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zační práci, že čerpá z dosavadní literatury pŤedmětu a užívá - bez
odkazri k pramenrim - všehoo nač pÍišel dosavadní vyzkum pŤedmětu.

Ve chvili, kdy se autoÍi pÍed uzavŤením rukopisu probírají texty hesel,
vyvstává zv|ášť názorně rozmanitost, vnitÍní roz|išenost a mnoho-
tvárnost českého básnictví. Knížky' o nichž píšeme, vytváŤejíjedinou
souyislou tradici a vyrristají koneckoncŮ z téhož írsilí o humanizaci
člověka prostÍednictvím umění; a pŤece zkaždé z nich jinak znívlzva
k odpovědnosti, osobitosti aodvaze, kterou tato poezie tak aktuálně
oslovuje kohokoli z nás.

Miroslav Červenka

Dovětek z bŤezna 1990, Psalijsmel tento slovník v sedmdesátych
a ran ch osmdesátych letech a r. 1983 jsme ho uzavŤeli s cílem za-
sáhnout ďo tehdejší situace. Proti oficiálním pŤíručkám jsme zamy-
šleli postavit diferencovanější v1fklad nespoutany dogmaty, upo-
zornitna básnické hodnoty vymykající se v kladovym schématrim.
I když jsme tehdy pŤirozeně museli počítat s oktrojovanlmi kul-
turně politicklmi poměry (pro slovník to mělo drisledky pŤedevším
ve vyběru hesel), podstatu našeho sdělení to neovlivnilo. Proto
zinictativy tehdejšího Ťeditele nakladatelství byl slovník dán k ledu.
Teprve na jaŤe loĎského roku se plán jeho vydání obnovil. Bylo
však nutno vypustit ňadu hesel kvrili snížení rozsahu, požadované-
mu nakladatelstvím z finančních drivodri: několik z těchto hesel lze
číst v České literatuŤe 3], 1g8g, sÍr.24j-65.2

Dnes' kdy se se sv mi texty po létech znovu setkáváme v korek-
turách, soudíme, že slovník mriže plnit své poslání i v novém, svo-
bodnějším kulturním ovzduší.

1 odstranění zábran nám nyní umožĚuje pÍiznat autorství jed-
notliv1fch statí. U každé jsou tedy pŤipojeny iniciály, pňičemž
mč : Miroslav Červenka, zp : Zdeněk Pešat, vm : vlaai.
mír Macura, jm : Jaroslav Med'

2 Jsou to hesla: Cimbál a husle (Heyduk, mč), Zdoby táborri (Sta-
šek' jm), Aporta inferi (Dyk, jm), Písně z bašty (Frič, jm), Mod-
r1f a rud! 1Srámek, vm)' Korálov1f náhrdelník (HoŤejší, zp),Bě-
žícipás (Noha, mč)' Magnetová hora (Nechvátal, mč), Domov
(Hora, mč), Básně z koncentračního tábora (J. Čapek, mč).
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Básnickou sbírku uvádí delší básnick]i autoportrét Muž kterj, sklá-
dá z pŤedmětft svou podobiznu, pÍedztamenávající v mnohém zá-
kladní rysy její poetiky. Nová podoba tohoto oblíbeného Nezvalo-
va žánru, jenž registroval veškeré autorské proměny umělecké
techniky a pohledu na svět, pŤináší zcelajinou autostylizaci než byl
Podivuhodn1f kouzelník nebo Akrobat (viz PANTOMIMA
a sÁsNĚ NoCI): lyrick;f hrdina zďe už není ztělesněním básnivé
proměnlivosti světa, melancholick1fm hráčem s jeho pŤedmětností
- je ,'vyléčen z těchto svfch tělov1fch farltazmagorií... Věci se
zmocĚují jeho hmotné i duchovní reality, mozaikově skládají jeho
náhle jakoby nesamostatné jsoucno. Pňedmětnost okolní sku-
tečnosti se dostává jednoznačně do popŤedí v cyklu kratších, ro-
bustních' nesentimentalizovanych a vytvarně pojat1fch obrazri od-
ďílu Větrnj, mli,n (Plavba krlní, Pokr!,vač, Zenci)' Zatímco tento
oddíl zachycuje v detailním zázlamupŤedevším interiéry a exterié-
ry, oddíl Absolutni hrobaŤ shrnuje pět rozsáhl1ich fantastickfch
portrétri. Úvodní báseĎ, titulní skladba oddílu i celé sbírky je popi-
sem pŤízraku montovaného z motivri hniloby a rozkladu, ironicky
ztělesĎujícího ',velikou budoucnost.. lidstva' V rozporu s touto po-
chmurnou vizí pŤedvádějí ostatní básně oddílu - stejn1fm postu-
pem vystavby portrétu z pňedmětťr - naopak nápadně hyperbo-
lizované postavy z reáInj,ch pŤedstavitelri rozmanitych profesí
( oráč, KováŤ , Dojení ); bezprostňední všednostjejich každodenních
životních a pracovních konťr se pŤetváňí v symbol, ktery se svou
nadčasovostí diktátu smrti vymyká (KováŤ jako znametí vzpoury
a revoluce, oráč oploditelství, Dojička mateŤství)' Jednotlivé figury

zvláště v pňípadě KováŤe a oráče, běžn1fch postav světovych
bájesloví jsou tak pŤímo vtaženy do sféry jakéhosi neurčitého
m1itu. - oddílr Stínohry zachycuje aŽ groteskní podobizny všed-
ních pňedmětlŮ ( Mucholapka, Cívka, Sud). S1|ny,jakkoliv zdefor-
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movanÝ vztah básní k reáln1fm pŤedmět m se zatemĎuje v cyklu.Bl-
zarní městečko, jehožjednotlivé části (l--42) jsou již označovány
pouze čísly, a nikoliv jmenn1imi tituly, jež k reáliím většinou pŤímo
- byť někdy i mystifikačně - poukazovaly. Cyklus D ekalkomanie,
rámcovany teoretickym esejem o jeho genezi, se uŽ opírá o vyslo-
veně umělou skutečnost, o piedmětné asociace, které vnukají na.
hodile autorem vytváŤené abstraktní obrazy (,,dekalky..' vzniklé
rozemnutím kvašové kaĎky mezi dvěma listy papíru), kten.funi je
kniha ilustrována. Sbírku uzavírá polytematická báseř Pyrenejská
moucha apokalyptickou vizí fašistického nebezpečí; jde o bezpro-
stŤední ohlas španělské občanské války'

V duchu programové estetiky surrealismu označil Nezval piímo
v textu hlavní smysl Absolutního hrobaŤe za ',risilí o spontánní
a systematickou objektivaci a konkretizaci íracionálně subjektiv-
nicb, z asociativního automatismu pr!'štících obrazri... Ve sku-
tečnosti ,,asociativní automatismus.. nemíŤí k subjektu, ten je tu
téměň do krajnosti potlačen, zristává jen objektivní skutečnost ex-
perimentálně vyřatá z dialektiky subjekt.objektového vztahu. Jed-
notlivé piedmětnosti bez zapojení zkušenosti z vnímání apoznává-
ní náhle pŤestávají bft vzájemně hierarchizovány, ruší se i vnitŤní
hierarchie jejich jednotliqfch stránek a vlastností, začínají žít vlast-
ním pÍeludnlm životem;jeho nezávislost podtrhuje členění básně
do dlouhfch volnlch veršri se složitou syntaxí, která běžné logické
vztahy véaznejasĎuje a pomábá tak vytrhávat detail znavyk|évaz-
by k celku. Věc se tak stává nositelem spontánní aktivity, celistvá
skutečnost je ve své totalitě náhle nepostižitelná, celek je zastirán
srn.fmi částmi, které usilují o autonomnost' což vše po stránce ob-
razné vede k vfraznému upŤednostnění - jak si povšiml Muka-
iovskj'- personifikace a synekdochy. Stylornfm vlrazem toho po-
tlačení subjektu s cel;|m komplexem sociálně biologickfch návyk
a zkušeností vnímání je popis, kterf jakkoliv je krajně objektivizo-
ván a pÍiblížen popisu odbornému, se stává základním básnick m
prostŤedkem postižení světa; svět, jehož bizarnost lze pouze pasívně
registrovat, sejevíjako hádanka. V souladu s tím také celá Ťada tex-
tri Absolutního hrobaŤe žánrově s hádankou koketuje, nutí čtenáŤe
hledat k nesrozumitelnému zápisu klíč v rozpoznané, racionálně
interpretované realitě; taková dešifrace je však vždy pochybná.

Popisy, které jsou až puntičkáŤsky pÍesn1fmi zápisy všední sku-
tečnosti, zce|a pÍirozeně spl1fvají s popisy fantazmagoricklch vizí.
Jsoucno odtržené od poznání se totiž samo jeví jako fantazma-
gorické, pÍízračné, zcela všednodenní rikony se proměřují v ta-
je1rné obiady. Stejně jako dŤíve v Nezvalově tvorbě (srov. SKLE.
NENY HAVELOK), tak i v Absolutním hrobaŤi stoií ve stŤedu
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pozornosti všednodennost. Jenže zatimco dosud byla vytržením
z vnímatelskych konvencí pŤedevším poetizována, nyníje právě na
piekvapivém znejasnění banality dokládán stupeř odcizení sku-
tečnosti člověku. Děts(f rihel pohledu, dÍíve jeden z hlavních ná.
strojri poetizace, byl v této chvíli zcela opuštěn. Skutečnost sejeví
v nejlepším piípadě tajemná, ohromující, unikající konvenčnímu
smyslu; v jejím stŤedu stojí prazákladď znaky, ještě téměŤ pŤírodní
(život, plodnost, zápas). Snad právě v tuto stránku postoje k realitě
se proměnilo nezvalovsky pŤíznačné okouzlení skutečností a jejími
nekonečn1fmi proměnami. PŤedevším je však realita pojímána jako
hrozivá a zneklidřující, v krajním pŤípadě pŤímo nabitá - napií-
klad v titulní básní - ponur1|rni Znameními, vizemi dosud nevy-
slovitelného nebezpečí; v tom se odráže|a narristající světová krize
na sklonku tŤicátlch let.

V programové části oddílu Dekalkomanie opakoval Nezval svrij
qfrok (z 2. vydáni Mostu) o Absolutním hrobaii jako ,,začátku
druhé věty.. svého díla, znamenajícím rozchod i se surrealistic\imi
sbírkami Žena v množném čísle nebo Praha s prsty deště: jejich
kompoziční princip - asociativni Ťazení obrazri do ritvaru litanie
- byl ostatně v Absolutním hrobaŤi pňevedením do oblasti poetič.
na ohyzdnosti až parodován. Co do vnějšího kontextu byl Abso-
lutní hrobaŤ pokusem o naplnění surrealistického programu para.
noicko-maniakální tvorby; pŤíklonem ke skupinové programové
estetice v mnohém pŤekročil meze Nezvalovy poetiky osobní.
V návaznosti na doktrínu A. Bretona se pokusil o maximální sbli
žení básnictví se surrealistickfm vltvarnlm uměním (motivicky
i technikou rozvíje| leccos z malíňské tradice, k níž se surrealismus
hlásil - Chirico' Arcimboldo); inspírací se Absolutní hrobaŤ pŤi-
blížil básnickfm popisrim vlastních obrazri Salvadora Daliho (Za
femme visible,1930). Skutečnlm mezníkem se však Absolutní hro.
baŤ nestal, což v rovině mimoliterární podtrhl vzápéti i Nezvalriv
rozchod se surrealistickou skupinou; a tak dobová kritika opráv-
něně zdrirazřovala pŤedevším ty stránky knihy, kterymi zristal au-
tor věrn! sv1fm počátkrim. V pozdějších sbírkách se stopy poetiky
Absolutního hrobaŤe projevily spíše okrajově a pŤehodnoceny ve
schopnosti mytizace pŤedmětné skutečnosti, napí. v symbolické
postavě matky z Matky Naděje nebo v groteskních vizích fantomri
a pňíTr, reflektujících ve sbírce PĚT MINUT ZA MĚSTEM oku-
paci Ceskoslovenska' Z dobovlch reakcí na Absolutního hrobaŤe si
dodnes uchovává největší cenu studie Jana MukaŤovského (později
pŤevzatá do jeho Kapitol z české poetiky).


