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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 :
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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.



,rrl l idsliáho osudrr v \|r:rellca Planctnvé a v pťvních |lásních z květ

na J.945 směÍuje k prosté vfpovědi, lr trproštěné lrreslrě osudri

a situací, k panrfletrim a jde až na hranice pr6zy.

Tendence Skupiny 42, pokládaná za programového nositele

nové netradiění poetikyo jež se odwací od verše ,,podivuhorl.
nych kouzelníkú.o české avantgardy a uvádí do poezie o,každo.
denní lidskou ňeč.., považovaná za tlumočníka novj'ch život.

ních obsahri, piíznačnf'ch pro život rrprostÍed morlerní civiliza.

ce' a za tlumoěníka metafyzilry i fyziologie těc}rto osudrio nebyla

nijak vflučná'
Proměna poetit(y nebyla jen reakcí na poetiku čes]<ého

poetismu, ale byla pÍedevšínr v''volána potŤebou vyjádÍit nové

obsahyo které pied poetismem nestály. Proto také nerrí nrožné

v podobnostech mezi tvorbou básníkri rrizného typu l(rrláÍ -

Hrrrbín, Kainar - Holan shledávat jenom vzájemn vlivy.

Vlastnost, která sjednocuje značnou část poválečné poezie,

io narristání epického prvkrr' Tento vjvoi začíná už za války
(Horriv Jarr houslista, Holanova TerezLa Planetová, Hrubínova

Jobova noe a Chléb s ocelí, Í(ainarovy osrrdy a Nové rnythy'
jež vyšly sice po válce, ale vznilcaly za vállryo l(oláÍriv Limb a
jiné básně) a pokračuje po válce. Projevrrje se nejen v klasic-
ké podobě epickfeh skladeb, ale v pronilrání epick..fch prvkú

rlo celé rozlohy poezie _ i do lyriky, Epickf prvek pronikl rlo
nbírek Hrubínorry lyriky fHirošimao Nesmírnf' krásnj' život/'
pronilrl do lyriky l(oláiovy, jež je nabita matérií' věcn!'mi
ílclaji o lidsliÝch situacích. Nejvj'razněii se projevil v tvorbě
\{la<Iimíra Holana (v souboru sbírek Dokument, zejména pak

v drobnj'ch pÍíbězích sbírlry Rudoarmejci). U Lrolana také do.

spěIo toto risilí o obrodu epilry k svému vrcholrr v iadě epic.
kfch pňíběhú, iež vznikaly v prfiběhu padesátj'ch Iet a lryšly

souborně s názvem Príběhv'
Zmiiiujeme se stručně o tomto olrdobí čcské poczie ir rr rrč.

hterj'ch jejích vlastnostech proto, že tvoŤí zák]aclnu celého jc.
jího dalšího vf'voje. Tento q|voj byl rozpornj' a pŤerÝ'vanÝ' a
rreměl znaky organick ho rristtr. Dobová esteticl(á norma, jak

se vytvoÍila po osmačtyÍicátém roce, r,ryIučovala z literatury
právě ty její složky" které byly nejv raznější a které l,yly _
jak se to prokázalo na dalšínr v{'voji literatury zejména v še-
rlesátlch letoch - vf'vojově 1rlodné. Úsití o epiku s obsahenr
obyčejného lidského života' prost1fch lidslifch skutkťr, bylo po.
važováno za naturalismus v rovině estetiky a za pomluvu socia.
lismrr v rovině ideologie. (Napí.íklarl poezie Jiňího I(oIáÍe.)
Soustňedění poezie k problematice ělověka bylo považováno

za existencialismus a ten zas byl ideologieky neslučitelrr1f s mar.
xismem. (Toto byl pŤípail sbírek Josefa I(ainara.)

Tlak dobové normy byl tak silnj', že tato vf'znamná část
české poezie byla zcela vyiazena na léta z literatury.

Poněkud iinf osud měla tehdy poezie nezvalovská. Vymy.
kala sc rovněž clo}ror.é normě' která znal]nou její část por'ažo.

vala za nepi.ijatelnotr a lrvalifilcovala ji jalio formalismus. Šlo

zc intélta r l  strrrcaI ist ic|(ou etapu česlréht l  avantgardnílrr l  uměni.

Nezr'alnvslrá poezic všalc měla siInou rezistenci' Usnadřoval

ii historickj' optimismuso lrterf byl odjakživa jejím vfchodis.

|remo a dychtivé pÍimknutí k životu (proti pesimistickému vf'-

chodiskrr Halasovu nebo l(ainarovu). Nezvalriv uměleckj' postoj

lr1'l pňípadně nazván jako oovelká utopie moderního básnictví..
(l\{ilan l(undera). Nezvalova poezie měla značnou adaptabilitrr.

Bl'Ia s to se realizovat i v nepŤízniv ch podmínltách a tvoÍila
pŤes velké tistupky dobovému tlaku a vkusu na zlomu čtyŤicá.
t.Íc|r let protip l sclrematiclrého básnictví. (Nemluvím tu rimysl.
rrě o tvorbě avantgardy' protože Nezvalovou a Bieblovou tvor"
|rnrt se celá rozloha ar'antgardy nevyčerpává a navíc ostatní
s|rlžky meziválečné avantgardy, zejména surrealismus, stojí ocl
|ionce čtyňieánf'ch let zcela mimo publikovanou literaturu.)
V Nezvalor'ě a Bieblově poezii se na počátku padesát]ích lct
rrrlržovala některá vj'clrodiska a postupy avantgardy, tŤehažo
mčly ve sror'rrání s pĚe<lválečnou tvorbou swfclr autorťr poněkurl

;roklesl<rrr podobrr. Jakkoli se mohla v té době jevit Nezvalova
tr.orba ja|<o pokr<lk, stála porl rirovní nejen piedchozích sv!-ch
Íázi, a|c stá]a rnimo lrlavní v vojovj' proud, umlčenf a dočasně
pierušerr1f.

Zpňetrhaná kontinuita se pak navazuje zhruba celf'ch patnáct
let. Vfvoj nebyl jednoduchj'. Není totiž možné nar'ázat po ně.
|'olilra létecl'r pÍcrušení na místě, kde se piestalo.

Na počátku padesátj'ch let se objevila po generaci Jiiího
ortena' JiÍího l(oláňe, Josefa l(ainara nová básnická generace.
V.vstoupila sice vědomě v pozici proti tuhé ideologické normě,
alc v situaci, kdy prouclyo na které vice podvědomě než uvě-
rlolněle navazovala (později si toho vc v!'kladu jednotlivf'ch
arrtorrt všimneme blíž)' byly potlačeny. I(oláÍ ani Holan, rllorr.
Ilorr rlobrr ani Hrubín nctisklio l(ainar radikálně prorněnil svoií
tvorlru, Mikulášek nepublikoval básně z linic svj'clr o,ortclú..,
rrlzvíjel linii,,milostí.o.

Tlalr doby postilrl silně generaci Milana l(underyo Miroslava
F'loriana, Jiňího Šotoly, Karla Šiktance, Zábtany, které zne.
ntožřovaly svobodné navazování vztahrl k traclici, spolu s eel-
|.ovou nepŤíznivorr situací zpomalily její vfvoj a uměleckorr
ltr:vstalizaci. (Ještě v polovině padesát ch let se musí probojo'
r'ávat tak evidentní pravdyo jako že moderní evropské umění
není ripadkové a že je součástí dědictví, na něž navazujeme _
r'iz Milan l(undera: o sporech dědickfch. Ještě v prvrríclr
slrírlrách Miroslava Floriana a Milana Kundery bylo tvrírn na.
r,ázání na tradice rrteziváleěné lyriky oi|bojnfm gestem.)

Jcstliže ortenova a l(oláÍova generace znovrr po Halasovi
ttcgrrvala už za války tradici čcsltého poetismu a pÍehodnotila
traclici surrealistickou - obě v jejich vrcholné porlobě _, pak
Dňerl generacío jcž v-vstoupila v první polovině padesátj'ch let,
stáIa zno\,u nezvalovská tradice, ale pokleslá, pÍitom však opět
r' relativně prribojné společenslro.esteticLé ftlnkci' Proto také
calrce nastupujíci generacc nebyla tak drislcdná, proto uja6ii0.

I"'



224| vání jt.ií vlastrrí pozir:e |rylo 
"Ie|ili: 

a urrrělccli.á lrryslalizace

I proti všom pňedchozím gcneracím tak Jlozdní'
l V:Ívoii urnění, stňetání urněleckych koncepcí vtiskla doba po.

litickorr povahu. (''V"vtušil jste to' Konstantine: / NepŤrítelé ži.
r'ota a poezie jedni jsou' / I(do chtějí socialismus změnit v pouš.

tě nelrostinné, / nejdňív jcho poezii kadeĚ ošlrubou... M. I(unde.
ra.  )

Piirrlzená stňída básnick ch prostierlkú lryla urputnj' zápas.
Polenrika, která se stala jelro součástí, rrrěla však trr nev!'hodu,
že clo značné míry určoval její írroveii protivník tezemi, které
jí vnrrti|. Úroveů clobor'é estetické norIny byla na počátlru pa.

rlesát!'ch let mimoňárlné niz|.<á, proto také poezie, která progra.

lrrově tuto normu rozrrršovala tak, že vyl'racela icjí postuláty,

ie .ii poznanrenána. Prav<ly, |<teré ;rrobojovávala, se vclice záhy
trlrázaly bÝt pňíliš evirlentní a lrásnic|ré v!.sleclky zcela neriměr-
rré r.ynaloženému írsilí. Clrarakteristiclrá je pro roto období
|(trnrlcror,a prvotina Č|ověIr zalrrarla širá, polemizrrjící se
zriženorr ;rĚerIstavorr žir'ota, se sclrcrnatickfmi pĚcdstavami.

Úsilí o věcnost, pierlmětnost, o intcgraci oblasti všeclního
tlo ;roezie bylo sice včrloméo alc navazování na historickou
kontinuitu tleslré poezie, jcž tuto tendenci realizovala ve všech
uzlovj,ch bodeclr svého rlosar'adníIro vj'voie, naposle<l za války
a po vá|ce, bylo neclťrsleclné a častrr riokonce jen poclr'ědomé'
y" 1.fvoii r:eské poezie je toto opakované risilí sice organické,
alc v sitrtaci, l<dy vznikaloo byIo i l,yuolaruí. Strnrrlost estetické
normy a nežir'otnost básnictví' které se jí podňizovalo, r'yvola.
ly rr této gerrerace ůsiJí obnovit v oprrzici proti básnictví obec.
nj'ch tezí a jinr orlpovírlajících gest sktrtečnost člověka, pŤírody
i  věcí.

obiovování věci nrělo až nair.ní povahu, rea|<ci na redrrko.
vanf a abstraktní obraz světa byla snalra složit o|rraz světa
zno\'u z tisícťr drobnyclr skutečností. Smyslem tvorby nebyla
pžitonr rlestrukce ani atolrrizace skutcčnosti, a|e íIeklarace jedlo.

ty ělově|ra a světa. Proto talré vstup reality do poezie zname.

nal její zživotnění, i krlyž to bylo stálc jen naplřování píedem

tlanélro filosofického schématu žir'ou rnatérií. V tom by| zá.

kladní rozpor této poezie - musel pak nrttně r'ést i k revizi

ieiího filosofického základu, když se rr|rázaloo žc r'e sl<utečnosti
neexistuje soulad mezi člověkenr a .sr'ětem.

Tragickou zkušenost vztahu jedince a společnosti vyslovila
nejostŤeji [Iolanova tvorJra z období parlesátj'ch let (PŤíběhy

a BoIest), jež začala vyclrázct na poěátlcu Ict šerlesátf'clr. Urych.
lila nr5'!]g1t1gyé zráni čcské poezie. Básníci, jejichž jm na byla
.(pjata s hledáním životnějších záklai|ú poezie v drrrhé polovině
padesátfclr leto se ve swf'ch posledniclr sbírkách soustňeďují
Ir vysloveni vlastního básnického světa, kterj' je ve filosofickÝcb
vf'chorliseíclr i slovesné realizaci proměněnj' - bez dějinného
optimismrr a s menší závislostí na množství jevri skutečnosti'
bez prorrrlu pŤerlstav (Jiií Šotola: Co a jak) a naplřovanÍ
individuální lidskou z|rušeností - tragickj'mi zážitky venkov.

slrélro a válečnélro-dě:tství a rozporrrou z.l<ušeností pováIečného |zzs
áozrávání (Karel Siktanc: Artéskrí stuclně, Zaíik:iváni žiw!ch). l
l t','ol.lln básníkti, iejichž pňedstavovf svět je od počátl<u rrcc. I

leny, tíhnc otl životIrího kladu |< vědomí bolesti (Jan Skácel:
Tíodina mezi psem a vlkem, Srntlténka).

Nejmladší vrstly české poezie netvoŤí jednotné umělecké

hnutí. Dalo by se sice iíci, že je sbližují protiideologické po.

6toje a snalra po lTtvorení autonomních poetickj'ch světri
(Ivan Vernisch: ZimolrrádeL, Dutj' bňeh, verše Petra l(abeše),
no ex1lloataci látky, kterou nabízí pňedmět vlastního básnic.
i.ého ja"yka (Pavel Šrut: Pňehlásky' poněkrrd jinou podobu

mtí ,,jazylrováo. inspirace básní Miloslava Topinky), ale uvnitň
mladé poezie jsou mezi několika vlraznlmi básnickf'mi zjela
autoňi, jejichž ilíla mají aktuální společenskou myšlenkovou
vfpověd'' i když využír.ají dotud o,nerrtrálníclr.. postuprl prácc
s rfznarnovfmi posuny básnickélro jazyka (Antonín Brousek:
Netrpělivost). Tato poezie je orl sv lro počátku (zahrnuje zhruba
obclobí šedesátj'ch let) spíše sorrhrnenr několika osobnostníclr
rcaIizací než ucelenfm uměleckj'm lrnutím.

Jediné - do značné míry kompaktní - umělecké lrnutí tvoi'í
zastánci ,'nové poezie... Je to lrnutí ve svérn orlporu k literatuŤe
jako nositeli ideologick clr vfznanrú - tolikrát znerržit!'ch -

neitlúslednější. odvrací se od tradiční podoby poezie, jež je

",zprostňedkovánim.. mezi tvrirčím subjektem a čtenáŤem, od
tvorhy jalro tlunročníka vfznamovych poselstvío od tvorby jako
sebevfrazu lyrického subjektu. Pňerlstar'trje internacionáIní umě.
lecké lrnutí, které k]ade driraz na intelektuální záklacl urnění
proti emocionálním zr-lrojňm tvor|ry, s qlpracovanolr estetikou
textu, jcž je založena na znakové povaze jazyka a obsahuje este-
ti|<rr |ronrrrnikace, iníormaco a esŤetikrr statistickou. Teorie o,nové
poezie.. (užír'á se též termín konkrétní, umělá, ale ol)a teťmíny
nejsotr o nic pňiléhavější než ,,norá.o) nahradila poiem litera.
tttra pojmem text, aby orllišila tradiční dílo oil nov6 lcreace.
Text je něčím, co není určeno k interpretaci ial<o literatura,
nfbrž je artefaktem zjistitelnj'm, je v něm piítomen proces
realizace, ale není v něrn pĚítomno tv'ircovo jli' Má sr'á pra.
r.irlla hry, svúj dorozrrmívací systém *- rremetaforickf', 2q!6;.'i
na materiálu (o<Itud užití statistil(y)) a logice. Využívá dúsled.
něji než ,,tradiční.. tvorba vlastností lnate;iálu, s níruž pracu.

|"'._-. ..nové poezic.. je to jazyk. Pracuje s iaz;'|<ov!'mi znaky
]ako S materiálern. ni|<o|i s v]í-znamy, jež 'ryjadňrrjí autor v myš-
lenl(oYÚ a pocitow!' svčt, jeho zkušcnost a fikci. ,,Tr.acliční.. vj'.
l ( la i l  v jznamri  je u. .nové poezieo. nentožnfo v je iím iaz; 'ce ne.
cxi.tuie hierarchie jer|notlivj'ch členťr, protože není vfznamfr.
l\cjrlúsledněji se logická a statistická, nesubjelrtivní povaha ,,no.." por.zic.. projcvuie v tr'orbě, kterou porlle určitého kÓclrr ze
s|ov rts|ttr tečl iu ie stro i .

, 
N.vá p."zin sc štěpí podlc zpťrsolru tvoťby a rržití rnateriálrr

t l . l  iar ly or l r .ětví.  NapÍíl<lar l  sIovo, pojaté iako jazykovf a zát , . l .



"rl veř vÍ'tvarní' znak' dává vzni|oout vizuálnímu textu, slovo p6.
jaté ve své hodnotě fonetické je základem f nické poezie.

Teorie ,,umělé poezie.. piedpokládá i existenci ',hybridních..
tvarú _ tradiční poezii' nasycenou prostiedky nové poezie, 6
novou poezii' která pracuje s vfznamem. Zatím vyšlo jen ně.
kolik knih ,,nové poezie.o _ Novákova Pocta Jacksonu Polloc.
kovi, Havlovy typogramy _ Antik dy' Julišova Pohledná poezig
a Job.boj Hiršalriv a Griigerové. Tyto publikace Irejsou podle
estetilry nové poezie vždy ortodoxní, je v nich pňítomen lyrickj'
subjekt, kterf dává iadě ,'her.. lyrické kouzlo' Systémy těchto
básní nejsou nesémantické, mají sdělitelné vj'znamy a qfwarná
stránka veršri má vfznamovou povahu (Havel).

Teorie bj'vá rigor znější než uměIecké fealizace.

I I

BásníIrem, jehož dilo je jako stvoÍené k vfkladu generace
padesátfch let, je JiÍí Šotola. Nervem jeho worby je drama.
Platil za programového básníka, za hlasatele generačních po.

citrl _ pocitu ríhy života a velikosti touhy, jeho básně oscilo.
valy mezi čistfm ideálem a rozpornou skutečností' mezi proti.
kladn které vyjadňují dva názlry sbírek: Svět náš vezdejší
(1957) a Venuše z Mélu (1959).

V poezii druhé poloviny pai|esátfch let měla Šotolova poezie
značnf vj'znam zejména pro svoji pojmenovací schopnost. Té.
měÍ celé Šotolovo dílo yyjadňuje pÍedstavu světa jalro souhrnu
protikladnj'ch skutečností a sil a až do sbírky Co a jak v něm
tííšt'nejr znějších věcí a jevri sjednocuje lidská touha.

Myslím na tebe' v bytě pÍes ulici žena uspává děcko,
někde nablízku hučí oceán.
ať pÍijde cokoliv, jenom neb;ft sami se svou láskou,
v samotě zprašiví i kormorán,
vo vzduchu je stroncium, jsme evropští lidé

z roku 1958
a náš s}"rr se učí číst,
miluji tebe a miluji svět a rniluji i jeho trrrí,
no všechno spadne do kďuže jako list,
lidské ruce jsou krátké a kÍivé, ale člověk je

nakoťrec spíše poďobat
své touze
a všernu' po čem saháo nekonečně a věčně
a jako let hvězdy dlouze,

jenom neb;ft sami 6e svoll láskou, v samotě.zprašiví 
. |zzt

několik kapek bloudí po sk]e' ale nablízku 'i.,n[*: 
I

ale nablízku hučí

oceán.

V ',Úvodu do poetiky.. r,yjadiuje Šotola svou pŤedstalrr

básně s totální vf'povědí: ,,Potom, asi už k stáru, / rozepíšeš
si konečně tu svou velikou báseů, / tu 6vou pošetilou a pÍece

neodbytnou báseř' / na kterou ses tolik těšil a které ses tolilr
bál / a ve které to bude všechno: dějiny lidstva, rozmoklé boty,
luna, / nedělní restaurace, vesmír po mili nu let, / válka, so.
chn chleba a líh, celÝ život, jeho podstata, smysl a vše. / Ta
báseř se ti pravděpodobně nepodaÍí. / Ale to nic'..

I z těchto dvou malÝ'-ch ukázek ,,programovfch básní.. je
zÍejmj' charakteristickf Šotolriv tvárnf' postup _ enumeracc'
nahromaděná pojmenovánio jež si vedle své obrazné Íunkce po.
nechávají i vlastní neobraznf qfznam (je možné je číst i od.
děleně) a lrterá ve svém souhrnu, svou vnitíni souvislostí, vy.
tváňejí celistwf obraz rozporné a dramatem nabité mnohoznač-
né skutečnosti.

Jde. Svítí, nebojí se' netrpí' je nahá,
jde po zemi, jdeo prrnčochy a pnsteny a tramvaje

a Prahao
hotrínky blfskly z kahlži, marš armád , četnj,knírek,
dlažba je star1f film se spoustou divnfch dírek,
ona jde po té zemi, jde a neobch ázi |oaži,
jde, čichá noční vítro táhnou ptáci, hejno družic

kroužío
jďe, šlape bláto, kožichy a peníze a bohyo
staletfm Inarastem má pocákané nohy,
jďe po zemi' kťev' nafta' stíny' míiže,
stín zdio stín sokyry, stín kÍíže,
stín světa těká po kosmu a 6yčí'
stín koule, která se zd'á cizi, niěí,
a'ona po ní jde a nebojí se' netrpí' je bílá,
Jcle. neumí se skr]Ít - a kam by se tu skryla?
hoÍÍeí orel, štítek oné čapky,
sen člověka a tělo pravdy' obrys plamene a kapkyn
]cte pozorně, jde ponralu, jde, j"k by nesla dítě,
3ak by tiše táhla těžké dlouhé sítě,
není to žádnf záztak s fosforem a s pěnou'
lidé se je,,om ?,atazi a na rrěco se rozpornenou,



228J Iiďé jdou, liďé jclorr za ní, liclr! hleďají svon stopu'

] čichají spálenirru, blouzní, chytají se stropu'
málo je života, je ze dne na detr kratší,
alespoii žiti. . . počkej ! což to stačí?

Tento tvárn princip, jclrož vyhodou jc nrožnost vyjádí.it roz.
pornost a disparátnost věr:í a jcv , slorrčit neslučitelné, a jehož
neqflrodou je, že si vyžaduje nejprostší a jednoznačnou' proto
obecnou myšlenlrovou l<oncepci, která je s to sjednotit vše do
určitého celku, kulminuje rr Šotoly yg 1'yužití teclrniky pásma
v pětidílné básni Bylo to v Evropě.

oblast všedního se projelrrje u Šotoly ve rryrržití tvárnj'ch
prostňedlrťr. Jestliže jsme znali z poezie básníkri Skupiny 42
skutečnost zaclrycenou v její syrrrv6 a drsn6 podoběo a ií od.
povídala i pojmenování, u Šotoly se sctl{ávánle navíc s vfraz.
nj'm r,7užitím ,,lepkavj'clr.o prostĚedkťr pokleslého rrmění' s ci-
tacemi šIágrú, popěvkú (Škoda že ten / pňelud krásnf / nelze
obejmout / Děvčátlro z kolonie)' s v1'užitím sentilrrentu (Daro.
valo / mi děvčátko / prst nek zlacen!),

V Šotolově poezii - v torlr nlá blízko k Šiktalrcovi, J}[ilanu
I(underovi (NÍonology a Poslcrlní máj), narťrstá postrrpně epickf
prvek. Tento l^.fr'oi nrá souvislost s obecrrějšínr směňovtíním po.
válečné poezie, s niž má Šotola ňadrr pí.íbuznj'ch rysli. Epika
proměnila jeho poetilru, ponechala jí sice naléhavost vfrazu'
ale volné vyprávění si vyžáclalo kornpozici, jejíž organizující
princip nespočívá ve v;|rltlr, ve srážlráclr protikladn!,ch vyznamri,
ale v rozvíjení rlr:anratic!<é|ro pí.í|rč:hu, v ',porlobenstr'í.o s myš.
lenlrovyrn poslánírn.

Po cel1i žir.ot
s vášní
vymfšlel no\'olr fyzikrr a novotl chenrii,
novoll geologii a novou meteorologii,
spisoval spisy' kornbinoval a tvoÍil systény'
objevoval neexistrr j ící nrizy,
neexistující f log istony,
neexistující rluchovní podstaty fluitla,
tlefinoval jejich princip a dával jim jména,

ba i sám život
hy zané ďal - -

a ono to nemělo smysl.
tr)rása1inri polernikami vrlral se

a oni mu neoďpovíclali.

lyďával brožury, v nichž pÍorokoval počasí na rok

a poěasí potom kašlalo a pršelo na jeho J#á* 

-

ÍlÍezitilu sp íše mimoclro dem'

publikoval několik postielrťr a kuri zrríc}r dolradťr

i, to*, že šnek

tak dlouho nahatou nakovicí do šutr& vráže)',

až vznik7o tykaďlo;

malé)
pak větší.
Bflhvíkde to sebral, zďálo se to nedilležité,
nikdo si tolro nevširn.

Až do sbirlry Co a jak se Šotolova poezie pohylrovala rnezi

,,světem vezdejšim.., lrter1f nikdy neviděla zjemriujícim polrle.

rlern' a ideáIem a nadějí: ,,i my neustále lralancujeme lrnezí
lialuží a sluncemo / občas se poltoušejíce o rol-rrováhu, která

neexistuje... Neměla nikdy pro čtenáňe o životě bezpečnou zprá.

vu, nebyla si doposledlra jista, když se dotj'lrala starjch zná.

rn ch věcí, lrterá z niclr právě zraje k explozi' Vedle věcně de.
lrraskujícílro polrledu na život, jarrnarlr sr'ěta a trapnou malrrst
obcování rněl Šotola po ruce romantické gesto, které zlravovalo
jelro poznání bezvj'clrodí a osutlové tragiky a které mu unrož.
irovalo slrledat, že svčt je pŤece jen dolrrj' _ milovat svět, rrri.
lovat i jeho trni. Vždyclry mu zbj'valrr aspoii několilr nrizernyclr
pťocent nadčje. ,,I bez lromety boží l ie človělr synem naděje..o

Ztlrojem vj'voje Šotolovy poezie rrení toto volní gesto, jak.
|ioli dobově a generačně pŤíznačné, ale ono bezolrledrré pojme-
Ittrr'árrí zdrcující síly života'

Ve Venuši z Mélu Šotola ještě ví, že si bude ,,na zuby pís-
liat / f)ole u broukťr tl<lle..o 1li.edstava snrrti je až optinristická
a slioro nalražlivá: ,*4, já si budu lrnít / A já si butlu na prášek
tlít / Bolavou / voriavou / lrlínu světa pod lrlavou... Ve llvězdě
Ypsi lon (1962) má l r  snrt i  j in j 'vztah:, ,Tak / a to je vše.
clinoo pÍíteli. Teď ještě smrt / a talrové ty povinnosti. To / už
neni zajímavé. .. / Bylo to velikánské štěstí, / žít... Stojí tu
vedle volní lro: , 'a je to zákon: /  Dál ! ,  a jmenuje se. '  l  Žft|*
už zjištění ,,Sáhneš a je trr pod peĎinou. / Jmenuje se to smrt /
/ a to už potom žádní pomoc není.o. ,,To je ta hrŮza, pŤáte.
|é. l Že z pole Ťepa voní dál... ,,A z po|e Ťepa voní dálo / smrt
nesnrrt. Nilrdo si tě nevšímá, / on na to není čas... ,,Nezrnění se

]'i.. / S.,ět bude lrroužit, Ťepa bude voněto / je bezolrledně ne-
rionečné 

/ lidské žiti. l A o to jde..o Šotola rrrriže ještě napsat
Itointu ,.a o to jde.., protože pojnrenovává stav' liteťy je piiroze.
nY a t luny, jernuž se i . l r l r ik  nemriže rytnlrnout.

, . Postavtne vedle sebe rlialog básně Dva z flvězdy Ypsilon a
tluser'r Jak sc ntlrrajc Mal.lret|r a nrárrre jasně nazttirt!ttlou sotl.

l"'

lla protil.níky'
trhal je ve dví -



"'lvislost i problematilru Šotoly šedesátfch let. Herce z básně Dva
drží víra, že jsme pŤedevším těIo pravdy. (TěIo pravdy patií
k charakteristickfm pojmenováním, čteme je už ve Venuši
z Mélu: ,,sen člověka a tělo pravdy...)

. . . Divaďloo já uznávárn,
má funkci taktéž zábavnou. Však pŤedevším
jsme tělo pravdy. A svfm zprisobem
i v alonži lze někdy
pootočit svět.

A prr.ní pravil:
_ Hovno ! Svět
se točí bez nás. Neberte to vážné.

Herec, zbaven víry ve svrij smysl, hyne. A záměr básně má pak
tragickf spád:

A zristal tarn,
u stohl
pŤemfšleje,
jak tomu rozumět.
Z jakfchsi drivodri
upadl potom v nemilost. Šlo to s ním zkrátka dolri.
Posléze
zastŤelil se
ranou do bÍicha
z lovecké pušky.
Jeho žena
skočila s děckem
ze čtvrtého patra.
Jeho dílo
se nedochovalo,
vždyť z divadla
co zt&stává? Jen pověst, špatné fotografie
a obraz v paměti
a ani ten
ne dlouho.
Takže nakorrec
nezby|o po něm
nic.

Analogie ze sbírky Co a jak:

]Vlrij milovanf učitel dával roku 1946 Makbetha.

Bylo to špatné pŤedstavení. Netušil,

že maličkoo a tento kus se stane libfm vaudevillem

tváíi v tváĚ tragéďii faktu. A on sám,

nevěda kudy kam v těch časech, stielí se, aby zemŤel.

A kďo už tedy konečně uďělá Makbetha, v kterém
bude i onen

muž, an sedí v pŤedpokoji panovníkově, v koutě, sám
(zatimco za zdi je slyšet kŤupání královskfch kostí),

a páli d'o soého alastníha bíicha?

oba hynou z nedostatku cynismu: jsou pŤesvědčeni, že pŤe.

devším jsme tělo pravdy. A nejsou schopni mu doslát. Tragika

osudu nespočívá v samotné smrti' ale v prvním pŤipadě v tom'

že ',nakonec / nezbylo po něm / nic.., a v druhém, palčivějším

a obecnějším: kdo vysloví životní tragiku, když to nebude ten,

kterého zavalila?
Tady už neŤíká Šotola smrt nesmrt' a o to jde, protože na

tyto eituace už talrová pointa neplatí' Smrt se vymyká své bio.
logické pÍirozenosti, stává se vj'chodiskem z neĚešitelnlch si.

tuací, lrteré si vytvoiil člověk, at' už toto v!'chodisko volil sám,

ať bylo voleno proti němu a mimo jeho vúli'
A Makbeth (zástupnf symbol) se pak hraje takto:

Veclle dohrávají Makbetha a každf to vi, Že rneÓ
je z plechu,
herci jdou za horizont
a nad náměstím stojí měsíc, bijí hodiny'
zatímco historie. . .

A zároveř s tím čteme: ,,divadlo je trapné, / tak jako vždy.
cky, když jde vedle po hospodě / sám život, 6ama Emrt l a ne.
dělají / gesta...

Smrti se vzdoruje v Šotolově poezii činností, dílem. o,A co
já bych si pňál? Aby tu po mně něco zbylo... Touha, kterou
čteme v každé Šotolově sbírce. Je tu poňád nadějeo ověňovaná
na pňežívajícím díle historiclrfch osobností, naděje, že ,,Tňeba
se li nakonec povede něco krátkého o světě, / co bude prav.
da / a co nikdo neví...

Ve sbírce Co a jak není smrt vždy pĚítomná v pÍíbězích,
piíkladecho konfrontacích. Bez lí by však nevznikla situace
'|ttly se to pozná, / co je pravda a lež.. se všemi drisledky pro

l"'



232) básníkol-o viJění světa. Byla tu naděje, že se povede ,,něco
I Lrátlrého o svété,o, i tady je: po veliiérn írsilí ,,vyroste rnrr 1q
l rostiinka tĚebas i v brrtěo.. Ale Šotola jde v pochybllostech dál

a ptá se:, 'otázka je,  co potorn s ní. .o Relat iv izace, l r terá není
svévolná, pcrstilrla iisilí, práci, jež byla Šotolovi vždyclry pozi.
tivní konstantou. Alchymistao Iitery vynalozl elixír života, ne.
snesl nečelean1f spjclr, rozbil baiilru, zemŤel a ,,lláno lro rrašli.
Ironiciiy nati ním stál 1 sloup ktluĚe z osvětirnsk1fclr pecí...

Pro Šotolor.u prorněrrtr, která se odebrírla ve sbírce Co a jak'
je pňíznačná pronrěna jelro lrrdiny. DŤíve se clrtěl ,,Nedožít lron.
ce' Nilrde nenrít lrrob. / Nar.r.tat rriraky. Padat dolri. i Za ru.
tlynr květem běžet i< p6lu.. a v tréto slrírce vío že Itramleta nelze
zullrát, leda k stáru ll. . . Pfo sebe, šepteln, slirčen do portálu /
/ v llost1|'rnu / Folonia... Subjektern lrásně se stal rrružo lrtery leb.
liou tenrně, trpělivě o zeď tlrrče, tí.eba ze života už clrr.rpe právě
jen ono l r lavorr zed'rreprorazíš.

Vfclrozínl borlem Šotclovy tvorby byla otázlta po slnyslu ži.
r'ota a jejírrr cíiem odpovětl'. .Iato oc.|pověd', naplněná drivělou
v životo opojením z riziktl boje a z objer' , následovala vždy
1to rrcllrilosrdné analyze situace čl<lvělia, aie nemo}rla bft jiná
než obccná. V nov6 íázi svélro díla se Ěotola rozlrodl jít ve
sr.é arralyze až do konce. l{evázat si ruce pĚesvědčenírn, že lid-
slqé lronání lliá lioncclronc11 srnysl. ULázat člověira, jelrož risilí,
ti.eba zclárrlivě rozumné, se míjí vyslcillrem rrebo se obrací
proti něrnu, a íI'"ilí nerozumné; lrtcré se už zdii dojít eíIe, po.
striídá srnyslu. Ulrr|rzat situace, do niclrž je rilověil poStil!ťrr a
jcž je l|ro existerrr i  p iesahuií:

li rÍrru Lo r:ač]'rl: I,radáviry zpčv iroziil,
odporny' děsny,
poi.ád' až clo vyohorlrr sltrnce.
}{ičemu rrikdo rreroztrměl.
A teď jsrne tady u vrat clo ltrerrratoriir,
rrž tyden, čtrnáct clní,
arriž je nepatrny clrivocl k polryllu
tam nelltl rlpátky.

Byt, to je byďiet rra té lrrarlici.

Šoto]or.a poezie rrltazrtje nrr složitost utváŤeilí liontcxtu po.
válečllé literatrrry. Strtysl.:ln jcjího progl'arlru - rrejerr jejíhoo
aie celé gene ace paclesát-í.ch let - |rylo mirno iilré rlayázuÍ zpíe.
trlliuré vyvojovti sour'irilosti. Program byl pi.íliš svázán s dobou
vystottperrí, než l|ly se v něln nrolrla pině realizovat logika vÍ.
'r'oje por.ílečného bísnictr-í. Šotolova poczie se Jlo.l]r<l lrn.ánila
zrrovu navázltt na syrovou pí.erllirětnost a na elisterrciální irrter.
1 lretac i  s i t :1a Str i . r lg l iny 4.2,  a i  l ;  lí  nt i : ia l l1ízI io '  {[ ist i l r i , . .u ' ' " .

vl.:tr:i -- Šotola se s její tradicí vyrovrral v posledníclr s|lírlrách, 1zsl
oršetrr  rrž rr i |<ol i  v pí.edrnětné poloze, a le tvor} lou, j r : jíž t ' . i ' t t r r-  |
.:iá[rrí z:.rlrlild ovlivrrila llo]an<rr'a tlrelaíyzillir. l

í N I
l l  I

I..]čl"te rri znairy, jie lrž jsrne si vširrrli v !]otolově poezii -

etlulleťali\rnost se srážkami qf znamri, polernické lilat.lení otázelr,
záznttmy re|rlnyclr pĚí}rěhŮ' často s využitím }ristorioi<yclr látcl.;'
jsou v ještě vyrazněiší podobě pí.ítomné v tvorbě Iuana Diuiše,

Jestliže jc pro rrrladou poezii padesát!,ch let pĚíznačné proni.
lrríní reality do básněo palr u Diviše nrálne co čirrit s pi'ívalem
lIrtrtet:nosti prourísené se snelll v extatickéln vytrženi:

l.ru.|o čas slrElrrrťr Lteré vylrrraly ruizu za
}rrrratickÝc}r rlocí

Ilr'oto čas svolavatels[ví
pťoto čas poclroclování ve zbroji

Pťoto čas lrezohleďnosti a čas nezdvoi'ilosti

lrťoto ěas nepŤetrželrého ďíla
a t]as zbrocerrélro a umučeného čela
a t:as pžepnutych a protrlrávaraych žil
a t]as obětí jež mohou se zcl.át rresrnyshrymi
ir čirs pr:ošoupávání poďešví
a čas polríhání a čas ztráty sebe sama
a čas selrerralézáni a žebŤťr stavěnycir ke zclr:rlr
a tlas potltrhávanyclr žebÍťr a čas kírcerrí
l ths ťrk]it]u a čas Íerrrení

""ited Divišov!'clr veršťr rttá asociativni spád, r'olnf, ncpodi.í.
zenyo žir'elll1i, kter1f pťrsobí krátk!ln spojenírrr rresourorlych vy-
:ittartrri, sti'ctávánínr pĚedetav. Prolinají se v něrtr syt.tlt,é a tlrsttťl
r i c i  s  ab . ( r .u i . rn i r r r i  1 ro jm1 :

íícliticlry rrcklitl,
traprostíl zrnět',
lnyšlenka s rozboxovarryrri ol;<rrlirrr
vy'bodovalrá ze scény
pí.ekocující se nazatl do propatl la a k tt iIrtrt l l ičovarrá
| ' a z i  I  i i . : í r l l  i r r s 1 l i c i r - l r t l  l t t '



"rl Na kontrastech je zďožena stavba většiny Divišovfch básní _

nejsou jen v jazyce, v pojmenování, v mísení vulgarismri se
vznešenj'mi pojmy, v stňídání Eyntaxe hovorové Íeči s knižním
jazykem až archaickfm' kontrasty jsou i ve volbě témat (,ovzne.

šenost Ano / oznobená / Sbíraná / štárovaná / do antonri tla.

čená / vyšetŤovaná / postŤílená / ponížená / a bezpočtukrát prá.

vě proto dolrázaná / poplivaná / znovu a znovu jak mlnnf klk i
/ opalizující i rodící se _*).

Útžky všedních pŤíběhri jsou monumentalizovány do meta.

fyzické polohy, metafyzické rivahy jsou zlehčovány. Proud aso.

ciací má často podobu otázek. Formální odlišnost mezi Ťadou
pojmenování bez otazníku a ňadou pojmenování s otazníkem
ukazuje na kvalitu vztahu k světu, v němž subjekt nepiijímá
podněty, aby je pojmenoval, ale ritočí na skutečnost, táže se
na smysl věcí, o nichž nikdo nepochybuje, které se zdají bft
jednoznačné. Celá Beseda o poezii z Chrlení krve je cyklem
deseti iad otázek po obsahu věcí, jev , bytostí, pojmri, rčení,
slov. Co je to jehla, Co je to popelnice, Co jsou to vlasy, Co
je večer, I(do je múj syn, Byl doopravdy král Lear? Co jsou

to mouchy v hlavě? Stači deset slov, abyste popsal okno? (Co
je to pak ale okénečko? Aha! / A ohrazeníčko?) Dále jsou to
otázky, lrteré vvžadují odpověď na obecné věci (I(am jde člo.
věk), otázkn které jsou ušity na tělo čtenári (Proč máte v ob.

čance skladiště? Kam jste založili prvni lásku? Stj,slrá se

vítlar.? l Po čem nejvíc? / Ihned odpovězte! Chcete zemĚít?)'

a otrízkn které pňipravují pÍekvapeni a zaskakuji čtenáňe buď

neírměrnj'mi požadavlry na detailní znalosti nebo absurdností.
(Cestuje linduška na jih? Vyjmenujte _ ale rychle _ oplach.

tění brigy! I(de se nacházi dnes / levá Lindberghova rukavi.

ce / e l(terou pieletěl Atlantik? Je jablko kol jaderníku spáje.

no lihem? Mriže gazela utonout v polibcích?)

Beseda o poezii je zvláštní básnickf ťrtvar. Sestavena z otá.

zek, jeŽ jedna stíhá druhou, je jakfmsi negativem asociativní

básně, jejíž pozitiv vyvolává ve svém vědomí čtenáÍ. otrízky

podněcují čtenáŤovy vlastní asociace, které jsou součástí kon.

kretizace díla' Po této básni múžeme lépe porozumět Divišo.
vfm veršrim: ',Já nenapsal píseř pro lidi / lidé sami napsali
svou píseř / já nerryvolal adagio triste utrpení / bolest sama
spÍádala melodii... I když tyto verše vyjadňují prioritu skuteč.
nosti pied tvorbou, svědčí zároveř o vědomém írsilí zatáhnout
čtenáŤe do tvorby a ÝTtrhnout ho z pasivity. o tom svědčí i ex.
presivita Divišovjch obrazri, jež chce burcovat z lrlidu.

Dalši vlastnostío která činí Divišovu poezii pÍíbuznoo 'e Šo.
tolou, Šiktancem a Holubem, je pÍítomnost epiky. I v asocia.
tivním proudu pÍedstav, nabitém skutečností k prasknutí, čteme

tržky dějťr, osud . Vedle nich má Diviš v celém dile básně'
jejichž tématem jsou samy osudy lidí, které poznal, portréty

lidí, ke kter:Ým se hlásí. Tyto básně mají klidnější vÝstavbu'
užívá se v nich vyprávěcí a hovorovj' styl: ,,Jalr se Ěeklo u Moš.

nťl hraje starej l(adlec, / jablko nepropadlo a tatínek hrál, zrov.

na srdce vylíval.. s tradičním zahájením: ,,Pňed p l stoletím /

/ pan rytíÍ Zapletal z Luběnovan / mohovitější než župan mol.

davskf', soudce a státní návladní, _ obávanf muž a kníratj'

otecr . . ."
Setlráváme se u Diviše také se zvláštní sugestivitou pii líčení

života městslré civilizace, pro niž užívá pojem lidská pÍíroda.

Pojetí tématu je blizké I(oláiovi.

V pňíroďě lidské - ano'
bahnité a katastrofické záp|avy událostí,
stakilornetry potŤísněného papíru'
večerníky plné incestu ozrrieh stehen,
inzerce idiotismu
a pŤes celé stránky upoutávky vražd,.
otlemené chŤtány zívajících front
se zvápenatělfmi hily mrtvol, popravčí zdi,
o něž pleská neričastny déšť . . .
Strašlivá melancholieo kterou Diirer
zobrazi| v jednom ze sqich zlfch dnú. . .
NedopÍeju ti oddych ! Hril pošlu na tvou lrlavuo
z tvého srdce učiním osiŤelou alej !
Periferie padla naznak,
muž se ženou se políčkují v kuchyni
a vyhlíďkov é véže sobectví
mlátivě hospodaií s okenicemi.

PŤibližně ve stejné době, jako vydává Šotola svou sbírku
Co a jak, v níž se soustňeďují existenciální obsalry do gn6mic.
ké vfpovědi, rydává Diviš sbírku Umbriana (1965)' Doposud
byla jeho tvorba totožná s básnickj'm atalrem člověka proti
světu a ,,chrlení krve., jedinj.m projevem tvorby. Síla talrovj'ch
veršri byla v tom' že se jimi zmociioval skutečnosti i čtenáňe
naráz, ale také jednorázově. Umbriana není zdaleka tak vf'buš.
náo ale energie v ní ukrytá prisobí vytrvale a trvale. Není pro
ni charakteristická lačnost zpráv, utichá v ní tŤeštění obrazo.
tvornosti, protože slrutečnost se nehrne do verše všemi jeho
otvory' aby z něho touž cestou unilrala, ale vstupuje do básně
hustj'm sítem. Divišťrv svět v Umbrianě je ťrhrnnj'm obrazem
světa s pevn!'m stňedem' jeho reálie jsou tňiděny, jednotlivé
děje nesou tíhu a váhu mnohj'ch. Divišova poezie nevyprovo.
kována neprovokuje, nercaguje, netěká od věci k věci ve snaze
je pojmout a udržeto zaclrytit množství motiv|i' mnohoznaěnost
a bohatstvi skutečnosti, v jejich pÍekorném proudu zachytit
pohyb světa. Poezie se soustňedila v bodu, v němž drží balanc,
nezmítá se v pĚíboji, je ',nějakj.ch sto stop nad... Je v ni od.
utup. ,Jak jsem byl oddálen! Jak pňiblížen i I(onečně symbo.

I"'
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1 ' e r t o1 ' 1 .  t
lrim, jež naznačují obsalr / tolroto bíclnélro a lrladovélro žití.oo

oddálení a pĚibližerrí je princip, kterj' tňíclí vzpominky a
morrrentálni prožitlry - vzpornínlry se aktualizují a prožitlry se
zhodnocují. odtlírlerrí a pĚiblížení rrrší pos1oupn0St epic|(ého
času - ,,co prošlo naším vědomírn pi.ecl tlvaceti léty, stalo se
v bytnosti teprve dneso.. V básni l( ri PrzelvalsliéIro píšc: ,,Po.
ňád se rni to zr'íi.e vraci. Je zdale|ca a ztlávna..o o|rjevuje se
znovu v ]lásni o rr.ratce, lrde je tenlrle tlílr.n;f lrúri s čínslrou zdí
symbolem trvání. Tento plincip smčňuje k vysloverrí konstant.
Znamená odvrat od litaniclrého protrdtr a pňíklon ke koncízní
formě se zhušttlnym rukopisem, s nryšlenirou často gn micky
r.yjádi.enou. SnrěÍuje k 1lĚesrltlnru pojmerrováni (rJala rrru zaku.
sit. nikoli ohusit).

l)ivišova tvorba si i pi'i tr'árn!'cir proměnách udržuje svŮj
charakter, ,'sílu nano.vo se tázat po srnyslu volby... Poňád si
k lade své otázky, ,Jak se svt l tem? Dotykat se? Nebo nést? /
/ Anebo obojí? Ánebo lr|etlět?.. Clrce všern ''napsat psaní, jak
je trr  s l rutečně..  a s vědomírr, ,To jest ! '  námi '  a le i  bez nás! . .

jak je svět riciry! Jak nri pi.ipadá! Jak nri
nepi.ipaďne'

co by mi 1rí.ipaťlnout mělo, jaky odsouzenec jsem
z vrile tlo nevŮ.le a z citu ďo pocitrr, z podstatného
d'obezvyznamu' je to lrrozné,
matoucí' k nevydržerrí, ohroženo propasením'
niluvením ohroženo, ohroŽerro mlt]ením vnevcYas -

a já bych všem c}rtěl rrapsat psal}í'
jak je to skutečnt]:! To jest s lrími -' '

alt-' i bcz niis!

I V

Protipťtlem Divišovy a Štltoltrvy poezie je tvorba hIiroslaua
Iltiluba, Liší se i od báslriclié anal;!.zy, v níž Šotola s Divišern
odkryr'ají rozpory Života' i od lrtlnfrontací narastu Života s čis.
totou ideálu (Venuše z ÁIélu), lrteré míňily k prolrlarnaci život.
nílro lrladu. Liší se i otl těch složel< Šotrrlovy tvorlry, jež smysl
lic|sliélro života relativizuji a nedávají človělru nuroho na vY'
br'anou (Co a jalt). ]trolubovo dílo je založeno na jerlnoznačném
tílrnutí k pozitivnímu vykladu světa, člověk nrá u Eloluba vždy.
cliy šancio vribec rrezá|eží, jestli je schopen zasálrnout velkfln
činorn do dějin, stačí, má.li vrili se uskutečnit v drobnycho zcela
rreefelltních slrutcíclr. Foetikou se pak llolub rrdlišuje od celé
tvorby své genoťace. (Prrliud se u nělro ozvou tÓrry, lrteré v poe.
z i i  jc l r t l  r lo l ry existtr jí vetI l t  I tě l rrr ,  rra1l i 'í l r l r rr l  zrrevažující a Iru.

I,an učit,el

írrr l r  rr i ] : i to l  t t t i l  ja.snr l .

$rrrrl:ot írhlit v troj{lhelníliu
je 2 Ii'

7a.jíi: jc lrlotlavec,

at l l t l ry j  s<ru nedi: l iec iné,

t 'esmír je nekonečny.

{)paLuj to !

Jt l  za l l ' i z :írro bttr{rpal
rra tr.;ir.rrí|ry.

P;tlt ttčilcl Ilrá
rraprosto

J: lsno.

ŠItol,ní

'I.atrr čára so trazyvá 1lolcr.lníIi
Jasné ?
Ror,no|rčž|iy sc stj'Itaií

v n( ' l (oner:nu

Jasné ?
Nekonečnrr jc rrclronečné

Jasné, ?
Vše jc pozlratr:lné

Jasné ?
Vám to nr:rrí ias l rÓ?
i[.crly ještě jcrlnorr

Tato čára ..e lrazÝvá polerlrrí|r

Jasrrť: ?

!x,Iiloš Mucourekl

|'an uěitel píšc pt.:tLu Dvě a dvě isolr t:lví.i
I,obaňo.:vsl<tlnru, čtyii a čt.vŤi osrn
l1'lučuje IJarrvina osm a 6sm šestnáct

z hodiny pÍíi:orlopisu opakujte! ňíká učitel
a !]insteina zaznanrenávír t1vě a rlvě jsou čtyri

do tiírlnice čtyňi a čtyÍi osrn

1rr.rl rtršení lrlidlr. 6sm a í}sITl še-.tnáct
Tamhle všali pták 

'|yla

l ' . ' i / r r lc l< } lur lc!  létá ." i  na nt lb i
rlítě lro villí zdoJn

l)()s l  na tom' j rrk vcrr l ru t !ítĎ ho s lyší
| i] l r l lorr l< mu leptá dítě l ro r , t l lá

žíravirra lrvězrl, Zachrar-l rrllrc
prlcll'ážlry lrryžorr hrai si sc mlrorr
trnotrcí zrrby zemr-;. pt:ič|<rr!

iI,Í irosl.au IlolubI

lJu:qu,es !'rét:ert,

píel, František Llntbín,|

(]o nrá terly llolrrb sptrlečrré se svou geirerací? Zajisté ne

.jtlrr to, že je autorenr prr'ní formulace prograrnu poczie všeclní.
llo dne v č|ánkrr Všeclní tlen je naše pcr.nina. Vzporneiimc, že

1rii v!.lrladu poválečné poezie neustále zdrirazřrrjcnlc její írsilí

o věcnost, o ,,zatažt:níno věcí, piednrětťl' jevri prostélro životao
rir.ili 6 ng7|ila;5|en! záz,nam smyslovj.clr vjemú jalro opozici proti

rltllr'larativrrí a ideologizující poezii a proti poezii zaiyI<avéhrr
]rrisntrr. trIoluhorir tvor|la, zaltlžcná nir ratli<rtrri]ních složkách
.t't:tlqlníl porlávajíci jctlrrrrzturčnou vypor'čld', sc orientlrje na čirr,



"'lpohybuje se ve světě konkrét a je v!'raznou součásti poezie evé
generace' tŤebaže je jiná než Šotolova a jiná než Sltácelova.

V l(underov ch, Šotolovj'ch a Divišovfch verších je skryto
mnoho polemickfch prvkri. Holubova poezie je také polemi.
ka - je však jiná. I(underao Šotola, Diviš vyl'racejí, pochy.
bují' kladou otázky, Holub formuluje drisledně celistvá pojeti
životní aktivity, na zp sob Brechtovfch Lehrstiickri vytváňí
básně jako piíklady, at' rrž v nich prezentuje jednání a činy
s hodnotou kladnou či zápornou.

dičníclr zdrojri básnické inspirace, jak je tomu u poezic expe.
rimentující s jazykovf'mi znaky.

Miroslav [Iolub byl prr'rrí, kdo rrrresl do české literatury svět

vědy nejen jako aktuální téma v době, kdy se věda stala hes-

lem dne, ale jako prostÍedek obohacení zdrojri básnické tvorby.

Jeho piínos je patrn už v oživení básnického slovníkuo i lrdyž
je Holubr1v slolrrík v tomto smyslu originální: ,,teplá tkář ži.
vota: / biosyntéza / nehmatatelného štěstí, / Bios;.rrtéza / encr.
gie pŤicházet a odcházeto / stavět města, / prát prádlo, / milo-
vat, / nenávidět, / soudit, / a rozumět'o. Všimněme si, že hned
po obrazeo qyjádňeném biosyntézouo pňiclrázejí eharakteristiky
lidské činnosti - stavět, prát -, Iidskfch vztahri - milovat,
nenávidět, soudit, rozumět. Všimněme si pojmenování, jimiž

eharakterizujo básníka: o,alchymista, / organickf chemik poe.
zie, I p|n! / hmotného záíeni, I akčních proudrl srdce' / kmito-
čtri dávrré ňďi, / spektra novj'ch hvězd, / téžši než zemé' l
l |ehči než pomvšlení, / rychlejší zvuku _ // Až piiletíme / na
Měsíc, / on už ťam bude... Slolrrík, kterého Holub užívá' je
netradiční, napln:nj, pojmy, s nimiž pracuje jazyk vědy' Jeho
iTužití v chara|'rerice básnické profese je záměrné a má jasnou
protiromantickou vjznamovou Íunkci.

U Šotoly a Diviše jsme zdrirazřovali vj'stavbu obrazu, zalo.
ženou na enumeracil

Magické sklíčko, ve kterém je všechrro, stačí zatajit
dech,

rrekorrečné štěstí, nekonečné lroÍe, Iabutí hejno
v šeďivfch zdeclr,

zelenf pokoj, kde je teplo, lidé jsotr spolu,

voní káva, zátky ocl vínao leštěné clÍevo stolu,
město nad Íekorr, ze|eny plamerr ze ska]ic

a z k Í i l r r l í a z p l e c h f i ,
nrěsto dobrodružství, prérií drátěnych trav

a gumovélro mechlr,
trupy letadel, saze, šupiny, kostÍičky ptákťl,

Iampi ny a vztek' zelené iluze v nakyslém láku,

jemné krystaly krve a potu a soli,
parfém' signály, oba p6ly

l"n

Na konci života
na denním světle
sotva patrného

olrjcvil leblru pračlovělra.

Staěilo ji popsat
a byl by slavnější než
vítěz u Custozzy.

Ale on
dva roky hlerlal v knihách,
až našel zapomenutou zprávrt
o těch pěti kostech.
Tak na ni upozornil
a jinak nenapsal nie.

Ten praělověk je dnes
pilíŤem dějin,
jako Caesaro
jako l(olumbus,
jako Napoleon.

'Ien 
člověIt

rrmŤeI neviditeln!'.

Ale strašná pyramida věrly
napjatá od Vegy
k Andromedě
špičkou se opírá
o jeho hruď.

ono rozdělení skutečnosti na kladn a zápornj' p6l má rov.
něž souvislost s myšlenkovj'm pridorysem tvorby generace pa.
desátf'ch let. Také to, že je v Holubovi odpor k vellrj'm slo.
vrim, že prostf člověk je stňedem světa a smyslem života je
pozitivní práce, čin. A to, že drobnf' čin prostého člověka po.
v1yšuje do mytické roviny a činnost objevitelri vyt<ládá jako
prostou' lyčerpávající, všední práci'

Miroslav I'Iolub by se pcrdle toho, co o něm píšeme, a ještě
podle dlouhé Ťady dalších vlastností a znakri mohl jevit jako
programovf' básník, tlumočnílr nejobecnějších pravd' Holubovo
dílo je však jedno z prvních, které si v padesátj'ch letech vy.
tvoňilo svébytnf básnickf svět.

Holubova poezie pňedjala proměnu inspiračních zdrojri české
literatury, jak k ní dochází na pňelomu padesátj'ch a šerlesátfch
Iet. Na počátku umělecké tvorby byl zpravidla antiiluzílrrí po.
stoj, rostoucí skepse ve vztahu ke skutečnosti, k hodnotám,
jež proklamuje. Ze skepse se rodila rúzná umělecká Ťešení.
Často spočívala na sklonku padesátj'ch a na začátku šeitosátfch
Iet v intelektuální anal ze společenskj'ch systémú a mechanis-
mri, pseudosystémri a pseudomechanismri, v analfze systém
myšlenlrov!'clr, systémú jazyka, v analfze životních vztahrl a
vytvoňení modelu bludnélro krulru stereotypri, v ltlcdání netra.



''l a lrvčzdu, c<r totl' parlá, a lrlesk a lrrejle z lrada
a všecko
bych ti ilal,
na zed'bych t i  to na loval .

lJiží ŠorcIaI

Holubúv zpfrsob užití vj.čtu je naprosto odlišnj' - věci, dčlje,
pŤetlstavy se neslévají v sorrvisly prourl, stojí oddělcně na bázi
vlastní existence - nespojeny básníkovf'm romantickyrn pato.

scm, ale zvoleny a logicky seÍazeny tvoňí obraznou dcfinici.
I{olrrb zdťrrazřuje samostatnost věcí i veršow!'m členč'ním:

Vytahuje
ze zásuvek

krejcaryo
Irvč:zcly,
írmysly'
slepá zrcátka,
zlerryrěné jízrlrré,

zkamencYlí: tváí:c,
prillitry,
arrclěle stríižné,
clotazníl<y,
podpisy,
kapesník1i
pŤisahy,
rťtže'

1lÍelrra)rrrjc,
počítá

ze zvykti
'I'o jc rnojc,
to rrení moje,
z toho krev rreteče,
zaclarmo ani kr.lÍe rreltral'e,
trlrrtout, co se clá,
platit,

, byt placcrr.
nula '

o d  n u l v '
pojcle.

PÍizpfrsobit se,

mít svrlj hodinovf strojek
jdoucí dopŤeďu nebo nazpáteko

vyvěsit prapory'
stáhnout prapory'
milovat poďle služebrrího Í.ádu,

rrěco si myslet'
něco Ťíkat,

nula
oď rruly

pojcle.

Dekret na byt,
dekret na ženu,
srněnitelnost,
reprezentace,
rrmět včas pÍijít'

umět věas oďejít,
nula

od nuly
pojďe.

ll{it své jisté,
mít svťlj klid,
stejně

nula
od nuly

pojde.
Vytalrtrje zástrvky,

prrttrje mezi nrbem a líceIn
rrekonečnym ďefilé ďní,
z nichž jeden pohlcuje drulry,
zvolna procházi
zIatou stiedrrí cesto1l
uchem jehly
tlo rítje,
v ttčlrrrž je

1rískárrí
zakázáno.

I'n'
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Všinrněrrre s i  rneIor ly l iorr frontací: l t r .e. jcrrr  .  . .  l r rězda, p11[.
litr -- anrlěI slrážn , rlelrret na byt - rlr:krct rra ženu. Vše je
exponováno v ollorr p leclr: stroje|c jdorrcí dopíedu nell<r no.
zpátek, llyuěsit ptapory, stáIlnout prapory' umět včas piryít,
umět včas odejít, putuje lnezi rubetn a lícem' Je tu další po.
zoruhodná věc: Flolubovi jile vždy o lronkrétní pojmenor'ání,
o pňesny obraz, kterj' nepňipouští rťlzn ' r'yklad. Projevrrje sc
to i v lexiktí|pi {'star.bě veršú: v citované básni se poitnentl.
r':ivají protilclady a je piitom užito vždy stejnf'clr vazeb: vy.
věsit pr.apory, stáhnout p apory' dekret na byto delrret na žcnu,
urnčt vr:as pňijít' unrět včas odejít.

Nejen jeclnotlivá pojmenování, jednotlivé verše lr1í.vají rr IIo.
]rrba navzáiem kontrastní, Holrrlr ."taví kompozici celich básní
rrir |<onfrorrtaci tiinú, postojri, poznání, Tňeba báseii l(oÍení |<on"
frontuje dva por:ity - vťrni domova a clrut' dálek. PŤcsny'm po.
jInenováním věcí' |<teré jsou zriroiem těclrto pocitri, rlospír.á
k ohsalrrim, které jsou v ťozponr s iejich ustálenfm v1'zrramcrn:
',Boblior'j' list z Bagcládu I pepí ze Zanzibaru, / rnarjánka z Ca"
sablanky' |l A z tollo je vťIně dotnova... A na drulré straně:
,,Domky magickych měst" / C|rj'še na pokraji porrští, / za.
ž]orrtlé / jako ty škatulky na krerlenci. // T" 1. ta márrrir.á
chut' rlálek... Na tolrrto dro|rném piíkladě je zňetelná Ho]ullova
pňelrorlnocovací metrrcla - domov je naplněn clálkotr, rláll<y maií
rrrírrr clomova. Je to pŤístrrp, iímž l{oltr|r monumentalizuje pros.
t6, z,námé a všední a naopalr riiní prostj,rr a pochopitelnym
vzrlálené či nadosobrrí.

Holubťrv ,,tvrtlj' pŤístupoo |re slrutečnosti rrcní taIi strohy, iali
lry se rrroh|o zclát' Vše je u něho sice rtrr]ité. ale svět není srrtr.
|lor definrlr'an!'ch věcí a jerni. TĚebažc je }Iolubova poezie rre.
rrarliční zejnléna v tonr, že ncr'ytr'áňí hásnické obrazy, alc 1lra'
crrje s pňesnf'm - t]asto i terIrrinologicky a poimově pŤesnym -
pojnrenovánírn, tie|laže její zlrratka jde tah rlalelro, že dál ne|zt,
[Io lrrb rrži ie nantístr l  o l rrazu často jediné s lovo, icž má estet ic-
kotr platnost. Myšlení a poznáni jsorr slož|<1, uměIecké tvorby a
ITolrrb trení pozitir'isticky věrlec' ale rnyslící llásník, jehož tlrrr.
lra lrcní pozrrání, alc pozrrtivání, l<tcré ví o lajenrství věcí'

v

Na zlontu JlarlcsritycIr a šr:rlt.sátych Iet sIá}lne prograrnov()st
IrásniLír takzvané stierlní gelrerat:c a narťrstaji orllišnosti jejiclr
inc]ividuá|níc|r reaIizací. Ustávár nasycování poezie pňívalem
zpráv; rrkázalo seo že cíle - posli|rnout dynarrrikrr světa' jcho
rozpornost' a záror.eii nalé'zt integrující síIu - ne|ze rlosáhnout
enumerativnírn otisl<em rnnožství faltt a pÍijetírn obecnj'ch filo-
sofickj'ch schémat. obccné myšlenlrov schéma se ,,nasycením..
skutečnostmi ncstalo ménč: obecnfm, a rozpornfm slrutcčnostem
nepropťr j<-:iIo m1'šlenkor'é sclténra vl as tnosti inte grat:e.

\/yŽívá se proto asrlciativní nretoda s pÍiÍazor'áním básnic. lzls
liyc|r pojnrelrrrvání, jak jsnre ji sledovali ve staršíc|r fázíc|I tvor. l
hy JiŤího Šotoly a Ivana Diviše. Úsilí o integraci r:lovéka a I

světa se dostává do nové etapy. Není to už subjekt, ktcry se

oltrací lr abstralrtnímu světuo aby jej v jednotlivosteclr pojnle-

noval a v tilrrnu k němu zaujal určitÝ,vztah, ale subjekto ktcr!'

si hletlír své místo v žir'otě a jehož prostiŮdnictvírn lryjadňuje

prlezie spoleěenské sorrvisIosti. Jcle tu o konkrétní subjelrt a

|<on|<rétní ..polečenské sorrvislosti (konlrrétnost nespočívá v pňes.

ném užití zpÍáv, a|e v autentičnosti prožitlrú a záznamú), prottl

poezie pňestává oslovovat celÝ' svět' ale ustaluje se v určitém'

stálém Irontextu.
U Miroslava Holuba je to svět poznávání a věrly, svět pťáce

a moťálky' Miroslav Florian našel své rrtísto v ňádrr pŤírocly,

svět Jana Skircela jc sr.ětenr zá|<ladních životníclr hodnot, lirl.
skyclr ctností, "situovany r:lo jihomoravské krajiny. Stejně tak
Ikrel Šiktanc' iehož jmi:no b!'vá často jmenováno jedním de.
cllem s JiÍím Šotolorr pňesto, že indivirluální odlišnosti oborr

|lásníkťr jsou zÍetelné na první po}rled. Šotolova tvorba' ol]rá.

cená k světu, jc pi.íznačná pro první etapu vyvoje jebo gene.

.ace, Šil.tu''covy verše z paclesát!'clr let sice s jejím směro\'áníIn

souviseiío ale jejich ,,naivnío. realismus jim nedovolil stát se

vfraznější hodnotou.
Všimněme si Šiktancor1y tvorby z šedesát!'ch |et, jež je clra.

rakteristická pro zralejší etapu stŤetlní básnické generace. Šik.
tanc opustil rynek světa, vrátil se do své rotlné stÍedočeské ves.
nice blízko Lidic, ne všalr proto, aby se světu vzdálil, ale pro.
to, aby se nrobl opŤít o zárla svych děilťr, aby dal své tvorbě
|ronkrétní tr'áň a obsah lidskj.ch dějin. Šiktancova poezie vypo-
vídá o ',návratuo. poezie k problematice inrlividtrálního osrrdu,
v něnrž nemolrla pominout váleěnj' a poválečnf pĚínos Hrubí-
nťlv a ÉIolanriv. V Šilrtancově Artéslté strrdni stáli uprostĚed
stromrl v zalrrailě porl okrrem dědelr" otec a syn. Ne lidstvo, ži.
vot, ale tňi článl<y jednoho lidskélto osudtr. V ZaÍi|<ávání živlch
jde Ši|<tanc sice l<rajinou sám, ale chlapec nrrr visí r, rrrlrou a
rná jeho oči a starj. mu visí v zádeclr' V Heirrovsk.fch nocícll
(1960) jeho .,syn nrá v očích matčintr patněto... V toto věrlomí
se rrtváŤelo Šilrtancovo vycllodisko, které stoií r.erl|e llrubinova
r'enkovsl<ého svč:ta ,,r1ědr1' rlčtí nryclr i vItulrťroo, v lrěnrž ,,or] na.
rození k snrrt i  ide. . .  l r lína.. .

Šiktancúv návrat k zák]arlním věceln eristence človělra na
tornto svr-ltě, ke |iontinuitě života, zahrrruiící zt.trzení, srnrt a
ztozeni - syna' elěda a r'nuka' je hlerlánírn lrorlnot, jcž jsorr

s ttl ucelit a uslálit lirlsliy osuc.l.

Jsme jako tra i :etčz'  cos i  r láS . t ,čč,, . ' ,  ot ' ' , . . i

rlo krajin 1rrirnitivrrích dějť1' k lrradištím svatosti
a žd'árťrm zatracení... snaď jsou to popelnicová 1roleo



^^lIr1írÍ+rety pocl rlárrri, ..rrarl ry|rrrík Ncr.cltlk, r1'l lrrik [Ilad,
neďěle Smrtelrrá a l(včltrrá . . . A .*nad ierr stary lrorr
za Ťáďem neŤádri, jež provázejí rozpaky a tritrmfy
a katastrofy věcí?

V toruto básní|tově olrrazrr jc možní: virlt:t i závěry, ktcré
učinil ze sr'í: gencrační zl<rršenosti. Dospěl k poznání, žc ,,život
má stále tytéž rysy dobra a zla a slabosti a síly a pravrly a |ži.
Jc jenonr několik konstant, které jsou neměnné, lrteré se lrrají
poňád dokola - jen na jin;fch jevištích. Stále se vracejí, nrění
se jen prostor, souvislosti, atrnosféra, piíběhy, 1ločet osob, ale
stáIe jsou,,' Je to závěr, vyvozeny z něI<olilreré proměny dolry
a z poznání stálosti lirlské|ro osudtr. stačilo si uvědonrit svět,
llo něhož básnílt tlospíval, ir máme pÍed selrorr osrrd: ,,Troubil
lloňí a bučela noc, nrěsíc se smekal po prasečí lrrr'i. Užuž isme
plalrali. Ále hadir:e rloustly po vodě a črr}ry, spálenéo sc tet()lily
v kole, lrylo to veselé. . . a oheii nebyl náš ' . . talr jsmc si pňáli
ještt'l větší světlo . . . I)neska nás hurlí vlastní declr.-.

Znovu si pronrítl, co ltdysi vidě|, ur'ěrlornil si ,,I(rrrh |rrvc /
I svírá | nevyrvem se z něho...

Vzpomněl si na lrryo které si kdysi ltrál, a zjistil' i lrdyž sc
6těží upamatoval na ,.jejiclr polozapomenrrt! princip.., jak ,,."e
tyto hry podobají našemu životu, našim hránr dospělÝch. V|ast.
ně isme si už kdysi hráIi na to, co je dneska skrrtečno.qt...

C)všem skutečnost básně neni talr iednoznat:ná jako clrara|rtc.
ristika, tÍebaže ji Íekl sám básnílc. Všinrnčnre si Zaňílráváni rIrl.
spěIostio básně, v níž je znarlné napětí mezi svohorlnyrn světem
rlětské fantazie s dospčlou sliutečností. Čtyii části básně jsorr
čtyňi hry: na ptáky' na zvony' na štěstí, na zaiíce. Z prvních tňí
už neumíme nic. ,'I(rom toho naĚíkání narl nralostí lrlecío.,
,,Krom toho lložekání nad prázclnotorr cIrráIrrri.., ,'I(rom tolro
hoÍekání narl lakonlstvím nebesoo. Jcnonr .,[Iry na zajíce / hr:a.
jenle jak clŤív. / I(rorn tolro r.stávání a nlar|<yrovanjch pátlúoo.

Pňirozeně je to záměrná stylizace ve v!'běrrr i hodnocení, ie.
jíž smysl  je v m1'šlencc determinace člověka i  v jeho por lÍíze.
nosti solrě sanrémrr, strrpiior'itě vyvozované a na čtyÍilrrát for-
mrr loval té: , ,Nelrot '  r rení r lospělost i .  /  Je jenonr por lŤízerrost
čas| l  . . '  zenl i ' , ,  smrt i . . .  r : int im.. .  Jc tr t  t leterr l r inaee živoul .
je tu vša|c stá lc ieště akt iv i ta č|ověka, a ta lná p.n Ši lotancoua
lrrdinrr rozhotlující rryznanr, tňelraže nenrá iluze. že lry nrěla
jinj, vyznam než pro tvorlrrr jclro clraraktertt. Tíebažc vi, že
..Nezvěstní si na írtěl<u pišctlr veršeln tlyclravičnym I tozkazy
k zatčení... Jc tu vědorní, že ,,nerrí na vy|rranorr, I zietč:zeni rrrá,
svťrj pohyb, vystát mrižeme jen / pĚedr:asnj' |rro|l, clo kterého
buclorr chodit clrr:írt / všectrny něnrliyně sr.ěta, co natruc pÍc.
ž i j ou .  .  . . .

I(ontinuita, kter.é jsrne si vširrrli v jtljím nejJrrostšírrr pro-
jevrr - v souvis|osti rodu - je nejen vertiká|ní (děcl, syn,
vnulr), ale je i lrorizontální (společcnství, v němž sc lidé na.

r.zájenr pietalrrrjí lanenr)' V pojmu zíetézeni rozlištrje Šiktanc |zds
,,vodoťoYnost ňetězťr a svislost / ňetězťl, první svazuje a drulrá |
l r r .ozí pádem...  Znovu pĚipomíná l rru: l

Vítárne s irzkostí každou vteÍinu, rreboť nelrí jeclillé,

aby rrellyla loučením, mokr;i Íetěz nárn klotrže

v ďlarríclr, clrytírme se uzlťr a stébel a tleštč:,

je to stará školní lrra pi'etahovíní lanem. . .

lrepopustíš' a ze|Í| tě neclrá plavat vzdtrchem. . .

pustíš se' a pÍ.ekoceny, podrazíš všenl v patáclr nohy --

v inen nevinen .  . .

r  i r ren nevincn ,  .  .

Fornra Šiktancor';|ch l.rásní ukazuje na organičnost jelro bá.
snickélro v!'vojc. V dobč, kt|y se sorrstňed'uje na vyjádŤerrí r'zta.
lru člověka a dějin, v tr'agickfclr Heilrovskfch nocích, plnj'ch
Irrrrbosti a násilío píše o,ve1lrou forrtltru.. lyrickoepické básně
o nělrolil'a zpěveclr. osnovou IIeinovslryclt nocí je slrutečná
ilějinná utlálost li<lslré tragédie a vlastnínt obsalrem jsorr osudy
lidí, vyjádňené íadou živfch detailri, rraplněnfc|r vlastní zktrše.
ností z cli'tství a ]<rutou zlrušeností váll<y.

Pět ze sedrrri šestiveršovj'ch strof o zar]átku litliclrého nla.
sakru ná vždy první čtyňi verše ze vzrušenfclr zvo|áni a zlry-
vající dvojverší, v němž je v!'znamov!' vrc}rol sloky, je utvoŤe.
rro z cl věrnéIro zážitlru venkovskélrrl tlč:tstr'í s optikou' posu.
nutorr k líčené tragédi i :

i\ táz
Á rlr'a
l\ lrrulr sc uží
Á šlr'rtí tir:lrorr spící vcs
Á slepj pes se dít:i do tttty
u zulto1lůu tl í.ctěz

Na holena !
Á  v z t yk !
A lrlíče
Á nratriky a monstranci
A po zdtrail ch t I e bečí
katnenouuti lrcr nci

Terezko
Árrntl
I)avlo Zrlci"rho
Jul ie Rozo L i t lmi lo

Á u lttedencíclt'
se tíesou skletlky

z kterlclt se, nikdy nepilo

A, ráz
A  dva
,t pažby v oltně
Á zotvírané alrnary
Á starj, |aráí bč:ží pad
běží a pnd u, |ary

Štěpáne
I(arle
A po nl;ou se ze orat koulí
su teční bíIé košile

Jaroslave
Vojtěchu Jerre Cyr.ile

Všinrněme si, jak se v posledníclr dvorr strofticlr vztalr obou
částí rnt:rlí. Prrrtí r:ást je ttr založr:rla na srttyslovyclr tlater:lr,



,*lvy\'olanÝ'ch posunutou vzporninkou' a rlruhá je krutě reálná.
Rybízová št'áva r' plírrlrách má ještě sice povalru obrazu tlčtství,
ale nrá rrž nalélravost krvc; tlva plné srrtly benzínu je věcn;f
po1l is  s i tu i l r - .e,  or l l išny svou r 'y j inrcčností.  Ši| ' tanc také toto dvoj.
verší ja l<r l  jediné odděluje oc l  str t l fy.

1cm' l kile Óyla Snrrt ta nejbčlejší loutka.. - ,,hledal jsem

v nrěstě N terr r]arodějnf dvrir, l kile rnéLi jsmc poclrodovat

v i.adě.. - ,,h'lerlal jsern v biskupství ten čarodějnf c|trám, kde

r'č:ňili jsnre ve spasení Svčtaoo - ,,l edal jsetn po kapsách jab.

lít]lia z Těšína, co zbyla nátn ze snítlaní v tr.ávě... Páty verš

Á mulé dětí ciuilťt zrrí vc drulré variaci l pclké ilěti cixil ,
r, další l'ariaci A staré ilěti ciuilŮ a v poslední variaci A piíští

d,ěti ciuilú')
TVar' kteťy dává Ši|<tanc svytn veršrirn, neIri libor.o|ně zvo.

lenf - cy|rlicl<á forma je vyraz určitélro pojetí látl<y. Už z Hei.

novskyc|r nocí jsme citor.ali trojverší ,,I(ruh krve / Svírá / Nevy-

r\.ellt se z nělro.. - nyní citujeme znovu s clúrazem na slovo lrrulr'

S l'ětlonrírrr urr]itÓho zjednodrršení lly bylo možrré upozornit
rra to, jak vyvoji a návrat rrr olrsahú orlpovírlá i vlvoj a ná.
vraty forern. Ve veršich Šotolovyclr a Divišov1|th, jcž byly na.

1iirrčrty Innožstvirn slrutečností volně k sollě pŤiŤazovartj-clr, jsnre

si mollli všínrat využití asociatiltí metody' d<rkonce i lrrettrdy
pi,rsrra. Šiktancovo pojctí světa je odlišné - dťrraz na lronti.
rrrritu d|:jťr, na trvání v opakor'ání si znovu vyvolal v život for.
ntu variace, o které jsrne měli pĚíležitost rrr|uvit u tlíla JiŤílro
I(tlláňe. V pozrnčrrěné podobě ." v Šil.tu'...uuě tvcrr|rě zntrvu rrlr"
jelrrje rllrst tlětlittví Skrrpiny 42.

V I

Jestliže jsrrre pi.i l.yliIadu llísniclrÓ tr'orlly sti.ední generat:e
tlosutl sIller]iir'alj dobor'ě 1li.íznarirré rysy' |iteré tvrirce nirvzájcrrt
spojuji, a vlastnosti, kter1!rni se otl sebe lišío a zjišt'o.r'ali jsme

1rostupIrě u iady uvírděnj'ch básníkrl, jalr narústají irrdividrrální
orllišrrosti, pal< rr MlrosloÚa llloriana musíme tlrrjít k závétu, ž'e
jcho lyriclij' typ je naprosto odlišnj'. Jsnre si pňitom věrlorni, že
ta část Irlorianova díla, v níž se vyrrrarril ze závislosti na vzo.
rtlclr, sottvisí zprvu s 1liili lorrenr k poetice lid<rvé písně a tÓInčň
zárover"r s genorační or.ienlací nu jevy všerlrrílro života. V tč'c|rto
sl.rírlráclr IBlízlt lrlas (l955), otevi.eIrj' tlrirrr (1957), Z1rvrat'
1957)] postupIrě pňevažuje pojmenovívání vnějšíclr znakú piet|.
nrětného světa (,,Ťetízl<ov1f kolotoč sc r<rzvil po se<lrné toItoto
večera a jclro liaždf plátelr n/r jinotr barvu, / je to Ircjlrezrlí
livětirra v Llo1rě Irlěsta, |itcré se vrací z pouti lre své práci. . ...)'
ale ne v oní: draIrratické pr-rdollě jalio u Šotoly - !'Iorianor'a
poezie ntlrlot'írá stál!'rn tázárrítrt, rrerrvádí <rtázliami věci v po.
cIrybrrost, lre1tňevr.ir<:i jejiclr snrysl, nevyostÍuje vztahy, ale nu.
opa|< je harnrorrizrrje, uvádí v ňád, clrce vč:ci 1rojrrrcnovat a na
tltázlry clává odpovčld'.

Svět civilizace, ltter!' vstou1ril <lo jelro poczie, všalr priuka.
zuje Ir prtlbleInatice spo|ečenslir!, v ní všali není pi-irozené v!'.
cIrodisI'o Iiloriarror'a bírsnicliť:ho typu. Negativrrě o torrr sr,ědčí
Zárrat ' ,  l r r lc  r|rarrra sr 'č'ta je vyját l i . r lnrr  a l r lgor i r ' |cy a pr l t t t t rcí tIt ' -

q ^ 1

,1 slepice
A h.usy
Letí
u nedoletí na uěteu
A rybízorá štáva v p línkác lr
Čisrounká jalio litlská krev

Je čer,oett"

17uězdy
X'kilo hodin
Á nekouÍí se z kotnhďt
A lra náves se skutálel1
r,lr.u plrré sutly benzírrrt

Po [Íeinovskfc]r nocích (podobně jo lr<rnrponována i rlalší

,,lristoric|iá.. sk]adba Patetickí1 miúí Šiktanc k litlslj'n lirrrrstarr.
tám - v Artéslté stutlni a zejména v Zaňíkávání živfclr.
Opoušti |ronkrétní pi.íbě|r a vytvái.í básně, jejiclrž sli.latlebrré
prv|ry - cykličnost, rlávratnost nlotivri, pr.olínárrí časovyclr ro.
vin - opět souvisí s pojetínr životnílro rytlnu a s opakrrl'írríltr
jeho základníclr obsalrťr.

I(ontinuita života - nrytus rrrinulÚlro a piílornnélr<l prolntrt
bez pňeclrodti s trvalyrrr pocitem pĚítomnosti ve Stálc se rr1ralru.
jících dějích - litlsliír bytost, jež v sollě nese své dějiny, pÍi.
rotlu i své prostňedí' tu stoji rra cylrliclrérrr slrlatlebnéIrr princi.
pu. Sbírlra Zaíikávání živj't:h je komponovany cylrlus tŤinácti
básní se společnynl tématetll rekapitrrlace |iclskéIro osurlu. Ztní.
rrili jsme se u ZaŤíkávání rlospělosti o využití prirrcipu dětskyclr
lrero jejich obr.adnélro <lpa|<olání írlronťr, ltteré se u Ši|itarrc"
(nejde tu or.šenr o írkony, ale o obsahy) vžcly v tlalšínr ,,kole..
vyzrranrově posunuje a korrfrontuje se zkušurrostí. V zálrladu
básní jde o rizkou pňíbuznost s kruttostí lidovj'r:h mystérií, alc
tvi'irně se obňadnost her projovuje u Silttan"e v principu va.
riací, které jsou v rrizrré rrríňe obsažerry ve všeclr |rásníclr Zrr.
ňílrávání živ clr - bud' jalio čtyi.ikťirt se opalrující stejné liorrr-

1loz'ični a veršor-é sclrérna, v něrrrž se ve čtyí.eclr aIralogiích ob.
jevuje jcdno térrra vždy znovrr obohuccrré, nello v ()pakovanych
motivech' v jejic|rž obrrrěnáclr jsorr s|rryty vfzrrantové posuny.
(Tňeba v Zai'í|távíurí nružri je votlní formrrle ',A byly doby'
k 1lláči bez potl<rby. / A byly děje, lc p|áči bez naděje. / A zirrra
z děr. lA zinra z lě,t. ll Á lnužťr / bylo nrálo... Zárover.l f<lr.
rnu]í závčrct:nou, lrdyž se znrt":nil nrinrrly čas v Iltttloucí: A Ď.l.
rJou tloby, A budou' děje Á nružri bude ná|o.)

Básně, |<ornptrnované jalro čtyňi variace, opakuji pňesrrě r,cr-
š<lvé sclrénra a do nčho vstupují colé verše podollné|ro znč'ní,
ale s rťlznyrn obsahern. (I)rvni vorš ,,ZouÍaLy všínr, co je ještt!
naz vántl štčstíln.. se opalrtlje jako pr'vní verš všeclr čtyi. variací,
nrční se v rrč:nr jeclirré sl<lvo, jež je nositelem vfznamu: štěstí
je postupnč nalrrazerro ňát|enr, srnyslern a pravrlou. Drulrf' verš
lr1 la l t rr je rrrr l t i r '  | r l r : t|áIrí: , , I i ledal  jse l tr  1ro šlto lác l r  lLr  čurot|ějrr tr t t

l



'*llrov ch relrvizit. Závrat znamenula největší Florianovo vychÝlení
z osobní lyriclié noty ke generační poetice. V dalším Florianově
vyvoji sc ustaluje jeho lyricl<!, typus, opouští ,,velkou formu..
s její extror'crtností a extenzitou, do níž se na čas uclrjlil a jež
rrru nepňiléháo a vrací se k prosttio zlruštěné lyrické vypovědi
intenzívrrí a soustŤeclěnéo ke zdrojúm, jež našel v lidové písni.

Už je tu l]odzinr' slnutrlé psa[í'
tlrles rírno jsenr je zdl'ilrl se sclrodťl'
a kudy chodím, čtu si }lez pŤestárrí
deště, to rtlzeclrr.ělé písmo rozclrodťr'

Jezírko v par.ku' začerrrirlé ktnerry,
zcd' chlaďně strmějící do vyše -
vše popsáno je rukopiscm žerry'
co mi už rrepíše.

Je tu zrlánlivé zílženi, je to všali zÍržení jen nrotiviclié. [..lo.
rian se soustňeďuje k jetlinérnu nosnénru rrrotir,u a lro]enr nělro
rozehrává lyrickou situaci, v níž spllvají jcvy pŤírody a skuteč.
nosti života, jedny osmyslujíce dtuhé. Floriarr zlidštil pĚírodu,
zbavil ji drsnosti a chaosu, vtislrl jí věčně se opakující ňád a
postavil do ní člověka jako její pňirozen<ru součást. Souvislost
lidského a piírodnílro má palt svrij odraz v t<rm, že v básníclr
neklade jedno leílle clruhélro či jedno proÍl rlruhérnrr, ale že
]idské s pňírodním se prolíná.

Jak pi'ísrry. básrrík
korekturu
si listopad rlte krajinu
a bez rnilosti vyškrtávi
tŤpyt listí, lrejna stěhovavi',r,
a poneclrilvá tmavé větvc,
co vytrvají
pÍcs zimu.

I(olik je zrraček
po obloze
a kolik na okrajích cest!
I ve mně je jak po vymicrlí'
když clioulré cleštč chladrrě plení
lelrounké snění, sladké zďáni,
co nevytrvá
pi'es bolest.

l '|t'nuly pňeclrod pňirotly v lidskou věc a věci zpátky v pr'.irodu
je nejzÍetelněji zkratkou vyjádi.en v těclrto verších: o,... . IJmo.
ltlusitná / lrnížka se zpětně nrt]nila v strom' / ten zlcltka se
rlrrtkl druhélro: Ies / zahučel torrrně a vznešeně . . ...

V tÍístrofé básni To nic je zajímavá gradace obsa}ru: první

strofa je živé pojmenování t]asného jara o,IJž duben _ a jat.o

bujricnr3 / a lrloupé jako štč:ně, / musíš nru čumá|r pĚistrčit / rlo

zr.leně.., drrrlrír slolra je reflexe, rlo Iríž írstí pŤírodní obraz a

vypadá jalio rrroráIka básně ,,Co je na světě nej|rezěí, / odjalr.
živa si vedlo nešikovně; l zná to, kdo chotli revírem / a po
|rnilrovně... Lirlskj' smysl a vlastní pointa básně jsou skryty pi.e.
Itvapivě až vc s|oce tňetí ,,TiclrÝ' zpi,v ženám pod jazylrenr
spi / po léta tňeba. / To nic, / však on se rozlrtrlí:bá...

Už z nělrolika citovarr!'clr veršri je zÍejmá Floriantlva sclrop.
nost Úrsporlré].ro pojmenovárri - nespočívá v lrásrlikové gestu,
jimž vnucuje jevu či věci vyznarno nybrž v tom' že odlrrlvá
v|astnosti tolro, co zobruzuje, že nachází vnitĚní snrysl věcí ěi
jevri a ,'doňikává.. ho. Nernusí složitě lronrponovat paralely pŤí.
t.odníclr dějri se svj'rni lrritňními stavy' které clrce sdělit, Flo-
rianňv člověk žije v ňádu pňírody a věcí a tvoÍí s ninli harnro.
r|ickou jetlnotu. Proto jsou pieclrody ve Florianov!'clr básníclr
luk plynulé a pňirozené.

Slovo lrarlrronie rná v lrudbě povalru ternínun v pojednáních
tl literatuÍe Se tohoto slova uživá v poněliud jinémn volnějšínr
vyznamu. I(dyž se však zmiĚujeme o harnronii u Floriana, jsme

v pokušení užívat toto slovo jako lrudební pojenr, vyjadňující
rrspoňádání rlrotivti, princip skladby. IIude}xrost Florianova v!'.
t.uzu spočívá jednak ve zvukové vystavbě jelro verše, ať už pĚi.
trltn jde o verš pravidelnj. s plnj'mi rj'my, či lrez r!'mri nebo
(} verš rrretricky nepravidelnj': ,,[Iluboko v tv!'clr očíclr se lrorr.
lrtlu / vÝ'stražné bilje; / od niclr dál, tam dál / už nejsi nro.
jc' // od nich dál, tarrr tlál / nenráš trž rrroje jrnéno / a |iaždé
rrrtlje vo|iirrí / je polr|ccn<r.., jerlnali vt: vfstavllč básrrě, r'e sltlt|rt
Inotivri, r' rnetafoi'e.

Osmrráct ptrd rrulou
A ona pospíchá
v je}rlovfclr stÍevíčkáclr
a v šátku nrotylímo
promoellalá
jako modrásek.

Larnentují
poclup ávaj ící r'álenky
a kožich s berarricí
se směje.

i'*



250 A já si Ťikám,
lrolka rrezrránrí,
ty Liázne,
ty malá rnučednice,
bez tebe bych už ani rrevědčl
v tomlrle lrulrriavénr clrli.
že clvč: rtrce jsorr rrílrttč,

že prorrtek trpčlivf
najeclnou

.vy lmclnre vztek le -

|}r.obn! o|lrázek ..átn vtrle čtenáňe, alry lro r]etl rrčirna hurleb.
níka, je l to 1tod<l l la vrru lr t i  s let l  zrrt l iovyr ' l r  p i 'e i ls tav.

V I I

Jan Skícel se od svrj prvrrí lilrihy polrybuje v básniolrérn svě.
tt:, lrtery si vytvoŤil a kterj' je určen jelro osudem. Lze na něm
ulrázato ž0 pŤedstava o básrrickérn vj'voji, litery jde ccstou od.

někud nčl|<am, z místa na rnísto, není ta nejpŤesnější.
5kácelova poezie se vyvíjí uvniti sr'ého vlastníhrr organis.

l|lll - na rozdíl od básrrictví, jež se utváňí každodennírtr nava.

Z()\'ánírtr rrovyc|r vztalrri s prchající slrutečností. I čas je Slcáce.

]ovi veličina netryskající' stá]á, a nepodněcuje básníka lr ntr

trstálénu pi.emísťování, I< stálérnu lrorizrrntálnímu r<lzšiŤování

|rranic jclro tvorbyo zato však je rr nělro o to patrnější pohylr

l'er.tiliÍlni: shora dolri. (ooTalt proč llyclr kazil ver.š' Je vyká.

<:r:lr . / Snad ještč: dobÝ't z hlíny paňezy. / Vykopat telllné rilr().

Irroi'adí jarrr..o)

Sled<lvali jsrne v sorrčasné poezii - zjetlnodtršeně ňcčeno -

vlvoj od vypovčt|i v itlecrl<lgiclrénr smyslu progr.arrr<lvé fl ve vzta.
lru |re slirrtečnosti extenzí\.ní (Šotola, Diviš, 1Iolub) k vytváí.ení
intonzívrrě vyjár-lŤeného in.]ividtraliz<lvanélro básrriclrélro svč.tu
(Ilolub, Šil.tanco }'loriarr). Na Slrácelov ch čtyňech sbírkácho vy.

rlanj'clr v rozpětí posledníclr deseti let, mr"rženre ukázat na

arrttlnolrtrrí básniclré díl<r' jelrož profil byl dtin už první lrníž.

kou a které se vyvíjí dál ve svfclr lrranicíclr. Vyvíjí se inta.

rrentně, nilroliv l'šak rrrirrto hranice české poezie. Net:hceme po.

tlrolrně popisovat vztalty, jež ponrálrají urěit Slrácelťrv básnickf
typ - o<l I\[áclry, s nínrž nrá společnou nejerrorn noc, labrrt'o lu.

nu a r ži, pĚes Tomanovu ctrdnou mírlomluvnost a tvarovou

|ttrncíznost, také orli.íkírvír o,verše pornaluo pracně, aby vydržely.i
aŽ k MikulášlEovi -o clrcenre si všinrnotrt vztalrú k I)oezii, o n|,l

je v této ltapitolo i.eč.
I'ňi povrchnírtt čtilrrí |r1,c1'.,,-,, nroIrli cIrárpat Skácelovy básně

ja l to sa l t t t rzna|ry,  l i lerí. l ly  r tr trI tIr 'st iít  st tarI j( ' r|()rt l  vt)( l l t  \ .er .sI l

r-.t^.i.nrrr'í.clr. protože jirré pi.ibuzenství se tu nenabízí. Není

l.ii"". a"*r" tak. Skí.,elova slrírka l(<rlik pŤíležitostí nlá rťrže

). iu i i r  'osr" ve stejnénr roce jako Šotol f iv Svět náš vr:zdejší a

]. , ,* 
' ' . . , j  

Holtrbtrr .ou I)errní s lužlrou. Toto l ronsta lování ncl tr i r

,.")""n., l.zttth rtrezi Slr celem a Šotrrlotr, rrylrrž jenorn upozoť.

''l, ;.. ska"ul svou 1lrvotinou vstupuje do období, kdy sc za.

n '" . i  l . ' . i . " .  c l raraktcr Lásnic l ré geneťace par lesátych let ,  jcž se

,i"J"o"u;" ve spolet:ném vychodisliu soustŤeděnínr na jevy

'l".r-r'' života a |rotlnoty prostého lidství. SeIn p-atĚí Ilolulrova

ii"""i 'r"zr," stejně jako prvotina Skácel<lva.. I(dylrychonr na

.,r.""uil. odhlédli od irrdividuálního piínosu básnílrri, stáli lly

.'"Ji" ."r," Šotolovi aslaltéŤi, Tlolu|rovi ulrlíÍi a nátlcníci vč:tlyo

Sl</rct lor . i  betonáňi  a dčlníci ,  ot loulra iící rez.

Vztalr k ollyčejnénru člověku, lr nekašírované slrrrtečnosti je

u ranillro Slrár:elrr v1'játlien také pÍ.ino, lénlatcrn, vyslovcníitr

I)rograllrrr' ač už i ztle je rrbsažen ve v!-stavbě pňer'lstar.ovanélro

,'lro, u obraztrosti. Skácelova první sbír-lra obsalruje i 1lro.

g.u,,i - teily rrč:co, co bylo clrarakteristické pro poezii v o|ldo.

i,i, lay si proti clolrové abstraktní rrorně rrjasiiovala svrij lid.

sky obsalr. Stizí na slrutečnost proti unr:ní: o,A Iíbí se rrri,

,l""í. p.očo / ta kresba |< stromrinr pŤišpendlenri, l i to, že

u ní není cena, / je r.e vzduclru a rrentá rárrru... Na dě|ní|<y

r.olá ..Vcrnte rnne, clrlapci, s sebou do party, / tolrle je r-:istá

1lráce pro básnília... ()tyĚi veršc popisu jeho svčtnicc stačí vyr'o.

iat  pĚeclstavu je l ro svčta: , ,Sr 'ětrr ice nrě la žebro: Irrrědyo rt lzprr .

l.o.,y t.á,''. / Suk jal.o pav<ruček a š|<víra. / Svítíva]o se pctrole.

1e,,.. i od trlrna vetl] vyšlapanj' clrodník k lrodináln... A lrned

potonr pňedstava rlotrrtt, v něnrž by c)rtěl žit - jde sice o tlútn,

o ltrujinu, nilirlli o syrrlllol, a]e i talr |ze z této ,.1rrograltttlvé..
l iásrrě vvčíst víc o bísníl iovč: vzta l t t t  k živottr  a k 1rucz i i .

i"'

l]Iizoučiio rrrrjlro clrrrrru
taková by stála lrospoda:
Pro}loha, j<lrr rre tnir]()valrá'
zato však se stoly'
na kterych sl)očirruly rltct)

tolika urraverrí-clr litlí,
že vylrlaclily cleskrr,
jak l ly to žírclny hol l lík rretlokírzal.

\I té lrospoclě by nikt lo t leslnčrl kíZat

o t()nr, co hletlal a co Ilerl l t lezl,

1iodkťrvce ztraeené,
promlčenérn steskrt,
o tolD, jak tč'Žko slavíka je lapit,
jal i  žir 'ot '  utíki i  a kol ik . it lštč: t|rrí . . .



"rl V mé hospodě mlčeli by chlapi,
kteií se nalr]as m]uvit nebáli.

Necltccme zriúrazriovat programovost jako jeden z určujícír:Ir
rysrl Skácelor'y poezie, nebyla by to pravda, shledáváme jenorrr
její sorrvislosti s dobou a s literaturou. Je těch rysri víc než jen
lrurnanistick!' program' jsou to souvislosti vymezené negativnč::
rozclrod s asociativní poetilrouo s lyrikou bez lrňehri, jejíž po.
ruocí část poezie tehdy uskutečĚovala sv j prograrrr. ostatrrč,,
není to jen negativni vymezení souvislostío pťotože rozclrod
s asociativní poetikou obsahuje i ,,bírsniclrá škola.. tzv. poezie
všední|ro rlne, dokonce rozchod tak radikální, že sahá až na
ltrarrice básnictví. Uslirrtečnila jej tvorba Miroslava IIoluba.
[J dvorr básníkrl je básniclré pojmenování absrrlutizrrváno, Holult
stojí na krajním p6lu pĚímélro pojmerrování v básni, jež má
společné znalry 5 vÝstavbou definiceo Skácel je na opačnénr
pÓlu, kterj' piedstavuje nepňíméo obrazné pojmenování. olra
básníci snrěi.ují ve svén ,,žántaoo k maxinrálně zhuštěrré a pÍesné
vj.pověrli, proto nrají jejich básně tak často gnÓmickj'clraralrter.
Pi.ílluznost obrazu s defiIricí piivedla Holuba ke gn mě diív,
Skácel lr ní sntěÍoval déle stálj'nr zlrušťovánínr obrazu a o1rroš.
t'rrváním vj'razu.

Další zjištění už z pŤedchozílro pňirozcně rryplfvá: llolul.ra
ani Slráce|a nelze pŤevyprávět. Holuba p.oto, že se vyjarlŤuje
stručně, pŤesně a jednoznačně, ,,návod.. ke čtení je trbsažen
v-.básni a každá interpretace ji zbavuje pňesrrosti a jasnosti.
obsah Skácelowj.olr básní nelze časttl r'yjádňit jinalr, než jak jsou
vyjádňen.y' Jejich svélrytnf znakov cltaralrtt:r zpťrsobuje, že jsou
nepňevoditelné.

l(yvadla zavěšerrá nirr|() \'ítr.
l)išt'aly bez ďeclru.
A trávy stranou času.

Stnrívání vylrloubená v karnerri.
Nikdo ti v dlani vodu nepoďá.
Zěenla|a po zvonech a nesmíš.

Báseií se jnrenuje l(rajina s kyvadly, název je vyvozen z první.
lro obrazu; tvoŤí ji dvě strofy po tňech verších. Ýeršové člcněrrí
se kryje s větnorr stavbou _- každf verš obsahuje větu. Nejsou
tu pňesahy, jcdnotlivé vcrše mají samostatny charalrter. jsou
<rsanrostatněné i vfznarnově. Souvisejí sice sprrlu, a|e souvislosti
vyššího ňádu, jež je teptve v celistvém vyjád ení ,,lrritŤního
obsalru.. lrrajiny. Yyznamová vfstavba básrrě je za|ožena na pňi.
Íazováni lryznanrově samostatnych obrazri. Toto pňiŤazování
však nemri  povalrt t  asociat ivníc lr  pÍcr lstav, které jsou s ledetno

vypIj'r'ají jrlrlnir z tlrrrlré - lráscr"r.jrl rravté|lána iatrrl šr"rírra lio. Izss
rálťr - ir všecky jsou projekcí tvrirčíbo subjektrr. I

Skácelova lrompozice záměrně ohraničujc vj'znarny, nerlává |

jim splynorrt, vylučuje proto z básně mezičlánky, literé by rrka.

zovaly na r'rritňní spojitost jednotlivj'clr pÍedstav, a odstraiiuje

všechnoo co by vnějším zprisobem - tĚeba syntalrticky - spo.

iovalo. Tato nespojitost, osamostatl'rování rrfznam , z nichž je

|romponována báseř, vytr'áÍí mezi v!'znamy volnf prostor,

r. němž sarny mohou plně vyznít. Tento volnj' prostor dává na.

ievo, že tu není vyslor'eno vše, že jedním z nejdriležitějšíclr

r.fznanrťr, které báseř obsahtrje, je tajemství.
I(rajina s kyvadly je šest veršú, vět' obrazú navzájern nespo.

ienÝ'eh, které jeden po druhém znor,rr rryjadÍují pÍedstavrr kra.
iinyo pĚedstavrr smyslor'ě naléhavou a konkrétní, alc rezignuií.
r:í na kresbu jevor'é podoby lrrajiny, jejíž ,,obsah.. chce básník
zachytit. Je tu vyjádÍena svébytná poetická skutečnost - pro.
tože Slrácel slrutečnost rrezllásr'rtrje' ale vytváňí vyznamy, nelzo
se pňi vflrladu opňít o to' co je zobrazováno, a poukázat na
vztah sktrtcčnosti a obrazrr. Proto pŤerl námi stojí slirrtcčnost
r.zpírající se vj'Ir|adu.

Verlle I(rajiny s kyvarlly uved'rne l.eštč ll:íseř Prrezie' vytr'o.
i.enrru na stejnénr principrr (tňiveršová báscř ukaztrie ieště |< .jed-
né Skácelor'ě vlastnosti: píše básně t]ím dál kratší), ale s jinj'mi
vyznamy: nevyjadÍtrjí pŤedstavtr, náladrr, nj'}rrž reflexi, jež ncsc
v závčru poslání.

Za tolik hanby plakat nedovedu.
Tlrrčení na vyra ie s]ovo.
Tak špatná pravda a tak krásrrír Íeč.

Vecllc toho, že básoii pro|cazuje sclropnost zruíněné rtrctoily lrést
rúzné vyznan1', vrací nás k cl-rarukterrr Skácelova básnického
světa. Znovrr se trr ol)ievuje vztah skutečnost - umění' ale
v obrácené poclobtš, než jak byl vyiádÍen v prvotině obrazem
kresby bez rámrr - krásná slova, zalranbující pravda. A zatímco
se v prlrrrí knize vyznával z obclivu ke skrttečnosti' nyní ho tíží,
že tajemství .slrutečnosti 1.g n61'yslor'itelné' .,Nil<ily se neclostanrr
tant, / lram pŤesahuie v červelrcové noci stromoo a se skepsí tlo-
dává: o'Tak proč b5'ch kazil verš...

Na počátkrr jsme se sice zmínili. žc ."c ltranice Skácelova
světa nem :ní, že je určen básrrílrovynr osuclern, a sledovali
isnre, jal< se prorněřuie jeho tvár.ná pot|oba (zcela mizí pňímé
vy'járlÍenío vÝraz se stále oprošt'rrje a snrěňuje ke gn mickénrr
vcl.ši), nyní však musíme clodat, že rrvrritĚ tohoto světa isorr pa.
trné vfznamor'é posuny. Svět ie stále pňirozcnf', stojí poňátl na
zá|<latJníclr lroclnotácll, trvajícír:lr a nepronrěnnyclr, alc mezi nilni
sílí ty, l<teré mají blízko k p6lu bolesti. Narústá bolest a pocit
tíhyo rizkosti a srnrrt|ru' a|c Skácelťrv svr]t zťrstár'á i potonr ee.
listw!', bolest lro nerozctne, slzy neroznráčí - obojí jc pÍirozcné,

L



,tnl rrhojí patrí | '  žir ' r r l r r .  Skáce| jc r l r l | io l l r : ,c pr i r . r|á l .á:  , . ( l | rc i  jenom,

aby bolest / opravtlu |rolela a s|za byla s|za... Li<lrrvá morállia

1rolrádek -  co se sta lo '  nemrižc sr l  odestát  . -  ie bolestná,  p; ig.
ná a spravet l l i r .á: , ,Á nepÍi jde. l i  t rest l rnet l  r 'zápět i ,  /  musíš s i
r.irrrr oclžít životem. / Á nikdo nerldt]iní t:in...

Neírrravrrč l)o cely den srrěži

.iako lly clrrrligírrri rrllili

lahvemi od piva

rla nelresích Jabu[',
a srnutné peÍí dolťr paclal() '

'IoIik se hoiírrr t, ic lra r lo lrčnro|,y,

tc tíhy na stromcclr a r 'čělrosl, i ,
(]o v l i t lech pĚestala.
A nestyclím se ani Za rrelret

za sl'oji írzkost, bože, ty to viš.

Padá to l l i l  l l}I le t iše, l leze slor 'a,

.iak marrlír lítost'

aspoii té jsnre sclroprri,
a na laskavé slor'o čekáme,
zatímeo vetrku' za okrrern to 1raďá.
Á poÍácl tlál a hťri..

Tato báseIi ( imcrruie sc l 'oŤárl) oteríri 'r l l rtslol.a i  picneseně
Skácelovu poslední sbírlru, Smut nlru (1965)'

Z ničelro j iného nelze u Sktícela lépc vyěíst stálÝ,posun
k tragict{''m polohám než srovrráním obrazťr, jak jdou ze sbírky
.lo .bí.l.y. Stačí položit ver]le sebe clvě piedstavy parlajícího
snělru: vtl sbírce Co zby|o z andě]a (1960) ie báseř Ml;fnek na

sníh a v rrí verše: ,,Por1 mosty zinlní ptáci pĚelétají, / voda je

prázdná. / Vysoko nad l-rlavami skňípe / slaměn!' mlf'nek na

sníh... Je to obraz, ktery tiižko pňitéhá I< poetické lronvencr'
zní jatto polrridková l'yprávěni o rrtoperrét-tr nrlynlru, co mlel na

rnoí.skénr rlně sťrl. Ve Srrrutént:e je clocela iirr!' obraz parlajícího
sněhu: jalio by paclalo smutlré peií labrrtě, ubité na nebesích
lalrvenri orl piva. Sotrvislost sc závč:rečnfrn poznánírn: ,.Á poiád

dál a lrfri.., rrení tĚclla rloklárlat a pronrč:na obrazu ir: zjevna.
V tivorlu jslne citovali chlapsltorr pŤedstar'rr venliovs|ré lrospo.

rly, kcle ,'nrlčeli clrlapi, lrter-.í sc rrahlas trrluvit rrelláli*' Í ,,Íe

Srrrrrténcc je znor,a |rospoda, alc ta|<ová, ,,|rtlc občas btlsi byillí..'

v t l l

,Jest| iže jsme s i  všíma]i ,  iak směŤrrje vfpr lvěr l 'bá. .níkír

..stÍedrrí.. generacc orl společorrsltélro rIeterminisrrru (proicvoval

srl fornrulováním vztahťr člověka |r vnějširnu svčtu, |r clějinám,
írsilílrr o poimenování životníclr jevú) k nalézání vlastnílro bás"
nid<ého světa, založeného na inrliviclrráIrrí z|rušenostio bez pŤerl-
běžrrého irlcologickélro či filosofického zacílení, pak poezic

{cllerace' která vystupuje na prahu šerlesátych Iet, zaěíní
v tornto slnyslu svollorlněji. Ve své větširrě se nevyrovnává se
světern, ncbere na sebe narlosobní společens|t pos|ání, vyrovná.
r'ii se s:ttna se seborr, rrtváňejíc ve vztalru ke slrutečnnsti pÍetle.
r 'šín sr 'otr  v lastní existenci .  Dťrs lednost,  s iakorr tr l  t i iní,  není
stejná, ntií značné rozpětí. ,,Mlarlá.. poezie těcl.rtrl Iet je tal<é
nrélrě |ronpaktní' než byla tvorlra pÍcdcházejícíc|r gerreraeí'
I  tato poezie rrrá sv básníky, kteĚí nerez ignoval i  na společon"
sl<ou v1i'-pověrl', clokonce ani na poIerr-riku ne, ani na itleologické
r-j'znamy.

Z ncjvj'razněišírlr llásniekyr:}r talerrtťt, kter6 sc rllrjer'ily Ita
prrčátkrr šerlesátych |et, je Á,ntonín' Brousek. Vnitňní ustr:oiení
'irllro světa, jeho neoslaben! vztah k alrtu/rlní skrrtečnosti (sku"
ltlčností nlínílne pňirozcně i problemati|<rr iclro vIastnílro o'.rrr]tl,
iak]i vstupuje do básně, stejně jako problematilru ,,rrarlosobní..,
rpočívající ve vyjádňení vztabri jedincc ke konkrétní spolcč.
nosti) ho pÍibližtrje k poezii stĚední generacc.

Brouse|r se totiž nepolrybrrje r'e světě, kterf' si svobodně
zr'rr]il rrebo v1'snil. I(rajina jelro poezie je pňesně lokalizována
.]o r]eskélro Betléma, nemá rysy romantick]' stylizované neurěi.
tosti. ]\[á však také claleko k zrlúvěrůuiící patriarclrírlní intcr.
p|ctaei BctIéma. Brouskťrv Betlém má scerrérii nrác|rovské kra.
iiny noci - o,Noc, v níž se rodí básníci, / nevěstí lrvězcla zta.
tYm chvostem. / Psi yyjí za nezvanym hostem / v kratičké, slep6
rrlici.. -, v níž <]lověk se,,už orl rlětství v Írnrěrné klícce btr.lí
llrťtzou... Jelro první patroni .,Tal< vážní a slarnosttrí. Už s|i|o.
ni]i se rrad kolébliy / a hladí, llnětou ieiiclr mětrké lr:bk1,.. a
|iri'saĚ irnénern ViclrÍice ',hnecl rlrrrhj' rlen po pororlu veze ic
l)ňodstavil Frerodu... obraz lidskfch sitrrací ie i rlál rt Brous|ra
sat.liastic|ií.: ,.Netečná zácla.. pňerl rrím' ,.srražir'á prsa.. za nírrl
a ..porl netečnfnr krorržením ostÍížti na clalekém lle|li / zpír'ají
z 1rlna íttroll /šrastní lrraboši..,

Rrottskova poezie se nelrytlcrpává panrf.tctick!'ln vyjádĚenírn
vztalrtr lic světu - rrpozoriiujeme na tento její rys pňedevším
proto, že clrcenre u nělro zdriraznit urěitou pňíbuznost s tvor|lorl
|iĚedcházeiících generaci. Souvisí s tíIn i clramatioká fornra,
v níž Br.orrsek exponlrje srážlry }lásníka s prostňedím a dolrou,
nrilostnou trfzeii a tr'Ýzeii tvorby. I lrrajina je drama (v Netr.
nr:livosti - 1966 - ;. pr.vní scenérií ,'"elen ch loupežnickf'ch
L|ohoirl<ri.. Máclror.a l.raiino Česlrého stiedoh;Íí). Brousek v ní
.'I.em nrl*ledlrie narťrstání života, ale zbalrrie ii l'e své r'ášni
orll'r.vr.at i listí, trávy, tepla, až zlryrle lrolomr.írz o lroIi. Prá lc
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256] pi lk , ,Ka|I| z i |ryIy so '  |<atrr  st l  1 l rr '1r i r r l Iy /  v, iechny t1 '|rIes lryo jež

I páraly nadnltrté |éto, I jež zlatymi dťrtkalrri mrslra|y mecltovorr
l  t rnu?.. .  Yychladla,  zbort i la se |rnízdečka jara na pěšinách par.

lrťr, / dfilky té podzimní lebky, okarinorr teď duje..o

Brousek snrěĚuje vc své poezii od záznamu vizrrálníclr pňerl.
g131,, ngseného ostrou irnaginací, k využití asociaci, vyrústajícíclr

z jazykovyclr zdrojri. Jeho mirrroňádné tvárné jazykové risilí

nemá clraralrter recltrkce básnickf,clr prostňedkri, lrterou se son-

dují nové zdrojc básnictví (nebo se ta!<é jenom zvfrazrirrje a

odlišuje individuální styl). Jde zdánlir'ě tradičnějši cestou' vy.

užití poetilry je u nělro z hlediska olrsalru o,utilitární... Jeho
jazylrová tvoňivost je jenom zdánlir.ě lelrlrá a hravá, hra se

zvrrkovou a lrláskovou podohností slova a s disparátností jejich

vyzrrarnú snrěiuje vžtly k pojmenování'

Pokání na potkání. Bezradlrré krotržerrí káni:
Tolik lrrabošťt a žáclné obilí.
Tolik opia a žáďní opilí.
Slila se mrtvá voda s životr'
Sli la se černá s bílou v šedorr.
Hbitjrn zas stačí ien orlÍíkávání.
B i t ; fm zas -  odÍikání.

Znárne sotlčet - a 11g2n{me činite.|e.
Máme sotrše - a llcznáme ničite]e.
Máme bažiny - a není kďo by bažil.
Zaživálne - a ngni kďo by zažil.

Namísto lrÍížerrí kí.ížení. Místo koí.enťr koÍení.
Místo cítr":ní .* ctění a cíclění.
Místo světlkťr - svr'ltci. Místo goudcťr - sotrdky.
Místo rozÍešení
rozhÍešerrí'

.Ie poďziIn. Zlátrre pivo r.c vyčepeclr.
Točí se! Naráži! Zer.rri s.lyšírrr vyt v če1reclr. . '
Úh.,r ." rlcorá. U Iror se vfávoťá.
Noc.
Na sokleclr místrr moci
rtroč.

Brorrsek lrrar:trjc s vjzrtttnxrr.{nti ptlstttt5' stejrrě znč:jícíclr slrrr'.
Napi.ílrlad lI tvaru slova várži odkrj'vá tňi zcela ncsourodé vj,.
znamy:

ru in*a ze l i l l áÍské káry,  t | rkot  kvedla. iír ' i ,  r rž l r r l :í .  | :sz
Ještě useknout to zelerré - a u'ž nás načisto vriži ! |
Yáži si rrás, váží, váži _ ďokavaď nesváži.

Pňíbuzrré vlastnosti s ta|rto utváienou vypol'ědi rrrá prlczie
Paula Šruta. Upozoriiuje na to už slovo pňelrlás|ry' urrrístělre drl
titulu sbírlry PĚehlásky 1967, jazyková kompozice knížlry a
zňetelně i nělrteré vetšez ,,Z pňísah pak zbudou jen / pňesahy
v závorce.o. Šruto.r,a poezie je elementárnější a také uzavi.enějši.
Postavtnc si vedle sebe Brouskovo naposled citované trojverši
a Šrutovo čtyŤverší l(ampařo Irteré má ponělrud podobnrá téma:
..Silnicí táhne slavnost ňepy. / Sladl<f klih stiíliá od náprav. /
Ve vzduclru, ktery lcpí, / uvízl valník plnj' hlav. ...., a je vidět
zĚeteln1f rozdíl. Šrrrt vyslovuje stav, situaci sc smyslovou nalé.
|ravostí, aniž dává najevo, žc vlastními slovy veršú chce vyjádňit
r'íc než pocit.

Brorrsek a Šrut naznačrrjí nové inspirační zdroie, lttcré hlerlá
současná poezic v jazycc ia|io poeticl<érn rnateriálu. V rivodrr
isme se zmínili rr ,,nové poczi7., (ieiími mluvčími a tvťrrr:i jsou
Iose| Hiršal, Bohumila Griigerouá, Vlailimír Burťla a Ěada dal-
ších), užívající lingvistickélro nrateriálu lre své objektivní ,,ne.
sérnantické híe,,, z níž je vyloučen tvúrčí básnickj' subjekt'
Inspirace jazykem, literj' nrá ve své povaze vnitÍní aktivitu -
jazykem se tvoňí, ale jazylr zárovet'r sám tvoňí -, má ještě
rlruhÍ'p6l' jehož intelektuální základ nemá racionální' ne.sub.
jektivní povahu. Pohybuje sc od racionality až k odkrj'vání ňady
vyznamoqfclr vrstev jazy|(a a odtud k pŤesnějšírnu pojmenování
(Brousek). Nevyužívá v tvorbě jazykové systémy, ale inspiruje
so estetickou lrvalitou jazyka, jež není oddělena ocl w.fznamri,
|rteré nesou slova, ale jež není závislá jenom na vjznamu.

,,Prirnárnínr a dominantním je pro mne sestup k Íeči. Porro.
ňení se do jazyka, r)o hmoty jazyka' jež pulsuje a prolíná, a
s]ova v iist ch clrvílích trrhnou' sestup ve vertikálním směru,
až kamsi k lrrtanrr a za hrtan, tam, kde Ťeč vzniká. Jen odturl.
--i klutání na lačno, pĚiclrází ,,vÝpověď.. pro poezii závazná. . .
Zajímá mě posunrrtí metafory rlo prostoru jazyka, clo pťostoru
slrrva. Slovo salno o sobě by pak pŤijalo její funkci.o. (Miloslax
,I,opinka) 

Toto vyznání nrlarlého básníka lze chápat jako meta.
forické ryjádĚení zrlťrrazněné a osamostatiiované jazykor'é složliy
díla, estetické aktualizace, která největší vahou spočívá vc sv6.
rázné jazykové tvoňivosti. Topinkova vlastní básniclrá tvorba
pracuje často se slov1', jež rnají zašlj' nebo žáilnj' vfznanr mimo
verš (krutiinky, viclrtlrky, hlad;fš, kŤírnavf', stílrlo, osinka, Írtoní),
ale jež mají v básni silnj' emotivrrí Účin.

}Irrízcla pÍi snělrrr
pohÍíchu zkÍelrlá
kÍídla setÍás]a



I(íi l-. r lorrkocíIr sc sr 'rrt.".k r '
|  íská  skc , l , l  i r ry  k lo r rh t i
až praští

I(nrr:, inky trrrorr
r:lrrrr1rké
st:lrorrlcny za Íasy

I(ytlle klrrzr:tl 1rÍtltltlrr
vc sklí1rcíc[r r 'ošti lr
číhají krtčí t|amičky
Málem mi povŤíslcm
myší horl irra
r 'ynrt ltr la oči

T(orrr lt: l  s<rlru nrlan i i
s prarrrínky rolrr lží
olroŤí v dlarr i

Viclrorky l lel lcr: lr lrrt:hé
užrlž t i rank.r
krotce vískají
Proutkv pr,.tr"r
prorťrstají
čeŤcrr .sc trzaví't..l

Na To1rinkovlclr r 'cršír:|r Izr l trki izttt icšrč: na jotltru v1raznott
r']asttrost ncjrnlarlší prrczic; nit inspirat:i barokrrírn |rásnictvínr.
ovlivr'rrrje zciména jeiiclr oblaznost, jc |rrvavá' rlrsná a |rrrrtá.
(Pramcny rlrsněiších a tr.agiclrych t6nťr nčkter ch 

.Wcrnischo.

v!'ch hásní bychom tal<é molrli hlcdat v baro!<u.) ',-NckŤičtc,
holát|ra, slavltosti b.Ývaji / pňer vány r,raždarni, / i lrrcJIa lro,|r,rr.
lrat / iehlami prollorl;ilia.oo Ne)ro: ,'U|rližován, rr|rňižován, / olrr5.
záván ještěr|lanri, lrez ttstárrí uspávirny ospin|ianri, / ncslyclránrr,
it lštr.. l l lorrzní. . .. .

V této poczii rná osobité nrísto tvor|ra trl;tma Iťlern,isclte,
Prrrlolrně iako r:t1'Ťi shír|ty Skrícclovr, jsott prohlrrllovánínr jt:|ro
kon|<rétního sl'ěta, isou čt1.i.i Vcrnisclror,y slrírky r,yhraiiovínírrr
svč'ta umělélro a snovélro. wernischúv pohled na pĚedmětny
svět byl v prr'rrí a ještě v druhé sbírce [I(am tetí nebe (196I),
Těšení (1963)l naivní a naplnčnj'naivisticlrou lrrorr, jejiclr pňe.
r,ažujícím ryserrl byla pňíbuznost s prirnitivismcm nerlč]níclr
nra]íŤri. Pozděii, v Zinrohrádku (l965), vytvoÍil zv]ríštní srrses.
t ir.rrí svět, kterj 'se.r 'zr lá l i l  hňe a nah1'.t r,šech r,] lstností snrr.
Jrllto trltt.irrrr]ir'r! lirajin;', sccnét.ic a intt.r:irir.y lrrají r.rlz1llyvar'

lrrallice s určit!'nri rekvizitarrri a detaily, jak tonru by.vá r.e
snu, existují v bezčasí' ale v ntnolra potlobácho jsou zabydlerry
zvláštníIrli 'pi.írcrdnínri.. lidrni a věcrni, jejichž rrbrysy jsrru ostré
a strusedství jsou nesourodí. Lidé' věci a zvíŤirta žijí v rres|<u.
1orlném, chladném prostoru' osvětlerri pňízračnfm světlerrt a
zatíženi syrnllrllick rrri vyzrllrrry. ,,Šífy "..am.-nají 

litost / Votla

1l i .í l išur i  znutr lettít  lít trst '  /  Pt lpras|<íní na Írster: l r  zIrarncrr ií
l  ítr lst . . .

Poclobizrrou letolrrárlku je tlťrrn v Zerni houšLirraté.
Ziistar'r v kirnorru. Sluši ti t:ltce v rrrkár'er:lr r'olnyclr
lr 1r'é rtčcsírrrí.

l.vťrj l lratr v sllmákrr 1ri. ijcle
s nloÍsk]í,m rťasetrr v ]irlši
a s pyskouny.

V zalrraďách ovce sti.íhány jsou pop|]\.í:,
Zvíi.ata línají r'e slraiíclr,
vlčice štčkají po rnrrč, jak jetlu Ilez ltl]líše'

Poclobiznou letolrráclktr je tlfrm v zelni ]rotrštirratír.
Vlčict: štěkají I)o lrri)č
a ;lrr polríkovi rlrérn s dlorrlrorr sr'sti '

S]rrší ti ťuce v rukáveclr volrl1 clr,
s]trší ti clťrnr v zelrri lrouštil leté
a 

.lr.rtrka 
krlrríci rrrlítl 'atl l irkart:i i.

Čiclraje Ii ikdlarrě
na stole jidel
pÍestal jsern jíst,

otevÍelas rni zalrrarlu l i lrírrrí svélro,
jako byclr já byl dívkou
a ty chlapcern otltarntud.

Máš korrč ve stáji letohr:írtlktr?
l(orrě se žensky.m setllemi)
otrávírrr lto. Šlaclry rra nolráclr n}lr l)i'cĚežtr.

Tázal isern se' proč nráš ki.ížek. ,,Vt1Ííš?.o
Povč:si|as lro rta krk rlrně a i 'eklas ".tcrl lč rte...

i2s9
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Touha po světě nedělních nralííri je již zŤetelně nenaplněná,
Vernischťlv naivismus je stylizace existenciálního pocitu cizoty
života, nemá pÍirozenost a drlvěňivost jejich pohledu: o,Černého
lrabátu / a modrfch očí / mi neni pi.áno... A tak je v clrladném
a krutém světě sám, s vodou, zviiaty' s vlky a krysami, vpouští
do něho ženu, ale vzápéti jí upírá, že lry se v něm kdy ,,prochá-
zela / kudy já, ty nejsi ze št'astnj'clr / ... nevyjcle ti krajina
s par.kern a rousseauovskfnr domern... Torr|ra po |ísce je |lez.
mocná a ztrrrslrotávající :

,,Ty, t|y,,o Ťíkala rni jeclrra marioÍreta?
jedna dívka marioneta ze dÍeva uorvéžskélto'

,,ty,'(ttly, ty mi do očí pláčeš...

,oTo se ti zďá, že jsi se mnou?.( Ťíkala.

',Já jsem v jiném domě a ten je v zahradě
plné psťr a oblud, Leviathanem vyvrženycl.t...
Říkal 5se. jí téměŤ to samé, co ona mně.

,,Jsem jinde, v jinérn domě a ten je v zahradě
plné sněhu a pastí na divoké kočky.
Jsem v dorně s pr&lezovymi sclroďy...

Wernisclrova tvorba patňí lt poeziio jejíž filosofickf základ

a myšlenková motivace jejíclr obrazri mají iracionální povalru.

Lze si Irlást otázku Ťádu jeji lrásnické skladby, ale nelze se
ptát po snryslu jednotlivj.ch vf'znamri. Jsou podňízeny ce|kové.
rrtu snyslu obrazu básníkova fiktivnílro světa.

Posledrrí sbírlra [Duty bňelr (1967)] posunuje Verniscltovu
poezii bliž k onornu p6lu básniclré tvorby' která si lrledá inspi.
raci v i.eči. Snryslovost byla dosurl podstatnÝnr prvlrem 

.W.er.

nisclrovy obrazrrostio nyní slábne a pňevahy nabfvá inspirace
jazylcemo',kterf' básní... Dnešní zdriraznění ftrnlrce llásnickélro
jazylta se liší od poetické obraznosti v tom, že juzylr nezntno.
žuje skutečrrost i ,  -  jazyková s|ožl ia se osamostat iíuje a činí
básniclrou tvorbtr autonomnější. I werrrisclrova tvorba je stále
autonomnější - povalra básnické autonomie se proměiiuje.
oslabením emocionality jako zdroje tvorby a pŤíklonerrr
k ',objektivnějšínr.o jazykov1fm prr'kúm tvorby se 

.W.ernisclrovo

vyjáclĚení fantasknílro světa objektivizuje, aniž je však pĚitonr
zbavováno v!'sledného emocioní|nílro ričinku. Jiny než ernocirr.
nální vjem wernisclt nenabízí - vyznanrové interpretace na
většině jelro básní ztroskotávají.

Neproměnil se 
.W.ernisclrúv 

fantaslrní světo vylrranila se poe.
ti|ta, básnic|<!' jazyk. Stylizovan!' primitivisnruso literf se d<rsud
projevoval v tvorbě o|rrazuo sc pÍesunrrl do naivistní jazykové
stylizace prorrr|uvy místy až neskutečné, sestoupil do vědy, tlo
její syntaxe (.Iam na stolečku / v háji, IGáli, / Žirandol ti' /
Svícen pa1lrsliovj), rlo užití ustá]ené větné stavlry, pňcvzuté

z polrádeli (,"Tv Mri múje, to tebe se zíikán za peníz pŤe.

ubohj'. ,. .. Dej lrlech, králi pÍedobry, majolikové ouško naší

Pelageji Nešilrovně....) do slova arclraizujícího (zmilitkÝ, 1i.

| lokvi l ) ,  zkomo]ené|ro (a lo,  a l6),  t|o pravopistr  (Svatá Lrr .

cye, Svatá Cecy|ie). wernisclrovo pojmenováni rrpozorr-ruje na

se|reo aby oslabi|o r'ztalr ke konkrétrilrt, literá lry za ním rno]rl

r:tenáň tušit.
Zaklínací for.mu|í wernist: l rovy 1lotz ie je I i tanie Ponlor l|ení,

uvozená lrojveršíIrr ',P<lnrotl[írn se / l'onrodlínt se .slrrtrt / [,tr"

rrrodlím se za .selrr:.. s opakovan!m veršem PllIrttltl]ítn st. slor.a

a zalrončená:

Jen sl<rva se nlotl lírno
Za sebe se mod|írn,
Svaty Jene,
SvatÝ VavŤinče.
Svatf Fabiane a Šebestvírrre,
Svatf Jene a Pavle,
Všichrri svatí Mrrčedníci"
Chaso l'rláznovská,
Jen slova se modlím'
Jen slova se modlím.
Pán Ježíš vcltázi s utYerlllríkv tlo zalrratly.
Jen slova se modlírn.
V jakí: to krajirrě.




