
'oul KoLÁŘ

Básniclré dílo Jiiího l(oláŤe v :iobě zalrrnuje dvaeet nejdra.
matičtějších let tohoto stoleti _ je ohraničeno léty 1937 a 1957.
ocitlo se v období lrrize básnické avantgardy; optimismus je.
jího poetisticlrého a surrealistického názoru nepŤiléhal k tragic.
kym zkušenostenr, s nimiž vstupovala do života mladá básnickri
generace na sklonku prr.ní republilry a na počátku války.

VáIka aktualizor'ala Halasúv tragickj' životní pocit a mladí
básníci v něnr našli oporu pro své vychodisko. Jiíí I(oláň ne.
pievzal Halasolrr poetil(u' jako ji nepÍevzal ani l(ainar, lrmot.

rovství Halasovo je lrlubší. V prr'níclr sbírkách se l(oláň rryrov.

nává s pňínosem dosavadního vj'voje poezie, zcjména se sur.

realismem. Najdeme u něho vlrazné tlplatněnj' sen. U Koláie

má ovšem sen jinou funkci než v surrealistické poezii Nezva.

lově. (,,Neplet'me si vša|< se sny stŤetnutí vnitiních urlálostí

s podvědorním. .. S''y nejsou proto, aby věštily, pÍedvídaly

nebo byly k čemulroliv' I( prorokaiení atd. není tňeba snti, to

všec|rno lze vyčíst z nejprostšílro našeho živobytí. Zlruste jed.

nou nalézti poňádek prožitého dnc, není to lehké a zvláště to
není nic poclropitelného' Sny jsou pťoto' aby byly sněny, jako
je život proto, aby byl žit...) Najdeme u něho básnickou enu-
meraci a litanickou formu, které ználn:,e z Nezvala a z Halase,
mají ovšem jiné místo ve vfznamové vj'stavbě básně.

I(oláňova opozice proti poezii meziválečné avantgardy je dú.
sledná. Shleda|, že |< tomu, aby mohl vyslovit nejistotu všední.
ho osudu, aby mohl pÍivést do poezie skuteěnou nepoetizovanou
periférii života, je naše básnická tradice slabá a jednostranně

románsky orientovaná. Vnesl tedy do české poezie anglosaskou
tradici - .Whitmanovu 

živelnou věcrrost a zárovcii lrymničnost
(nelze tu nepÍipomenorrt Vhitmanfrv clemokratismus a adoraci
svobody)' |rrutou reálnost nrnohovrstevnatého San<lburgova světa
plného pohybu a dramatu, Syrovost portrétťr a surovost osudrl

Mastersoqy Spoonriverské antologie, vfznamovou složitost Elio.

tovy Pusté země.
Tvorba JiÍího l(oláĚe je spjata s programem Skupiny 42, kte.

rá si k|adla za cíl vyjádĚit poezií a vytvarnym uměním svět

městské civilizace, člověka jako jejiho tvrirce a člověl.a iako
její oběť - ne už opojení z teclrniky, jaké znánre tiebas z ci.
vilizační poezie Neumannovych Novj'ch zpělrio ne už roman.
tické opěvování civilizace, jal< je známe napňílrlarl ze sbírek
českého poetismu clvacátj'clr let. Jii.í Koláň piedstar.uje v české
literatuňe čtyĚicátj'clr a padesát ch lct lrrajní p l poezieo jež

slněŤovala nikoli k prostér-nu zobrazení všedlrilro života, ale

k vyjiri|Ťení rrretafyziky všeclního. Zátoveí je to poczie, která
sc pollybovala v mrroha polohácho jež objevilo moderní umění
dvacátého století, a poclrobovala své možnosti tisícer!'nr zkouš.

StÍeclry -.tÍeclry ležácké

I(rajino má rozvedená
od stolu s pluhem od lože s umrlčákem
Ptáky vrclrovat-á
Rornrotr ze srclce rralrírat a pít vás . . .

,"I| istoťie tažení nrěsta rrměnítn | ly s i  vyžár|aIr l  vÝIrIadrr b i tev
() salnl| podstatrr života a poezirl. tlbohá hlavo. Nilerly neby|o
orlr.:ížnějších pŤcvratťr rrvnitÍ rrstrtlri,.. ňíká l(oláň v jednorn

z textri lrnihy Ro|<y v dnech, jež je prozaic|rym protějš|ienr
jeho básnické sbír l<y Dny v roce. Město je ier l in nr t lě j ištěrn
jcho o..urlri - je jirrri nabito a I(oláÍ je nemúže obejít. '.Ve
městě nclze žít jinak než]i s tímto netvorem nejtěsněji pod|e
bolru. Jalrákoliv ollrana je z,byteíná, napiažen ruce nestačí ani
v clrťlzi, natož ve spánku. Dělej co dělej, lraždf zásek, každf'
pancíŤ, každj' meč je nic. Pňibližuje Se a pňibližuje tínr ne.
Ílpro..něii a lhosteinr-lji, lilac]eš.li nástrahy. Zavíráš oěi, zašíváš
si je, ale zer'rubnost poznání elruhého roste a roste. oblékni se
jalr clrceš, obléltni jej jak chceš, a je to stírlc spoclní prád|o,
ve l<teréln se poznávírte vždy a všrrc|e...

Jc to osudová nevylrnutelnost - I(olái neutíká z města, pĚcs-
tožc cítí, žc je oblurlné' ani v něm nehlec|á sm1'sl, pro lrtery
h-v je nrolrl nrilovat. l{arodil sc do něho a žiie v něm. Slovo
žije urěrrje l(oláňúv vztah k městrr i obsah jeho tr'orby. o,Ne.
tvor.. nrěsto ho oclprrzujeo nle zároveů je jím uhranrrt. Vyjai|Ío.
vat všalr pouze vztalr k městu tratličními prostňtltlky - pojIne.
noviinirno apostrofou - by stěží vystačilo na básnit:ké dílo, které
r.zniká v čase a v čase trvá.

- Pro l(oláňe není město ani jenom osud ani ierronr inspirace.
Jo pro něho zároveii volba. Je.li l(oláŤ poseill;i lrlerlánírn zclro.
jr.l, v niclrž je nejvíc života, pak je těžko mriže rraltizt jinde než
't. olt]urln rrr orgttnisnrrr měSta s nalrromaděnf'nri litlskj'mi osudy,
so zbyt l<y pňírody, ktcrá prorr isrá c l lažbouo a sc vz láštní, ,I i r lskou..
l ' rírrrdtrtr  hmotné civ i l i zace. (osudy, jej ichž fragnrcnty zapl i r rr jí
\ollíÍo\u tvorbu, fascinovaly česlrou poezii z|rruba od války -

l.u"ď'ne vedle l(oláÍe l(ainara, rná osudy v názvu sbírky' má
Je v NovÍ'ch mythech, má je v Česlrém snun v Lazaru a písni,
ttr-ed.nte Hrubína s tržI(y osudri v Hirošimě a Holana, jelro
I o lcz l| l  P lanetovou. Rrrdoarmejce a Pííbělry.)

Mčsto je žit-é, hrr jí ja l ro vegetaceo pro l (o láÍe je živel:  . . I] l r r .

I'on
kálrt (nr.ritd hyclr trr rržil slor'a tlxpcrintento protože i v lrrajních

nololrii..h je u l(ol:iĚe živ obsah, kterf' dává jolro poezii lirlsk

.n,r . . I l ,  oŽ t|ošla |<c rvému popňení'

l l l ě s t o



"oiboké dunící |csy lronrín / S těžnínri drrby na ponrezí / okny
napěchovaná pohoňi / Vody <llaždic / I(oncčně je máte / Ne
rrstavičné cizince ne z lrolikáté rulry / Samj'mi vámi prosaku.
jí / Nahé až na dno.o. orru prazvláštní lidskou pÍírodu objevuje
ve všem, zrle tÍeba ve vlakuo kter!' jede městem:.Jako bouŤe
na ňetězu / Trčí vlak mezi skalami <iomri / olrnivé vj'dechy
ozaňují tmu'..

Město není scenérie, žiic' jc v něln vesrníro je v něrn i smrt.

D R U H Á  n a N N Í

Lchké pražerli luny
Uliee iako ocljištěná oď srrrrti
Dychá laclenr

.Iazyk lamp zrlÍe.věrrěl
Kukátky v rolctách
Sem tam nahléďne zeslálily vítr
Do zmodral ch írtrob krámťr
Bije druhá ranní
Mladf Červenka se vťací
Cinkaje si klíči do kroku
.Ide
Rozv ážné škrtaje zap alovačenr
Na labutě zkí:elrlé poď portály dornir
A stáií zdí lelrá na jelro čenré srďce

Město určuje lidskj' osud a pňedstar'u sr'čta -_ ,,jsem štr'ané

zvííe I a svět jsou čtyÍi stěny..' ,,musíme rlát olrnťrrn / zaslech.

nout svrij hlas / špehují mnc jak myš... Město je podivuhodné

rrskupení lidí a věcí v mnohosti a množství, se znaky chaosu.

I(oláňťrv svět je zalidněn a plny věcí, a pňece by se o rrěm <lalo
ňíci s [Ialasem: ,,jako by svět teprve vznikal... I(oláŤ v něm
totiž nenachází Ťád, a proto rlru neproprijčuje ani konečnj'tvar.

Jednotlivé živé detaily, z nichž tvoŤí své skladby, rnají svťrj
vlastní obsalr a postaveny k sobě narážejí o scbe.

Hlatlovy smutn:Í pse dvorťl
IGásná sešlá tvári
S prťrvodem dčtí plačky polrÍbívající krysu
Políěka s kostižerem
I(rálovství Apollonú a Venrrší rra kolečkovych

Prrrpasti s mršitlalni soumrakf|

Jeskyrrč tajemství puberty se

HladovY smutny Pse
Ó ďota struny ěinžovních lyr

Nitra soch
ohmataná
Smíchem špatné pověsti
Lotlč: clrrámú s nekorrečrryrn clrorálerrr náclolri
V kaďidle z pomyjí
S pozďvihovánim zápalek na čísla
Zpovědnio (s otomanem věšákem a umyvatllen)
Souclní sínč rozepĚí a splachovačri
S kÍivfm pÍísaháním lrnlyzu
Nápovčdrrice k dramatúm za rlvcÍnri
S očima zaživa zatlačen;ima Chodby
Choclby veďte aŽ do lrrobu rrrélro zpěvu

Ó a v

l(oláÍ sir:e staví své lrásně z lornlrú věcí, ze situací, z vy.
razrryclr olranržikú, v nichž se obráží osud jeho obyčejnj'ch hrdi-
nÍl, z tržk hovorrl, ze samomluv, z otázek, ze zvolání, ale
r'ytváií z množství tletai|ri velké a složitě komponované sklat|.
by. (Teprve ve shírce Dny v roce, poslední klrize pňed odmlěe.
ním v pa<lesátf'clr letech, je skladelrné schéma prostší, blízké
záznarnu.) Vj'raznj'm rysem l(oláňov!'ch sklarleb ., Ódách a ou.
riacíc|r, v Lilrrbrr a jinf'ch básních a v Sedmi kantátách je réto-
ričnost' Není proto náhoda, že část své válečné a těsně pová.
|ečn6 tvor|ry nazj'vá I(oláĚ 6dy. S tradiční 6dou iakrl ,,vysok!,m..
titvarern reílexívní lyriky spojuje I(oláňovy 6dy pňedevšínr ré.
|oricky stvl a étos. Proměna jejich vystavby je l'šak radikáIní.
Hof|exe nrá podobu v1,s|rrveně neabstraktní' tvoÍí ji reálné tlo.
ta iIy a r 'ěcná pojmenor,ání.

O D P O L E D N E

Zašněrrlvírrro v sltrlret]ních roletách
Vydáno lra milost posměclru ptákri a žcll
.|ejichž srďce náhle
\ ' inou prá,dnoty u l ic  pÍes la la koktat
lflortlzttmír.ajice 

se takto bez soupeÍství
s ntčkkjrn asfaltem

l z t  t
zjevenim tŤetílro l

kÍíd|a kolovrátk&

žicllích



2I2| s olrltrrltt.rtr vcgelitt:í rra írtleclr rlomír

I a hIra.iíc. .,1,u*í1.,'ntr rrlourlrost kolejí)
' 

Orlpoledne nastarnrje své rnorlré oěi -_ .'-

I(terírni -se hemží potrorralrií těla lesklá pntenr
a vládne strach a clenrrí chléll
Se zabydlenymi chodbauri
záchoďy sklepy a p&ďami
Široké smutkem z plísně v krvi
pocllité z nečistoty
prostélro uhohélro zákeÍrrictví
oči vytváŤeiící z tohoto nevykoí.enitelrré}rlr

rmutu
írža-*ny rlétrrarrt

1 . A M  I , J A  I ( O N ( ] I

orlpolelclrre rrastavujo sv ltrrlt lré rrči k ;rtl|i l.kírnr
Solrr J'nr polibkŮnr hlaďovy tlr
Písečrryrn polibkťrrn umírajícíclr

Pro Ódrr ie charakteristick:í vznešení, sloh a jenru je podňízen

slovník. Tady je l(oláíŮv rozclrorl s trarlicí nejzietelnější a nej.

víraznější. I(oláÍ č:iní obsalrem vznešeného írtvaru 6dy oblast

všedního a jeho slovník zdťrrazřuje je.ho lrrnotrrost a reálnost,
je až provokativně ',nepoetickio, aby neulrlazoval rlrsnj,por'rch

slrutečnosti. (I(<lntr:ast vclké formy velké myšlenky, kategoric.

kého požarlar.krr čistoty: ,'tlmění vnucuje člor'ěku očištění.o *

a slovniku nasyceln ho v1yrazy |ražclodcnní mlrrvy: ,,vzal jsem

na ponroc |raž<lotlenrrí lirlskorr Ěeč..' prochází celyrrr l(oláňor1fm
tlí|enr')

K c l y ž r r o c . . . S l y š t e
Vlny
Vlny zblourli]cti vlrrv se-llevra]rir vlrry zlnčincíl
VIny zlrytkrl koierr<:ťr cárťl strorrrfi rirlťr nábvtku

c.|rrrr:}rva]cri nrrširr včltví orlčvír ostatkťl o}ruvi
lrmcťr l<ytic

Vlny starych 1rrraporir vlny zďec}rliir rráŤadí
Mny papínr slárny polomťr hÍbitovťr vykalú továren

a malerie donrfi

Vznešentrst pr:opťričuie [(oláÍor.ym írrlárrr patos' (,,Hladoví

sniu|try J lse s l r ladir ,ern s p i lou a lr leště:n-r i  I  obzory znávěstí
továrcn / orle v konfekčním peŤí / obědvající rukama I TvrdÝ.

ma na vzdor iiadrrim.o.) Óda se liší svou konrpoziční vf'stavbou |zts
od ostatních ritvarri lyriclré poezie pevnj,m logickfm rozvíjenínr l
rématu. I(oláŤova Óda nezná takovclu lrornpozici - slrržit!' konr. l

rrtlzitíní celek není rozvíjen podle logiky pi.íbělru, je zlrudován

|t' obtazťt vznikljch ze svoboclrré imagitlaceo vlastních moderrri

lvrice.
V prvnínr období své tvor}ry (zalrrnuje sbírky I(i.estnf list,

(')t|y a vuriace, Linr|r a jiné básně, Sednr kantát) vytváňí l(olái.

slrlarlbyo kter.é chtějí vyjátlĚit totalitu života v rrrrrolrosti jehrr

projevri. Všímá si pŤitom elerrrentárrrích, všetlních životníclr

projevri dosud v trmění oporníjenfch a jejich zvláštních souvis-

lostí se snern, a clále vztahÍl, Irteré jsou rrtevňené o,živočišnému..
světrr i kosmrr. odtud to bohatství motivťr, rnnožstvi obrazri

v jednotliv!'clr lrásnícho odtud jejich o,velkáo., nronumentalizující

lrompozice. odtud také pňi írsilí podat vzrušenou zprávu

o ruitňnírrr clramatu lidslr!.ch situací i vollla vznešené fornry

írtly. ,'Ror'nclrr ze srrlce rrabírat a pit vás . . ...

V a r i a c e

l(oláĚovy variace - opět to není jen lronrpozitlni princip,
lrterj' by pomáhal zvláštní slrladbou, pravidelnf.m opakovánírn
alrtualizor'at poetickf materiál _ mají svúj základ ve vztahu
|r látce. Zmínil jsern seo že vztahy životníclr projevri jsou u l(o.
láĚe otevňenéo nejednoznačné. Nikdo si zajisté nemyslío že se
životní projevy mohou vyvíjet jen jedním směrem, nicrrréně
r'<rlíme zpravidla jedinou možnost'

l{oláŤ je si pŤíliš dobie vědom nepĚedvídatelnosti' l.terá v so.
|lě skryvá rnrrožství variant, než aby byl jeclnoznačn!'. o,NepŤed.
rírlatellrost nelze oddělit od života, jako nelze oddělit život od
rrcpĚedvídatelnosti. Vyslov toto záZračné slovo a uslyšíšo že hla.
hrrl jelr<r hlásek zní lidskou i.ečí, vzlykotern i slníchem, zpěvem
i vj.kiiky všeho živoucího na zemi. NepĚedvíclatelné není vy.
sněrré, vyrnyšlené, vyfarrtazírovanéo vyblouzněné atd. NepĚetlví.
tlatehlé je skrrtečné. NepŤetlvítlatelné je dúvod zkušenosti, je
jet|iné, co pi.edcházi zkušenosti, ja|ro je zkušenost to jedinéo crr
pi.edclrází uměleclrému dílu..o

Navíc je I(oláň dramatik. Nazírír z nrnolra ri}rl - slrora
i zdo]ao zvnějškrr i zevnitĚ - a vše se nu jeví nutně mnolto.
znat':né. ,,I}arva sti'ech ještě němá, země ještě hoikáo jen s okrry
il Slrolny se něco děje. Uvnitň větví jako by |iloval pták' Myslel
Jsťl)l na tlitĚ, rrčÍcí se prvním písrnenkúrn a}recerly, jak se v jelrrl
I r lur ičce 1rrobouzejí první bystňiny s lov a rynr l i ;  ta|r  as i  roz.
Itíná kňit!éllra a t]trr]e zobáčlrelrr tlo zatvrzelé kúly lrui.e rnízy.
A tak jalro rrťrž llolesti tloveile polrrrout celym živtltem člrrvěka,
r tlalelt<l, claleko nazpět, piišel mi na mysl rrbraz nratky s lis.

l"''. u 
"..."o 

pokrvírcen!'nr smrti syna ne|.ro zaslzelrlnr kŤestrrínr
Jnténťnl vnottt:ete.  Nět:o stejrrč: veI ikt i l t r l ,  I l r l lestnélro jako neza.



214| sažitelně spravedlivého a dobrého se děje na jaŤe . ol.nY.*

I Tento I(oláŤúv pohled zvenčí i zevnitň je jednou ze základ.
I ních vlastnosti jeho tvorby a projevuje se u něho jinak, než

jalr je to v básnické tvorbě běžné. NepŤedchází totiž tvorbu,
jež pak volí a určuje v tvaru vfznam, ale je pňítomnf ve vlastní
vÝ'stavbě básně. Zprvu jej u I(oláŤe čteme v Ťazení obrazúo po.
zději se s ním setkáváme v kompozici, jež vytváňí rrlzné variace
podobnj'ch nebo tfchž olrsahri. To je princip variací, které
spolu s irr]ami tvoŤí celelr dvou l(o|áňovfch sbírek (Ótly a va.
riace, Limb a jiné básně).

Ani jedna variace nemá u KoláĚe stejnou podobu. Báseř
Mosazné talíňe nad vchodem vlají a blyští má ve variaci svrij
negativní protějšek. Dvě variace téhož tématu jsou stejnou
clvojicí, jakou je ano a ne. Variace ténratu spočívá, zjednodu.
šeně ňečeno, v tom, že jsou pí.elrozena znaménka.

1. var iace:

Arlclt-:l z1rír.al :
Tato země,
Toto moĚe s tímto lrebem
Jsou tvé!

Pos]ední okamžiky čekání,
Nežli někdo vstoupí a zvo|ái
l lárro! .Ie rárro, rnilujme se!

Holič pravil:

2. var iace:

Arrtlč1 zlrír' i l l:
.l'at,o zerrrě, totrr rrr<rÍe s |-íurto llebem'
Nikdy nebudotr tvé !

IIolit! pravil:
Celá věčnost nás dčlío
Nežli se někdo odhodlá zvolat'
Je noco Noco pomstěme se!

V závěru je promluva lrvězdy ještě protikladná: 1' variace:
ooVímn kt|o jste! / Buďte bez báznč:, nevyzradím nic! / Pustte
mě!. .2.  var iace: o,Vím, kdo jste,  a t i .este se! /  Zradím vás! /
/ Nepustím vás!.., ale poslední verš je jen nepatrně obrněněnf:
,'Mosazné taliie vlají nad vctrodem a blyští.. a ,,Mosazné talíňe
nad vchodern vlaji a blyští'.. Tyto variace jsou protikladná sta.
noviska tj'chž osob ve stejné situaci, v prostňedío které je strí|e
stejně lhostejné - mosazné talíÍe se stáie blyští a vlajío ať je
mysl člověka naplněna naděií či beznadějí'

Dvě variace básně Ten krásn!' naslorrchá tomu oš|rlivému se

společnj'm dozpěvem nejsou založeny na protikladnfch posto. |215
iích, postoje jsou téměň totožné, variace spočívají jen v jem. l
nÝch stylisticklch posunech uvnitň stejnj'ch obrazri: ]. variace: l

..ilaníčko skryj rně šileného domněnkáňe.oo 2. variace: ,,Raníčk<l,
slrryj mě, domněnkáie.., ve volbě jiného obrazu: l. variace:

."DťrvěŤuj že jsem špatnÝ / Zasluhuji vyluhovat..o 2. variace:

..nedfivěŤuj dnes st<vrnilému / s lorrhem v žilách a tlrzé tváÍe.oo

r '  1 lozntěněném závěrtt:

l .  var iace

A za o|lt:ma usir laj i  hvězcl l '

A za oběma usinají štěnice

A za ol)č'ma -

Radio lrraje a r lět i
Vítají s lrrekotem rírno rrr lrít]ko

2. variace

. ' '  a  za oběrna t i .err ic t :
lrvězcl a štěnic. Porouchá
píserl hvězďa nebo štěnice?
A  za  oběma rozo r áno . . .

Dt-:ti vítají s lrrekotem raníčko, ráno.

Nr:jzajímavější variaeí je báseir Nuže Šemíkrr vzhťrrrr.

Pr.vní variace

Nrrže - Šemíkrr r.zlrriru !
Ale kúii pŤipoután mušincem
(osti.íž letí mu natl hlavou)
AIe kúr'r ne se odtrhnout z l larvotiskrr
Ne se odtrhnout
Nat l  h lavy p i jákťr. .  .

osti.íž letí
osti.Íž letí
Řeka krwácí
A ze hi'bitova vane hntlba
Reka krvácí a sInuteění vrlly (s ostiíži

Nutl r:ím zoufají smuteční vrl)}.
I(olro pomlo..o"ji oh.e,,ejícínr r lrrárn
r\trrnu 6.: i  p l r rí .  . .  r . l l rv .  .  . . /

r r ad
l r l a v a m i )  . . .
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mych očí
(l(dyl'ry se ulrrrízdila do rné krve alespoI'r jako lrnis
Ale pÍichází s létavicí místo hlavy
Jako lrdvlryclr měl rnálo jejích vfčitek za noci)

Vlny Vlasy
PÍvit:e vvzvědačské

I(arn rníií ostÍiŽ?
Řeky paďající očima milerrcri
Řeky padající lrrdly pijákri
Ileky nad nimiŽ se vzpínají l lílá srdce
I'lná skal

l(arn míi.í osrí'iŽ?
Ó bilá srtlce (ze lrÍlritova varre ' . .)
Vzepjatá na zlatérn obzortr
Nad krvácející Ťekou
Řady smutečníclr strážc&
(S ostŤiži vysoko nad lriavami)
StŤeží

- a usmrcují vše kanr se otočíš
I(clyby se uhnízdila do rné kn'e jako lrrris
Ale pŤichírzí s kŤídly
(od krvácející i.eky
V poplašr l  r r r  ] l ]a l ro l r r  ro l rťr l r  t r t r l l . . . )

A. ostŤíž lrez lrnutí
Let i
A kiii'r rrtar"rtě vzepjatj,

I)rrrhá r.ariace

-  Nt ržt '  Seuríku vz l r t l r t r  !

Ále kťrir pí.ipoutírr rnuširrcenr
(osti.iž Inu letí rracl lrlavou)
Ne se ocltrhnout z barvotisku
Ne se otltr lrnout rra hlavy
PijákŮ - ostňíž letí
lteka krvácí a zdáIi
Dolélrír smrrteční lrtrdlra
Rt'ka krvát:i a smutet]tti

Vrby (s osti.íži vysoko

Nad lrlavami) ; naď čím zrruťaji

Smuteční vrby./ Ale kťrr'r

(l(olro pomlouvají zlaté

lttrclJ.nr uhánějícím vlrrám./ )
V Íetč:zech rnušince o Ťeky

l,adajicí hrdly pijákfi
Ilcky nad nimiž se vzpínají
l]ílí srclce (zďáli ctolíhá
SttrtrtecYrtí huclba) Ó t,ite
Srdce vzepjatá na zlati:nr
()|lzoru nacl krvácející
11ekou v poplašném lrlaholrr
ltolrŮ a bubrrri (a ostiíž . . .)
V y plrrntlrov anrilro svčdonri

, \  t rst i .íž Lez ]rrrut i  Ietí

l)ru]rou variaci lérnatu liší od prvni jen forma, její od.
lišnost je pĚeclevšín v jazykové redukci. Na první pohled je

zjt:vné, že I(oláň podruhé podává téma oproštěné od části
srrrysltrvych dat, která bud'}rlíže určovala zálrladní obraz nelro
l.1'tr,áňcla atlnosféru' je zjevné, že potlačuje Ódičnost básněo je
trt Itli:nč: apostrof, otázek' a že omezuje návratné motivy. Vznik.
la rrtrr.á, Iakoničtější l'ráseii (má 25 proti privodníln 40 veršúnl),
v lríŽ vlzrramové prrsuny jdou slroro vyhradně na vrulr íormy'
Nelze Ťíci, že írplně jen proto, že se v závěru této drulré
r'uriuce tlbjevuje nov!' motiv vyplundrovaného svědomí.

l( trrrnu principtr, lrter1f spočívá pňedevšíln v proměně ftlrtrry,
st: l(oláň po létec}r vrací ve sbírce Vrš<lviclr!' Ezop. V ní je
or|tlil l\{arsyas, ktery je ,,vfsledkenl polrusu, co dokáže zvolená
jazyková poloha jakrr inspirační vylreĚ sarrra o sobě bez itn1rrr.
lrlr'alti:llo zásalru a pŤevažující vnitňní časti... Jsou to jiné va.
riat:c, založené v1fhradně na alrtivitě jazylrrrvé formy - první
r'ariarrtou je vždy znánrá látka (Šalamoun, Libuše a Pňcrnysl'
llarrrlet, I(rál Lear), tak znírmá, že tvoĚí v panrěti čterrríňri prl.
zarlí pro variantu, uskutečněnou slangovyrn ptrt|ánírrr.

. /Strašit tatly ne|lo nestrašit - to jt: rralll
Jc"t l i  se vyplatí pŤiznat u zt| i  barr ,u
i t  sra l laĚi t  za p i l r  l la l lck s r l tu lou t lotrt t t
t l ( . l I l )  s(^ t|rrŽrat a nut.r iŽr.1 s i  l i s t .  Poi i r , /

i"'



"'lA k t i v i t a  f o r m y

Jeden z prvních veršrl l(oláňovy prvotiny: ,,Jsi těžkrí ja|ro

lrronr / Poezie... Je to vědomí obtížnosti práce, Irterou si I(o.

láň nikdy neusnadřoval. Na rúznf'ch mistech svého díla se

k tomuto poznání wací a stále si klade pÍekážky ('klaď sám

sobě nástralru..), protože teprve za nimi je podle jeho piesvěd.

čení moderní poezie, která je ''sestrou svobody a rizika..'

,,Nikdy se nevracej k zprisolru tvorby / kterfm jsi již rrěco do.

kázal.o a ,,Mám nesmiŤiteln!' odpor ke všemu vyzkoušenému..;

pravdivost těclrto slov prokazuje Koláiova vlastní tvorba. Je

stálé zkoušeni _ tedy i stálf odvrat od lryzkoušeného.

Tuto cestu by si lyrik nemohl zvolit, aniž by se na ni vy.

bavil. I(oláň je metodik" vytváÍi dílo, na jehož jednom p6lu je

vědomí, že ,,1,| poezii se múže setkat s nevyslovitelnlm / avšak

pravého v!'razu dosáhneš / jestliže dokážeš učinit tajemné ta.
jemnjm, snor'é snovÍ'm / skutečné skutečnj'm.., a zároveii po.

žadavelr: o,V dovednosti uměj neumět / v prostoru ulož složi.
té / každodenní posvěť svátečností / v jasné utaj nejtajemnější /
v pŤítomné vpŤítomni budoucí.o a na druhém p6lu poznání:

,,Kdo neví / že obsahem básně smí bft jen nesdělitelné / myslí

že věnem doby je vepÍová s knedlíkem...
I(oláŤova tvorba je stálj' zápas s formou (ooo moderni poezii

rozhoduje forma..), svědči o tom vedle jeho poezie i básnické

komentáĚe, svérázné verše s tématem básnické tvorby, které ji

provázejí. KoláÍova tvorba múže blt považována za naturalis.

tick!' zríznam jenom tehdn věnujeme-li jí pouze zběžnou po.

zornost' činíme.li spěšné a zjednodušujíci závéry z časté frek.

vence slov, která jsou ,,nepoetická.., a proto často považována

za naturalistická, dámeJi se svést paralelou chaotického světa

a chaotické formy. Nic z toho není pravda, málokteré verše
jsou tak ,,zámérrré,,, tedy komponované, málokteré dílo je ve

svém celku tak dúsledné v cestě na hranice a za hranice poezie.

I(oláň je si na tvorbě vědom toho nejtěžšího: ,,Nesnáz těchto

pohybťr je ve změně chaostr v obÍad / a všednosti v slavnost...

,,Báseř není had vrhajicí se a drásající vlastní tělo / Její expan.

ze srněiuje k modlitbě a k zaklínadlu / Jalro expanze popěvku

k ekladbě / náčrtu k soše' kresby k obrazu / Myšlenky k írvaze

a chúze k tanci...
Změna chaosu v obĚad, všednosti v slavnost, básně v modlit.

bu. Jsme znovu u tohoo čemu se Ťíká sklarlba. Koláň věnuje
kompozici swfclr básní mimoňridrré írsili. Neurčuje jí skoro
nikdy nit rozvíjeného pňíběhu nebo líčení nálady či pocitu .-

ostatně není v I(oláĚovfch básnich zpravidla jedinf pňíběh'

skrfvrí se v nich množství motivú, zárodkri ňady samostatnfch
básní, I(oláňova poezie má za sebou svobodnou éru surrealis.

tického básnictví. U větších básní jde vždy o skladbu vyššího

ňádu, než jaká vznilrá poulrou v!'stavbou fabule.

V l.nize textťl Roky ,o .l'.""l' zaznamenal l(oláň, jak vytváÍel

slrladlru rozsáhlé básně l(rev ve vorltt, Je to }iáseri z l,imbu'

která následuje bezprostňedně po variacích. ooPokračovat bylo

nemožné a stejně absurdní se zdála myšlenka začít z bodu

ieiich konečného rozvinutí. Musil jsem se stále vracet k oněm

".ir.odkrim 
vytvarnosti, které mě pňivedly k touze znroci tvar

b.Ásné, taar danf píedem,.. Zastavme se na okamžik u onoho

zárodku vftvarnosti. Už dlouho pňedtím, než pŤekročil l(oláň

Irranici, která dělí poezii od vftvarného umění, byla vfwarnost

a mrizičnost jednou ze základních vlastností jeho básní. I(olríĚ

rněI postavení poezie mezi ostatními drulry umění za univerzál.

ní - pojímá totiž do sebe všechna ostatní uměni. V Mistru

Sunovi o básniclrém umění píše - v poňadí je dána i hierar.

chie -: Platí tedy lPoezie bez lidského je ztracena / bez mys.

tic|rého je ztracena / bez hudby je ztracena / bez vÝtvarnictví

ne|ro ostatního je ztracena /.
Báseů I(rev ve vodu je pňesně tozvržená' lrompozice složitlch

a rriznych obsahťr, odehrávajících se slcoro ve stejné atmosféňe
a scenérii - vody, tleni / tratoliště spadaného listí /, bláta / na
sosnové větvi táhne za sebou mrtvou / černě oděnou ženu, blri.
tem a listím /, podzimu pŤecházejícího v zimu, tenkého ledu,
|rolfch stromťto hawan , mračen, smeček větrŮ, zmírajícího
sadu, rozvalin. V obsahu skladby se nejčastěji objevují smrt a
láska, temnf' hmotnj' sen, všední konání s odleskem lásky
v lesku prstfnku / . . . Voda v kotli vŤe, l Žena prozpévuje. Pára /
Se valí na šedivj' dvúr / S dětmi, rozparujícími Mrtvou kočku,
rnuž nabíjí / Stňívka snubní prsten občas / Zableskne, večer se
slrlání /, všední pŤání a touhy. V závěrečné větě vše ůsti do
titlěsné vize nehostinnélro a krutélro světa.

Záznarr:. o postupu pii volbě tvaru básně je pozoruhodné
svědecwí. KoláŤ pievrací školsky tradovan! vztah mezi obsa.
|rem a formou, kdy forma je odsouzena k pasívní loze. Ve
dvojici obsah - forma je obsah, volící si pňiměňenou formuo
považován za aktivního činitele. I(oláÍ zdúrazůuje aktivitu
formy (vyjádňil to sloly: Tvar danf piedem), v níž se proje.
vuje svrchovanost a skutečná svoboda tvúrce. (Ať jsem dělal
colroli, vždy jsem narazil jako na čínskou zeď na potŤebu for.
ntY. Jako nemoc zachvátila mne nutnost hledat novj' Ťád a
všechna moje další práce se mi zdála zbytečná dotud, dokud
byclr nenalezl nit, podle které bych mohl pokračovat v cestě
1li.es všeclrny vyvstalé rokliny tématu i života.) odtud tvar
tlany pňedem, kterj' neni formalistická schválnost.

I(oláň líčí vznik básně jako hledání skladby, na jejímž po.
t.átku stála volba čtyŤvěté kvartetní for.rny. Práce pokračovala
xomponováním jednotlivfch vět zprlu členěnfclr znolrr kvartál.
nč: do čtyŤ zpěvri. Toto vnitňni schéma vět zavrhl jako meclra.
niclté a monot nní, od stupřování počtu zpěvú ustoupil proto,
že by se báseii rozplizla _ všechna tato ňešení opustil proto'
Že ,,liaždá věta by mohla rrpadnout v monot nnost a běžnou
pŤedvídatelnost zrodu. Slrladba nesmí b''t na první polrled
jednoduchá, bude lépe, |rrlyž celf systérn unikne zraku a citu
ti.rlra i p61:Iiy6lro a pozorrrélto čtenáÍ.e. Sklorrllení nello složeni

l'"



220| musí prostupovat prvek soudržnosti zdánlivě nahodilé... I(olriň

I zvolil talrové rozvržení skladby, v němž první věta měla čtyii
I zpěvy, druhá tíio tŤetí tlva a čtvrtá jeden. Problém o,jalr nalrra.

dit rlélku vět, ochuzenych o jetlen, dva neb<l tňi zpěvy.. vyňešil
tak, že tÍetí zpěv druhé věty rozdělil na tolik částí, kolik má
věta zpěvri, drulrf zpěv tňetí věty rozdělil na čtyri části, kolik
má báseri vět, a stejně tak rozdělil jetlin1f zpěv čtvrté věty.
Vzniklo základní schénra -- zatínr lrez rrbsa|ru -. . lrteré l(oláň
graficky vyjárlňil takto :
t . t - ! - - t - - ! - t
2 . t - t - t . . . t
3 .  t -  |  . . . .  t

- - - - l
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l (r i tér irrr l r  pro vyl lěr  l rásnílrťr v tétrr  knize rrebylo l i tcrárrrě.

Ilistorické, aIc typologiclré' Vj'lrlad osobností byl v klac|enl

inrlividuálníc|r pŤístrrpŮ, osobitj'ch nrodifikaci poetiky lrás.

nictví dvacátého strrletí. Porlátky tvorby dvorr nejmladšícl'r bás.

rríkri, jciichž dílo jsme vyl<ládali, Jiňího l(oláňe a Josefa I(aina.

ra, spaclají do doby těsně pňerl r'álkou a za války. Jejich dílo

r.znilra]rr a rrtváňelo svrli chara|<tcr v kontinrritě s vf'vojcm mo.

rlr'r:ní poezie. Mezi t5'to por:tréty nejsorr zaňazeni brísníci Inlarl.

ší než;rar lesát -  ne proto, že by byla stanovena padesátka jako

rlrllní r'ě|<ová lrranice, ani ne proto, že by vj'lrlatl postup|i osmi

básníkťr vyčcrpírval celorr tvárnorr pro|r|enlatikrr sorrčasné česlr
poezie, a tak6 ne proto, žo by vše, s čím piišla rnlaclší poezie'

Itr,]rr o|t..a-eno už v ieiich rlíle, alc ;lroto, žo prohlerrratika

ltrlarlší poezie je lristoricky složitější a neollcjde se |rcz strttč.
ného rrvetlení rlo sorrvislostí.

Pro první léta po válce b1'|o clrar.akteristické, že verl|c selre
cristovalo několik uměleckfch tendeneí. Z mezivá|ečného obrlo.
bí pi.echází tradice trrnělecké avantgarrly - Vítězslav Nezva|'
I(onstantin Biebl, Jaroslar' Seifert -.- i ,.druhé kiídlo.. česl<é
lnczir'álcčné poezie, jak jc pĚecl..tavují František Halas s Vi.
|énIern Zírvarlorr. f)o tolroto ohrlobí vstrrpuje mladá generace'
li|erá so za vá|ky zformovala zlrruba do dvou proudťro z nichž
jcr|en pňerlstavovala poezic ,,nahého lidství.. - jejím hlalrrínr
all|()reln hyl l(amil Berlnái - a druhj'm byla tvorba básnil<ír
slirrpiny 42 - Jiňího l(oláŤe, Josefa Kainara, Ivana Blatného,
.[ii.irry llarrkové. (I( nim Ize ,,pŤipoěítat.o olclÍicha Mikuláška,
|itr'rí. s nimi má mnolro společného, ale ,'rostl stranou...)

\/crl]c těclrto prorrdťr tvoŤí dva nejvj'znarnněiši zjevy n:.ezivá.
leěné' mezigenerace, Vlat|imír Holan a František Hrubín. f)o
tllho16 n5ktrpení por'áler:né poezie patií ještě vj'razná skupina
l.atrtlic|<Íclr lrrísníkri - Jarr Zalrradníček, I(lernent BochoÍák,
]r.an S|ar.íl< a clalší.

Poezic avantgardy - tvorba Nezvalova, Bieblova, Seifertova-,-
rlc|11{|n r' IitoratuŤc prrerích poválečnf'ch let roli, jakou rněIa
pĚer] válkou. Neisilnější vliv nrěl tragismrrs poezie Halasovy a
ll'rlrlla |rásníI<ťr S|rupiny 42 se sr,olr věcností a problematikou
existeneiální. Aktuá|nost tendencí, lrteré pŤedstavoval Halas a
r'crl|c rrěho Skupina 42, se prokázala už ve válečném a těsně
llor'álečném období. Staěí si povšimnouto jak sotrvisí jejich tvor.
lrn s tvorlrou Hrubínor,otr a Holanovou' Hrubín. básník kantilé.
n).' piše po válce Hirošimu, Nesmírnj' lrrásnj život, sbírky plné
tizltosti, v nichž se olrrací k všednímu oso.lu, a jeho věcná a pÍi.
tonr vzrušená r1ípověď rozrušuje pravidelnj' \'erš' kterÍ' bvl
pro llěj typiclij'. U llolana Se za války objevuje rrr!'tus prostého

l"'

Skladelrné sclrérrra se potl živlnr obsalrem (verš Šat oděnf
tělenr nezní v této srruvis]osti tak paťadoxně) skutečrrě ztrácio
složitá forma na sebe neupozorřuje, ač frrngovala v tvorllě
jako prius' Co je na první pohled zŤetelné, je souvislost s ži.
v<ltními obsalry a tvárnj'mi principy celé l(trláňovy tvorby, zd .

razněné ve tietím zpěvu uplatněnírn variaci. Variace na vlastní
starší téma je vlastně treti samostatnou vafiací l.rírsně Mosazné
talíĎe natl vclrodem vlají a blyští - proti prvním dvěrna, |iteré
vyjadňovaly protikladné postoje' jsou v ní zcela lconkrí:trrí ži-
votní obsalry. Je tu variace na vlastní téma ze čtvrtého zpělrr
první věty se špejlováním v ňezniclté dílněn variace na cizí
téma - pňíslovi, variace \a cizi téma - hesla, írsloví, z nichž
drobnou jazykovou ripravou vznikají paradoxy.

Proti válečné a těsně poválečné tvorbě - zlrruba tlrr |lrís.
nickjclr záznarlr sbírky Dny v roce - je I(oláňova tvorba
1radesátfch let, shrnutá ve v..fběru do sbírky Vršovickf' Ezop,
tak oproštěná, že nepotňebuje vfklad. PŤipomínánr ji v této
souvislosti proto, že i v rrí je rozhodujíci aktivita forIny. Zmí.
nil jsem se zatím jerr o slangovj'c|r variacích na cizí ténra
(Marsyas). Úvoc|ní část sbírlry (Černá lyra) a závěrečná část
sbírky (Česká suita) jsou cizí vfpovědi. V prvním pĚípadě jsou
to autentická svědectví o válce, v drulrém pňipadě jsou to zri.
znatrry osobností česlté kultury devatenáctého století o vlastníclr
osutlech' Koláň jinr proprijčuje nejzákladnější znak básniclré
formy, veršov členění promluvy, aniž pňitom jalrkoli zasahuje
tlo jejiclr sémantické v!.stavby a aniž porušuje jejich auterrtič.
nrlst. Vj'sledek je p<lzorulrodnÝ': texty rreztriít:ejí autcnt;čnost a
veršovlí f t l r t rra z n ic l r  r] iní |rásně.




