanželé tŤi bydliště, od 27. srpna |934 ž1li v pod-
kroví Hlavovy vily ve Strašnicích. Thm z stali do srpna l948, kdy se pŤestěho-
vali na Kampu, v prosinci l968 o kousek dá| po toku Vltavy, do u|ice U Lužic-
kého semináÍe. Dcera KateŤina se narodila 29, dubna 1949 _ netrvalo dlouho
a projevily se zdravotní potíže, později pojmenované jako Downova choroba.
7smÍe|a3. dubna |977,

Dovolené trávili manŽelé Holanovi společně, nejčastěji na Padrti u Mirošo-
va, za vá|ky v Chyšti u Chlumce nad Cidlinou * na Padrti byli němečtí vojáci.
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V letech |949-1959 pobyval Holan ve Všenorech u své matky (zemÍela 1960)

většinou sám' nejméně tŤi' nejdé|e pět měsíctj ročně. Jeho sestra Rtižena tam
koupila mal1í domek se zahradou.

Z domova chodil Ho|an jen minimá|ně: do riŤadu oficiálně do záÍi |934, fak-

ticky asi o rok méně; od prosince |933 redigoval časopis Život, v dvouletí
1939_1940 Progra,m D Divadla E. F. Buriana. občas jistě chodil do nak|adate|ství.

Ve vinárnách poblval pŤedevším s Josefem Horou a s okruhem lidí kolem
Františka Halase' Nejraději b1/val doma. Právem o sobě Ťíkal, že je ,,pecivál..'
něko|ikrát se charakterizoval jako ,,samotáÍ... od počátku roku l949 víceméně
nevycháze| (podrobněji o tom ibid.: 40|_403). Návštěvy pŤijímal na Kampě,
méně U Lužického semináÍe' ojediněle v osmdesát ch letech a téměň v bec ne
po první mozkové cévní pŤíhodě, která ho postihla 16. bÍezna 19,76 _ zemíel
30. bÍezna l980. Ve většině pŤípadri návštěvní doba začína|a v l6 hod., nejed-
nou končila s blíŽícím se ránem.

Mezi Holanovy návštěvníky patňi|o i několik Žen. Některé ,,adorova].., ať už
pro jejich duchovní obzory, ať pro jejich krásu, nebo pro obojí. Zmíním se
o těch, o nichž mám jisté povědomí; myslím, že jde o všechny, které měly pro
Holana jist1í vyznam anezmize|y z jeho mysli s jednou dvěma návštěvami.

Nejvíce Ho|an ctil Annu Masarykovou. Dochovaly se její dopisy z |et
1939_1915, během stěhování z Kampy na z|omu let l968-1969 u ní pÍes tlden
bydlel _ žila v samé b|ízkosti nového spočinutí Holanovych, na konci Cihelné
ulice, téměň na rohu ulice U Lužického semináňe. Byla dŮvěrnou pŤítelkyní\č-

ry Holanové, měla ráda Ho|anovu matku a _ sama neprovdaná a bezdětná - na-
šla pěkn! poměr k dceŤi KateÍině. Měla desítky Holanov1ich dopisťr a na pade-
sát Holanovych neznámfch, tedy nepublikovanych básní z období, kdy Holan
poblval ve Všenorech. Nevím, kde tato pozťrstalost je, odmítla ji (i s návrŤem
na zapečetění na padesát let) svěŤit PNP v Praze. Dovolila mi opsat jednu bá-
seř, vyjde v nově vydávanych Holanovlch spisech ve svazku Bagately.

Několikrát Holana navštívila dlouhonohá krásná pÍítelkyně Jana Grossmana,
mladá pokoušející se básníŤka Alena Šachlová. Psala Ho|anovi v letech
1951-t963.

S obdivem hovoÍil básník o herečce Marii Tomášové, která u něho byla nej-
méně tŤikrát. Poprvé ji tam v listopadu l959 na Ho|anovu žádost pňivedl lite-
rární historikAntonín Jelínek. V listopadu l963, pÍed premiérou Noci s Hamle-
temveViole,jsemji tam vzal s Radovanem Lukavsk m. Vjednom pŤedvánoč-
ním čase jsme spolu zdobil iKačence stromeček. Roku l964 jíHo|an pÍipsal bá-
seř Eva ze sbírky Bolest (z l 8 dedikací v Bolesti jsou jen dvě ženám - druhá
olomoucké |ékaňce Libuši Widermannové, která mu posí|ala léky).
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V druhé polovině padesát;fch let Holana poprvé navštívil dramaturg Evžen
Drmola. V lednu 196l mu zaŤídil hospita|izaci ve Vojenské nemocnici ve StŤe-
šovicích, kde se Holan podrobiI operaci cystického tvaru, vycházejícího ze sli-
nivky bňišní. V pooperační euforii, kdy Holan po šesti letech začal znovu psát
(v tom šesti|etí vznikala jen Toskdna), navštívi| básníka Evžen Drmola spolu
s Alfrédem Radokem. Žadati, aby pro Městská divadla pražská napsal hru. Po-
chopitelně neuspě|i (eden pokus podnikla i dvojice Kraus_Krejča). V té době
jednou pŤivedl Evžen Drmo|a k Vladimíru Holanovi svou ženu Evženii, redak-
torku nakladatelství Čs. spisovatel. Holan se cítil Drmolovi zavázán,jeho žena
se mu líbila, navíc se snaži|a, byť nerispěšně, aby v Čs. spisovateli vyšly někte-
ré jeho verše. Holan jí pÍipsal první společné vydání obou iad Mozartian, které
vyšly v odeonu (muselo to blt zdrivodněno) k Pražskému jaru roku 1963.

Roku 1965 abso|vova|a u Karla Svo|inského na VŠUP Jitka Vrbová. PÍedlo-
Žila bibliofilsky tisk Zuzana v lázni: obálku, čtyŤi suchéjehly, grafickou pravu
(Svolinsky si velmi váŽi| Holana, toužil doprovodit jeho pÍíběhy' nikdy k tomu
ale nenašel, jak Ěekl' dostatek odvahy). Vrbová svrij absolventsk;í tisk Holanovi
pŤinesla. Protože tehdy nebylo ještě prolomeno mlčení kolem Vladimíra Hola-
na, básníka to dojalo' PoŽáda| proto, aby PŤíběhy v jeho sebran;/ch spisech -
vyšly až roku l970 - vltvarně doprovodila právě Jitka Vrbová.

Záhy po premiéÍe v listopadu 1963 zača|a chodit do Violy na Noc s Hamle.
rcm sedmnáctiletá gymnazistka, ta|entovaná básníŤka a dnes uznávaná autorka
literatury pro děti \čra Provazníková. Byla krásná. Holan s ní rád hovoňil i ml-
čel. Psala mu v letech 1964_|975, několik sv;/ch knih jí pňipsal s očarovan;/m
věnováním.

V roce l966 navštívila Holana poprvé pos|uchačka divade|ní vědy na FF
UK' pozdější dramaturgyně z|ínského divad|a Ludmila Kraváková. Psala mu
v letech 1966-1915.

To jsou snad všechny v1iznamnější ženy z Holanova okruhu. o jinfch dťrle-
Žitych nevím a nesvědčí o nich ani dochovaná korespondence, dedikace, vyprá-
véní a jiná svědectví.

Všechna tato setkání se odehráva|a (kromě toho s Annou Masarykovou, kte-
rábyva|a návštěvou také ve Strašnicích a ve Všenorech) pŤedevším na Kampě,
mnohem méně uŽ U Lužického semináŤe' Tedy za ričastné nebo pasivní pŤí.
tomnosti Holanovy ženy (pÍipravi|a pohoštění, někdy s návštěvou poseděla).
I tato forma návštěv prokazuje p|atonick1/, byť někdy eroticky zaujat,! vztah.
Myslím, že Holanovi tato fbrma setkávání vyhovovala.

Společenství se Ženou \ěrou je do|oŽeno také literárně. Dopisli, pŤedevším
korespondenčních |ístkrj a verš zasí|anych ženě a adresovanych jí a Kačence,
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se Zachovalo z letních měsícťr jejich dovolen1/ch (většinou tŤí- a čtyŤměsíčních)

z|et |950-1974 mnoho (ukázky veršrj in Ho|an l988: 23043), Svědčí o neu-

stálych obavách, zda jsou v poŤádku, o osudovém a pÍitom něžně abso|utním

vztabu k dceíi, pojmenovávané Kaťabáčkem' Některé z veršovlch záznamri jsou

z probdělé noci' je to ranní pozdrav, protože on bude ještě spát' až ony vstanou.

Stejně tak některé lístečky. Z těch verš alespoř dva záznamy: jeden je z Kam-

py na Kampu, druhy z Kampy do místa prázdnin, do Holoubkova (Holan l988a:

230.235):

Často se ptají' proč nejvšednější zdejší
neopěváš vším tím, co o tom víš,
Zatimco ani na ty nejmilovanější
báseř nes|ožíš...

Ptají se marně: vŽdyť všednosÍ zázračná je,
všakje amoŽnánenitéŽ,
zatímco |áska je a jenom ta je
a jako mlčeni nezná uŽ ani |eŽ

(1 . rr. 1949)

YéÍe 23, VI. l951

Já vroucně děkuju za Tvoje bytí'
za to, že Jsi' že žiješ se mnou,
s tou duší veletemnou,
jeŽ zhasiná vše, co tu svítí _

však za Káťujá zvláště děkuju Ti!

V knize PŤedposlední jsou dvě básně napsané zÍejmě roku 1969 a nadepsané

,,V. (D..a,,V. (D..(Holan |982:93,l03). Druhá nás|eduje záhy po první -je me-

zi nimi devět čísel. obě jsou vzpomínkou na situaci ko|em svatby' jde o rekapi-

tu|aci vzdá|eného žasu, o poděkování .TÍetí, ze sbirky Sbohetn?, je z konce prv-

ní poloviny sedmdesátych |et. Jmenuje se Tobě, V. Vynucuje si citaci (395):

Když jsem tě uviděl poprvé,
uviděl jsem lásku nebo tebe?
Uviděl jsem tebe milující'
protoŽe jsem miloval? Nevím!
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V druhé polovině padesát1ich |et Holana poprvé navštívil dramaturg EvŽen
Drmola. V lednu l96l mu zaŤídil hospita|izaci ve Vojenské nemocnici ve StŤe.
šovicích, kde se Holan podrobil operaci cystického tvaru, vycházejícího ze sli-
nivky bňišní. V pooperační euforii, kdy Holan po šesti |etech začal znovu psát
(v tom šestiletí vznikala jen Toskina), navštívil básníka Evžen Drmola spolu
s A|frédem Radokem. Žadali, aby pro MěStSká divadla pražská napsa| hru. Po-
chopitelně neuspěli (eden pokus podnikla i dvojice Kraus_Krejča). V té době
jednou pňivedl Evžen Drmola k V|adimíru Ho|anovi svou ženu Evženii, redak-
torku nakladatelství Čs. spisovatel. Ho|an se cítil Drmolovi zavázán,jeho žena
se mu |íbila, navíc se snažila, byť nerispěšně, aby v Čs. spisovateli vyšly někte-
réjeho verše. Holan jí pŤipsa| první společné vydání obou ňad Mozartian,kÍeré
vyšly v odeonu (muselo to b t zdŮvodněno) k Pražskému jaru roku 1963.

Roku l965 abso|vova|a u Karla Svo|inského na vŠuP Jitka Vrbová. PŤedlo-
žila bibliofilsky tisk Zuzana v lrÍui: obálku, čtyňi suché jehly, grafickou ripravu
(Svolinsk]/ si velmi vážil Holana, toužil doprovodit jeho pŤíběhy, nikdy k tomu
ale nenaše|, jak Ťekl, dostatek odvahy). Vrbová svrij abso|ventsk tisk Holanovi
pŤinesla' Protože tehdy nebylo ještě pro|omeno mlčení kolem Vladimíra Hola-
na' básníka to dojalo' Požáda| proto, aby PŤíběhy v jeho sebranlch spisech _
vyšly až roku l970 - vytvarně doprovodila právě Jitka Vrbová.

Záhy po premiéŤe v listopadu |963 zača|a chodit do Violy na Noc s Hamle-
tem, sedmnáctiletá gymnazistka, talentovaná básníŤka a dnes uznávaná autorka
literatury pro děti \ěra Provazníková' By|a krásná. Holan s ní rád hovoňil i ml-
čel. Psala mu v letech |964-|975, několik sv]lich knih jí pŤipsal s očarovanym
věnováním.

V roce l966 navštívila Ho|ana poprvé posluchačka divadelní vědy na FF
UK' pozdější dramaturgyně z|ínského divadla Ludmila Kraváková. Psala mu
v letech 1966-1975.

To jsou snad všechny vlznamnější ženy z Holanova okruhu. o jinlch dťrle-
Žit;ich nevím a nesvědčí o nich ani dochovaná korespondence, dedikace, vyprá-
vění ajiná svědectví.

Všechna tato setkání se odehráva|a (kromě toho s Annou Masarykovou, kte-
rá byvala návštěvou také ve Strašnicích a ve Všenorech) pňedevším na Kampě,
mnohem méně už U Lužického semináňe' Tedy za ričastné nebo pasivní pňí-
tomnosti Holanovy ženy (pŤipravi|a pohoštění, někdy s návštěvou poseděla).
I tato Íbrma návštěv prokazuje platonick1/, byť někdy eroticky zaujat,! vztah.
MysIím, že Ho|anovi tato forma setkávání vyhovovala.

Společenství se ženou \črou je doloženo také |iterárně. Dopisri, pÍedevším
korespondenčních |ístkri a verš zasí|an;ioh Ženě a adresovanych jí a Kačence,
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se Zachovalo z letních měsícťr jejich dovolen1/ch (většinou trí- a čtyŤměsíčních)
z let 1950_1974 mnoho (ukázky veršrj in Holan l988: z3o43), Svědčí o neu-
stállch obavách, zda jsou v poŤádku' o osudovém a pňitom něžně absolutním
vztahu k dceÍi, pojmenovávané Kaťabáčkem. Některé z veršovlch záznam jsou

z probdě|é noci,je to ranní pozdrav, protoŽe on budeještě spát, až ony vstanou.
Stejně tak některé lístečky. Z těch veršťr alespoř dva záznamy: jeden je z Kam-
py na Kampu, druh z Kampy do místa prázdnin, do Holoubkova (Holan 1988a:
230,235):

Často se ptají, proč nejvšednější zdejší
neopěváš vším tím, co o tom víš'
zatimco ani na ty nejmilovanější
báseř nesloŽíš...

Ptají se marně: vŽdyť všednost zázračná je,
však je a moŽná není též'
zatímco |áska je a jenom ta je
a jako mlčeni nezná už ani |ež

(7. rrr. 1949)

wÍe23 .v I .  l 95 l

Já vroucně děkuju za Tvoje bytí,
za to, Že Jsi, že žiješ se mnou,
s tou duší ve|etemnou,
jeŽ zhasiná vše, co tu svítí -

však za Káťujá zvláště děkuju Ti!

V knize Píedposlední jsou dvě básně napsané zŤejmě roku |969 a nadepsané

,'V' (D..a ,,V. (Q..(Ho|an 1982:93,l03). Druhá následuje záhy po první - je me-

zi nimi devět čísel. obě jsou vzpomínkou na situaci kolem svatby, jde o rekapi-

tulaci vzdáleného rižasu, o poděkování.TÍeÍí, zesbirky Sbohetn?,jez konce prv-

ní poloviny sedmdesátych let. Jmenuje se Tobě, V. Vynucuje si citaci (395):

KdyŽ jsem tě uviděl poprvé,
uviděl jsem |ásku nebo tebe?
Uviděl jsem tebe milující'
protože jsem miloval? Nevím!
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Čas by| tenkrát na dovolené,
Nebyl pňi tom a věčnost až sveňepě m|čela...

Mlčí dodnes... Mlčí i čas,
ktery se užzaÍím dávno vráti|
a o něco starší neví, proč a komu závidět..'

Už to, žp se v posledních dvou sbírkách objevují tŤi básně adresované ženě, je no-
vé. Nikdy píedtím tomu tak neby|o. Životse schyluje.'. Je krásné moci se obrátit se
štítem k 'jedné ženě všech Žen Adamov ch.. (Noc s Hamletem,Ho|an 1980: l65).

v.

o neopakovate|nosti lásky, kterou |ze proŽit,jen jednou..(Holan 1980: l82),
byl Holan pňesvědčen jako muŽ i jako básník. Thké v tomto oh|edu je jeho osob-
nost mono|itní. Pro něho opravdu ,,Láska je jenom jedna a je jenom jednou. /
Láska je skutečně smrtelná... Tak zní jedna z maxim jeho Noci s Hamletem
(ibid.: l82). S pŤesahem do transcendentna čteme stejné pÍesvědčení v básni
Miluj. '. ze sbírky Bolest:

Nerovnost země, a tedy i nerovnost Iidí
jen na kolenou ucítíš.
Mi|uj však obě a věru jen tím spíš,
Že není |ásek, Že je jen jedna |áska,
tak jako všechny kÍíže jsou jen jeden kĚíž.

L i t e r a t u r a

HOLAN' V|adimír
1968 Babylonlaca, Sebrané spisy V. H. 9, Ťídí V. Just| (Praha: odeon)
|976 Dokumenry, Sebrané spisy V. H. 6 (Praha: odeon)
1971 Na celé ticho, Sebrané spisy V. H. 4 (Praha; odeon)
1980 NokturncÍl, Sebrané spisy V. H. 8 (Praha: odeon)
1982 Propast propasti, Sebrané spisy V. H. 5 (Praha: odeon)
|988 Bagately, Sebrané spisy V. H. l0 (Praha: odeon)
l988a Bagately, Sebrané spisy V. H. l l (Praha: odeon)
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Vladimír Holan, umělec bytí

I STVÁN  VoR ÓS

V|adimír Ho|an je poustevníkem české |iteratury. Toto tvrzení ovšem mťrŽeme
hned omezit na: Ho|an je poustevníkem literatury. A odtud rozšíŤit směrem k ji.
né koordinátě: V|adimír Holan je poustevníkem bytí. To jej spojuje s takov1/mi
maďarskymi básníky' jako je Atti|a JÓzsef' kter se narodil ve stejném roce ja-
ko Holan, a János Pil inszky, jenŽ zemŤel rok po Holanovi.

Holan v život plynu| ce|kem bez udá|ostí, právě tato nehybnost však bylaje.
ho největší událostí. Je to oxymÓron Holanova životopisu? Nikoliv pouze to. Je
to setkání života d sledně prožitého s dŮs|edně uskutečněn1/m životním dí|em.
V|adimír Holan byl básníkem, což v jeho pojetí pÍedstavova|o umělce lidské
existence, člověka, jenž umí žít, ovšem ne hédonika detailri, a|e hédonika sa-
mého bytí' Č|ověka, jenž se pokouší tázat po stŤedu věcí. Slova básník a člověk
měla pro Holana totoŽny vlznam.

Což ovšem neznamená, že by mu byl každy člověk zároveťt básníkem v už-
ším v znamu tohoto slova. A neznamená to ani' že by snad byl chtěl dokazovat
onu banalitu, že básníkje také č|ověk. Poezie se u něj neomezovala na pouhou
veršovou praxi. Mě|a pro něj vyznam v tom smyslu, jako by neustále nesla tíhu
|idského bytí. Možná i proto nikdy netouŽil po společnosti.

Značnou část dětství strávil Ho|an na jednom z poutnicklch míst literatury,
v okolí Bezdězu a Máchova jezera. Tento kraj je doslova literárním prostorem,
místem, kde se odehrává Máchovo stěžejní dílo. Nema|á část novodobych čes.
klch dějin se uskutečřuje právě v IiteratuŤe' PŤesněji Ťečeno' události jsou udá-
|ostmi literárními, nebo je alespoř ne|ze od literárních událostí oddělit. Hola-
novo dětství se tedy s malou nadsázkou odehráva|o ve vnitŤním prostoru velké-
ho básnického díla. odtud (také) jeho vnímavost k neustále probíhajícím pro-
měnám vni ních a vnějších dimenzí, coŽ je Ťídícím prvkem Toskdny,jednoho
z jeho nejdriležitějších básnick;/ch pííběhri. U Máchy, z, jehoŽ černého pláště se
zrodilo ce|é české moderní básnictví, se formálně-kompozičním prostŤedkem
stává oxymÓron a po něm se dědí sklon k extrémní stylizaci. Schopnost směšo-
vat slavnostní se směšnym a tragickfm, které si |ze v osobitlch proporcích po.
všimnout i v Ho|anově dí|e. Toto dí|o je v zásadě komorně laděné, radikální
a kruté, a|e nepostrádá humor. Zrodi|o se z jazyka, v němŽ špekáček v octu na-

669




