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tom rezignovaně pÍitakat slov m literárního znal'ce o tom, Že po-
eziesejlžvyžila. Iji zaplavují nejrriznější hloupá hesla, vŠe se žene za
moderností. PŤestože se v knihách básníkri staré školy shledávají
,,samé moly..' i ve verších mtad;fch ,,v spoustě kaltr, rmutu, špíny /
zamazaná bez pÍíčiny / skví se rybka - ideál|.. (Romance o mo-
dernosti). Pocit outsiderství, odcizení mezi autorem a společností
vyusťuje dokonce v rezignaci na tvorbu, pÍeď níŽ básník dává
pÍednost prostému žívotu (Chci žít!), Hned vzápětí však, jako uŽ
tolikrát pŤedtím i potom, básník své rozhodnutí ruší' Tak jako
strom nemriŽe pŤestat kvést jen proto, že má dost nepŤízně počasí,
tak i básník musí pŤese vše dál tvoÍít (Mus). Zristane jen závist
k akrobatovi, kter , když ho jeho umění omrzí, mriže rázem skon-
covat se Životem, zatímco básníky jejich umění jen zvolna škrtí
( Akrobat\.

Jestliže v tŤetím oddíle ještě polemick1f temperament a občasná
ironie nadlehčovaly zaÍrpkly tÓn veršri, pak v poslední č,ásLl Ze ži.
votapropukábásníkriv pesimismus naplno. Vrací se stesk nad mrt-
vym promarněnlm mládím a stále silněji se ozyvá memento smrti,
ohlašující se i několika epitafy; pŤedevším však se básníkovi začhá
všechno dění jevit jako jedin1f klam. Tento stav názorně ilustruje
IoďZora,vzbuzující svym jménem ty nejušlechtilejší pÍedstavy; ty
se však záhy rozplynou, když se objeví, že je to loď pirátri (Zora),
Básníka rmoutí zlomyslnost, děsí ho lidská bída a do krajnosti roz-
hoňčují zkoušky novych zbtaní, zatímco apoštolové lidstva káží
o míru a humanitě (báseĚ K ti, zaÍazená až do 2. vydá sbírky).
A tak jediné, co zŮstává, jsouchiméry, pŤeludy, iluze;udrŽují lidi pŤi
životě na pokraji kráteru (Píeludy) a i básník se k nim utíká ve své
beznaději (.Chiméry). Tentokrát mu vjlchodisko nenabídne ani
vlastní tvorba, z niž pociéuje ťtnavu, ani voluntaristicky imperativ,
rezignující na všechno krorně lásky: ,,Nic platno / a hleď pouze rni-
lovat!... Sbírka se uzavírá Epilogem,v němž se autor obrací ke svym
budoucím čtenáŤrim s otázkou, zda s porozuměním básníkovu
snažení ajeho ideáhim také pochopí všechno to, co básníka depta-
lo' Jejich podiv nad zlobou doby bude také jedinou autorovou po-
mstou.

HoŤká jádra se Ťadí k těm málo Vrchlického knihánr, v nichž
životní skepse prostoupila všechny tematické oblasti jeho veršťr.
Svědčí o básníkově citlivosti, sjakou reagoval na nepŤízeĎ doby' ale
také o jeho tvlirčím typu, jemuž mnohem více prospívá vniiŤní rre-
klid subjektivního lyrika, zbavujícilro se v osoblrě vypjaté chvíli vší
rétorické zdobnosti, než sebejist1/ patos vyrovnaného básníka-
-věštce. Neboť právě ztráta všech jistot podnítila tu verše, jež spolu
s OKNY V BOURI z devadesátÝch let a pozdním STROMEM ZI-

VOTA patŤí k nejqíznamnějším projevrim Vrchlického lyriky' Na-
víc v této sbírce básník pŤedjal mnohé z postupri, které plně rozvi-
nula ajako znaky své tvorby konstituovala aŽ následující generace
devadesát1/ch let. Zristane paradoxem' že k tomu došlo v době, kdy
se objevily ptvti náznaky nesouladu mezi básníkem a touto gene-
rací. Zp
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Host do domu . JiŤí Wolker 1921
Prvotina' jeďna ze dvou básnick1fch knížek pŤedčasně zesnulého
autofa, je rozdělena do tŤí částí. Pwní z nich, charakteristickv na-
zvaná Chlapec. shrnuje básně s nápadnou autostylizací bášníka
jako nejmenšího z nejmenších, nejpokornějšího z pokornych,
,,chlapečka bosého... Autostylizace včleřuje i Ťadu autobi<rgra.
ficklch momentri (odchod do Prahy na studia, stesk po domově, po
matce), ale pŤetváŤí je v obecnou historii chlapcova seznamovánise
se" světem, s ',kamenim.,. Dětsky pohled skutečnost zdrivěrĎuie.
objevrrje básnivost obyčejn1fch véci (Kamna, Poštovní schránka)
a obyčejn1fch slov. Chlapcova vyprava do světa (do ,,cizího města..)
je spojena s hledáním místa mezi lídmt (ŽnQ, s pŤedstavou nově
uspoŤádan1ich mezilidsk ch a vlastně jiŽ sociálních vztahri' kjejichž
etice odkazuje i naivisticky zdrivěrnělá náboženská motivika v ob-
razech pánaboha chodícího na návštěvu k lidem a Pannv Marie
utěšující rozbolavělé chlapcovo srd'ce (Žebráci, zvukově uti"t.í*i
tituly spojená dvojice básni Háj a Hoj! a . KŤest.ansky stylizováná
láska jako mravní princip vnuceny skutečnosti ovlivřujei cu<lnou
milostnou lyriku (K svrÍ tku mé milé) a vypravy do světa obra cí zpét
k torrženému ráji srdce, ,,do nízké světničky. která zavirá se / nad
star mi známy mivěcmi.. ( o k n o).- oruh! 
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uveden stejnojmennou básní, pŤináší lyriku sociální bídy a utrpení
s pŤíznačnou scenérií piedměstí' lacin1í'ch hotelri, kasáien, věznic
(báseř Vězeii' věnovaná pňíteli uvězněnému v souvislosti s orosin-
9o1Ým1 bouŤemi 1920) atd.; najdeme tu i poezii solidarity o u'por;.y
(Dlážděn)' HoŤk1f tÓn pak poznamenává i poezíi milostnou. -
7ávěrečn5,' titulní oddíl Host rlo tlontu (opětuveden progranovou
básní s tymž názvem) je poezií narovnání se světem. Haimonizač.
ním risilím se pŤibližuje části první, ale lyrickj, hrdina už pozbyvá
vlrazně dětské stylizace: vyznává se z lásky k tomuto světu (t,'dci) ve
všech podobáolr, dob1fvá zrno životního kladu i z nejtragičtějších
stránek ŽivoÍa -- i sama Smrt se stává prostou součástí života _
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,,Smrt jsou jenom bílá boží muka f narozcestí, v poli.. (Snrl), ,,Na
této zemi není smrti, - / jsou jenom staŤí a mladí.. (Híbilov), -

V dalších vydáních bylajako čtvrtá část a ideov1f dovětek prvotiny
podle autorova ridajného pŤání pňiŤazována skladba Svatj, Kope-
ček,báseive volném rymovaném verši kolísající svou délkou mezi
12-25 slabikami a tematicky soustŤeděná k jednomu dni prožité-
mu v rodinném letním sídle na Svatém Kopečku. Básník sem pŤi-
jiždí ,,z daleké Prahy a rodného Prostějova.. k loži nemocné ba-
bičky, stráví den hovorem s ní, procházkou v lese, kde potká pŤítele
Karla Šnajdra, navštěvuje jiného pŤítele, procházi se po návsi a lo-
šovské silnici a znovu se loučíazistávásám ve své světnici, ale piece
spojen tisícerlmi pouty s práteli, kteŤí,jdou za hlasem zvonu okusit
Se mnou štěstí všeho.., a skrze ně i se všemi ostatními. Záznam -

plnf konkrétních fakt, místních i životních reáI1í-zdánlivě všední
a nepoetick1f se stává podobenstvím o nalezeném qfchodisku a do.
vršeném poznání. Lyrick! hrdinaje tu už pÍíznačné označovánjako
,,dospělf chlapec, student a socia1ista.., věŤící ve ,,veliké Rusko..
a ',statečného Lenina... ozŤejmuje si pevně své vztahy ke světu
a pŤekonává vychozi insitní naivismus svého pohledu na svět
(,,spravedlivou sílu' dětské očia jazyky ohnivé dej nám všem l ať'to,
v co věŤíme dnes, též zítra provedem!..) jednoznačně a konkrétně
proklamovan1im socialistick1fm ideálem.

Vyraznou trojčlennou kompozici sbírky sám Wolker interpreto-
valjako jakousi tematickou triádu: ,,chlapecké.. vidění světa je vy-
stŤídáno v antitezi tématem lyrického hrdiny kŤižovaného a muče-
ného světem, závér je syntézou, prolnutím chlapce s ukŤižovanym,
vykoupením bolesti světa nalezenou životníjistotou. Soubor lyric-
klch básní je tak vnitŤně propojen vyhraněnou myšlenkovou
osnovou: hrdina si osvojuje svět' stŤetává se s ním, je jím zraĎován
a současně si ho pŤetváŤí k obrazu svému. Hrdinova vyprava
z uzavÍeného prostoru do ,,že|ezného světa.., světa ,,kamení..'
,,města.. je pohybem jen na první pohled odstŤedivfm. SměŤování
vně se pŤekqfvá dostŤediqfm směŤováním k hodnotám srdce, chla-
pec je zasvěcován - stává se mužem; ',ráj srdce.., nevidoucí a ne-
vědoucí, netečny, se mění v srdce jako nástroj ovládnutí sku-
tečnosti. Současně všakje zasvěcován i svět, mění se ve svět polid-
štěn1i. Proti jeho abstraktní univerzalitě je kladen svět drjvěrně
známych pňedmětri (',Miluji věci, mlčenlivé soudruhy..), proti jeho
nekonečnosti je kladena zdrobnělost, blízkost, proti jeho necit-
livosti skutečnost proteplená láskou a sentimentem téměŤ barvo-
tiskoqfm. Všechno kolem lyrického hrdiny je zintimĎováno, pŤed-
mětná složitost a nepÍehlednost skutečnosti je zpŤehledněna nejen
volbou prost1ich a jednoduchych slov (sám pojmenovací akt se
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stává básnickym postrrpem vyčleřujícím z obecné reality prosté
a vlídné ,'věci..), ale ijejich poměrně nerozsáhlym rejstŤíkem, pŤí-
roda se domestikuje, rnizí pi.eděly mezi básníkem a ostatními (,,cí-
tím, že jsem: klas v Ťadě, písmeno, vykŤičník!..), i v milostné poezii
pievažuje nad erotikou pocit blízkosti a sounáležitosti.

Knížka vznikala od jara l920 do léta 1921s pŤedběžnym názvem
Ráj srdt:e, kter1f JiŤí Wolker vyměnils pÍítelem ZdeĚkem Kalistou
za plánovany titul jeho prvotiny Host do domu (pod|e nápisu na
domě na Riegrově nábiež| kde b1fvala kavárna Riviéra). V Ťíjnu
l920 poslal Wolker rukopis redaktoru Janu Vrbovi do Beníškova
nakladatelství v Plzni, na konci dubna 1921 bylo odesláno defini-
tivní znění. Knížka vyšla v nákladu l000 v1ftiskti (a za minimální
honoráÍ 180 Kč). okamžitě vzbudila nečekany ohlas, i kdyŽ z po-
čátku rozporn;í. Část kritiky pŤikládala na sbírku měŤítka tradiční
poetiky (Pujmanová vytykala improvizovanost, Arne Novák pri-
mitivismus, lyrické žvatlání bez pevného uměleckého tvaru), ale
ňada recenzentri (Hora, Karel Čapek aj.)projevila smysl pro novj'
zjev v české |yrice. Z generačních vrstevník vytkl J' Seifert Wolk.
rově prvotině nedostatek tendenčnosti a komunistické disciplíny
(dostalo se mu Za to obdobně negativního ocenění vlastní prvotiny
ze strany J. Wolkra' jenž ho obvinil z komunistického veršování bez
promyšleného etického tvaru), jako vyznačny generační počin oce-
nil Hosta do domu A. M. Píša.

Dodatečnějako čtvrtá část pŤipojeny Svatj, Kopeček vyšel popr-
vé v časopise Červen 20. 5, 1921(eho napsání se stalo jedním z pod-
nět Wolkrova rozchodu se Zdeiikem Kalistou, kter1f Wolkra ob-
vinil z plagiace vlastního rukopisu).

Poéma byla jedním z prvních pokusri o ovládnutí apollinairovské
polytematické básně a o její pŤehodnocení, stála tak na počátku
Žánru Ízv. ,,pásma.. (poctle Apollinairovy básné Pásmo, Zone)
v české poezii 20. a 30. let. Kritika si všinla i širšího mezinárodního
kontextu Wolkrovy poezie (německ1f expresionismus' francouzsk
unanimismus, zvláště Duhamel a Vildrac), jakkoliv místy aŽ pŤece-
nila jeho pťtsobnost' V kaŽdém pi.ípadě Wolkrova prvotina těsně
souvisela s generační poetikou (primitivisrnus a naivita lyrického
hrdiny, náboŽenská obraznost 1ako vyraz ovládnutí světa a jeho
sociálních rozporri láskou a srdcem) postupně se formující v tomto
celoevropském kontextu a u nás realizor'anou téŽ naPi. v Seifertově
MĚSTĚ V SLZÁCH. Píšově NESRoZUMITELNĚM SVA'IÉM,
Kalistově Ráji srclce aj, _- Svatjl Kopeček však současně již napo-
vídal Wolkrriv rozclrod s vlastním postoiem chlapectví a otvíral ces-
tu k proletáŤské poeziijeho TÉŽKÉHoDlNY. vydání této druhé
sbírky a brzká autorova smrt zpětně aktualizovaly hodnoty básní-
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kova nerozsáhlého díla a soustŤedily také znovu pozornost k jeho

knížce první' která se stala vzápětí hodnotou klasickou. vm

Hradní Yéž - Vilém Závada Í940

ČtvrtáZávadova sbírka pocházíz\eÍ1937-39.I když jsou tu i jed-

notlivé pŤímé ohlasy soudoblch historick;izch Žyrati, reaguje na ně
Záv adi pÍ edevším stál;fm posilováním humanitního zaměŤení své
poezie. Projevuje se to už v pÍírodní lyrice (l. oddíl), kde krajinné
šcenérie básník pŤedvádí pŤedevším vjejich prisobení na lidské nit.
ro. V básních na čtyŤi roční období (Zimní, Jarní atd.) je země
dramaticky rozepjata mezi peklem a rájem. Vyhnanství z rát1e je
podnětem k sounáležitosti mezi lidmi i mezi lidmi a krajem (báseĎ
Uhetnj, kraj, kďe ve snovém pŤepodstatnění se rájem jeví druho-
horní pralesy a ostravské uhlí tedy jeho pozristatkem).

Pravděpodobné nejzávažnější uměleck1f pŤínos Hradní věŽe
pŤedstavují verše 2. oddílu' Jsou tu objektivně pojaté obrazy lid.
sklch postav ve vyhraněné citové situaci, která v lyrickém subjektu
vyvolává to nejvŤelejší pochopení, spolucítění' obavy a něhu
(Sedmnáctiletí, Pasačka aj.). Zdrojem hoŤe, štěstí a touhy je tu
erotická láska prožívaná s otevňeností a intenzitou, s onou žhavostí
duše, v níž Závada vidí vjlchodisko z blazeovanosti, která je mu
prokletím moderního člověka. oddíl vrcholí v monumentálních
á zároveí něžnfch obrazech ženy matky, jejíž síla i tragika je v se-
pětí s bezprostŤední, věčnou intimitou soukromého života, zatímco
muž a syn jsou rozběhnuti zachimérami, do širého svéÍa(Matka).
Jako dárkyně dítěte a lásky (báseĎ Suspiria) nezasažená vše zpo-
chybĎuj ícím racionalisme m znamená žena nej en princip uchování,
ale i perspektivu obnoveného lidství. Verš těchto básní je pŤerfvan1f
ap|ny zámlk' pŤičemž vlstedkem je spíš něžné zajiká než drsnost.
I zde směŤuje Závaďa k pevnlm aforistick]ilm formulacím, ty však
vycházeji často z denní intimní zkušenosti a z pŤepodstatnění ho-
vorové mluvy (,,Proč jen tŤísečky z prst / jsem vám vydírala? / Trn
chiméry z vás vytrhnout..).

V 3. oddíluje několik alegorií poezíe, schopné náznakem odka-
zovat k tajemstvím žití a plnit tidsky posilující a tvoŤivé poslání; Pi-
seú kameníkapÍedznamenává už následující sbírku velké pŤestavby
lidského nítra Povstání z mrtvych (|946). _ 4. oddíl kromě básní
dramaticky vyslovujících postavení duše v počínající válečné kata-
strofě (mezi ntmi Pokušení na poušti je bolestnou apostrofou vlasti
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po mnichovském okleštění) se vrací i k chmurnému zobtazeni od-
lidštěného velkoměsta s pŤíznačnfm motivem zatracení; oproti ob-
dobnfm básním SIRÉNY staví však nyníZávada své verše na pŤí-
ztačnych, lakonicky pojmenovan ch pňedmětn1Ích detailech
a proti lhostejnosti otevŤeně klade morální požadavek vzájemného
porozumění a lásky prost;fch |idi (Slepá ulice). Ape|ativní, k čino-
rodosti vyzyva1íci otazník pŤipisuje básník i k pňedstavě pŤíštích ži-
votních forem, k nimŽ lidstvo směŤuje nechávajicza sebou ztraceny
ráj i peklo minulosti. - 5. oddílsoustied'uje několik básní s tema-
tikou smrti jako podněcovatelky vášnivého pŤilnutí k životu. BáseĎ
Anděl posledního soudu byla vyložena jako jinotaj situace kultury
v okupované zemi, kde ''slovo.. svobody nem že b t vysloveno, ale
vtěluje se do pŤíštích společensk ch pŤevratri. - Rozsáhlá Medita-
ce zaÍazetá jako samostaÍny 6. oddíl pokračuje v myšlenkovém
risilí reflexívních veršri pŤedchozího oddílu; je to zamyšlení nad
kladnou rílohou bolesti v lidském životě.

V české poezii z konce meziválečné republiky a počátku okupace
zaujímá Závadova Hradní věž osobité postavení. Na rozdíl od
ostatních autorti ďochází u Závady ke zce|a nevlraznym tematic-
kym a žánr ovym posunrim. Jednotlivá témata pŤedchozí Záv aďovy
tvorby však získávají nové osvětlení. Dramatická problematika
lidské duše a zeměje nyní traktována tak, že verše dostávají povahu
vlzvy a posily. Metafory' a v bec zprisob, jak1fm jsou pŤedk|ádána
nadčasová témata (vyhnání z ráje, země, matka' láska, bolest) zís-
kávají oporu v kolektivně sdílenfch a traďicí posvěcenjlch pŤedsta-
vách' Také obecné aforistické formulace, které shrnují smysl jed-
notlivlch básní, mají nejednou podobu obecně srozumitelnych v -
rokri lidové moudrosti (,,Je život bez lásky jak země bez nebe..).

V Hradní věži se dovršuje, co zača|o už v pŤedchozí CESTĚ
pĚŠry: problematika lidské existence i její tragiky se nerozehrává
jen na scéně palčivé osobní zainteresovanosti individua; Závada jí
začleřuje do rámce zkušenosti pŤirozeného života, na kterém se vši-
chni podílíme; tak její intenzívní pociťování' subjektivní vybičova-
ná starost o duši, nevede k vllučnosti a osamocení, ale naopak
podněcuje soudržnost s druh1ími. V ovzduší mravní tvoňivosti ko-
lektivu i bolest, zoufalství a Smrt dostávají pozitivní poslání ve
společném risilí o zrod pŤíštích ritvarri životních.

okupační poměry omezily šíŤi kritického ohlasu sbírky
i možnosti její interpretace; pŤesto ještě mohli J. Hora a A. M. Píša
pŤijít se sv1fm 1íkladem a kladnlm hodnocením. Široké vrstvy čte-
náŤ poezie za okupace spontánně pochopily posilující poslání
knihy, která byla znovu vydávána i v době poválečné. mč




