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běh života, ďocházi ne z aktivity lidí, ale z ,jednáni,, anonymních
slepfch sil (dopad kmene, rider blesku), které mohou zprisobit jen
strast. Nejsou to tragédie, neboť tu není aktivního individua a jeho
tragické viny - jsou to prostě neštěstí, rány osudu. Strašlivá vyda-
nost člověka těmto ranám se od Terezky Planetové stala krutfm
tématem Holano1Ích epickfch básni ( Cesta mraku 1945, pováleč-
n1f cyklus Príběhf|). - oba vypravěči, zejména sám básník, pozve-
dají hlas proti tomuto ritlaku mimolidskjlch sil, v nichž nehledají ani
společenské determinace, ani boha, ale nejspíš osud vpletenf do
jednotlivého piípadu i do celkové - jaksi pokažené nebo zvrh|é -
struktury kosmu. Básnick! subjekt Holanriv je podněcován k v!-
čitkám bez osobního adresáta, k existenciální hoŤkosti pŤedevším
ostŤe pociťovan m soucitem, vědomím bratrství s trpícími, rižasem
z člověka a ze siIy nebezpečenství, pŤed nimiž je bez ochrany. Na
tomto prožitku měla podíl i aktuální zkušenost z vál.ečné Evropy
plné strastí, jevící se jako volné rejdiště rozpoutanychpekeln;fch sil.

Neštěstí zaznamenávaná v rámcové novele i v rivodu novely
hlavní navodí v čtenáŤi očekávání, že takéTerczku - a tím spíše, že
je tak krásná a nedotěená - smete něja[f ničivf zásah' Místo toho
docházi k něčemu jinému, ale stejně nelítostnému a záhubnému -
k absolutnímu zapomenutí. Zánik tedy vitězi i tam, kde k tomu
nepŤispěje žáďny dramatickf osudovy zvrat. Pokud ovšem nesma.
zate|né stopy zanechané dívčí postavou (a v pr běhu let se zvolna
proměřující ve stále ideálnější portrét) ve vědomí jejího obdivova-
tele, zprostŤedkovanéjeho vyprávěním a konečně umělecky objek-
tivizované v básnickém díle jeho posluchače, nejsou jahÍmsi
vybočením z tohoto negativního spádu hmotného dění k zániku
a nebytí' Lidská paměť a lidská komunikace se tak možná stávají
jakousi oporou. - Podle autorovy poznámky poskytla inspiraci
k lékaŤovu piíběhu kratičká črta hudebního skladatele Leoše
Jaláčka Moje Děvče z Tater (z t. 1927). Z Janáčkovy vzpomínky
pocházejí dva motivy - nevyznaná láska a absolutní zapomenutí
v rodné vsi. Stranou nechal Holan hlavní Janáčkovo téma. ironi-
zovanou literární odvozenost prožitku (milovaná dívka se studen-
tovi v črtě jevila jako vtělení hrdinky básně V. Hálka). U Holana
pÍichází poezie naopak až nakonci, a ne aby uhlazovala, jak to
Hálkovi vy čítá J anáček,,,kostrbatosti životní.. : pŤichází proto, aby
z krásy podlehlé nelítostn;fm ničiqfm procesrim zachyti|a a zachrá-
nila alespoř nějakou stopu. - oproti pÍedchozímu PRVNIMU
TESTAMENTU s naprostou pŤevahou romantismu uplatřuje se
v Terezce Planetové orientace na realistickou tradici 19. století.
Na ni navazují zejména postavy obou vypravěčri' dějiště, osudy
vedlejších hrdin . Ve srovnání s pŤedchozí básní ztrácí se v Terezce
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Planetové motiv transcendentálního cí}e jako jediné záruky vyššího
smyslu lidského rísilí: mimolidské se nyní nejeví jako nadlidské' ale
spíš jako nelidské nebo protilidské' oblast nedostupná člověku je
sice osudově mocná, v jejím zásahu však nejsou možnosti vzestupu
nebo transcendentální těchy, ale qflučně zdroj degradace.

Téžká hodina . JiŤí Wolker 1922
Druhá a poslední autorova básnická knížkaje uvedenabásní Těžká
hodina (věnovanou pŤíteli A' M' Píšovi), která je autorskym vyrov-
náním s dosavadní tvorbou ajejí filozofií chlapectví,jak se obrážela
ve sbírce HOST Do DOMU. Proti ,,chlapeckému srdci..' jež je

,,písnička na začátku,,, se tu staví ,,mužovo srdce.., které je ,,ruce
amozo|y*,jako vlastní perspektiva a cíl. Téma dospívání je tak
pojatojako proměna postoje ke skutečnostizproŽívání a polidšťo-
vání, z pňizprisobování světa ideálu drivěry a lásky v postoj aktivní
a bojovnj. Skutečnost je zpŤítomĎována ve sv ch sociálních roz-
porech (TváŤ za sklem). Až v polemickém vyhrocení proti prvotině
pŤináší básei oči, věnovaná malíŤi o' Lasákovi, obraz světa slože-
ného z věcí ,'těžk1fch a nejtěžších.. (,,znám nemocnice a pŤedměstí,
lidi, které brih netěší, l znám koráby z o|ova' které vždy ztroskota-
jí..). Ve stŤedu pozornosti stojí trpící a ponížení: žebráci, nevěstky,
vojáci, služky' chudí; jsou stále vyhraněněji pojímáni tŤídně' jako
dělníci, jako síla schopná lybudovat novy svět. Vztah lyrického
hrdiny ke skutečnosti je tak krajně dynamickf - nic v něm není
samozŤejmé, ani jaro, ani láska (Čepobití, Jaro)'všechno teprve
čeká na své probojovágí - žít ztamená pÍemoci vlastní srdce,
vlastní bolest. Driležité místo ve sbírce zaujímají dvě básně na smrt
Wolkrovlch prarodičri' Anežky Skládalové a JiŤího Skládala, na-
zvané Pohíeb a Muž, které otázku statečně prožitého života dovo-
lují položit ive zcela osobní a konkrétní rovině a navíc - dvě léta
pŤed autorovou vlastní smrtí - až s osudovou naléhavostí. Spole-
čenské stanovisko básníka nabyvá aktuálního a bezprostňedně pu-
blicistického-vyrazu v básni Fotografie, spatŤující pravého viníka
,'hladu v Povolží.. v ,,krvavé tlamě kapitálu.., formuje se v pole-
mické paralele k náboŽenskému projevu (Kázaní na hoŤe) a často
nacháziaďekvátní prostŤedky pro své vyslovení v baladě. Hrdiny se
v ní stávají mladí milenci donucení chudobou k potratu (Balada
o nenarozeném dítěti), dělník, obětující v práci pro lidi svrij zrak
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(Balada o očích topičovflch); tragismus je nicméně pŤekonáván ví.
rou v možnost revoluční proměny světa (Balada o snu, yěnovaná
Jaroslavu Seifertovi). V závěru sbírky je umístěno několik básní
spjat1Ích s jugoslávsk;fm pobytem autorovym - báseĎ psaná pod
dojmem návštěvy záhŤebského vojenského hŤbitova Mirogoj, od.
jezdapÍedevšim Može, báseř o dlouhém hledání na bŤehu ostrova
Krku, které vrcholí šťastn m ná|ezem: ,,moŤe jsme my, dělníci
zvlněniich sval , cizí i zdejší, / my, skutečnost jediná, skutečnost
nejskutečnější!..Je to skladba o dlouhém, vážném verši o 5 - 6
iktech, tvoŤící pŤirozené ideové vyvrcholení sbírky.

Těžká hodina v mnohém udržuje iniciační pridorys, tj. pridorys
pŤíběhu zasvěcení, kter1f tvoňil dramatizující složku prvotiny.
V popŤedí - jak naznačuj e již tázev a programová báseř titulní -
stojí téma pŤerodu hlavního hrdiny, básníka. Svět však zde už není
pojímán staticky jako místo zkoušky, během níž by se chlapec se-
znamoval ,,s kamením.., není ostatně ani skutečností etizovanou,
pŤetváŤenou citem podle potŤeby dětského Srdce. Realitaje zŤetelně
rozštěpena mezi neharmoniclf a tragickf svět dan1f na straně jedné
a svět vybojovávany na straně druhé, kter;f harmonické uspoŤádáni
lidsklch vztahri teprve slibuje. Konfrontace skutečnosti a ideálu
pŤitom není vyhrocena do ironick1fch poloh. Sen je pojat jako
pŤedobraz skutečnosti,jako plánjejí pÍestavby (,,krásné sny zabijí
tím, že je uskuteční..), nestojí v rozporu s ní, ale je jejím naplněním
a osmyslením' S tím, jak se skutečnost mění v pŤedmět lidské akti-
vity' základní postoj člověka k ní pŤestává byt nazírací. Je chápán
jako ,,boj..- stál]|' a nekončící (,,a pňemoz bolest svou a nepiežvy-
kuj jí' / bys stále v boji byl a nikdy po boji..), jak to souviselo i
s Wolkrovfm pohledem na rikoly proletáňské poezie a její sepětí se
zápasem dělníkri, pro které ,,boj je jejich hlavním vztahem mezi
dneškem a zítčkem.. (stať Umění všední a nedělní). V jeho těsné
blízkosti stojí motiv práce: boj i práce včleĚují současnějedince do
celé spleti sociálních vztahri, dovolují mu pŤekonat samotu a sply-
nout s ostatními, objektivizují subjekt v hmotnlch proměnách
skutečnosti a pŤetváŤejíjej tak v bezprostŤední součást materiálního
světa. V motivické v1fstavbě sbírky je to patrné i na pŤenesení těžiště
z motivri ,,srdce.. a ,,očí,, na motivy ,,rukou... Posun ke kolektivitě,
kter1f chlapcriv pŤerod v mužeprovázi,vrcholí v samém závěru sbír-
ky v básni MoŤe, jejíž lyrickf hrdina splyne s hrdinou davoq|'m až
k pŤímé proměně gramatického jednotného čísIa za množné. ZÍe-
telně patrná je taková proměna na tak tradičně intimním žánru, ja-
klm je milostná poezie: ani láska nevyčleĚuje mileneckou dvojici
z okolní skutečnosti, neobrací oba milence k sobě sam m, neu|za-
vírá je do interiéru. Naopak je chápána jako jedno z pout, spojují-

cích člověka s člověkem (,,Jsme sami, / Sami sami - sami - l a je

"7' 
tut mnoho!..). Ženave Wolkrově milostné poezii není nahIiže.

oá iuto pasívní pŤedmět milostného cítu, ale jako ''dcera člověka..,

""ot.'uojou''ice 
lyrického hrdiny, muže a vojáka, stejně jako on

iodpovědná,a stav skutečnosti (,,proč jsi dopustíla, / že dělník dnes

ráná s lešení spadl / a pňed m;fma očima / se zabi|?,,, Básei milost.

rui). PopÍeni v1flučnosti jedince a scelení individuálního s kolektiv.

ním 'pottt s pohledem na Skutečnost jako na pŤetvoŤitelnou vedlo

součaině k jásnému a optimistickému názoru na pŤekonání tragiky

iednotlivého lidského osudu a rizkostí ze zániku' Tendence patrná

liz u rrosru Do DOMU tu byla - v otevŤené souvislosti s roz-
voiem revolučního hnutí po světové válce a Ríjnové revoluci -

doiedena do drisledku a rozšíŤena o pohled na smrt jako na mravní
imperativ poměŤující míru aktivně a statečně prožitého života.

Óbraz světa, kterf Těžká hodina pi.edkládá, se v nižších rovinách
vlstavby díla opíráo odpovídající tvárné prostŤedky. Část z nich
téži ]1Ž z uměleckého podnětu prvotiny; pŤedevším obraznost
v souladu s ideovfm směŤováním sbírky smazává hranice mezi
niternym a vnějším, subjektivním a objektivním, vytváŤejíc - Šal-
doqfmi slovy - novy symbolismus, obecn transformismus všeho
ávého se vším živlm a dokonce jsoucím (,,Láska j e žena a mu| f
táska je chleba a n:úrž. l RozŤízljsem tě, milá m{ f krev teče mfma
rtlkama f zpecnu bílého..). Volnf verš v zásadě zŮstává budován na
stylistickém modelu upomínajícím na hovorovy projev (konfron-
tace kratších a delších veršťt, nepravidelné rfmy, odliterarizovan
slovník), ale posouvá se od jednoduchého typu ,,vyprávění.,, k pa-
tetičtějšímu a vlraznéji deklamačnímu typu Íeči, zaposlouchané
místy až do rytmu pochodu' Nazírání skutečnosti jako skutečnosti,
na jejímž r".fvoji se hrdina ričastní sv m činem, vede k rehabilitaci
epiky (',Lyrika je stav, epika je čin..) a k pŤíklonu k erbenovské ba.
ladě jako adekvátnímu nástroji postižení moderní sociální reality
ajejích rozporri. odkaz k Erbenovi vjazykovjch a stylov ch pro-
stŤedcích vytváŤí současně pozadi, na němž vystupuje zňetelně do
popŤedí základní proměna ňešení otázky vztahu jedince a osudu -
pojímaného jednoznačně jako osud sociální'

Sbírka byla dokončena v létě 1922,které Wolker prožil na Sva-
tém Kopečku v rodinné vile. V záŤí odeslal rukopis do nakladatel-
ství Václava Petra a Karla Tvrdého v Praze a u Ťíjnu sbírka v ná-
kladu 1000 vftiskri vyšla. oh|as sbírky básníka proslaveného již
svou první kníŽkou byl značn! - íada recenzentrlv ní viděla jeden
z největších počinri v produkii mladé básnické generace (s. Ýácla.
vek aj.), zamyšlela se nad jejím vztahem k prvotině (JosefHora v ní
vidí proti HosTU Do DQMU skutečnÝ uměleck.í čin' František
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Gotz spíše ristup od dŤívější poetiky) i postavením v soudobém ťrsilí
o proletáňskou poezii (Josef Knap vyt1íkal Wolkrovi, že ztstává
v závěsu Horova básnického činu, Julius Fučík vidělještě nebezpečí
reziduí měšťáckého pojetí socialismu aj.). Obrovská popularita
Wolkrova díla, jehož závažnost jako by ještě podtrhla smrt mladé-
ho básníka v lednu roku |924, vyvolávala i později Znovu a Znovu
potÍebu kritického vyrovnání s ním. Vzápětí po smrti J. Wolkra
zčásti reviduje jednoznačn! soud své recenze BedŤich Václavek
v stati Wolkerovo dílo lyrické, která byla pak včleněna do knížky
od umění k tvorbě (l928). V souvislosti s programovou estetikou
poetismu spatŤuje v Těžké hodině až pŤíliš tragick obraz světa
proletáňe, jenž byl prjl drisledkem vnějškového ztotožnění básni
ka-neproletáŤe s proletáŤsk1|m živlem. V roce L925 v polemickém
nepodepsaném člátku Dosti Wolkeral (časopis Pásmo 1925), jehož
autory byli Artuš Cerník, František Halas a Bedňich Václavek, je
odmítán Wolkrriv kult, vyvlastnění tŤídního básníka měšťáck1fm
publikem a vyt1fká pozic estetiky avantgardy -, že Wolker
jako ,,poslední velik1f špatn! básník - ideologick!.. nevytvoŤil
skutečn1i noq!' tvar. Vystoupení vyvolalo rozsáhlou polemiku
(k Wolkrovu odkazu se pŤihlásila Literátni skupina, do diskuse
zasáhlproti poetistrim Julius Fučík aj.)' spory pak pokračova|y až
do tŤicátlch let (K. Capek, B' Václavek, V. Nezval' K. Teige, J. Ho-
ra, A. M. Píša), kdy se novym podnětem diskusí stala stať JiÍí Wol-
ker po desíti letech v Listech pro umění a kritiku (1934), napsaná
pod šifrou F. Hlz BedÍichem Fučíkem, Františkem Halasem, Pa-
vlem Levitem a Vilémem Závadou; diskuse vystoupením Václava
Pekárka Více Wolkera pokračovala i po noru. Už trvání těchto
sporli motivované na jet1né straně často také potiebou uměleckého
odpoutávání od prestiže Wolkrovy poezie na cestě za vlastním
hlasem a na straně druhé návraty k Wolkrovi jako k ,,prrikopníku
socialistické poezie.. naznačovalo vljimečnost uměleckého zásahu
Wolkrova básnického díla, zvláště pak Těžké hodiny, do české
literatury. Podněty evropského expresionismu a francouzského
unanimismu v Těžké hodině zristaly jen v stopové podobě a byly
ideově pŤetaveny do nového uměleckého tvaru. V souvislostech
české proletáÍské. poezie.(Horriv PRACUJiCi DEN. Hoiejšího
HUDBA NA NAMESTI' pňedevším pak MESTo V SLZACH
Jaroslava Seiferta, které stálo TěŽké hodině zv|ášťblizko svfm tíh-
nutím k epice, těsnym vztahem k tradici ba|aďy aj.)zaujímala Těžká
hodina mimoŤádné postavení uŽtím, že pojala pŤihlášení k prole-
táŤské poezii jako otázku vlastního dramatického pŤerodu básní-
kova. vm
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Torzo naděje .
František Halas 1938" 1945

Sedmá knížka Františka Halase je cyklus veršri, jejichž tematika
pŤevážně vycházi z dramaÍíckych událostí pŤed zánikem mezivá-
iečného Československa. ohrožení republiky stupíovanymi poža-
davky nacistického Německa; politická jednota nejširších lidov1Ích
vrstev vymáhajících si energičtější obranná opatŤení; nástup armá-
dy k obraně ohroženych uzemi a její odchod vynuceny mnichov-
skfmi dohodami; krutá situace v okleštěném Ceskoslovensku ute-
čenec$ich tábor a nouzov ch opatňení: tyto skutečnosti se
v Torzu nadějejeví nejenjako aktuální politické události, ale pŤe-
devším jako kolektivní zážltky a ěiny vzdoru, odhodlání, hriuy,
hněvu, dojetí, naděje, které sdílejí všichni a jimiž se současnost
začleĎuje do národních dějin a do tradic národní demokratické
kultury. Torzo naděje Íyto zážítky a činy pojmenovává a monu-
mentalizuje, a už tím naznačuje odpověď na otázku perspektiv, do
níž zkušenost měsícri zkoušky ristí: síla a věrnost lidu, která se právě
v této době tak intenzívně projevila, je zároveĎ i nejpevnějším
zdrojem naděje do budoucna. - První báseĎ z tohotojádra sbírky,
Praze, pochází už z jara |938 (z doby pŤed první mobilizací) a vy.
slovuje upevĚující se odvahu pŤed rozhodnfm bojem; národní
tradici tu prezentuje gotická architektura Prahy a svatováclavsk1i
chorál i socha knížete, viděná v perspektivě lidov1ich podání, kde
sotva znatelná nadpŤirozená událost (,,kriř bronzov1i... se včera
v noci tŤás a kníže kopí potěžkal..) je pŤedzvěstí velk ch a osudo-
vfch událostí reáln;fch. - Umělecky mimoŤádně ptsobívy Zpěv
zkosti zachycuje chvíle bezprostňedně po mnichovské kapitulaci.

Po rozhoŤčené apostroÍě ztádnych spojenc , Anglie a Francie
(označenych tradičními atributy jako ,,vládkyně moŤí..apod., které
jsou bolestně travestovány), následuje tu obraz génia české země
s kŤídly a mečem, tedy alegorická postava v duchu vlasteneckého
v tvarného umění 19. století; vstup básně programově ohlašuje
pŤechod od soukromého verše k verši kráčejícímu ,,krokem zbroj-
nym... - Rozsáhlá Mobilizace (Halas v ní využil i materiálu pri-
vodně shromážděného pro zam šlené drama) je vzrušen;fm zázna-
mem konkrétních událostí v mnichovsk1/ch dnech, od hrdinsky
pojaté noci, kdy se odchází do boje (s ostr1fmi a zároveř dojemn1Ími
prŮhledy do intimních osudri)' pňes obrazy rozhoŤčeného od-
hodlání vojsk aŽ po strašlivé zklamání ristupu. Noc mobilizace
a ,,chudí země mé.. jsou označeni touž metaforou jako ,,erbovní kle-




