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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-
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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
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bolest dává poznat rirodnost tmy a umožĚuje ta\ézt také novou,
takĚka mateŤskoudružnost:,,Jen honem ke mně, ke mně, / kdo's
venku prokŤehl, já zahÍe1utě, tvá země, f já jsem tv j vlnolam,
kdo umdléváš'sem pojd',. . ... Touha po světleje neuhasitelná,a nelze-li jinak, uchyluje se alespoĎk víŤev jeho pŤíchod:,,TvézlatéÍemení' žel!,sotva Zname"4^, l vždyťsvítína cestu už jin1|'ma ne
tám luž jinde a ne nám. o víro' zristaĎs námi, / ty zristaĚalespoř'
kdyŽ všechnouniká mi... obdivnf chÓr hvězd stále znovu kŤísí
naději, ukazuje Zemi jejíjedinečnost:,,Ta zem, co sluncí má, l byť
tmami obezděna!/ očima lidsklma / je všechnaohvězděna..ismysl
vlastníhohvězdnéhobytí:,,vás, oči,neb;fti,l znás ze všechco by
zby|o?,,a Samy si takéodpovídají:''od věčnado věčna/ neplodná,
zbytečnál by v|á|a našezáŤe..,RozbŤeskpŤinášívysvobození,vítězné pŤekonání temnot i vlastní krize. Žena-Země obklopena
svfmi dětmi a svěÍujícje osudu, ,,božíluštírně..,
pěje jásavy hymnus, oslavu života vydobytého na silách temna.
Na vnějšíděj nebohatá skladba, žijícívšakintenzívnímvnitŤním
lyrick;fm životem,se vyznačujedťrmyslnoustavbou. Její veršov1i
Íád je za|oženna pevnémetrické osnově dvanácti a tŤináctislabičnéhoalexandrínu(mužskéa ženskézakončeníverše)'prokládané
opět tlmž alexandrínem, ale roz|ožel1|mna dvě části:v místě obvyklé césury,po šestéslabice, zaváďí' Palivec pňeděl mezi verši
a rym. Místo dvojveršídlouh1fchveršritak vzn1ká sloka ze čtyŤveršri krátk;fch. Tato obměna vytváňí i dvojí intonačníráz básně:
dlouh!, vznosny hymnick! veršse stňídáse zpěvn m, melodick1fm
krátk1fm veršem,aniž se však obě veršovéosnovy od sebe vyznamově vyrazněji liší'vyjadŤujíodlišnéděje. Závažq! podíl na diferenciaci a oživeniveršovéstruktury básně pňipadá zvukové ajazykové složce.Skladba je totižbohatě instrumentalízováta;využívá
eufonie, zvukově vlrazného hromadění stejně znějícíchhlásek,
a zase hned ve dvou směrech:jednak k zesí|ení
melodičnostiverše
(''Jez tmy se rozhučela nocíbezokou / se chmurnémoury dmou, až
pr rvou širokou,.....),ale takék jeho zadrhlosti v podobě kakofonie, nelibozvuku (,,Tma stojío jantar, l tma nor, tma omnivora, /
mour marna bourá tvar, / spízahloubaná hora..).Tuto eufoničnost
podpírá i 1azykovástránka skladby; básník někdy i kv li ní' občas
i z nutnosti dodržetmetrickéschéma,nejčastějivšakkvrili ozvláštnění,aktualizaci jazyka, vytváŤíneologismy (soubratrá, nehlesno)
a slova složená (mlékostňíbrá,hvězdokup!, rychlokmity), užívá
slov náŤečních'
slangov1ichazobecté češtiny(leluja' okaŤ,fakan),
bohatě čerpái zcizich jazykri (melopej,omnivora, oriflamy). A naproti tomu využívái slova civilizační(cisternovyvtiz' bagr, hever,
samovaz)' Nejbohatšíjazykovou složku však tvoŤí.slovapÍevzatá

z jazyka národního obrození; v celé skladbě mrižemevysledovat
pŤestŤicetslov zastoupen ch v Jungmannově slovníku, která jtž
nedávn Slovník spisovného jazyka českéhonezaznamenává.
PŤi vší básnické virtuozitě, s jakou jsou eufonie a 1azykové
ozvláštněnív Palivcově básni rozvinuty, znamenajísoučasněznačlé vzájemté oddálení básnického vyrazu a skutečnosti, jejízastírábásnickou. Tento postup má ovšem
nínově vytváŤenouskutečností
ve skladbě svou specifickou funkci. UmožĚuje totiž, aby se v tomto
kosmicky odtažitém a dějově nebohatém dramatu ženy-Země,
vydaném uprostŤed světové války' rozvinuly jeho alegorické
moŽnosti. UstŤednísymbol skladby, žena,nezastupuje jen personifikované kosmické těleso, ale zároyeí i vlast deptanou světem
temnot, zápasícío svou víru a vítězstvínad tmou. Zneurčitěnípodvojného rístŤedníhosymbolu skladby (žena-Země),zastŤeníjeho
pŤíméhovztahu k realitě tak nab1fvá nového základního smyslu
tím, žeposkytuje skrytou možnostjeho chápání ve zcela novych,
nečekanych a oživujícíchvyznamech. K tomuto aktualizačnímu
pojetí báseĎ vybízíjak pŤímov Ťaděprrihlednych náznak (některé
z nich se ozyvají i v uvedenych citátech o mateŤskéochraně prokŤehllch i o víňe),tak nepŤímo,|ze Íícijen pro čtenáŤeobeznalé
v českéliteratuňe, a to poukazy na nár-odníobrození v jazykové
složcea pŤedevším
četn1fmiozvuky MAJE, vrcholnéhoMáchova
díla, v němž rovněž vystupuje podvojná jednota matky Země
a vlasti.
Zakotvení v tradici česképoezie je v bec pro Pečetníprsten pŤíznačné,Nejsilněji a takŤka s demonstrativnízáměrnostíje spjat
již zmíněnymostentas tvorbou Máchovou. Tyto odkazy počínají
tivním užívánímslov z obrození, hojně zastoupenych právě v Máchově poezii, a pokračují enumeracemi (vfčty) poukazujícími
pasážím3. a 4. zpěvu MAJE (rovněžpsanym v alek nejslavnějším
xandrínu);,,Tak pŤesnězáznamná, má sítnicesi sbírá / sousluní
náramná, vfboje všehomíra,ihrst luznlch lunelri na dosah zachtění, l hnízdění anděl , snu mého plachtění, / pŤesypy odvěčné,
amfory pŤevržené
v tu chvílipÍetržené,
/ a sřriry pupečné
/ klínové
písmohvězd, dech zažehnutfchměst / a bludic chab vích' ten námel božíchcest'..Máchovskf podnět m žemekonečněshledávat
i v obecnémrámci skladby' v jejímsepětís pŤírodoua v nočníscenérii s proměnami světelnéměsíční
a temnénoci, i v prokládání
prstenje ovšemskladba
skladby intermezzyhvězd a vánkri' Pečetní
symbolistická a jejíduchovníustrojení,kosmickérozměry, obranny rázi pŤemíracizíchslov poukazujík poezii tvrircečeského
symbolismu o. BŤeziny.Ani symbolismem se však Palivcovo sepětí
s tradicíčeské
poezie nevyčerpává.I v1fvojnejnovější
poezie
české
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v nízanechalSvéstopy, nejzňetelnějitvorba Halasova, ale i Horova,
zvláště vyrazně pak vstupní veršejeho Zpévu rodné zemi: ,,Ach
bože' kolikrát už sklony mé jsi zmrazil! / Stokráts mne vyqfšil
a stokráte mne srazil. l KďyŽrozváls posměšně,co vypiplala jsem, /
já odpovídala jen zbožnym zdrávasem...
Jakkoli Pečetníprsten nese v sobě některévnějšíznaky hermeticky uzavŤené,'čisté..poezie valéryovské'svym zďtraztěnym
sepětímse současnoui staršíčeskou poezlí a zejménasvou alegoričnostíse zŤetelněod ní odděluje. Vydán v těžklch dobách nacistickéokupace se pňiŤadilk verš m, kteréjinotajně vyjadŤovaly
svrij odpor k fašistickémunásilí a pŤíslibemvítězstvísvětla nad
zp
mocnostmi temnot posilovaly národní vědomí.

Pět minatza městem.
VítězslavNezval

1940

Sbírkaje uvedena stejnojmennoudelšílyrickoepickou básní,v níž
se na motiv schrizky s milovanou ženou,,pětminut za městem..napojuje obraz protikladu dvou skupin lidsklch hodnot: pŤirozen;fch'
i budoucspojen1fchse Životem vesnice (azároveít napovídajících
nost), a falešn ch, vytvoňenlch civilizací a rípadkovou městskou
tohoto sváru, jenžje
kulturou. Autor se dobírá možnostivyŤešení
promítáni do vnitňníhobásníkovasvětajako zápas ,,květud99ry..
Toto témase v dalšíchdeseti oddílechsbírky
á ..kuětu šílenství...
p.lina s bezprostÍedníreakcí na německou okupaci Čsp.. aau
Atlantida využívásurrealisticky ztvárněn ch vizi tragické zátopy
k vyvolání tíŽivéatmosféryobsazenézemě. Po oddíleprogramově
z obraznéjednoduchosti lidotéžící
oproštěné|yríky Planá rútže,
Historickémobrazu,
v
chmurném
vrací
písní'
okupace
se
téma
v ch .
kier ve stopách Hlaváčkovy MSTIVÉ KANTILÉNY stylizuje
rytin. (BáseĎ byla
události do podoby starych válečn1fch
současné
dění
včetněosvobo.
válečné
zachycující
později rozšíŤenao oddíly
zení ČSR.) oďdí| Tesknice Znovu evokuje obraz českékrajiny, ten.
symboly zkázy (Venkovsk! katafalk,
tokrát zohaven! pŤeludn1fmi
Kobylky aj'). V druhépolovině sbírkynarristátémanaděje.V básni
Cesta je pŤipravováno otázkou po lidském štěstía proklamací
poezie oslovujícíširokévrstvy, v Dopoledni ye Stromovcese projepŤírody,v odě na
vuje obnovou pravěkéhokontaktu se silami věčné
znopouti
se
konkretizuje
Veliké
Máchy
ave
Karla
Hynka
návrat
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vuzrozenym citovym vztahem k vlastí. Lyrika oddílu Divoké husy
navazuje na oba pŤedchozípísĎovéoddíly. Sbírku uzavírá rozsáh|á
báseí Tryzna' věnovaná památce JiŤího Mahena.
Sbírka má ve v1!'vojiNezvalova díla postavenívyznamnéhopňe(kritick1f
dělu: je ričtováníms minulostíjak v rovině společenské
postoj k moderní kultuŤe, skr1fvajícípod lákavlm poz|átkem znameníkrize a ,,z\a,,),tak v rovině básnickémetody' kde pňedstavuje
rozhodny pokus o novépojetíavantgardníhobásníkai vlastnípoetiky, která se vzdaluje od surrealismua pŤikláníse ke klasikrim a
k lidové písni.Toto místo na pŤeděluse projevuje v titulní básni
v obrazech kŤižovatky a rozhraní a v usilovném hledání budoucí
naděje,která by byla současněosobními společensk1im
vykoupením. Naléhavost hledání je posílenapocitem bezprostŤednísouvislosti mezlkrizi moderní kultury a fašisticklm vpádem. Na místě
zničen1fch
hodnot, kteréjsou teď básníkovijen ,,světemfantÓmri..,
jedse postupně buduje nová hodnotová soustava se dvěma těžišti:
ním je bezprostŤední,kulturou nedeformovany vztah k ,,světu
věcí..'druh m pak d věrné,ažobrozensky procítěnésepětís vlastí
a jazykem' V návaznosti na tradicečeské
poezie a národníideologie
19. stoletíjsou ve sbírceznovu zpiítomněny - pro meziválečnou
avantgardu dosud mrtvé - znaky českénárodnosti a státnosti.
Y odě na návrat Karla Hynka Máchy, reagujícína pohŤebMáchovfch ostatkri, pŤenesenlch zodtržetych Litoměňic, na vyšehradsk
hňbitov v květnu 1939, ave Veliképouti je pak sama tato tradice
znovu napojena na nejaktuálnějšípotŤebypŤítomnosti;pod tímto
zornym ríhlem je také zjednodušena a odproblematizována.
V Máchovi se zdrirazřuje jeho básnická suverenitai reálnélidské
osudy a je potlačenajeho romantícká rozervanost. obraz rodné
země tu má dvě podoby. V delšíchmonumentálně stylizovan ch
veršíchje utváŤenjako abstraktní krajina vlasteneckych znakri
topografick ch (Praha, Vyšehrad,Tábor, Říp, Host1Ín'Svat1iKopečekaj.) i ideologick1fch$Ra' květinová symbolika národních
barev,českábeseda,',věrn Cech..,svornostaj.)s využitímpŤím1fch
odkazri k vlastenecképoezii l9. století.V písĎovélyrice se vlast zjevuje v prosté básnivé pŤedmětnostireálií venkovského života.
Z atmosféryvesnicevyrristá takésymbol selskéhokrále a jeho projejichž pÍízračná
tikladu, vpádu smrtonosnych běsťr,
podoba (ko.
bylky' čern družba,kat, vlk, hlava v pňílbicis nalomen m kŤížem)
nijak nezakryvá jednoznačn poukaz k soudobépolitické situaci.
Utajujícírilohu nesehrályani zbytky surrealisticképoetiky' takžese
sbírka stala jednou z nejodvážnějších
knih legálně vyďanlch za
okupace. Kritika ovšemjiž neměla možnost Zarcagovatani na její
knižní,ani najevištní(v dubnu l940 v D 40) podobu. V oproštěné

