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rova Pásma' v ristŤední autostylizaci moderního básníka piekoná-
vajícího obrovské vzdálenosti prostoru i času (,,kráčel po laně
z madridské katedrály / pŤes Řím PaŤíŽ Prahu až na Sibiň / kde pr!
mé|zasázett do ledu / červenou rriži Evropy k žluté rriži Asie.'...),
ale i v její silné vazbě na složku autobiografickou. BáseĎ je nepŤí-
mou polemikou s tradicí evropské poezie - iniciativu v budování
celistvého tvaru synteticky uchopujícího osud jedínce i světa oká-
zale pÍedává lyric(fm prostŤedkrim, obraznosti a asociaci jako její
organízační síle. Ve skladbě Edison psané rozlehl;fm šestistopfm
trochejem se básník konfrontuje už s konkrétní postavou americ-
kého vynálezce Thomase Alvy Edisona (1847-1931), klade si nad
jeho osudem otázky smyslu lidského žívota,práce a tvrirčího činu.
- Téma noci, jímž vrcholí Akrobat a které je jedinou časovou di-
menzi Edis ona, je znovu nastoleno v romaneskní, fantazmagortcké
skladbě Silvestrovská noc , psané v pravideln1fch čtyŤverších, v nichž
se básník na samém prahu roku setkává s hroziv m pŤeludem smrti
a uvědomuje si tragickou tíŽi vlastní v1ilučnosti jako toho, kdo ví
',že kažďym dechem umírá... Sbírku uzavírá básei Nezn má ze
Seiny (|929), elegie nad neznámou utonulou dívkou.

Básně noci mají cyklickou stavbu pŤipomínající sonátovou for-
mu (expozice, provedení, repríza), Uvodní básně jsou těsně spojeny
s básněmi závěrl (tělo mrtvého básníka - tělo mrtvé utonulé dív.
ky, prrivod kolem básníkovy rakve - pohŤební prrivod pradlenek).
Také všechny jednotlivé básně se cyklicky uzavíraji nov m, pŤe-
hodnocenym opakováním rivodního tématu (zejména v pŤípadě
Edisona Nezval na sonátovou konstrukci vlslovně upozornil).
Tento na první pohled pouze kompoziční kruh je v díle neobyčejně
zvyznamněn,je ztvárněním ustŤedního tématu sbírky' koloběhu ži-
vota a smrti. Celá skladba není věnována památce otokara BŤeziny
jen náhodou' pŤistupuje k tématu' které avantgarda let dvacátych
vlastně odsunula ze zorného pole a jež bylo pŤíznačné pro hlavní
proud symbolistické lyriky obecně a pro poezii BŤezinovu zvláště:
tajemství žlvota a smrti. Povědomí symbolistické tradice je tu -
ovšem už ve zcela jín;ich souvislostech - oživováno i volbou bás-
nickfch prostŤedkri, r1imovou technikou, obrazností (,,tvé hašišové
bradavky ční do prorockych vizí,,) a konečně i pňímfmi aluzemi
k prvnímu básníku,,noci..' Karlu Hynku Máchovi (citáty,,dobrou
noc.., ,,stíny modra nebe..). Tím vším, stejně jako faktem, že
cyklická stavba současně odkazuje i k formální struktuŤe mytu, je
vědomí současného básníka vytrženo zhranic nové, moderní sen-
zibility a odhaluje v sobě archetypy věčného problému člověka ve
světě. Proto je tu moderní estetická zkušenost prostoupena četnfmi
prvky z literární i pŤedliterární tradice, nasává tŤíšť legend a bájí.

Sama rístŤední autostylizace básníka jako Podivuhodného kouzel-
níka a Akrobata kladoucího si kardinální oÍázky smyslu existence
je napojena na mytick pŤedobraz ztození, smrti a nového zrozeni,
í naší fultuŤe oživen;f kŤesťanstvím:je konfrontována s myticklm
osudem Krista, pŤijímá jeho atributy, ale je i polemikou s nimi'
V souvislosti celé skladby se stává dovršením obou těchto autosty-
lízací obrazbásníka-tvrirce z rodu Edisonova, kte4f naplĎuje svrij
osud tvrirčí praci a pŤekonává tak chmurnou perspektivu nevy-
hnutelného konce pŤitakáním nekonečnému proudu žívota.
V mnohém je tak Básněmi noci rozbíjen poměrně irzky názor
avantgardy s pÍíliš uměle vymezenou oblastí poetična a s odmítá.
ním filozofrcké reflexe v poezii. oživení otázky lidské tragiky jako

problému, ktery nelze pominout' pootevŤelo cestu k hlubšímu po-

itizení skutečnosti, ale současně zprobLematizovalo i privodně ne-
problémové pojetí básnického subjektu; ten se znovu stává nena-
iiraditeln;fm nositelem vylučného básnického ridělu, obrácen1f ke
všem, ale zristávající osamocen ve svém tvrirčím zápase.

V tomto smyslu sbírka doslova (a nejen datem vydání) uzavŤela
poetistická ďvacátáléta' Stala sejedním z projevri pŤehodnocování
poetistického v..fchodiska' ke kterému od druhé poloviny ťg:4-
iyct' tet dochází (Závadova PANYCHIDA, Halasova SEPIE'
Šeifertriv Poštovní hotub aj.). Svou tvarovou disciplínou, využitím
tradičních básnickfch tvarri jako nositelri nové estetiky sbírka
pronikla do povědomí nečekaně velkého okruhu čtenáŤ (en v roce
1930 měla dvě vydání) a získalaje pro postupy moderní poezie.
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Ve čtyŤech nepojmenovanfch oddílech obsahuje sbírka kromě in-
timních a reflexívních básní pŤedevším pŤírodní lyriku. Je tu v prvé
Ťadě (v rívodním oddílu) novy, z dosavadních Záv adovych zpÍ aco-
vání této tematiky umělecky nejintenzívnější cyklus veršri o rodném
Ostravsku, pojatém jako dramatická krajina v situaci krajního
ohrožení, zn1č,enátěžbou a pr myslem' sdílející se svymi obyvateli
tvrdy osud vykoÍisťování, boje o chléb, pracovního vypětí. PŤemě-
ny kraje vyvolané činností šachet a vysoklch pecí se jeví jako geo.
logické procesy -_ jako vlbuchy sopek a pŤesuny zemské kriry; ces-
ta ke skalnímu podloží je však i cestou k lidskému srdci, rozpjatému
mezi vírou a beznadějí (básně ostrava, Rodnj,kraj' Marnotratny

Básně noci - Vítězslav Nezva|



32 Cesta pěškv - Vilérn Závada Cesta pěšky - Vi|érn Závada 33

historické situaci fašistického ohrožení, a konečně i jako onto-

loeick.i princip máchovské země-matky. V Ťadě jírnav1fch obrazťt
zJmě žnénáItla pŤib1yvá konffiktri, básníkova hoŤkost je motivována
sociální nespravedlností i obecně lidsklm ridělem trpícího a Smr-
telného člověka. Básnick1f subjekt však usiluje o zahrnutí všech
těchto rozporn1|ch a hodnotově protikladn ch aspektri země do je-

diného dramatického prožitku. Vrací se motiv noční cesty po vsích
se zastávkami ve venkovskfch hospridkách a obnovuje se téma
prostého lidu' viděného nyní pňedevším v perspektivě české histo-
rie a tradice, vítězství a poráŽek, z nich vždy dokázal povstat a Í oz-
kvést' Jeho aktivita, staletí citového ptožívání, touhy a lásky, pro-
stupují zemi: vytváÍí se jak1Ísi obráceny mytus jestliže jinde
Závada svou geologickou obrazností pŤipodobĎuje společensky
motivované procesy proces m piírodním, zde je naopak pŤíroda
prostupována principem lidsk1fm a historicklm (,,Ani hroudy nelí-
bané snem v rodném kraji nesmírném.....).Na širší scéně takto po-
jaté se nově rozehráváidrama básnického subjektu, kter odvrhuje
tíŽívy žaI, chce zpívat drivěru i ranami a pozvedat zemi k naplnění
svého snu. V básni Cesta pěšky se prostupuje individuální a kolek-
tivní subjekt; morální poselství je sdělováno velice konkrétními'
zárove však v obecném českém povědomí zakotvenymi nrotivy.
Tak Ťadou rysri pŤedjímá tato báseř z r. |93] o rok pozdější vlnu
demokratické bojovné poezie z období Mnichova.

Jak svědčí časopisecké otisky jednotliv1fch básní, prošel jejich
text pňi pŤípravě knižního vydání četn1Ími změnami; dovršoval se
v nich v1fvoj ke zkratce a pŤesnosti. Později už autor text knihy ne-
měnil. Kritika pÍIja|a Cestu pěšky jednoznačně kladně. Další
vydání se však pŤekvapivě uskutečnilo až v r. 196I. mč

Confiteor.. . - Josef Svatopluk Machar 1 887
Macharova první sbírka, jejíŽ titul ironicky naráží na konfesi, ná.
boženské vyznání víry, je věnována J. Arbesovi, spisovateii, ktery
pry autora pŤesvědčil o tom, že básnické svědectví o vlastním nitru,
o sobě samém jako člověku stojíza to vydat na veŤejnost. Skládá se
ze ÍÍí žánrově odlišnych oddílri, pŤičemŽ obsahuje hlavně subjek-
tivní lyriku. o jejím obsahu vypovídá ťrvodní auÍorovo krédo, ver-
šovany Vstupní dialog, polemicky rozhovor básníka s občanem'
Básník v něm odmítá tvoŤit verše, jež by sílily národ v jeho zápase,
oživovaly dědictví pŤedkri, sloužily jako didakticky rádce a učitel

kraj aj.)' Vznikl tak - v nayázání na některé symbolistícké verše
Bezručovy - nov typ pŤírodní lyriky, pňedjímající dnes tak zjev-
nou a aktuální ekologickou problematiku. Tyto verše směŤují
k monumentalizaci, k obrazu souhrnnému a typizujícímu; nejde
všakjen o zachycení obecn;!'ch kontur kraje, ale ibjeho dějiny, vf-
voj minul! i budoucí jako vlsledek stŤetání protichridn1ici šii. -
Protikladem těchto scenérii je Závadovi venkovská krajina v nej-
prudším žáru|étaazráni (4. oddíl), bičovaná sršícím sluncem. (Zá-
vada tu tentokrát má na mysli spíše krajinny typ nežurčity region:
báseí Jižní krajina má jihoslovanskou inspir aci.) zaz,tet'- lehŘosti
a jasu mění pŤírodní obtaz v symbol duchovního vzepětí- vzletu
vzhriru, a zárove vášnivého obětí země. Závada tu vvtváŤí kladnÝ
protipÓl cynismu a vyprahlosti, které pro něho vždy byly neizŤetel.
nějšími pŤíznaky prokletí moderního čiověka (viz stnÉŇe). ve sve
extatičnosti mají tedy tyto verše i vyznam morální. - Totéž plati
o intimní a milostné poezii druhého a tŤetího oddílu, která evokuie
- podobně jako v prvotině PANYCHIDA - okamžikv ticha
a zdánlivého klidu' v nichž se SoustŤed'uje intenzita Živoia jako
v pŤipomínkách ztraceného ráje. Je to právě síla a bezelstnost cito-
vého prožitku, co udržuje člověka vzpŤímeného (báseri Zrri).

Lyrika Cesty pěšky zahajuje novou etapu Závaďova básnického
stylu. Spolu s orientací na kladn1f pÓl moiálního hodnocení a sou-
stŤeděním kjádru prožitkujsou potlačeny rétorické prvky i popisné
hromadění souběŽn1fch pŤedstav' Závadavyvodil dliďedk'z ohla-
su své SIRENY a tvoií teď lyriku oproštěnou, koncentrovanou'
uyužívajíci pádné a myšlenkově nosné metafory; poslání veršri je
často shrnuto v lapidárních gnÓmickfch vfrocích. Těžiště umělec.
kého vyrovnávání se se skutečností se pŤesouvá do aktu pojmeno-
vání' Básně jsou soustňeděny k uzlov1fm bodrim pocitovfilra myš-
lenkov1fch zvrattl, k vyostŤení konffiktri protikladnlch principri.
PŤechody 1 vfplně jsou vypuštěny. Tím piip-omíná lyrika Cesty
pěšky soudobou Halasovu sbírku DOKÓŘÁN' ale bba básníci
v době svého dozrání idou už vlastními cestami.

Nejvyznamnější souč?stí sbírkyje rozsáhlá titulní bás eizaÍazená
jako samosta!yÝ vlty oddíl. Programatic\| obraz pěší cesty jednak
naznačuje piilnutí k tomu, co je v podmínkách společenďkt krize
(de jak o civilizační krizi, tak o krizi politickou v pŤedvečer války)
trvale a spolehlivě lidské, jednak zdrirazĚuje společenství s proSt]Í-
mi lidmi. Pracující lid je apostrofován jako udržovatel životá, dárce
chleba; také básník v subjekt má na tom svrij podíl, neboÍ je to-
muto chlebu ,,žárem a kvasem..' Následuje mnohovrstevny obraz
země pojaté jako rodny kraj (tentokrát bež pr myslov1fch aiributri,
ve své zemědělské a horské podobě), jako česká-země v konkrétni


