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lostnéexaltace, jížchce básník sjednotit svébytí se všímstvoŤenlm
a tak proměnit smrt v integrální součást života (,,A budu-li jak ty
květinou, všechno se rázem změní, a mnohé věci pominou, snad
takéutrpení..- Tulip n). Láska, měnícívztah subjekt-objekt, dává
klíčk životu,jejímocí pňeklenečlověkpropast, která ho dělí od druhéhoi od světa pŤírodya věcí.Jakmile je tato propast pŤeklenuta,
všesouzní se vším,piíroda i věci kolem nás se stávajínašimi bratry
a sestrami, nabizeji nám svébarvy, tvary i vrině jako nepŤebern!
zdroj krásy. Tato proměna, dosažená vzepětím básníkova citu,
pŤedstavuje základní hybnou sílu Demlovy básnické aktivity
v Mfch pŤátelích.Jeho exaltovanj poměr k realitě také vytazně
ovlivŘuje formální vlstavbu těchto básnív prÓze a je nositelem silné
dramatičnosti.Hlas lyrického subjektu se táže,prosí, apeluje, květiny konejšía usmiŤují- hlasy se proplétaji avytváÍejíjakjlsi snou}
dialog, plnf zámlk a nezodpovězenych otázek. Do volně plynoucí
pr6zy vpaďá zcela neočekávaněveršsymbolistické hudebnosti, jindy pčeqranf , záměrně arytmick rozhovor, a tak vzniká zvláštní
osf'bit1ftvar, jejžbychom mohli nazvat melickou prÓzou' I když se
v M1fch pŤátelíchpohybujeme ve snovém světě básníkovy imaginace, kde není ani času,ani lidí, pŤestonejsme v Ťíšipodvědomí
a surrealistick1fchnahodilostí. Všeje demlovsky ,,uzemněno..,pod
konturami snové vize je pevná prida rodné tasovské krajiny (na
Ceskomoravské vysočině) s její květenou, probleskuje zde tváÍ
mrtvématky a milované sestry Matylky izážitky zčetbya z neustále
prožívanékatolické liturgie.
Zák|ad pro čtenáŤskévnímání M;fch pŤátel tvoŤí pochopení
Demlovy zvláštníosobitéobraznosti (','..žádn! hlas a žádnépísmeno se nevyrovná vidění.. - Lilie bíl ), která má v podstatě
bipolární charakter; na jednom pÓlu je až mysticky vizionáŤská,
druh1fjejí pÓl pak pŤedstavujesilná smyslovost' Jednotlivé názvy
květin jsou jaklmsi tematick1fm klíčemk plynoucímu toku píedstav a obrazri, jenž byl vyvolán básníkov1fmsetkáním s realitou.
Stačínepatrn;.fdotek, okouzlení barvou, vuní či tvarem a básník
svou'obrazností vše proměřuje a staví do noqich a nečekanlch
souvislostí. Jedna asociace stŤídádruhou akaždá z nich vyvolává
bezmáIa nedohlednf proud pŤedstavovanych souvztažností
a vzpomínek, které pak dohromady vytváiejí Deml v zvláštní
snově reáln básnic{f svět.
V složitémp dorysu Demlova díla pŤedstavujíMoji pŤáteléspo.
lu s knihou básní v proze Miriam (1916)jak si protipÓl k dvěma
vrcholn 'm knihám básníkova prvního tvťrrčího
období (Hrad smrti
- |912, Tanec smrti - 19|4),ježjsou pŤeplněny
temnou rizkostí
o bytí člověka, kteréje neustále negováno smrtí.Z tohoto drama-
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tickéhokonfliktu života a smrti hledá Deml vfchodisko anacbázi je
lásce ke všemu živému.Y Miriam je to
v pokorné a všeobjímající
láska k Ženě,v Mfch pŤátelíchje to pak láska k pŤírodě,květinám
a lidem.
jsou rozhodně nejpopulárnějšíma nejčastějivydáMoji pŤátelé
vanym Demlovym dílem; básník na něm pracoval bezmála aŽ do
smrti. Neustále pŤebudovával kompozici sbírky, měnil rozmístění
jednotliv1fch čísela rozmnožova|jejich počet.Moji pŤátelénejsou
ovšemjen jedním z klíčovlch děl pro poznánísložitéa rozporuplné
tvorby Jakuba Demla. Sehrály i v1iznamnourilohu v kontextu moderní česképoezie. Svlm až milostn1im a netradičnímvztahem
k pŤíroděpomáhaly rozbijet konvenční schéma pŤírodnílyriky.
A svou básnickou metodou' za|oženouna virtuÓzním sdružování
asociací' anticipovaly nejeden z impulsri budoucí poetistickéa surrealistické avantgardy; proto také V. Nezval v Moderních básnicklch směrech neváhal označit Jakuba Demla za jednoho z nejautentičtějšíchpíedchridcri českébásnické avantgardy.
lm
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Sbírku tvoŤíjedenáct veršovanychbásní a jedna báseř v prÓze;
cyklickf charakter celku je zd razněn tím,žejednotlivébásně jsou
bez titul , nesoujen označení
číslicemi
I-XII. Jednotujim vtiskuje
společné
témavzdoru a msty. Toto témaje programově nastíněno
již ve vstupníbásni' ježje sice soustŤeděnak intimně citovému,mi.
lostnémuv ztahu, zár ov eí všakpr ozr azuje motivaci novétematiky
(hlad a touha mstítse)i proměnu lyrickéhosubjektu,jenžrevoltuje
proti nemužněpokornému' oddanémuobdivu k milence a uchyluje
se k drsnému,mstivémuzpěvu. A potéjiž následujíodsubjektivo.
vanésamostatnév jevy, baladické zkratky apÍízračnévíze,
obrazy
lidského hoŤe,utrpení i kruté msty' obrazy bouŤícíchse štvancŮ
a vyděděncri. Básník je vesměs situuje do historie, kde pro nětalézá
rozmanítépŤedobrazy. Jednou je to revolta Geus , holandsklch
vzbouŤenc proti španělskymvojenskym a církevnímutlačovatelrim, kteŤíuchvátili zemi (ll., Xll'), podruhévzpoura sedlák proti
bohu v blasfenrickémodlitbě mužritoužícíchnejen po chlebu, ale k vlastní hanbě a vzteku - i po želách, jež jim hladem pomňely
(III.).Jindy mrižemeza gestymsty nalézatvzdálenéohlasy německ]|'chselskjrchválek (tX.) i osudri sekty novokŤtěncri,která spojovala radikální náboženskéreformy se sociálně revolučnímipromě.
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nami (X.). Tyto obrazy se stŤídajís náladov1Ímiverši, scenériemi
pŤízračn;fch
krajin; na rozdíl od revoltních vfjevri se tu silnějíozfvá
pocit marnosti a rezignace.Y závěru se sbírka apostrofou milenky
zase vrací k subjektivně intimní tematice. NáŤkem nad mrtq|'m
královstvím Geusri se uzavírájak Hlaváčkova individuální revolta,
tak obrazy stĚedověkéhistorické vzpoury' do nichž básník promítl
tu svou, v nichžji objektivoval a vlastně ukryl. V Mstivé kantiléně
se totiž nesetkáváme s typickou dobovou autostylizací, v nížby se
básník bezprostŤedněztotožnil s postavami sv1fchhistorick1fch obrazi; vzájemná souvislost je jen naznačenav rivodnich a závérečnlch veršíchkníŽky.
Ve sbírceovšemnejde o historické obrazy v plném slova smyslu'
Z H|aváčkoYfch vftvarnfch kritik těchto let je ostatně zÍejmé,že
básník látku nečerpalbezprostŤedněz dějinnjch událostí, že se tu
prostŤedníkemstalo vytvarné dílo (Hlaváček sám byl vynikajícím
grafikem a kreslíŤem)'zejménakresby německéhomalíŤeJ. Sattlera, ktery zobrazova| v1fjevyz těchto stŤedověk1fchsociálních bojri.
A tak Hlaváčkovy scénypÍedstavujíostŤehraněné,eliptickékonstrukce fantaskních dějri' kteréjen vzdáleně a v náznacich se pŤihlašujík historick;fmudálostem. Drisledně provedená, všeprostupujícístylizace (včetnězáměrného vlběru odpudivfch motivri, pŤío zuženížívotníchmožností)
znak choroby, slabosti, nesnesitelnéh
je mění ve fragmenty pŤízračného
světa,jak1f v tétopodobě neexistoval, a pŤecemá schopnost znepokojivě poukazovat k reálnym,
ukrytfm, vlbušn1fm stránkám moderní skutečnostirozeklané nejostÍejšímirozpory. Prriběh těchto dějri, ač často jednoduch!
a logick!, pro zamlženostaktérui motívrijejich jednání nablvá bizarně tajemného, ale také otevÍeného,mnohoznačného smyslu.
Tak je tomu v pŤíběhukrysaŤez XI. zpěvu i jinde' Tu všudevládne
neurčitosta náznak, vnášejícív tyto vljevy prvky lyrismu. Tentokrát však s v'.fraznym záměrem dekultivace skutečnosti,se snahou
zdriraznit její drsné,disharmonické rysy. Lyrick! charakter sbírky
dále posiluje i rytmická a zvuková složka veršri.Hlaváček záměrné
ochuzuje svrij slovník opakováním slov stejnéhovyznamu, uživáním slov zvukově podobn ch rrizného vfznamu, a tak dává svlm
verš m vyrazné eufonick! (hudební) ráz; lexikální monotonie se
pŤitom uplatĎuje i jako činitel vyznamovy, stupřující staticky ráz
jednotlivlch v1fjevri(inspirace malíÍskymuměním) a pňedevšímrezignovanou náladu veršri.Tím všímse jednotlivé básně Mstivé
jednotně
kantilényi sbírkajako celek stávajínevšedněprocítěn;fm,
v lyrickém tvaru provedenfm, zdánlivě odsubjektivovanym symbolem básníkova nejosobnějšíhovztahu k soudobéspolečnosti,
prudce vzplanuvšího' ale
vztahu vzdorného, nenávistně ťltočného,
také rvchle se vzdávaiícího.
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Není pochyb, žev tétolabilitě i v jistéexkluzivitě básníkov1fchv1fievri a vizí, v jejich grotesknosti a bizarnosti se odrazila Hlaváčkova
brí'lušnostk dekadenci a k družiněkolem Moderní revue;životní
motivace básníkova postoje však vyvěrá z hlubšíchzdrojri. Tkví
v básníkově chudobě, v jeho instinktivním proletáŤství,které pro
něho znamenalo pčedevšímna vlastní križi vyzkoušen1Íprožitek
bídy a hladu' vědomí společenskévyděděnosti nutící ke vzdoru.
A ták na rozdíl od artistní stylizace pÍedcházejícisbírky PoZDĚ
K RÁNU se Hlaváček Mstivou kantilénou pŤiŤadilk onomu
proudu českéhosymbolistického básnictví, jemuž symbolistické
vyrazové prostŤedky (obraznost, hudebnost a zejménavytváŤení
monumentálních, obrysov ézachy cenych postav j ako reprezentantti revoltníchpostojri) poskytovaly možnost básnicky vyjevit napětí
mezi básníkema společností,vyjádŤitrozchod s níi prozatímmarné
hledání nov;Íchspolečens(fch jistot: t.edypo bok Sovovfch knih
ZLOMENA DUSE a VYBOURENE
SMUTKY a Neumannov1fchsbírek Jsem apoštolnovéhožití.'., Apostrofy hrdéa vášnivéa
Satanovaslávamezinámi. PŤitomtím'žejednotlivévzájemněprotikladné faktory vlastní subjektivity dovedl Hlaváček proměnit
v básnick1ftvar a žepro ně nalezl i sjednocujicívytaz,v němžtakŤka
současněse uplatřuje navzájem kontrastní gesto revolty a zmaru,
touhy po absolutníchhodnotách i rezignace,vfbušná sílai slabost,
projevil se jako ,,nejvyslovenější,
nejplněji a nejryzeji,nejvlastněji
lyrick! talent... moderní generace..(Šalda).Proto nepŤekvapí,že
sbírka Mstivá kantiléna patŤí k tomu nejživotnějšímu'co nám
zanechala českályrika devadesát1fchlet.
zp

Na vlnáchTSF . JaroslavSeifert 1925
TŤetíbásníkovaknížka(TSF : Télégraphiesans fil, tj. rozhlas) je
věnována ,,Teigemu,Nezvalovi, Honzlovi.. a uvedenamotem,,Na
tváŤi lehk]ilžal,hlubok:f v srdci smích.o,ktery žertovně parafrázuje
verš Karla Hynka Máchy. Na začáteksbírky isou umístěnydvě
básně programového rází, Guillaume Apollinaiie, vyznání o6diu.'
francouzskému básníku, jednomu ze zak|adate\rimoderní poezíe,
v Zhavé ovoce, kteráje zformulovanou poetikou a básnick1fm vyjádňením generačnízkušenosti. oddíl Svatební cesta (nazvarty
podle svéťrvodní
básně)zahrnul veršeinspirovanécestoudo Francie a Itálie (Marseille, PŤístav,Moíe, Hotel CÓte d,Azur, Má Itálie). TéměÍtrojnásobná svym rozsahem pŤinášídruhá část sbírky

