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kravaty / a hole l Mlžná že paďá sníh / anebo kvetou už tňešně /
U nás rostou jahody / U nás je studená pitná voda... Básník se tak
v závěruznovu vrací tam, odkud vyšel, ajeho paradoxní pŤevrácení
hodnot (Čechy : exotická země) vrhá zpétné nové světlo na
konfrontaci exotiky a domova' která v sbírce neustále probíhá.
Znamená nejen uskutečnění touhy po exotismu, ale také jeho pŤe-
konání pŤi objevování elementárních darri domova'

Sbírka S lodíjež dováži čaj a kávu pŤedstavuje v Bieblově poezii
období jeho plného pŤíklonu k poetismu. Projevuje se nejen zmíně-
nou' pro poetisty pŤíznačnou zálibou v exotismu (Téma cesty se
stává -osou i jinfch poetistick1fch sbírek, napŤ. Seifertovy NA
VLNACH TSF), ale také hravostí, smyslem pro humor a paradox'
stŤídmou' ale sugestivní obrazností a v neposlední Ťadě i sociální,
protikoloniální motivací někter;fch básní. Toto zaměiení pak ještě
v1irazněji vystoupilo v prozaickém pandánu sbírky, pojmenovaném
podle lodi, jíž se do TichomoŤí básník plavil, Plancíus (1931).
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Sbohem a šáteček.
Básně Z cestv . Vítězslav Nezval 1934
Sbírka básní ze zájezdy do PaÍíže, jižníFrancie, Monte Carla a pŤes
severní ltáIiizpět do Cech pŤináší zce|anové a oživujici pojetí tra.
dičního žánru lyriky ,,z cest,, do cizích krajin. Báseó' Kapesní šátek
(v rivodním stejnojmenném oddílu, v němž se na počátku cesty ob-
jevují i VídeĎ a Alpy) a báseí Sbohem a šáteček,zaÍazená na konci
knížky' rámcují tématem lehkého smutku' poetické lítosti ze stálé.
ho opouštění pestr1f kaleidoskop básníkoqfch turisticklch zážitktt.
Paňížské motivy pŤinášejí oďďi|y Vjezd do PaÍíže, cyklus ohlasri
slavn1fch qftvarnfch děI (V Louvrzl, cyklus drobn;fch improvizací
( Bleší trh) a básní z Montmartru ( Moulin de la Gallete ) s básní Pa-
Ťížskil První máj vénovanou A. Bretonovi. Dojmy z cesty ke Stňe-
dozemnímu moŤi ztvárĚuje a reflexívně prohlubuje lyrika oddílu
Paris-Lyon-Méditerranée' kterf je budován na konfrontaci té-
matu živelné síly moŤe (P-L-M' Moíe) a tématu mrtvého světa
životu nepŤátelského a život umrtvujícího (Duchovní ve vlaku,
Avignon ) . Monacké motivy jsou začleněny do oddílu M onte Carlo,
Jízda na moíské vlně a do oddílu Akvárium, jehož obraznost těží
z asociací vázanych na bízarní tvary ryb monackého moŤského
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akvária,,,kde ryby z celého světa i se pojí jak slova v surrealistic-
k.ich větách... Lyrické obrázky zfrancouzské fuviéry pŤináší cyklus
Promenade des Anglais. V básních souboru V italském ylaku se
prolíná protifašistická politická lyrlka (Ventimiglia, Zdi Janova)
i lyrikou impresí a náIad ve sbírce pievažující ( Celkov! pohled na
Milán, Benátky ) . Sbírku lzavirá tvarově sevŤená a zpěvná poezie
domova v oddílru N vrat domtt(název iprvní verš citují lyrické cykly
H. Heina).

Trasa cesty vytvoŤila pro sbírku vnější Ťád, ktery umožnil scelit
pŤes sto rozmanitych básní, které jsou jednou neseny voln1fmi Ťe-
tězci pŤedstav, jindy se opírají o pevnější logickou stavbu jen
uvnitŤ rozvlněnou neobvyklou imaginací; na jedné straně je tu
tradiční strofika a vyna\ézavé rymy, na druhé straně voln verš
znaČnč proměnlivé délky. PŤíznačně' nezvalovsky intonovanf
rytmus verše se tu hravě stŤídá s ohlasy cizích básnickfch styl
(napŤ. inspirace verši Rimbaudova opilého kor bu v básni Alpy),
obdobná rozmanitost vyvolávající pŤedstavu jen volně kompono-
vaného deníku charakterizuje i tematiku veršri. Vedle drobn1fch ly.
rickfch postňehri, intimních zápiskti jsou tu i reflexe na téma poezie
a tvorby' stylizované záznamy událostí, ironické komentáŤe po-
litické, verše milostné apod. Stylová pestrost vědomě rozehraná se
svrchovanou improvizační bravurou se tak vlastně stává odrazem
,,pestrého a barevného života., v jeho zeměpisnfch proměnách.
V okouzlení sprškou turistick1fch dojmri, exotikou dálek po létech
ožíváprogramčeského poetismu, kten.f turistiku pokládal za jednu
z duševních rekreací moderní doby a včleĎoval ji plnoprávně do
oblasti ,,poezie.. jako její disciplínu. I tady poezie a její tvárné prin-
cipy zviditelřují pŤedpokládanou povahu světa, jeho pestrost a ne-
lypočitatelnost, a naopak ta sama podává klíč k domnělé podstatě
poezie - vlslovně v cyklu Bleší trh (''M j sen je hotoqf bleší trh..)
nebo Akvárium (,,proč by neměla poezie totéž oprávnění jako
akvárium.., ,,Ryba kriĎ / a ryba květák / to jsou jen malé ukázky
metaforické odvahy již má pi.íroda..). PŤesto však za privodní pro.
klamovanou jednotou místy prosvítá obava, že básnivost světa je
vyhražena jen umělfm (,,akvarijním..) prostorum a nijak se jeho
podstaty nedotfká. okouzlující pestrostje pak náhle a v logice sbír-
ky až pŤekvapivě nahlížena jako ,,zpitvoŤenost.., jako ,,pyšnf Ba-
bylÓn.., ',strašná panika.. zcela se rozcllázejici s básníkovfm jazy-
kem ..z barev a tÓnri... Cestování ie zde sice zčásti uskutečněním
básnické techniky asociačního pohybu od pŤedstavy k pŤedstavě
v zeměpisném prostoru, tematizaciavantgardní poetiky i nástrojem
k uvolnění básnické obraznosti (která teprve v ťthrnu metafor, po-
stŤeh a nečekan ch krátklch spojení vyvolává či spíše vytváÍí
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atmosféru cizích měst) - jeho smysl se tím však nevyčerpává.
V podtextu se obraz cesty současně mimovolně pÍibližuje dávnlm
alegoriím,,putování.., které symbolizov a|y krátkost lidského živo.
ta, sevÍeného mezí zrozením a smrtí. Poetistická opojná nostalgie
z neustálého vznikání a zanikátí, která se u Nezvala již v BAS-
NÍCH NoCI dotkla tématu smrti, se stává současně vfrazem ne-
klidu ze světa, ktery se neiídí zákony básně a kterf nedovoluje člo-
věku naplnit pŤirozenou touhu po kráse. To otvírá prostor sociální
a politické po ezli, a|evytváŤí to současně také pŤedpoklady pro roz-
chod s avantgardními iluzemi a pro hledání nového hodnotového
Ťádu, jehož budoucí obrysy ve sbírce až skoro paradoxně napově-
děla lyrika návratu z posledního oddílu: ta proti víŤení pŤedstav
a tvarri ,,labyrintu světa.. vyzdvihla náhle - alespoř v závěrečném
akordu - jasné a pŤehledné jistoty domova.

Sbírka byla napsána po návratu z téměŤ měsíční cesty do Francie
pŤes VídeĎ a Sw.fcarsko do PaŤíže a odtud pŤes Marseille do Monte
Cat|a a Itálie, uskutečněné na jaŤe roku 1933. Dosáhla téměŤ oka-
mžitého čtenáňského ťrspěchu. Zv|áště básei Sbohem a šáteček
s melancholick1fm spojením loučení s motivem kapesníčku, jež je
u-fp jčkou ze S. Mallarméa (,,croit encore a l'adieu suprěme des
mouchoirs..), kterého Nezval v roce 1930 pŤekládal (,,chce nyní
uvěiit ve sbohem šátečku..), došla masové obliby. Za sbírku Nezval
obdržel státní cenu 1934, kterou odevzdal ve prospěch protifa-
šistické emigrace. Soudobá kritika nad novou Nezvalovou knížkou
cítila její vnitŤní polemiku s pŤevažujícím filozofujícím a ,,vizio-
náŤshim.. směŤováním české lyriky tŤicátj,ch let, zvláště v d razu
na vnitŤní intenzitu subjektivního prožitku (BedŤich Václavek),
a povšimla si také jejího místa v prudkém dobo-vém rozvojižáttrl
lyrického cestopisu (Seifertova sbírka NA VLNACH TSF, Horova
ITÁLIE, Bieblova Š rooÍ JEŽDov^ŽÍ Čar a rÁvuj. Jakko-
liv se z tehdejšího pohledu místy zdálo, že vyznam cesty je pro Ne-
zvalovu tvorbu pŤíliš vnější, stala se knížka Sbohem a šáteček pňímo
prototypem žánrl, ktery vlastně až do současnosti modeluje jeho
podobu. V Nezvalově vlastním básnickém vlvoji sbírka Sbohem
a šáteček pŤedznamenala tematikou i kompozicí zvláště pozdější
Prahu s prsty deště (l936)' spjatou s pražskou inspirací a pŤímo
s praŽsklm místopisem; již na samém prahu surrealistického ob-
dobí sv1fmi vnitŤními rozpory naznačova|a budoucí potŤebu
pŤekročit jeho omezení. vm
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Selské písně a České znělky -
Josef Václav Sládek 1890

Sbírku, která je věnována otci první Sládkovy ženy A. Nedvídkovi,
tvoŤí dva odlišné a stylově i tematicky vyhraněné cykly. Druh;f
z nich, České znělky, je pokračováním autorovy vlastenecké lyriky
z pÍedchozích knih. Selské písně pŤedstavují v Sládkově tvorbě a
v české poezii vŮbec něco podstatně nového. od dŤívějších náznakri
(napÍ, Píseř oráčova ve sbírce SLUNCEM A STINEM) pÍechází
Sládek k vytvoňení jednotného' celistvého a sv m zp sobem
ríplného básnického světa, schopného plnit v duševním životě
autorově i v kolektivním vědomí závažné funkce.

Již ve sv1fch pŤedchozích dílech hledal Sládek reálnou nebo vy-
sněnou skutečnost, kterou by mohl postavit proti neradostné reali-
tě moderního života i sociálních a politick1fch poměrri jako ritočiště,
pŤíklad avyzvu, VŤelé rodinné a intimní vztahy, vyjádŤené v jeho
subjektivní lyrice, jakož i bezprostŤednost, životnost a čistota dět-
ského světa, která ho okouzlila ve verších pro děti, mohly takto
fungovat jen v omezené miÍe, z hlediska sociálního programu zna-
menaly rístup nazuženépozice. Svět českého venkova, kter! Sládka
citově odevždy poutal a byl zdrojem mnoh ch námět jeho pŤed-
chozí epiky, mu v Selsk1fch písních poskytl více možností. Sládek ho
pŤedstavuje jako svébytné, hluboce v tradici zakoŤeněné univer-
zum, které sice - na rozdíl od znepokojivého zmatku moderní do-
by - je dobŤe pŤehledné, má rozměry pŤiměňené člověku, zátovei
však je dostatečně mnohostranné, učleněné, diferencované, aby
bylo s to reprezentovat plnohodnotnou životní alternativu. Y pro-
tikladu ke sqfm pŤedchridc m, napŤ' k Hálkovi v Pohádkách z naší
vesnice, nevidí Sládek svťrj cíl v encyklopedickém pŤedvedení ves-
nick1ich figurek, v pestrosti situací; soustŤed'uje se k postavějediné,
která i sociálně znamená centrum vesnického života. Je to rolník-
-hospodáň, otec rodiny, na jehož práci a zkušenosti pŤedevším
závisí provoz selské usedlosti, pokračování rodu, štěstí jeho blíz-
kych, ale i - podle dobovfch pŤedstav - vyživa národa. Ale ani
omezením na jedinou postavu Sládkovo risilí o koncentraci nekon-
ČÍ. I mezi rysy této ustiední postavy autor cílevědomě vybírá' aniž
by mu záIeže|o na individua\izaci a všestrannosti charákteristiky.
Proto jeho rolník není vlsledkem realistické typizace, povahová
typologie a individuální psychické procesy zristávají takŤka riplně
stranou. Je to postava na hranici reálné zkušenosti a mytu. Tato
postavaje zaměŤenajako každf mftusjednak k uchování, ochraně




