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Pantomima- VítězslavNezval

skéhoumění, stojív tomto mikrokosmu pojetí revoluce pŤedevším
jako tvrirčíhočinu,tedy aktu poezii velice blízkého,ne-li s ní totožného (Depešena kolečkách' nekrolog Památce Mikuláše Lenina).
Myšlenkov1fm vrcholem knihy je i po této stránce Podivuhodn!,
kouzelník: revoluce i poezie tu tacházejí společnéhojmenovatele
v principu proměny, metamorfÓzy, a jsou tak pojaty - jedna
v oblasti společenské,
druhá ve sféŤe
lidské psychiky - jako hybné
síly skutečnosti.
SvÝm tvarem i filozofií sehrála Pantomima driležitou rílohu pŤi
formování českéhopoetismu' jehož zák|adní estetickéobrysy žačaly krystalizovat mezi mlad1 mi umělci z Devětsilu už zhruba
v roce 1922 (pŤednáškaK. Teigeho a J' Seiferta ve Studentském
domě na Albertově v Praze, setkání Teigeho s Nezvalem, sborníky
Revolučnísborník Devětsil, Životllaj.). Spolu se Seifertovou sbírkou NA VLNÁCH TsF (1925) pŤediÍavovala vlastně vyhranění
poetiky, která poznamenala tak vyrazně literární styl českfch dvacátlch |et. Teze o smrti umění, programová laicizace básnictví
souvisela ovšemvelice těsně s cel m myšlenkov1fmsvětem evropské
avantgardy (dada, rusk;f futurismus, Erenburgriv román Julio Jurenito a zvláště soubor esej&A pŤecese točí,francouzsk1|'surrealismus). Kompozice Pantomimy, která byla spíšejakousi volnou revuí nebo antologií, spojovala Ťadu text jenom volně; některévycháze|y dŤívei později samostatně - Podivuhodn!,kouzelníkv RevolučnímsborníkuDevětsil 1922'Abecedaknižně |926, Depešena
kolečkách ve sborníku ŽivotII - nebo se dočkaly samosfatnych
scénickjlchprovedení (Abeceda, Depešena kolečkách). Nová po.
doba sbírkyve vydání 1935 napovědě|aužznačnouproměnu Nezvalovy poetiky: byl potlačenzŤejm1ikolektivistickf ďmanifestační
ráz ptvniho vydáni, sbírka vyšlajako reedice ranéibírky pŤedního
současnéhobásníka a byla navíc podrobena nové, suiréatstické
autorské interpretaci. Misto Podivuhodnéhokouzelníka se ve druhém vydání objevila básnická hra Věštírnadelfská.
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Prvotina jednoho z čelnlch česlfch moderních lyrikli obsahuje Ťadu krátk1fch lyrick1fch básní, cyklus Z románu a obsáhlou titulní
básei Panychida. Sbirka vychází z několika tematick1fchokruhri'
kterése prostupujíi na plošejedinébásně. Jsou tu vzpomínky na

Panvchida- Vi|émZávada

z0l

básníkovo rodné ostravsko viděné v kontrastu mezi privodní
okouzlujícívenkovskou a horskou pŤírodníscenérií( Rodn země)
a krajinou krutě poznamenanou moderním prúmyslem a šachtami
( Ztraceny ráj ) ' Do venkovského prostredíjsou zasazeny expresionisticky poja tép o stavy Ž ebr ák a, r odícíženy(báseĚ D ítě) i ce|éÍady
dalších,smyslně vzrušujícíchžensklch postav. - Dalšímdriležit1im
zdrojem motivri a tématje moderní velkoměsto, jehožžívotnizpttsob je podroben nelítostnémumorálnímu odsudku pro svou vyžilost, neplodnost, neschopnost kontaktu s bezprostŤednímiživotní.
mi zdroji; v tétosouvislosti básník s odporem reaguje na soudobou
tváň poválečnéEvropy ( Star Evropa/. Nejde však o kritiku zvnějška:projevy pŤímofyzického znechucení velkoměstsk1im životem
jsou tak bouŤlivépŤedevším
proto, želyrick1f subjekt právě zde tuší
nebezpečípro svou vlastní duši, pro svélidské i básnické dozrání.
Svědčío tom zejménajedenáctidíln1fcyklus Z románu, kterf je
pokusem zachytit
pozaďi drasticky pŤedvedenfch kulis
ripadkov1'chjevri souč.světa- jednotlivá stadia vlastníhohledání
místave světě, vymezit tragickf děl moderního básníka: zahleděn
do cizích živottt,ztrácí svújživot vlastní;pohled na dno věcího vystavuje smutku a hoŤkosti. Co je v umělcově osobnosti moderní
dobou pod1e Závadovych veršrinejvíc ohroženo,jsou právě hodtoty, z nichž poezie Panychidy čerpá svou ptisobivost' co ji činí
básnicky nespornou. Je to schopnost bezvyhradného spontánního
okouzlení, v němžse subjekt plně odevzdává sv,.fmsmyslrim a proživá (aby se pak pokusil ve slovech je obnovit) okamžiky jasu tak
oslřujícího, že se do vědomí vryvá skoro bolestně. Sám reáln;f
podnět, kterf tyto zážítky vyvolal' ztrácíy téchvíli zŤetelnépňedmětné obrysy (charakteristickou situací Závadovy lyriky jsou
v Panychidě sen, spánek, horečka,usínání)a stává se v chodiskem
obrazn;fch asociací.Tyjsou ovšemvelice vzdáleny lyrické hravosti
soudobépoezie Nezvalovy a Seifertovy; směŤujínaopak, byťtápavě
a v nevypočitateln1fchzyratech, k bleskovému osvětleníněkterého
z hlubinnfch rozporri lidského bytí ve světě. I ve svézlomkovité
podobě, kterou se básník zatím nesnažípŤekonat, dávají tušit
hloubku a dramatičnostrodícíse životníkoncepceZávaďovy.Kní
patŤínapŤ.pocit ,,vyhnání z ráje,, (nejranějšíbásně sbírky tvoŤily
pťrvodněcyk|us nazvany Země a rá),v němžse k elegickémustesku
po ztracenéjednotě lidí a pŤírodydružívědomí odpovědnosti za
osudy krajin vystaven ch tok m živlri i civilizační aktivity lids\ich pokolení (báseĎ osud).
Uměleckou i názorovou syntézou a vrcholem prvního období
Závadovy tvorby je rozsáhlá báseít Panychida (: mše za mrtvé,
v tomto pŤípaděza pad|éve světovéválce; patŤil k nim i autor v
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otec) věnovaná V. Nezvalovi a uvedená citáty zDantona (',Pravdu!
Trpkou pravdu!..)a Apollinaira' Tato ,,báseĚmelancholie..je obÍaďně zahájena obtazy večerníhovelkoměsta; lyrick subjekt vidí
a hodnotímoderníživots narristajícím
zhnusením;v pohledechdo
vyprahllch kaváren a páchnoucíchhampejzrisejevíjako poušťlásky a jedovatépeklo: i v tom Závaďovi až do hlubokéhomíru pokračujesvětová válka. Skoro hystericképrojevy odporu pÍecházejí
ve Vysílení
a melancholii, do nížzazníváhlas Ženyvyprávějícío tom'
žesvět byl vždyve svélhostejnostischopen trvat dál i pŤesobdobí
ripadku' katastrof a bezcitnéhoničení.Lyrick! subjekt to pŤijímá,
zvo|na se v něm rozhoÍívánovéokouzlení vyjádŤenéŤadamisugestivních metaforickych pojmenování žensk ch očía snem o vlídné
krajině venkova. Báseř vrcholí zaslíbenímse poezii, která člověka
otvírá prožitku světa ve všíjehokrutosti a kráse aježse stávájeho
opojn1fm a nebezpečn m osudem. Báseř Panychida rozvíjía pŤetváŤímetodu Apollinairova Pásma s jeho polytematickou kompozicí volně spjatlch obraz , které na sebe navazujíjen na základé
psychicklch asociací; spolu s tématy se tu mísíi básnické žánry
a citovépolohy, hravost se stŤídás tragikou. Závadova potňeba
mravního hledání však vede k hierarchizaci a k myšlenkovémuodstíněnívztahi mezi motivy; expresívněvyostŤenáslova strhují pozornost k sobě a rozlamují plynulou linii veršovéintonace.
Tak se v básnické metodě titulní básně projevuje pohraniční,
pŤechodnépostaveníZávadovy prvotiny: vychází z experimentri
poetismu z prvni poloviny dvacátlch let, vyuŽívájeho rozpoutané
obraznosti i toho, žeotevňelpoezii cestu ke všemformám moderního života a moderní senzibility, zároveit však nahrazuje jeho nezávaznost a neproblematičnost myšlenkoqium rísilím, obnovuje
smysl pro dramatickékonflikty lidskéexistencea intenzívněptožívá básníkovu odpovědnost , ježje i vyzvou k tvoiivosti mravtí. Závada nechcetvorbu lehkou a elegantní,jeho veršejsou častopŤetíženéa zámérně neohrabané, potrhané vj'kŤiky a vyznamovymi
zvraty. V tomto směŤováníje Panychidě nejblížesoučasnáprvotina
F. Halase SEPIE. - Sbírka byla kladně pňijatajak zastánci poetismu, kteŤíovšem zďtnazni|i spíšeto, co ji spojuje s jejich starším
programov m směŤováním(Nezval, Václavek), tak kritikou nespokojenou s poetismem a prosazujícínezbytnost ideovéhoprohloubenía mravní odpovědnosti básnictví(Hora, Píša).Nesporné
umělecké hodnoty Panychidy a její závažnépostavení vlvojové
učinily z níjedno zčelnychlyrick1íchděl dvacát1fchlet; neutuchající
čtenáňsk1f
zájem se ještě v meziválečnémobdobí projevil ve dvou
dalšíchvydáních.V nich autor natrvalo vyloučil tŤibásně. Ve vydání z šedesát1fch
let se Závada pokusil sbírku z odstupu a zh|edí-

Panvchida- VilémZávada

203

skazcela odlišnédoby upravit, v soubornéedici svéhodíla se však
mč
vrátil k privodnípodobě knihy.

prsten. JosefPalivec
Pečetní

194t

Pečetníprstenje lyrická skladba, pozdní debut pětapadesátiletého
autora, jenždo tédoby proslul pŤedevšímjakopŤekladatelpoezie
francouzského pozdně symbolistického básníka Paula Valéryho.
Valéryho skladba Mladá Parka, pŤetlumočenáPalivcem roku 1938,
prop jčila také Pečetnímuprstenu některé vnějšírysy: formální
stavbu (monologicky ráz) a veršovoustrukturu (alexandrín).Bá.
seř, skládajícíse z osmi zpěvri věnoval autÓr svéženě;i některédílčí
pasážejednotlivlch zpěv ' nesou věnování' a to básníkovu bratru
Václavovi a F. Halasovi.
Podobně jako většinasymbolisticképoezie i Palivcova skladba
míŤík základním obecnym tázátímlidského bytí. Skutečnostnízáprstenu vlastně prostá, myšlenkladna lidskésituaceje v Pečetním
kově tizce vymezená a málo se proměřující,je však zároveř vnitŤně
protikladná a sdostatek neurčitáa obecná, aby mohla blt stále
Znovu a nově obrazně postihována a obměřována, aby sk1ftala
prostor pro stále nové variace básnickych pŤedstav'Vzniká tak
míry odpoutala od této
nová básnická rovina, která sejiždo značné
situace lidského života, má svrij samostatn! život bohatšía pestŤejší,
než byla sama tato situace;je pŤitom dokonale stavebně
zv7ádnuta, vnitĚně prokompono v ána a hudebně instrumentalizo.
vána. V Palivcově skladbě se stává takovou vychozí situací proti.
klad temnoty a jasu,zasazen;fdo pŤírodníscenérie;jejich vzájemné
mnohoznačnostíbásníkova vyjádŤeníaŽ v zánapětí,pŤerristající
pas mezi životem azmarem, bytím a nicotou, je zároveípromítnuto do kosmick1fch rozměrri.
Nočníscenérieotevírábáseř, skládajícíse z plynulémonologické
jen dialogy hvězd a vánkri; tento monolog
promluvy, pŤerušované
vede žena, vlastně pers-onifikovaná Zemé, zprvu milenecky apostrofujícíměsíčnízáÍi. Žena-Země pak prochází v souladu s pro.
měnami pŤírodníhodění několika stadii svéhosebeuvědomování:
do bolestnékrize spojenés myšlenkou na smrt ji uvrhuje zmjzení
měsíčního
světlaa pňíchodtmy. Sklízívšaktakéobdiv sester.hvězd,
jež uctívajíjejí krásu. Zatím žena-ZeměuzavŤenádo sebe a obklopená neprostupnou temnotou hyne steskempo životě(symbolicky
ho znázorítljí obtazy lidsképráce). Ve chvíli nejhlubšíkrize jí však

