
'*lHRUB ÍN

František Halas pĚirolrral báseř k poselstvi v lahvi, určené.
mu v oceánu lidí a času k tomu, aby obšt'astnilo alespoř je.
diné srdce. Taková jednotlivá báseĚ, sloka, verš, které k nám
znenadání pŤipluií' mohou naznačit cestu k celému básnickému
dílu. Jedna lráseř vede k další' podávají si ruce pĚes hranice
sbírek: urrrritň jejich kruhu se odvíjí zvláštní rlrama. Jiskňí
v něm napětí jednotlir"Ých částí, lrontaktri se světem a s básnic.
kou tradicí, má sr' j lidskf osud. Také takto je možné číst a
sledovat básnickou worbu.

Raná lyrika Františka lrrubína zarrjme nrelorlií ,,subtilních
nápovědí života a pŤedtuch smrti.. (Šalda), opiede korrzlem sv!'ch
metafor: člověk je v ní součástí piírotlních rytmri -

I(éž v světlém podzimu mého tč-.la
vráska za vráskou' list za listenr
opadá tiše z tvého čela
ve chvění pÍečistém.

trlňírodnímu ilění je proprijčeno zdání lidslrého konání -

A nyní
plátna nebeská
sltrnce nadouvá a suší
a rneze v ze] néÍn spěchtr
vítr ztrácejí
z keŤťr jak z ďěrav1fclr rriiší.

Jakoby zpíuand z íIky zaznivá milostná a pĚíroclní lyrika v ze.
mi po poled,nách' Itrásné po chud'obě. okouzliv!' vjraz vzpiná
se k vysokj'm obloukúm kamerrného města o plít'ku,, k vesmír.
nj.m hlubinám v holdu básníkovi, jemuž se sta|a Země sud'ič.
kou, vz|étá tnáunutím kíídel, píidržuje se bláta země v rodové
a rodinné lyrice sbírek, z nichž reflexe nelatlači|a hukot lú

a zpěts ct:rčk . I)ramatizuje se v stÍetnutí staré a rrové země
u ]obooě noci, sváíí v opojeni nesrnírnj.m kráauj,m žiuotettt,
s pochybamio vyvolanjmi zkázou Ělirošinr,y.. v nich zcivilřuje
a ztrácí svorr melodii. Rozeznívá se znovu v zpěuech ldsky
k žiootu. Prošel několikerou protněnorr, aby v dramatickém pás.
m|| romance pro kíídlol;ku zachytil ozvěnu dár'né melodie.

Mezi jednotlivfnri díly Hrrrbínovy básnické tvorby (a také
tvor}ly prozaickéo dramatické, veršri pro děti) je hlubolrá r'nitŤní
sottr'islost. Je to poezie v iárlrrr lnyšlenkově hlerlačsl<á. filosofie.
lrá, básnilr v ní jde za lrlulršínr postiženim srnyalu lidsl<Ólro ži.

vola,  upieny r lo but loucnost i  stá le se o lr| iži  nazpět na svou Itos
životní i básnickou cestu. PŤitom jeho tvorha nikdy nepĚcstává l
bj't jedinečnÍ'm zpěvem, opojenym mnohostrannou a mnoho. l

strtlnnou bohatostí života'

( l h a r a k t e r  t l i l a

Už téméÍ trd prrmich sbírek básní vnáší Hrubín do své poc.
zie néco, co dá později jeho tvorbě pevnou sevňenost. Jakkoli
sc jeho poezie neustále proměřuje, jakkoli jí neustále objevuje
nor'é zpúsoby vyjádčení' je mezi všemi Hrubínovfmi díly pouto
něčeho tn'alého.

Celfm swfm díIem zústává Hrubín věrn!' jcrlnomu základní.
mu zpúsolru nazírání skutečnosti: je jinl, uědotní souuislosti mi.
nu],ého a bu,d,oucího,

Už potmě hladím poupě
rra keŤi r&ží. Trn:
kapička krve, červerrka
mého zpívání.

Poup aty všemi rrastal'rrj e
svá ouška jaro - mlčím do nich.
S tím rreihorším, co nule tu potkalo,
s tím nejkrásrrějším' co mne potkat rrrá,
tisknrr se k tobě, živote, a čekám.

Jako lly vitr po mrrě chodilo
iako by si dnes večeť čas
mne ce]élro chtěl zopakovat,
dokud mlle ještě má:
svléká mne,
obléká.
a zase svléká
v šileném spěclru -

tlrl r|čtské t:a1lky s |)cre|n
Robirra zboiníka.
orl vese]é vázank.r,
nr 1.ch mlaclÝclr nLvázarrosti,
rrrl sandálú, z nichž podzim vyškrrllI
kiícl|a m eh letnícťla."t -



t96 až ke kalrátu s myrtou svatelnlí,
až k čcrrrym porrožkám'
kter;imi obují nrou nelrybnost,
až k šatťun, jinriž olllekotr
lné vyclrládárrí.

Vzpomírrko.rresyto'
i do budoucna vzpornírlánr'
a iako dešťovkou
od narození k smrti jďe mnou lrlína'

lsb' Nesmírnj' krásnj žiuot|

Žití ic pro ně]ro souhtnem navzájenr spojerrj'r:h a proplete.
nyclr souvislostí. Tak už v lrrajinné lyrice prvního tvrirčího ob.
dobí posázavská krajina je mu lrrajinorr rodu - krajinou, lrte.
rá zrcatllí spojeni minul ch pokolení s těmi, kdo v piítomnosti
vytváŤejí její poilobu. Z rodové zakoieněnosti vyrristá vědomí
orlpovědnosti k vlastní rodině' z pelrré soudržnosti rodové a
rodinné cit kolektivní pospolitostio vnímání širokj'ch společen.
skj'ch souvislostí. PÍítomnost je mu mostem mezi minul m a
budorrcím: proto vidí zá,lažné společenské problémy v širokj'ch
grandi znícb rozměreclr' optimismus budoucího vítězswi ve vá.
|ečném triptychu Chléb s ocelí, v krutélrr obraze váleěnj'ch
hrúz, je pak zcela zákonitj', stejně jako '.na|ra poclropit
pÍevratnj' historicky proces, zolrrazenf v Jobově noci. Proto
i Hirošima mu byla a je něčím víc ncž jednorr trž prcžitou
katastr:ofou.

Celf'rn svj'ln rlíIem zristár'á Hrrrl.rín věrnj. zálrladrri pro|llenra.
tice: život __ snlrt' láska - smrt jsou lrlavni pojmy, kolem kte.
r ch kr.ouží je|ro poezic ncrrstále' k nim se mu nakonec vždy
soustňedí r'eškerÝ' běh skrrtečnosti' I v tom Se orlráží vidění
života v jeho velikosti, v zobecliujícíclr roznrěreclr. Základní
problematikou krajních protikladťr život - Smrt jal{o by byla
rlána dvojp lovost Elrubínoly poezie: jeho myšIenky stále osci.
lují mezi protikladn;fmi piedstavami: nejen život - smrt, Iás.
ka - smrt, n:Íbrž i skrttečlrost a touha, zenté a vesmír, dnes
napň. pŤedstava tvoňivélro života a rnožnost všeobecné zlrázy.
Tyto pňedstar,y r'tělují se v obrazy ia|ro trolébka a rakev, země
a vesmír, zenrě a kĚíclla, nohy a kŤídla, stará a nová země atp.
Nělrteré z nich patíí určitému období, jiné proclrázejí celfm
rlílem a nesou jelro hlavní térna.

Cel m svfm dílem zrlstává Hrtt}lín věrnf sám sobě. Týebaže
jsou čtcnáňi nacl jelro poezií znepokojol'íni nejširšími společen.
sklmi souvislostmi, nejaktuálnějšími událostmi, jak je pŤed bá.
sníka stavěla vzrrrštrjící doba posledních tiiceti let, vztahy Iásky
a snrrti, otázky smyslu lii|ského žití, jeho rrkončcrrosti i nepo.
míjivosti, znepokojivá problematika společcnská, to vše sc pro.

nrítá do básníkova života a je to intimní prožitek, co tvoŤí osu

lloez,ie, v niž básník stále ,,obletuje vlastní srdce...

Vyzllam rysú, které l váÍejí sevňenost Hrubínova díIa, ne.

sprlčivá jen v jejich trvalosti, ale zároveii i v jejich proměiío.

vliní. Nelroť zálrladní kontinuita Hrubínovy tvorby je v tom'

že jeho dílo je v podstatě zpod,obením jednoho lidského píí.

bí,lut, žiaotního pííběhu básníkoua. Vysloven poezií stává se

ttsutlenlo typick]fnr pro lidské a společenské zrání člověka naší

r|oby. Setkáváme sc tu E dílem jalro reprorlukcí jednoho života,
llrostejno, nakolik byl sliutečností a nakolilr básniclrou ťikcí.
l'Ěíbělry, lrteré jsou osou vrcholnj.ch Hrubínov!'ch skladeb (Pro.

rrrěny, Návratu do rodného krajeo básně l(aždou vteňinu, Ro.
l|tance pro lcŤídlovku), byly v jeho poezii obsaženy vždycky.
Ystupovaly do ní náznakem už dňive, zhlrrotriovaly se v ní,
lirlnkretizovaly, vyjasiioval a očišt'oval se jejich smyslo až z do-
tykú a ná1rovědí vylrrystalizovala vj'pověďo jež je ve svém rihrnu
otlpovědí na otázky' Irteré stály už na jejím počátku a ]<teré
procházejí celou |.rásníLovotr tvorbou: na otázky po smyslu ži.
vota' po vztahu života a smrtio po litlské odpovědnosti, po pÍe.
Iionání lrrúzy a žal'a zc smťti. I(usé zážit|ry Hrubínovy drob-
nější lyriky jsou vlastně írtržkyo stupně poznání, praménky, kte.
re se postupně spojuji' až se silou lrásníkovy vyzrálé životní
zlrušenosti vyliji jedním molrutnf'm proudem' V tornto smyslu
jo poslední Hrubínova tvorba obsahovou a nryšlenkovou synté.
zou všeho, co jí pňetlcházeloo a syntézou je i zpúsob, jakfm svrij
o l lsa l r  srIě luje.

V f  v o j o v á  s o u v i s l o s t

lloltlo by se Ěíci, že se v I-Irubínově díle nnohé opakuje:
prtllllenlatilra, určité zážitky, scenérie, motiv;,, obrazy. Není to
tlvšerrr opirltování ve smyslu pňejímání něčeho už jednou nale.
zt:nélro a vysloveného, ale vfraz kontinuity, plynoucí ze zrcad|e.
ni jednoho souvislélro osudu. Toto opakovárrí - nebo lépe ná.
vl.uty -_ také nilrdy nepociťujerne v Llrubínovfch básních jako
nt'.co už poznané|to, ale jako větší zdrivěrnění a umocůování
básníl<ovj'ch prožitkri. Nejde totiž nikdy o prosté opakování,
alc o proces' v němž se vyvíjí a proměĚuje básníliriv vzta|r
K ur i téml l  životnímu jevu, |< určité z l rušenost i .

' . Už r'e sLír|<áclr Ilrubínol,a raní:Iro básnické|ro obilobí je ja-
Itioi neurčité prázdno po rnrtvyclr, nryšleni<y na smrt a lrro|r.
1\(.Jl)fve ja|ro by si básnílr pohrával s abstralrtní meditací v rou.
ltl rrevšedních rnetafor a s|trvem se polroušel poodhalit metafy.
zická tajelnství. Yelmi brzy však problém ,',,.,i ,tu'r.í pňecl nělro
satna životní z|iušenost. Řílií.li se v básni na slnrt (sb. Cikády):

Ďluťt zrovr la terrkrát  vvzy 'r .a l i  s lo l ,1.
. -  a  ; r o  r r i r , l r  [ akí ' I r l y  -

I'n'



''l básníci milovaní. Ale kdo ví,
jak se spí poď zelni?

Vyslovená otázka tu má už |ronkrétní porltext. Také |láseii In

memoriamo zaÍazelá tlo sbírky Krásná po chudobě (1935)' jako

by vrhala paprsek vysvětlení na elegickf tÓn Hrubínovy mladé

poezie:

Pi.i vzpomínce Da tv&j jasrry lrlas
všichni muži, co tě líbávalio
s rtri svfch stírají si hebky popel,
pŤi vzpomínce na tvrij jasnf hlas,
kterf hloubka vzdaluje a kalí.

Prší na tvou milovanou hruď
pies hlínu a pÍes koÍínky zeměo
a v nejdelší noci jiná tíha
tiskne tvoji milovanou hruď
chvíli sladce, chvíli nepŤíjernně.

Do tvfch dávnfch vlasri sáhla smrt
jak vichŤice do plavého lánu -

na špiěkách těch posledních dnr1 svítí
zlato vlasŮ, jež rozčísla smrt,
proud k nám a proud na neznámou stranu.

Není zĚejmě náhodou, že se s těmito verši znovu setkáváme

v Romanci pro kňídlovku. Tady šlo jistě o víc než o ,okostj'm

romanticko.dekadentního stí.ihu.., o kterém hovoňí Hrubín pňi

vzpomínání na atmosféru svfch básnickfclr začátkri. Jde o kon.

krétní podobu smrti v jeho poezii a s ní o počátek opodstat.

něné dvojpÓlovitosti mezi ,,k nám.. a ,'na neznámou stranď.,

mezi životem a smrtí. Tato dvojp lovost vlivem dalších setkání

6e smrtí do jeho poezie woste, bude se vracet v Ďadě dalších

protiklactnfch obraz , v novj'ch podobách lásky a v novj'ch po.

áobách smrti. ale zároveř se v prriběhu let a událostí butle

proměriovat. I samu otázku po vztahu života a smrti bude si

bágník v jinfch životních situacích a na novém stupni poznání

skutečnosti _ tedy i sebe sama _ klást jinak. Začne hledat

rovnováhu mezi poutem všedních dnri a tajemnj'm vábením

,,dálky z16 a pŤíjemné.., světem za hranicí všednostin za hranicí

smrti' Abstraktní vztah života a smrti upresní si v otázce, jak

žijeme svrij život v této chvíli, na této zemi, jaká je naše od.
povědnost k dědictví minulfch generací - k dílu, které je pÍe.

žívá, a jakri je naše povinnost k dětem. Čím nréně se butle

cítit osamělj'm jedincem, čím vice bude vrristat do kolektivu

ostatních' ztotožĚovat svrij osud s osudem stále širší pospoli.

tosti _ rodinyo rodu sv!.ch dělnfch pňedkri, porobeného náro.
da, lidstva usilujíciho o nastolení novf'ch společenskj'ch vztahri,
tím určitější a pĚesvěděivější odpověď bude nacházet: vztah
života a smrti vplyne do pĚedstavy harmonického vjvoje, kdy
životy jedněch pokračuji v životech z nich ztozenfch, práce a
rlilo minulfch generací v tvoňivém snažení generací následu.
jícíclr.

S neznámou mrtvou z citované básně In memoriam prochrizí
smrt už napoĚád básníkovfm dílem nejen jako abstraktní pojem,
ale neodbytně piítomná a skutečná. Její podoba se nejprve zná.
sobuje o mrtvé pÍíbuzné a pi.átele a zústává záhadná i trochu
pÍitažlivá. Y dobách stupiiované fašistické zvrile, kdy lidé umí.
rali v zástupechn stane se z pĎirozené smrti běs brúzy a stra.
chu a pňijde čas, kdy ho bude tŤeba znovu pÍemáhat. Proti
hrozbě nového, děsivějšího hromadného umírání, proti hrrize
atomové 6mťti staví básník tichou piirozenou smrt' jež je sou.
částí pňirozeného života. Touha po pňirozeném životě pňerristrí
mu aŽ v apote zu pŤirozené smrti a toho, co s ní v jeho pňed.
stavách souvisi. Tehdy v jeho díle rlocházi k určitému para.
doxu. V risilí piemoci téžk! žal ze smrti se s ní zdúvěrřuje a
upíná se k tomu, co jí už dávno patňio pokouší se znovu do.
hlétlnout za neproniknutelnf práh jejího panství. období Ne.
smírného krásného života a Hirošimy je obdobim nejsilnějšího
básníkova rozštěpení mezi ,,k nám.. a ,,na n&námou stranu..,
obdobím rozrušené harmonie mezi minulj'm a budoucím. Touží
patŤit živé budoucnosti, a ve chvílích, kdy se mu zjevuje hro.
zivě temná, utíká se do mrtvé minulosti. t{ zážitcich nejniter.
nějších a nejintimnějších jako by patňil už jen minulému'
V konkrétnější a obsažnějši podobě než kdy pňedtím vracejí se
do jelro poezie vzpomínky a hrozí uzavňít ho rlo svého minu.
lélro světa:

l"

Navijela sis na prst osti ici,
tam na prst, kďe jsi zlatf kroužek snila.
Já hovoŤil jsem ještě se sluncem
a tys už bled]a v lurru.

Tak náh]e za zid,v nám zašumr:la.
I položilas hlavu ze srínu
do listí jejího.
Za vlasem vlas ti od ní chytal.

Jen pro ni se ti žlravá žahavka,
žárlivost země' v trávě skrytán
prrpencem palčivym



'oolpÍisála prudce k lftku.
VykÍiklas
a polekarrá Irrna oclsl.;očiia.
Zelně se položila mezi vás.

A pornalu se obracelu na l.roTc.

aŽ - a:z nás oba zale}rla
trávou a listírn. Foztrírcerr{.clr
jako rny oné noci bylo
tisíce. Ticho, veliké ticlr<l rybí

pocl šupinkami šepotu tam p}-ttlcr

s němymi írsty měsíce.

A zdálo se nám' že se srdcenr
už dotykírme svého drra.
Zatirnvšak se v rrás otvírala
nová hlubina.

lsb. Nesmírn,! kr sruy žit,ot|

. ,\  j indc:

Já bál se neuzŤít tě, žerro,
a pÍece uzi'el jsem:

pŤed sebou hrnula jsi lrvčlzrl1
a patou hleďala jsi zem
jak stí'evíc ztraceny.

I( tvyrn st&rn rredosálrla íist,a nrí,

jen kotníliy tvé clrlaclně se nllll] dotk]v

telroucí Ťekorr. olrrornen

tr.ou neslnínrostí, zapÍel irlerrr stl lásce.

l sb. N esmírn,!. k r sny žiuotl

Jalro t]lovělr, lrter!' patňí tlo spoleěenstvi ostatníclr, t-lrží se

houževrratĎ toho, co je pi.ítorrurÓ a skrrter-:níl: žcny, děri, pŤátel,

prácc a s ní tlč:lnéhoo tr.rri.ir,élro života. Y pozatlí sváruo kterÝ

se jcví jal<o rozpojení básrrílrova intinrnílro a společenslrélr<l cí.

těni, eri,t.,ljt: rlsili o l'armonii nrinulosti, pňítomnosti a budouc.

nosti :

Slyš' zerlrč:, prosl.ru rnou:
- - |r{eprIst. }nnc' 1y' jež rrtlrŽíš

i vztluch i snilr i oceány !

[Jtrdoucí luoby rralrrr"r na nrirj liÍíž

a zavč:s na rné lroky žerrrr,

rtllr ]r tobě strhut.ící proud !

Že udržiš mne' dej mi zástavu

nryclr děďlrťr, dčtí m,v-clr i vrrukťr !

lsb, L\t:sn rny. lir stt'y žiuot!

Nt]ní to už hledání, ale boj o rrrísto rrrczi lidnri. V jeho prú.

Lčlrtl začíná se prorrrěr'rovat i smysl vzpomínky, spojené s orrou

nojstálejší poclobou smrti, o níž básník pozilěji ňíliri: ,,Stín hla.

vy nri padl na prsa u dávné i.eky, / když se dívka zvedla a

odclrázela navždyo / a dodnes mi ten stín s prsou murnt-: zrc.

tlá / tĚicatero soclrorťr, i ti.icatero let... V básních Návrat do
rotlnélio lu.aje ve sbírcc lVítij zpěv a l(aždou vtei.inu z knilry
Áž tlo korrce lásky setliávánre se s touto vzpomínlrotr v opar-r.
rrtlm lrontextu, než je uzavírání do mintrlosti a mimo pĎitorrulou
skutečnost. V <lbou básních je jeclním z kamenťr stavby, butlo.
vané li osiavě bohatě a plotlně žitého Života. ]llísto unilrání za
tiIn, co rrenávratně minulo, váží básník na valráclr vzpomínily
lllliratství, literé pŤetrvalo. Láska, stále se obnovující, závrať
okouzlerrí, pocit, že i ve stínu snrrti je člověk ,,až k zbláznění
Živ!'.., zťrstávají i tehdyo kdy pominuloo co je vyvtllalo.

S]edovárrírrr určitého básníkova prožitku a promĎn, v jalt1!.c}r
stl vraccjí do jelro p<lezie, rekonstruujeme vlastrrě nejobccrrějií
srrtysl a obsah Romarrce o liŤírllovce. Nebylo nikterak írmyslerrr
trrto slrlacli.ru paraťrázovat. Clrtěli jsme piíkladem ulrázat na
lrritňrrí sorrvislost I:Irubínovy poezie a lra její v!'vojo zárover'r
doložit i některír pňetlclrázející tvrzení: o zpi.esr"rování obsahrr
v ]Ir.uliírrově tvol|lě a o jejínr snrěí.ov/tní li obsahové a myšlen.
liové synti:ze. Pňíbělr dívliyo ,,jíž pod zácla srrnul se hrob, za.
ljtrr..., zvetlala lokty jerr lr žitío té věčné schovanky motj'lích
(loli' ' il jt.ho misto v životním pĚíběhu básníkově byl nárn už
skoro zrrílIny; bylo tŤeba ho zactrytit a vyloupnout z náznaLrťt
tt nápovědí, z tolikrát rryslovenélro snrutku ze srnrti a z toli|qrrit
vyzpívan ltisliy lt životu, z poc}ryb a víry poezieo která Rorrran'
tl o lrňídlovce oživila dňívější dojlny a zážitky a zárover-l' ott:.
rrr ' l l t  t r t l ró  l r lu l l i r ry z r l t lsut l  r r t . r jerrélro básrr i l i t lva poznání života.
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života a smrti, na motivy a obrazy, které procházejí ce$m

dílem. Jedním z lrejčastějších a nejvf'znamnějších je obtaz kíí.

del. Setkáme se s ním nesčíslnělrrát uvnitÍ básní, často už v je.

jich názlrr, dokonce i v názvu sbírky (Mávnutí kÍídel, nepňímo

iaz Motyti čas). Yfznarnovou šíiío volností vztahu ke skuter].

nosti pÍerrlstá hranice běžné v mctaforickém užití, stává se

sy.boierno v němž se spojuje zároveri dvojí smysl.

Rozpor mezi životem a smrtío rrrezi touto sliutet':ností a fini.

kem k.amsi tlo neznámj.clr, tajemnfch prostorťro je vyjádÍcrr stá.

le se vracejícími obrazy zerně a vesmíruo zenrě a kĚírlel:

0 kňídlectr se tni odrnalička zďáio
- 6 kÍídla, kŤidélka, 6 kŤídlatí -

že závrat stromy z korun vyvlátí'

že všude pro nás větru bucle málo.

I{rubínova kíírlla, to je touha po něčem až k smrti závrat.

ném' neurčitém a neuskutečnitelném, kterou je tĚeba neustále

pĚ"Ááhat pevnjrrr pňipoutáváním k zerni' Celfm svj.n tlílem

usiluje llrubín o pevnou pťrdu pod nohama:

A vytrhni z my'-ch bolestivy'ch ranreir

tu touhu po kŤídlech a na mé nohy

dnes ještě zavěs tíhu drobnfch krokir,

jimiž mé dítě spěchá pro svá kŤídla'

a tíhu krokú, v kterfch za mnott s láskorr

šla moje žena - lásko, jsi.li láska!

lLe44l

obilobně tomu hylo i později, v citovanj'clr už verší<:lt lrásnri

Za|tvézdné noci. A v době básnilrovy zralosti:

I(cle jste, vy motylí časy'
kďy kŤídla zdríl jsem se mít?
Dnes jin;f člověk se lrlásí,
lrlouběji touží tu žít.

Motfli, hor'rte se jako kdYsi'
se mnou však nelze už počítat,
blálrovf, vzpomínku kdo dnes kÍísí,

ztracen' kďo zťrstal v ní stát.

l ls53l

A j inde:

A jerr rrriirrr. straclr a jerr rrrátrr stracit,

že jeďnou náhle vypučí

synku či clceÍi z mladyclr ramen

má kí.ídla div ne na zabití.

tles6l

Právě tak jako se proměriuje a očišťuje smysl vzpomínky rrn

nrrtvou láslruo proměťruje se i symbolick! smysl obrazu kňídel.

l)nes už v něm není mámivá neurěitost, ani torrha rrniknorrt,

ale silná, velká toulra po něčen plorlnérn a lrladrrérn:

-- a já budu
k zbláznění živf a má kÍídla' zŤasená
v krvi žil a cévo budou šíleně tepat) .
jako tepají dnes'

(roztrhněte se užo
ži|y a cévy, ať se korrečně
má kŤídla rozprostŤon a spojí s ostatnínri
opojenfmi krídly!)
I te62l

Drulrf smysl, v jalrén se s obrazem lrŤídel u Hrubína setlrá.
válne, je pĚedstava básnickélro vzletu, rtrrrělcovy tvoÍivé schop.
nost i .

Jirlak ty, j irlak jí jsenr čet
tu }ráseřo ten veršo nebo slovo.
Jedrra je země, náš je let
a kŤ.iďlo - to je básníkovo.

UvědomímeJi si, jakf dělnj' vztah má lJrrrbín k básnické
tvrrrbě _ zpívat je pro něho stejnj'm osutlem jako pro zednílca
stavět, pro kamenílra lámato pro rolníka sít a slrlízet obilí _'
nepňekvapí nás tlvojí smysl symbolického obtazu kŤídel, neboť
jakkoli lro chápeme pokaždé jinak, pňece se oba vjznamy spohr
Írzce stfkají: básníkova touha naclrází své us]<uter]nění pňerle.
vším v básni'

SyrnbolicltÝ obraz kÍídel nrúže nám také naznačit cestrr
Ir ]rlubšímu postižení bohatého smyslu Proměnyo k pochopení
její tňetí, skrytější roviny, kter.á nám uniká, vidíme.li piíběh
Uaidalriv a Ikarriv pouze jako varovné podobenství době vyná.
|ezŮ, k leré mohou nejen s lorržit ,  a le i  zahubit .

Pňíbě|r llairlalťrv a lkarťrv pí.ebírri Hrrr|rín talrňlra slovo od

I'ou



*'lslova z ovidia. o'lrměůuje ho jen nepatrnj'mi vsuvlrami do pri.

vodního textu' napĚ' ,,Chlapec Ikaros / u otce stojí' tleská ru.
kama. / Nevědao že si hraje s vlastní zk:ázol, / hned palcem

hněte žlutj' vosko / Irned rozesmátj povyskočío chytá / poletu.
jící pírlra, zviíená / těkavÍ,m větňíkem, kterf se zd'uihl I poil

tnostefÍL u zúchod'ku, s cliadnjm pachetn l moče a xrbin. Ika-

ros / rozěilenému otci pŤekáží. . '.. Vlastní aktualizace spočívá

ve včlenění antického pÍíběhu do atmosféry a dění dnešního

dne. Do básně vstupuje obraz letní neděle v Praze u Íeky, ne.

smírné množství lidí, mezi kterfmi se básník ztrácí a s nimiž
je spojen tj.mž osudem' Zpočátku jako by obě dějové roviny

spolu nesouvisely, postupně vytváĚí básník z obou dějú vzájem-
ně se prolínající montáž. Tim je dosaženo dramatického napětío
stále stupriovaného: vj'povědí' postupně dokončovanou, která
|eží vždy na švech paralelníclr pňíběhú, elospívá báseii ke lrul-
minačnímu boelu. Y něm leprve pochopíme dnešní smysl dáv.

ného pňíběhu: o,sedm let po Hirošiměo v tu hypnoticlrou chví.

l i . . .  když odloži l  jsem na kámen noviny. .  .  kde všichni  čet l i ,

že.. .  na naší rodné planetě zkoušel i  novou atomovou bombu.. .
Daidalos poznalo že lž neni  otcem.. . .o

Rozvedení írvalry o volnosti je vedle své obecné platnosti zá.

roveii v tiz|rénr vztalru ]< vnitinímu napětí celé básníkovy

tvorby:

'Ve 
světě, jenž je za onoho času?

na dlouhé exilium zanevÍel
Daiďalos. Touha po životě volrrénr
pojímá ho a lrryže srdce.
Domnívá se? že není jiné cesty
z vyhnanství nežli vzduch'
že jako aolnost pro duši je azduchenl,
,in:"u:"n je ďuší volnosti.

Daiclalos poznal? že lž neni otcem'
až za ueslnír se rozprostíel
prostor u něrn samém, zneaáženy jínt.,

,:,',.,,,.jen,ž zoutal! už nikdy nepíekonit.

Daidalos
nedojde nikdy uolnosti tou cestou.
I proklíná svňj vynález a um.

Drama f)airlalovo je i v]astním dramatem básníkao vždy zno.

vu mínenéhtr torr l r<rrr  po |rčídler: l r . , , I)a i r la los n i|rdy rrer loj t le

vrrlnosti tou cestouo. *'- i básník dochází lr poznání, že prostor

v sobě nepÍekoná írnikern, ale ,,vrilí clržct v rovnováze rozunr

a srelce.o _ život a touhu, skrrtečnost a tvorbu.

V z t a h  l i  t r a d i c i

,oVrozená toulra po lrarmonii.o prosazuje se v Ilrubínově

lvorbě neustále: v obsahrr, v pÍísném zňeteli lre tvaru, melodií.

Také k básniclré tradici je tato poezie v harmonickém vztahu.

,,Naše pokusy vypuěely a nasazují první květy v krajině vel.

lré poezie, dnes žije a tvoŤí snad na dvacet skvělj'ch básnickfch

osobností tĚi generací, od Sovy a Dyka pÍes Tomana a Horu až

|t Nezvalovi a Halasovi (a to nemluvím o dvou nadějnfch de.

butantech - I{olanovi a Zahradníěkovio kteÍí nám rázem uča.

rovali): proti nim pŤeci nelze jít, není v naší moci rušit něco,
co nejmladší z nich, kteňí jsou v plné tvúrčí síleo samio i ve
svém díle ruší nebo rozvíjejí: co nám pak zbfvá za talrového
seskupení?.o odpověď je v Hrubínově tvorběo v zdriraznění sou.
vislosti s konkrétní krajinou poezie, do níž je wostlá stejně
pevně jako básník sám do posázavslr krajiny dětství a mládí.
Pňihlašuje se často k dědictví roduo neméně často k svému bá.
snickému rodokmenu.

Zálrladní scenérií jeho poezie jsou letní noc a letní den.
Vracejí se v nesčíslnfch proměnách nočniho nebe, svitu luny,
zpěvu cvrčkú, lrukotu včel, proudění ňeky. Všechny tyto obrazy
pramení v jedineěn a urěující zkušenosti básníkova života,
často jsou navíc obohaceny o další rozměr prrihledy do krajiny
poezie.

V knize vzpornínek na básnické ldslcy trIrubín rryznává, jak
|ro poezie poprvé zajala do své magické moci - Máchovou
básní Temná noci! jasná noÓi! Ta pňedznamerrala problematikrr
eelé Hrrrbínovy tvorby. Máchriv pohled do hvězdné noci je v ní
pňítomen ne jako básnickj' motiv, ale jako vědomí souvislosti.
'ouplné lriny krásná tváň / měla a rná své básníky.. - Hrubí-
nova spňízněnost jc h|ubší:

]]a lrvězdná noc rně k sobě vábí.
ale já vzpornínám:
nás pouštěla se zemská tílra,
nry v cel ch městech, v celych frontách tam
paďali zatéch tÍaskajícíclr nocí.

C<r zlrylo v situ paclání,
tim víc se pŤimklo k zemi l lěílč. . .
lsb. NesmirnÍ krdalf. žixot|

i'nu



'oul Je si záror'eĎ vědonra piíbr,rznosti s trstatnínri, lrteií sleduii
máchovslrou tradici. Protějš|rem Máchovy Luny je Nerudriv
Měsíc, proměnou Máchova zahleděrrí Nerudrlv zd věrněl ve.
smír. V básni Františku llalasovi pňipomíná si Hrubín Halaso.
vu spojitost s Máchou: z Halasovy básně, která parafrázuje Má.
chriv básnick..f obraz v osobité proměně máehovské otázky (Svit

hvězcly umňelé jsem pil l v zemí nepŤejícné pňibité mé zemi i
/ znak jménem NIC jen jinak obroubil / nití nli danou srrrli.
cemi), bere titul - Stlit haězdy umželé, svádí dolrrornarly [Ia.
Iase, Neruduo Máchu' pňes rozclílnost jejich poeziel

P<ld stÍíbnrymi prsty létavic
rozechvívá tě púlnoc věčnostrurrrrá.
Na nebi poezie jdou ti vstŤíc
Neruďfiv měsíc a Máchova Ltrrra.

objal tě prltrí' oči roztály
v teploučké slzyo je ti jako dorrra.
Druhá však oči zmtazi v krystaly,
až se jich dot]ine zsinal:í'rna rtoma.

lsb, M j zpěo|

Pozrlrav z kraje Josefu Horrrvi k padesátinám ve sbirc,e Země
sudička uvádí [lrubín motem z Máchyo pňipomíná si oba básní.
ky v krajině své poezieo splétá v jednotu záznarny z Máchovy
cesty do Itálie, dalelrou pouť a znarncní své země - mátu, ma-
teiídouškuo jetelovf list, píseř cvrčkťr, let včel, hňmění jezu.

V Hrubínovfch básních svítí s lunou jelro vlastních nocí
i Nerudriv měsíc, Máchova lrinao bělostnj' měsic Verlainiv, zpí-
vají cilrády Jaroslava Vrchlickélro, vorri Horúv tymián. obrátí
se v nich i zaš|j peníz básnického obrazu, aby se v holdu bá"
srríkovi a poezii zatÍpytil novlm leskem:

HvězdáÍi' zanechte sfch čísel piesnyr:h.
Zemí jďe básník a na nelri hvězd
je rozoeto jak lesem zvoncri vÍesnycll
vrácenyrn krokťrm jeho rra počest.

Isb' Země sud,ičkal

Pňihlášení k Máchovi, Nerurlovi, Vrclrliclrérnu, Horor'i, IIa.
lasovi i k cizím básníkrirrr, kteňí zdomácněli v české poezii
(Trakl, prolrletí básníci, ovidius), tvoĚí zvláštní napětí v IIru.
bínově poezii, pÍispívá zároveii k harrnonizaci jejích jednotli.

vf'ch složelr, zrlťrraziirrje její skladebnost. Básnické reminiscen.
ce - nechci u:zít vltaztt literárlrí, 1lrtltože jde o složitější vzta.

hv 1lr , r|o lr l r i '  ja1rr l  návraty a reÍrény jc|ro v lastní poezie

.íoluvytváŤeji její zvláštní rytnus. [írubínriv vztah k tradici je

,,r"dauani. poclrodně i tlsvětlovánírn cest clo spojeného světa

irá.nické tl'orby. V nejistotách a rozlrolísání hodnot, v čase, kdy

.'.nuhj''n zmize|y z očí nebo se lr nepoznání proměnily krajiny

dětství' je také tato zakotvenost v tradici zdrojerrr souzvulru.

I'o'




