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životni zkušenostízkomplikovaly a zvrstvily, naplnily dramaticky
se srážejícímiv!1znamy.Tak hrst hlíny, dosud básníkovi asociovaná
s pohŤbíváním(kdy ji pozristalí berou do dlaně), k ridiw mluvčího
v době ohroženínáhle zavortl'životem,ačby právě tď vlastně měla
uštknout dlař jako had a vfronem jedu kŤečovitěsemknout pěst
i srdce v tvrdost balvanu; nejvícse prodlévá právě u tétopiedstavy
-jaká by hlína podle očekáváníměla b!t' a není (Hrst země).Podobně v titulní básni motiv železanapŤed odkazuje k podkovám
sbíran;im pro štěstí,a ty jsou zas metaforami pro ,,twdá slova..
na|ézanána cestách dosavadní Kolmanovy poezie. Teprve v kon|ro1taci s tímto vstupním vjznamem, tentokrát ve vy}namu nejkrajnějšího odhodlání k boji, je v závěru že|ezo,železná košiie
zbrojí národního zápasu' kteqf všechenkov spotŤebujek zabíjení
nepŤátel;i zde však zristává dramatická dvojznačnost železná-košile se na okamžik stává i děsivou žhavou mŤíží
muk. navlečenou
na tělo, znakem planoucího hněvu a uzamčenívšechslov (od slov-podkov báseř začínala!)do klece mlčení.
Vášnivf prožitek nastávajícího zápasu je pro Kolmana o to
konkrétnější,žejako jeden zmá|aautorri veršrir. 1938 mohl a dokáza|zač|enitdo svépoeziezailttouzkušenost vojáka první světové
války. Válka, která nastává ted je proto pro něho drivěrně znám1irn
a zároveř děsiq|lm pŤízrakemchystaného zabíjení,utrpenía ničéní.
Srovnává ji s tou minulou, mj. takév tom, žejeho geneiacepŤedléty
bojovala v cizích zemich, ale nové pokolení vojákri budě dfchat
pach krve v krajině domova - nebude proto užvystupovat v riloze
štvancri, ale jako mstitelé svévlastní sežehnutézemé(My a ty ).
Spolu s pŤíštímvojákem prohlížílyrickf mluvčí místa iodného
kraje a rozeznává v nich rikryty' stňílny, scenérienastávajícího
hrdinství a snrÍi (Tentokr t tady).Takové vidění dává Kohánovi
pocítit dobové situace jako skutečnérozhodujíci okamžiky vlasti
a jejíchsynri, okamžiky vyzyvajicík mobilizaci všechsil, vytváŤející
osud ( UdeŤilahodina). Autor zároveř sám sobě hluboce ujasnil, že
jedinf lid je možn1fmnositelem záchrany národa: v zástupu kŤičícím vlastenecká hesla pozoruje tňi muže,rolníka, dělníka a básníka,
kteŤímlčí,protoževlast pro ně neníheslem, ale životempráce (a pro
dělníka i ocelovou pastí vykoŤiséování),
podnětem vzpoury, oživovatelkou srdcí- a právě tito muži se budou bít nejstatečněji(TŤi
muži a jedna věc). Toto demokratické stanovisko není v rozporu
s romantičnostíbásníkova postoje, i když driraz na nitern svár
vytrhává jedince ze zástupu a morální problém doby staví do
osvětleníheroického individualismu. - Verše Že|eznékošile byly
dopsány v záŤí1938;ohlas mnichovské kapitulace užv nich není,je
to poezie shromaždbvání sil k obraně' Tragick1f tÓn sbírky zazněl
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silněii, kdyžji brali do rukou první čtenáŤi už s vědomím, žesíly
bvlv pro tuto chvíli shromažďovány nadarmo. Dalšíakty národního.diamatu se odrážejív následujícíKolmanově sbirce Hromnice
hoŤí(|939) a v dalšíchjeho veršíchválečnfch.
Druhé vydání Že|eznékošile (1947) se značnělišíod vydání prvního;autor je pojal jako'l".|bor svéobčansképoezie zprvniválky a
vátky druhé a text mnohlch básní - zpravidla s nez pŤedvečera
mč
gativními drisledky - pŤepracoval.

Životabído,pŤectě mámrád Fráin Šrámek
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První autorova básnioká knížka. Do její atmosféry zasvěcuje
rívodníbáseĎ s piíznaěn1fm názvem Blizko konce, jejížlyrickf hrdina, ,,ani hŤíšďk,ani spravedlivÝ,,, ,,tu|ák jara.. se hlásí k hoŤkére.
zignaci (,,blínemzraje to, co kvetlo krví..),k vědomí jedinéživotní
eventuality - cesty ,,do močálri, do baán... Znechucení, ironické
skeptickégesto - kterése tu napáji i z literárních plamen , z ob|ibenéčetbypŤelomu století (iluze a beznaděje hrdiny Turgeněvova
románu D m, trpká anatlza lásky z Tolstého Kreutzerovy sonáty,
ozfvá se i Wildova Balada o žal Ťi v Readingu) - prostupuje všechny roviny hrďnova postoje k životu. Poznamenává jeho aktivitu
citovou v ritržcíchmilostnlch piíběhti, v nichž je láska nahlížena
jako navždy ztracená a uplynulá, aéjiž smrtí milenky ( A umŤela,
Pohíbímji v neděli), nebo - již jednoznačně mimo klasická po.
etická schémata- banálním vyvanutím někdejšíhocitu (Návštěva). Na místo ,,romantické..věrnéa vášnivélásky, všespalujícího
citu se dostává láska-epizoda' okázale tělesná (,,dobŤelíbám, koušu
taky..) a stále plně neuspokojující',hlad Srdce...Scenérietétolyriky
jsou nejčastějimelancholické zešeňelé
interiéry - za deště,večer,
v noci, nebo prostŤedíměsta čiještěspíšepŤedměstí.Celkové zne.
chucení pierustá v jednoznačně vyjádŤen;faktivní odpor vriěi so.
ciální skutečnosti,jejížznevolĎujícítlak je tu pŤímosymbo|izován
vojenskou mašinérií(Vojáci, Raport, Curriculum vitae), Lyríck!
hrdina ve svévnitŤnírevoltě proti skutečnostihledá kontakty s jin1fmivyvrženfmi (baladická báseř Ada, Minka, Marta) a s jinfmi
bouŤícímise (v básni Psi chorálužjednoznačně s hornickou masou
českéhoanarchistického severu) a zakotvuje Svou negaci ve víÍe
v naplnění zatím ještě velmi nejasně formulované pŤedstavy (Kus
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krásnéhosnu) o nov1ich vztazích člověka k člověku, které dovolí
vytvoňit i novou podobu lásky osvobozenéod institucionálních
pout a lživ1fchkonvencí (Naše svatební)'
Tak tu již dvojpÓlovost titulu konfrontujícínegact(Života bída)
s pňitakáním(pŤectě mám rád) postihuje vnitŤnídvojpÓlovost celé
sbírky. Pocity rczignace, skepse a vědomí konce doprovázejícikaž.
dou reflexiskutečnostise ažparadoxně spojujíse vzyváním životního kladu. I tváň lyrickéhohrdiny je dvojí:je to skeptik, moderní
inteleknrálpočátku20' století,ale piitom ,,synslunce..,ktery v sobě
nese,,krásny sen..,,,senjeden rud ... Proti sociálnímfunkcím vnucovanym člověku v společenském
organismu, proti psychickému
rozpadu vnitŤníintegrity jedince, k němuž pod tímto tlakem dochází'jsou mobilizovány jakésiaželementárnífunkce životní:svoboda pŤírodní,
pŤedkulturníautenticity.V tom je atmosféra,,fin de
siěcle..,která je tu místy patrná v postojích,tematicei obraznosti'
podstatně rozrušována.Proti stálosti,jednoznačnosti,normě, kte.
rou vnucuje jedinci sociální skutečnost,se prosazuje rozpornost,
nestálost,porušenínorÍny.Nejvyhroceněji v prudkém blásfemickém gestu strhávajícímz piedestalu tradičníspolečenskásankta:
ňád, disciplínu,oddanost ke státu (a k armádě iako ieho zkondenzovanépotlačovatelské
síIe),vlastenectví(zv]ášiev básni V dalmatinskévinarně,kde nad s1i7r.,vlasteneck1,;ch
srbsk;ich..dristojníkri
s králem Alexandrem a královnou Dragou je kladen provokátivní
obraz zabltékrásné Dragy jako žely), náboženstvía jeho dogmatiku a konečněi manželskoulásku jako společenské
instituce.Ale
normativita a pevnost sankcionizovanych obrysri skutečnostiie
popírána i zevnitŤ- nazíránímreality jako nehotové,plně nedopovězenéa takénedopověditelné,nejasnéa vždydo značnémíry
nesrozumitelné.Lidsk! prvek vnášído ní nejednoznačnost,zachycuje skutečnostzkratkovitě a v náznacích.V nesvobodě, kterou
skutečnostvnucuje,si subjekt vybojovává alespoĚ svobodu vnitŤní
sloŽitosti,rozporu a nepostižitelnosti.V žádnémpŤípaděvšakjiž
nestojímimo skutečnost,nenabízímísto ní žádnoujinou varian1u
- a nestavíse aristokraticky nad ni, aby nad pŤízemním
jsoucnem
budoval prostory pro svrij dialog s Bohem a Světem' Je pohroužen
do nízkéskutečnosti,do jejích,,bažina močálri..:pňeszBytky symbolistní stylizace nezná osvobodiv1fpohyb po vertikálé směiem
k azuru. Zužitkována zristává tak pňedevšímta složkaodkazu české
poezie konce století,která míňilak ata|yze vnitňníchandry jedince
a k postiženíjeho odmítavéhopostoje vričiskutečnosti.
Dvě stylovépolohy sbírky se prosazujíi ve dvojím poměru k literatuŤe.Analytick1f postoj lyrického hrdiny hledá literární spo- jak v realistickérefltxi
Jencev soudobémevropskémpísemnictví
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stavu společnosti'tak V sondách do nitra zoufajícíchosaměljch
duší.Postoj negující,spojen1fs postulováním potÍebyhledání novéhoiádu, opouštínaopak pole literárnosti a navazuje kontakty
s ne-literaturou,s lidovou písní(zvláštnírilohu z toho hlediska tu
hraje městsk! folklÓr) jakožto slohov m vyrazem kolektivity.
Zák|adní motivick]f pridorys sbírkyje totožnj/se syžetyranych
Šrámkovlchp roz, Sláva života(1903),Ejhle člověk(l 904)aj. a tvoŤí
jejich pŤíběhyv kus1ich,
tak vlastnějejich lyrick1fpandán reflektující
zlomcíchstavri beznaděje,skepsea kocoviny. Yyraznéjsevňen1ich
šíhokritickéhoohlasu se sbírkabezprostŤedněpo svémvzniku ne.
dočkalaa sám autor se později stavělke svym ranym veršrimsjistou
nedrivěrou (,,Nepočínaloto právě nejveseleji v těchto verších
a cestičkaodtud mohla se takéstočitjinam, nežkam dovedla..).Po
mnoha stránkách měla pŤechodn charakter:jejíantimilitaristické
verše a tvrirčívyužívánílidové písně pÍedznamenaly následující
cyklus dvanácti básní Modrj, a rudy (1906), kter;f byl reakcí na
Šrámkriv konkrétní konflikt s rakouskym Státním a vojenskym
aparátem. Touha po nalezeníŽivotníhokladu a jistoty našlasvrij
ym
vyrazzvl'áštěve sbírceSPLAV (1916).

Žtznivéléto- Jan Zahradníček

1935

Žíznivéléto,čtvrtábásnická sbírkaJanaZahradníčka,je rozdělena
motido dvou oddílri;v prvémoddílupňevládályrika s pŤírodními
meditativnícharakter.I kdyžje
vy, druh! oddílmá spíšereflexívní,
víry,jeho poezie není
J. ZahradníčekbásníkempevnékŤesťanské
v Žádnémsměru pouhou sakrálníadorací;je v ní permanentněpŤína rozdíl od pŤedtomno silnédramatickénapětí'Y Žíznlvémlétě,
chozích Zahradníčkov1fch
básnicklch sbírek,uŽ nenalézámebásníkriv zápas o poznáníbožíexistence,kter! byl v mnohémobdobou
onoho mytického starozákonního archetypu, jímžje boj Jakuba
s andělem. Tento zápas jako by byl dobojován, Zahradníčekje
opňen o ,,tvrz víry,., a pŤestoje v jeho veršíchznačnédramatické
(touto ,,Žízní..je
takéinsnapětí.BásníkovažízeĎpo něčemvěčném
pirován název sbírky),jehotouha po absolutnu (,,Ikdybych stokrát
Žii na tétozemi,l vžďyvícepít,Ó pítby chtělo se mi. / - Však co jen
bez konce, co vyčerpati ne|ze,f utišit m žedrsnou žízeť'mou,,básei Žízně),se neustálestŤetávás piirozenou smyslovostíčlověka,
jenžchce Žítpln m životem.,,Mé smysly dokoŤán a z dálky nedozírnél do vyhně krve duje v tryzni sirné- / jak o lilii opŤeno vás

