
N E ZVAL

J e d n o t a  a  r o z p o r y  m o d e r n í  t v o r b y

V Nezvalově tvorbě se setkáváme s mnoha verši, kter6 jsou

piístupné i čtenáÍrim zcela neobeznámenfm s taji moderní

poezie. Prostota a samozňejmost těchto básní je spŤízřuje

s klasickou poezií Máchovou a Nerudovou' E oblasti lidov

poezie. Není na nich nic provokativního, nečekaného, zašifro.

vaného:

Až budeš staÍičká až budeš nedoslfchat
Až budeš tiše pÍíst v svych pilnfch rukou stín

Až ce.Jré ustydnou až budu na ně dfchat

Až jednou zestátn,e tvrij skotačivy syn. . .

!sb. Matka Nad,ějel

PŤi Íece Rokytné
se perou bílé husy
Sám samotinkf jďu si
Nebe je blankytné

Ty kraji plny lip
a bramborovfch polí
pročpak mě srdce bolí
Kďysi nrím bylo líp
Isb. Pět prst l

Nezval psal však ta|ré básně, verše, obrazy zce|a 1rného typu.
Jsou tak nečekanéo nezlryLlé' že je mnozi čtenáŤi v první chvíli
označi za pouhé nesrozumitelné a svévolné nakupení slov:

A
nazváno buď prostou chatrčí
Ó palmy pŤeneste sv&j rovník nad \rltanr!
Šnek má svrij prosty drim z nějž ružky vystrčí
a člověk neví kam by složil hlavu
lsb. Abecedal

Draci sto let nevětranych konfekcí se vyhrnuli
na náměstí

Je to ryba s ocasem pohovky
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B4l V drogerii pod širyrn nebem

I Jede cyklista' 
Je namydlen ještě od lořskélro roku holiči podÍimují

lsb. Praha s prsty d'eštěl

Jindy zase v Nezvaloq|ch básních nacházínre podivrrhodné
soužití vf'razri zcela prostj'ch a jasnfch s metaforami zarážeji.
cími svou bizarností a taiemností:

Jak je krásnf zvyk zahraďrríkri
chránit ovoce na stromech v mal1fclr sáěcícll

Jako vy pÍikry-váte nahá řadra košilí
Iftásná jak džber vody pŤevrženy v smutečním domě
I(rásná jak jehla v bŤezové kťrÍe na níž je vryt

letopočet
IGásná jak makovice již se c{otkl zvon
IGásná jak stÍevíc plující za povodně poďél ok.rra

s petrolejovou lampou
I(rásná jak lrranice tlŤíví na niž usedl motyl

Krásná jak slza v oku
IGásná jak vlásečnice lroďirrek v uchu korlě
Krásná jak diamant v pušce kondotiéra
I(rásná jak chrup vtiskrrutf do jablka

Krásná jak stromy v Luxemburské zahraďě
ov ázané škroben1f m plátnem-

|sb, Žcna a: nlnožnénl čísl,el

ČtenáÍi těclrto veršri si mohou položit otázku: Proč básník,

dovcde-li |rovoiit prostě' melodicky, bezprostňedně, proč se do.
pouští ,,násilí.. na básniclré Íeči, proč je jeho obraznost zašifro.

vanáo nesrozumitelnáo podir'rrá? Proč některé jeho básně nesou
peěeť jakéhosi katastrofismuo proč je v nich porušována logika

naší obraznosti, proč ee vedle sebe ocitají věci, pojmy a slova,
jež k sobě nepatňí?

Biblická prripovídka praví, žc někdy je čas slrromažďování
kamení, někdy čas rozmetávání kanrení.

Tento okÍírllenf wlrok platí v jistém smyslrr i pro nroderní
básnílryo jejichž tvorba se klene nad nejdramatičtějším risekem
liilskfch dějin. A platí to rovnou měrou i pro malíie, hudební.
ky, divadelní rrmělce.

Nezval - jako nejtypičtější pĚedstavitel avantgardních smě.
rrl v českém básnictví _ orl svjch počátlrr"r cílevědomě rozši.
Íoval oblast poezie, cht:l lryzpívat novou skutečnost dvacátého
století, která se již ,,nevešla.. do starších forem, lrterá nemohla

bj't vyslovena Í.ečí a ,,pravidly.. klasické poetiky. Realita moder.
ního města, rozmach techniky, zrychlení životního tempa' pro.
měna smyslťr moderního člověkao lcteré jsou denně vystaveny
Írtokrim zcela novfch optickfch a sluchowfch vjemri _ to je
jedna č st nor.é pevniny, nové reality našeho vělru, již se Nezval
pokoušel novou tvorbou vyjádŤit, obsáhnout, dobjt.

I(onečně jsem hodil do ohně starf pŤíroďopis
Čím mně mriže byti ještě Linnéova soustava
Jsem člověk to znarnená že citirn
A chci se dorozumět s lidmi o všech tajemstvích
Ať jiní zkou:nají pŤirozenou povahu hmoty
Já zkoumám pŤirozenou povahu svfch pocitri
A dávánr věcem nová jména
Abych definoval jejich lidskou rovnici
Narodil jsem se v prvních dnech dvaeátélro věku
Mé tlětství si hrálo s jinymi zázraky

než děti devatenáctého století
Mfch her se zírčastnily též stroje
Byl jsem bezděčnfm svědkem rozkvětu všech věd
lsb, Žena a množném číslet

Vědecká, technickrí a civilizačni revoluce naší doby byla
provázena také pruclkfmi zvraty a srážkami v oblasti apolečen.
skfch vztalr a hlubinrrfmi, nesnadno postižitelními procesy
v lidské psycbice. ZostĚující se protiklady soudobého světa
v období socialistickj'ch revolucí a válek zachvacujících celé
kontinenty poznamenaly sociální realitu zvláštním napětím, kte.
ré neznalo devatenácté století. Všechno jako by bylo v pohybu:
pňedmětná skutečnost' vztahy mezi lidmi, vědomí hodnot, vi.
děni světa i duševnío psychické a smyslové ustrojení člověka
podléhaly v ,,nerv6zním..20. století rychlfm a nečekanfm změ.
nám. Moderní doba nebyla pouze velkolepou vfměnou kulis,
ale také člověkg jejího tvrirce a aktéra. Kladl.li si Nezval za
cíl ,,zkoumat pňirozenou povahu sv!'ch pocitri.., o,dávat věcem
nová jménao.o ,,definovat jejich lidslrou rovnici..n pak tím jen
pŤesně formuloval poslání moderní poezie a - koneckorrcri
poezie vťrbec.

. oboji kol _ pojmenovávat novorr skutečnost a analyzovat
citovost, senzibilitu moderního člověka _ clrápal Nezvai ;ako
nedělitelnf, jednornf tvrirčí a objevitelskf proces. Nerozlišoval
vnější a vnitŤní slrutečnost, vzdal se jak metody popisu objelc.
tilrrí reality, tak také běžnfch postupri psychoiogicLé u ,,,,álu.
dové.. kresby, jak ji známe napňíkiud z po""iJ na pňelomu
století. Šlo mu pňedevším o pňesnou a co možno nejvěrnější
evokaci osobních pocitri; snažil ee pňi tom pojmenovat i ty do.
sud jen tušené, nezňetelné a nepoznané - a často tatré popirané
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tri a zapírané - psychické okamžilry i stalY' jejichž vj.znam pro

každodenní život člověka se ukázal teprve ve světle objevri sou.

dobé materialisticky orientované vědy, ve světle zjištění'

která otiásla mnohj.mi tradičními pňedstavami a pĚedsudky.

,'Pro básníka dnešního vělru,.. napsal Nezvalo ''se stane profán.

ním užívání náladovf'ch obratrio jako: bylo to nelryslovitelné,

bylo to zvláštnío nedefinovatelné, byl to podivnÝ pocit' pro kte.

rj, není jména' Právě tyto mezery ve vÝ'razu klasikri a impre.

sionistri jsou místy, která se nabízejí básníkovi tohoto věku . . ...

Nezvalriv obrat k subjektivitě' k oblasti osobních pocitú, pro.

žitkún smyslovj.ch vjemúo podvědom!'ch procesti, snťr, pÍedstav

ap. neznamena|, že by si básník zÍržil oblast sv!'ch vjzkumrl

nebo že by si dokonce uzavňel dveŤe k objektivní realitě' To

by platilo jen v tom pňípadě, kdyby byl básníkem introvertniho,

tj' do sebe zalrleděného vidění' kdyby ltladl mezi své pocity a
slrutečnost, mezi slova a realitu nepňekročitelnou pňehradu. Do.
minující, určujíci složkou Nezvalolry psychiky byla smyslová
aktivitao kterii udržovala jeho vědomí a obraznost v neustáIém
chvějivém l(ontaktu s vnějším světem' To je oněch pověstnj'ch

,,36 antén.., o nichž píše v jednom z poetistickj'ch manifestú.
Parafrázujíce starélro filosofa, mrižeme íici, že v Nezvalově
poezii nebylo nico co by neb!.valo prošlo jeho smysly a smyslo.
vou pamětí. obrazy a jednotlivá slova chápal Nezval zcela lron.

krétně: slovo nebylo pro něho pouhj'm pojmenováním, stínem

vrženym sLrytou a neuchopitelnou věcí' ale realitou, která sama

opalizuje vťrněnri a barvami označované skutečnosti.

I(dylroli srojí umění pňed problémem lryjádňit novou skuteč-
nost, musí ňešit také otázku novfch vfrazowlch prostŤedkri.

Proces dobj'vání nov!'ch oblasti reality, novfch zprisobri estetic.

kého osvojování světa je rozpornj.'

Má stránku destruktivní a konstruktivní. Nejdňíve je tňeba

rozmetat staré jistoťy, ustálené piedstalry. Nejdňíve je tíeba

rozrušit klid' uspokojenío pohodlné opakováni včerejších pravd.

Ale už v tomto destruktivním procesu' kdy jsou rozwáceny

ustálené básnické formy, kdy do umění pronikají dosud neká-

nonizované vfrazy a slova, barvy a t6ny, kdy je rozbíjen ustá.

lenj'- a jak se každérnu zdá: pŤirozenf _ zprisob rozvíjení

básnického tématu' kdy je starf'poňádající princip nahrazován

novfm, napohled chaoticlrym a disharmonickfm, kdy je divák

na každém kroku jakoby zrazován a dezorientován - už v tom.

to složitém popírání starych forem a zvyklostí rodí se nová

,,pravidla.. básnické ňečio nové jistoty, novf tvrirčí ňád.

Duclr revolty' kterÝ ovládal Nezvalovu tvorbu a kter9 ji

samu čas od času lrystavoval |rritické revizio neornezoval se

pouze na oblast estetick!'ch |<onvencí: touha po osvolrození
lidskÝch smyslri, vnímání a obraznosti z pout tradičních klišé'
jež spoutávaly rozlet senzibility člověka ve světě zautomatizova.
nj.ch vztahri, logicky se spojovala s vědomj'mi titoky proti bur.
žoaznímu konzervatismu, proti oficiální morálce, ideologii, po.

]itice. Nezval nebyl jen revoltrcionáňem v poezii, ale také

Éi

stoupencem marxistické myšlenky, komunistou, hlasatelem no. Iaz
vého světa, kterf vzejde z revoluce sociální a socialistické' Mezi l
obrodou smyslri a proměnou společenskfch vztahri vidí Nezval I

oboustranné souvislosti: někdy tyto dvě oblasti lidské skuteč.
nosti slučuje i za cenu krátkého spojení'

Na dně Nezvalovy revoltující aktivity, v pozadí všech jeho

novátorskfch činú, jež se nevyhfbaly ani provokativním gestrim,
je skryta touha po harmonii mezi člověkem a vnějši skuteč.
ností' mezi individuem a společností. Cílem revoluce a svobody
je životní klad; jeho nejvyšši mírou je lidské štěstí: ,,odevzdal
jsem svrij lístel< ve znamení revoluce, nebot' jsem ten, jenž cítí
osudnou nutnost štěstí...

Z hlediska praktické realizace revolučních cílri jevila se bás.
níkova,,osudná nutnost štěstí.. někdy spíše jako utopická vidina
a romantická touha než jako reálnj' sociální program opírající
se o pňísnou racionální vahu. Nezval nebyl společenskj.m ana-
lytikem, driležitější bylo pro něho vždy to, co ,,má bj't.., než to,
co ,,jest..' Proto však ještě nemusíme souhlasit s pedanterii
některfch rykladačri jeho poezie, lrteŤí jsou nespokojeni, ne.
obstojí.li ty či ony Nezvalovy básně ve světle danfch ideologic.
kfch a poznávacích kritérií. (Bylo by koneckoncrl stejně poše.
tilé vytlkat Podivuhodnému kouzelníkovi naivni pojetí socialis.
tické revoluce jako tňeba básni Z domoviny ideďizaci
padesátfch let. Jde o to, že myšlenkové poselství Nezvalovfclr
r'eršú nemrižeme nikdy posuzovat vně jejiclr obrazné, smyslové
a citové intenzity')

Tvrirči vfvoj dobyvatel nové skutečnosti, nové krásy není
jednoduchf. Nelze z jejich tvorby nic piedem rylučovat. Ně.
které části jejich tvorby' které mají malou nebo zcela nepatr.
nou společenskou odezvuo které jsou mnoha lidem nesrozumitel.
né, nem žeme jednoduše odsoudit jako pouhé omyly a bloudění'
Tvrirčí proces iniciátorri nov!'ch uměleck!'ch cest má své složité
a nesnadno postižitelné zákonitosti. Kdo mriže popÍit, že často
právě ona napohled nepochopitelná, temnán bludná místa v lrás.
níkově tvorbě podmiĎují vznik děl, jež považujeme za mistrov.
ská, jež nás uclrvacují a jež pro nás odkrfvají cenné poselství
o člověku a světě? A což nám naše vlastní zkušenost nepĚináši
dosti drikazú o tom, že vnímání uměleckého dila je značně pro.
nrěnlivé a že často mnohé verše, obrazn skladby, které se nám
ještě pied časem zdály nepňistupné a k nimž jsme měli lhostej.
nj' vztalr, za jistfch okolností začinaji k nám promlouvat jako
naléhavé svědectví a sv!'m intenzívnim zprisobem odsouvají do
pozadí dílao jimž jsme kdysi dávali jednoznačně pňednost?

NěkteŤí lidé litují, proč napňíklad Picasso nemaluje stále
tzv. realistickou technikorr, když ji tak dokonale ovládá. V Pi.
cassově tvorbě se vedle sebe ocitají věci na prwrí pohled zcela
protichúdné' Na jedné straně jsou tu obecně srozumitelná díla,
jako napĚíklad rané obrazy s cirkusovf'mi a sociálními motivy'
klasicisticky čisté a vypracované portréty, kresby a grafiky s ná.
měty 2e španělského venkova nebo ze světa antieké mytologie,



"la na druhé straně složité destrukce tvarri, reálnfch pŤedmětú,
lidskfch těl a tváií, jež často pňipominají anatomické studie a
jež by*aji spojovány právě tak s tematikou destrukce a kata.
strofy jako s běžnjrni náměty figurálními a pŤedmětnfmi'

,,Mfrn iderílem umělce je Picasso,.o napsal Nezval, v jehož

tvorbě rolrrěž nelze oddělit od sebe jedním ňezem díla takzvaně
srozumitelná od nesrozumitelnf'ch, tradiční od novátorskj'ch.
Nesmí nás piekvapit, najdeme.li u Nezvala v těsné časové blíz.
kosti verše značuě protikladné, objevíme.li v téže sbírce básně
nejrriznějšího charakteru a zaměÍení. Nezval patíí k těm velkfm
modernim polyfonním tltrcrim, kteŤi pŤímo programově smě.
ňují k zachycení mnohostrannosti životní reality, kteií ignorují
ustálenou hierarchii uměleckfch druhri a stylri a bez rozpalrú
kladou vedle sebe vznešené a nízké, petos a ironiio vfzvu a po.
pěvek, tragédii a frašku, pÍísnou kompozici a tĚíšt'nápad . vel.
korysost a banalitu: ,,Potňebuji psát kratinké verše vedle rne.
taforickj'ch širokfch komplexri, něžné rlmy vedle nerytmova.
nfch obrazri, malé i velké scényo scenária pro balety, Íilmy,
rádioo glosy...

Pestrf vějíŤ uměleck1fch druhrl a forem, jichž Nezval ve své
tvorbě štědŤe využíval, na jedné straně otevíral dosud nepo.
znané pel'niny lidské fantazie a tvoňivosti a na druhé straně 5e
bezprostÍedně dotfkal zprofanované tlomény bolra Marsya, tj.

,,nejslrrornnějšího uměnío. a kfče. Nešlo tu pouze o bohatf
rejstňík kostjmri pro pŤíležitostné pĚevleky neustálen ho' pr6.
teovského tvrirčiho subjektu, ale o symptomy jeho častj'clr a
protikladnfch vnitňnich proměn. Nezval si toho byl vědom a
dokonce o to usiloval: ,,Šalda dobŤe Ííkal v piednáškách, mluvě
o Shakespearovi, že tím větší básník, čím víc rozdílnějších já

v sobě najde' v čím víc charakterri se dovede proměnit... Bás.
nik musí vidět své objekty z dvou p6lri, musí věděto že nic
6amo o sobě neni sanrospasitelnfm, vidět současně ano a ne'.o

PŤestože musíme respektovat zmíněné protilclady Nezvalova
wrlrčího typu, vlvoj jelro tvorby lze s jistlnr zjednodušením
sevňít do tÍí základních období'

První etapa _ rozvijející se ve dvacátj'ch letech - je ve
znamení poetismu, tvorbu tiicátfch let clrarakterizuje napětí
mezi surrealis'Ícltou metodou a mezi risilím o ryjrídÍení spole.
čenskfch rozporrl a konečně tĚetí, poválečné období charakte.
rizuje koďrontace dosavadních složek a vfsledkri básníkova
díla se zcela novou společenskou realitou, se zkušeností pová-
lečného sociaIistického, revolučního procesu.

Z d r o j e  o b r a z n o s t i

Základem Nezvaloqy tl'ťrrči metody je smyslově konkr.4tní
vidění skutečnosti' Na rozdíl od jinjch uměleckj'ch metod,
které tíhnorr k obecnému, pojmovému, logickémrr postižení sku.

tečnosli, Nezval už od dob poetismu postavil na první místo lss
konkrétní jednotlivinu, individuální zážitek,empiriclré poznání. l

Napňíklad symbolisté, kteŤí každÝm slovem a každjm bás. l
nickfm obrazem chtěli vyjádňit nějakou skrytou ideu, nějakf
tajemnf životni obsah nesdělitelnf pňímj'm pojmenováním, pra.
covali se stálfm bísnickj'm podtextem. l\Iluví-li symbolickf
básník napiíklad o zahradě, stromu' lilii nebo cestě' nemá na
rrrysli nějakou konkrétní zahradu te stromy a květinanri' A cesta
neznamená nějakou určitou silnici nebo rivoz, kter!' by bylo
možno vidět nělrde ve venkovské krajině. Logilra básnickélro
vlvojo _ a nejen v!'voje poezie, ale i celé společnosti, celého
poznání a myšlení _ vede k tomu, že kolem určitj'ch slov,
frazeologickj'ch obratri a vfrazovj'ch prostňedkri se nakupí celé
vrstqy asociací a v!'znamri, vlstly, pod nimiž se jako pod ná.
nosem prachu ztrrící púr'odní vlznam slova a celj'clr slovníclr
seskupení.

'My staňi okorďí lidé,.. napsal F. X. Šalda ve stati o poetis.
muo ,onevnímánre čistj'ch senzací; všecko jest již utňíděno pa.
měti, z|ogicizováno, proměněno v odtažitá rozumová schéma.
ta _ i jest nám těžko vejíti ve stav blízkf stalrr dětskému nebo
divošskému, kdy k nám hovoÍily pocity svclu čistou, sladkou
Ěečí...

A tu píichází brísník, Pojmenovává věci, jako by je poprvé
viděl' jako by neměl panrěť zatíženou tradičními asociacerrri
a pojmy.

,,Yymaniv se ze všeobeen ch asociací, které jsou lidem lrru.
ceny literaturou a společenskjm životemo . .. jsem dojímrín více
lilií, kterou jsem jednoho rána v dětetví pňelomil pŤi honičce,
než lilií, která je obecnfm symbolem čistoty... ,,Krlykoliv jsem
vyslovil slovo skŤíř,.. pokračuje Nezval v rivaze o gvém vztahu
ke slovrim, piedstavám a básnické Ťečio ,omyslil jsem na starou
roclinnou skňíĚ, podobající se skŤíni' jakou jsem viděl v ómrtnínr
pokoji otokara BĚeziny, na skiíř, ve které jsou staré otcovy
kabáty, z nichž každf mně pňipomíná několik rokri dětského
uplynulého života, waceje nri minulé vfhledy oknem, zemňelé
venkovany, koně zahyrruvší ve válce, litnnig 6dp6|6dních poboŽ.
ností' cyk]isty projíždějící vesnicí, agenty B látkamio které mne
seznamovaly s neznrímj'm druhem vlinín jež jsem měl poznati po
mnoha letech ve městě a jež mne téměŤ rozplakávaly mezi sta.
rodávnfmi vestami, v jejichž kapsičlrách jsou dosud knofliky,
s nimiž jsenr si lrrál za podzimních dní, otldávaje se opojení,
jehož privod tkvěl ve vrini česnekorr..fclr natí, které vázďy do
věnce na chodbě služlry, k nimž jsem poután' neboť mně pí.ed.
6tavovaly pohádlrové hrdinky...

Nezvalriv citovanj' vj'rok názorně odhaluje zdroje básníkovy
piedstavivosti. Je to živelná sílao která je neustále v činnosti a
kterou každj'jev, každé slovo, kažrlf emocionální a smyslovf
vjem rozvlní v dlouho cloznívající Íetězce pÍedstav' Nezvalova
obraznost se lryrnařuje z pout ustálenfch' vžitfch asociací tím,
že vyclrází vžrly z osobních prožitlrrl, že nese vždy pečet' osobní

ri
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-l paměli' že se neustále obrozuje stykem s nevyčerpatelnj.mi
zdroji détslcé zážitkové sféry.

Nezval často zdriraziioval, že pro básníka je neobyčejně dú.
ležitá ,,smyslová paměť..o schopnost vidět všechny věci a pojrny
v jejich lrorrkrí:trrosti, v jejich piinrj'ch vztazíc]r k atttorovtr
osobnímu prožitku, k jeho životní empirii.

'Je jistéo.. napsal Nezval, ,'že básnílc, kter!'porržívá své kon.
krétní paměti pňi psaní poezie, ntá velikou wlhodu pietl bás.
níky píšícími bez paněti. Ti jsotr alrstraktní, lrrllravín slorně
netinosní. Slovo pro ně nemá tíži, nemá specifickou váhu. Je
jim pomúclrorr k piemj'šlení, pornŮcltotr vnějškově sdělovaciho
rázu. Básník, jehož slova jsou jako zrcadla, v nic}rž se odráží
jeho pamět', jelro život a snryslová zlrušenost, nelrude nudit čte-
náňe...

I(onIrrétnost Nezvalovy básnické metody se projevuje nejrriz.
nějšim zpťrsobem, promítá se do všeclr složek v!'stavby básnické.
ho díla.

Tak pŤedevšínr je patrna ve vztalru k tématu. Nezval se
vyhfbá alrstraktním náIrtětrimn objektem jeho poezie není nikdy
nryšlenkové sdělení, nrorální sentence' logickf paradox ap.
I tam, kde se pokouší evolror'at obecnějši skutečnosti, jako na.
pĚíklad v četnfch ,,pásnreclr.., v niclrž je zachycena polyfonie
určitého místa, c|obyo osuduo zážitku (Premier plan' Akrobat,
Edison' Signál času, Pět rninut za městenr aj.), neopouští zá.
kladnu své senzibility, lrterá jakoukoli obecnější realitu rázetn
roz|oží v kaskády konkrétních rrbraz .

V prlrrím tvrirčím obdobío jež bylo ve znamení poetismrr'
odrazovyrrr mristkem }:ásníkovy íantazie bj'vá vellni ěasto určitá
konkrétní věc: deštník, vajíčko, pohár, špendlílr atd. Piitonr
ovšem Nezval neklade clúraz na sám zobrazovanf' pÍedmět
- jak to činili napňíklad žánroví realisté nebo inrpresionisté-,
ale pňedevším mu jde o intenzitu }rásnickj'ch obraz , jež tlanÝ
jev je s to v něm vyvolat.

Nezval v básních rrepopisuje pňedměty ani se nesnaží je
čtenáňi pňiblížit prostňet|rrictvím nějakého obrazného pojneno.
vání. Jeho ěinnost směĚuje k rrrzvíjení obraz , jež jako by se
snažily rlsamostatnit, jal<o by se od zo|rrazovarrélro pňerlměru
pouze odrážely.

Priva|r a osobitost Nezvalovj'r:h básní psanj'ch na tato rlrobná
térnata je v to|rr' že uvrrlriují lrru pňedstav, že sprrjují v nezvyk.
lfch vztazích slor'a a obrazná pojnrenování, že osvěžrrjí naši vní.
nlaYost a fantazii.

Mezi realitou a básnickym obrazem nebj'vá u Nezvala jedno.
rluchá souvislost' obraz se často dot!'lrá skutečnosti' pňedmět.
ného jevu jen podružnou vlastnostío báseř má charakter zkratky,
která zaznamenává jen rrěkteré záchytné body poznávacílro pro.
cesu, ponechávajíc mnoho spoj<lvacíclr čIenú stranou. V této
zlomlrovitosti je skryto napětí, jež ztěžuje naši vnínravost. Ne.
zvalovy básně nelze číst tak, jak se čtou o,náladové.. verše sta.
rí: l ro typrr ,  u rr ic l rž stačí pot l t lat  st .pasír ' l Iě. ' I<ráse s lorf . '  nre]odi i

nebo pÍedstavě, která se rozjíždí po vyježděnÝch kolejich bás.
nické konvence.

Inspiračním zdrojem se m že Stát u Nezvala ténrěň kaŽd!
konlrrétní jev. V období, kdy rnanifestoval poetistickou básnic.
kou metodu, napsal do|ronce ňadu čtyÍverši na jednotlivá

písmena abecedy. Stačily nru jejich jednocluché kňivky a tvary'
aby,,rozehrál.. orclrestrion svÝch pňedstav a asociací.

Yšinrněme si napĚíklad básničky na písrneno D:

D
luk jenž od západu napíná se
Inďián zhlédl stopu na zemi
Posleďní druhové zrnizeli v dávném t:ase
a měsíc dorristá prérie karuerrí

Na první pohled toto čtyňverší nenrá žádnou logickou stavbu
a náhodnj' čtenáŤ mu nerozumí' nechápe jeho smysl' Ale stačí
se jen trochu zorientovat v Nezvalově zp|isobu vylravování trbra.
zťr a porozumíme smyslu jednotlivj'ch metafor a veršri.

PŤedstava napnutého luku je ryvolána tvarem písnrene D.
V druhérn verši pňivolává slovo lulr |ronkrétní situaci: lovec,
Indián, sleduje stopu. I detail stopy je patrně spojen s tvarent
písmene D; tŤetí verš se volně ňadí k drulrému (motiv zánilerr
indiánsk!'ch kmen )o pňi<lemž se tu, zŤejnrě nilroli náhot|ouo o}r.
jevují dvě slova zaěínající hláslrou do a poslední verš se opět
vrací k zrikladnímu optickému vjemuo kterf se tentokrát prolíná
t|o tvarrr ,,dorristajícího.. měsíce. Poslední dvě slova ,,prérie ka.
mení.. se opět vracejí k nrotivu Indiána a dolrreslují v bleskové
zkratce náznak scény' kterÝ se kInitl v drulrénr verši' Tak nám
rekonstrtrlice vzniku básničky poskytla ta|ié |tlíě k její inter.
pretac i ,

Metorlou asociativního rozvíjení základnílro inspiračního
impulsu postuprrje Nezval takr! pňi zpracování většíclr a obec.
nějších témat.

Ve sbírce Nápisy rra hroby je napňíklad tímtéž zprisobem na.
psána básnička Morava. I tu Nezval vychází z konkrétnílro
viděni, a ne z nějaké nryšlenky, které by dával ooobraznj.háv...
Nezvalovi stačí položit vedle sebe několik kon|rrétních detailri,
které ja|ro barevné kamínlry skládají dolrromady lelrce nalrozen!
celkovj obraz:

Morava zájezďtli hoslinec
rr Zelenélro Stronlu
Bubínky tru|rka štěbenec
Potulní rytíŤi vracejí se domťr

l"



'l I(ošile visí na stromě
rmpresionista měkké barvy míchá
Ve stínu rozkvetlé jabloně
Morava ovečka tichá

Pňi četbě této básně se nám pĚed očima postupně vynoÍuje

konkrétní krajina; nedovedeme ji sice pi.esně popsat' ale její

o,emocionální podoba.. je zde určitá, pÍesnrí. Starobylá patriar.

cháLnost (záiezdli hostineco potulní rytíňi), pastelové barvy (hos.

tinec u Zeleného stromu' impresionistan mělrlré barvy), rnírová

pohoda (potulní rytííi vracejí se dom o košile visí na stromě'

stín rozkvetlé jabloněn ticlrá ovečka), hravost (bubínky, trub|ra,

štěbenec) _ to vše jsou charakteristické rysy moravské krajiny'
jak je vidí básník, Lterf se po celf život wacel - podoben

starodávnfm rytíiťrm či potuln!,m muzikantlim - do kraje své.

ho domova, do země svélro tlětstvi, clo líbezné koněiny bezpeč.

nosti a klidu.
Zlrratkovitost a náznakovost Nezvalovy básnické dikce dovo.

luje čtenáÍově Íantazii, aby si báseĎ dotvoňil po svémo aby si
spojil jednotlivé obrazy, věty, slova v konkrétni ucelenou pňed.

stavu, pŤi jejiž realizaci se mriže bohatě uplatnit čterráĚova
osobni,osmyslová paměť...

,nZákladem obrazného myšlení (tj. schopnostivnímat básnické
obrazy a jejich zňetězení) je.. _ podle Nezvalova vfroku -

,,touha po shodě neshodnfch věcí. Je tŤeba najíti mezi dvěma
vzdálenfmi věcmi mrlstek, kterf by byl s to je sblížiti.oo Tento
mristek, tzv. tertium comparationis' to' co vytváií mezi piedsta.

vami, věcmi, slory vnitŤní spojení' neblvá v moderní poezii

vžrly na první pohled patrné: často je to spíše jislrra, jež pňe.

skakuje mezi dvěma vzdálenfmi kontakty, než viditelná podob.

nost. Ále i za tím poetickÍrrr jiskŤením pŤedstav mrižeme odlralit
skryté sblížení, Irteré se opírá jednou o shodu tvarovou, podru.

hé o podobnost zvukovou, barevnou, chuťovou, jindy zase o ně.

které druhotné vj'znamové kvality. Ale pokaždé tu jde o pňí.

buznost a ekvivalenci, která se vyjevuje v magnetickém poli

stejnorodého emocionálního napětí.
Y moderním básnictví se uplatřuje driležitá zásada o vztahu

reality a fantazie: čím je obraz reality neírplnější, tím má fan.
tazie větší pole pťrsobnosti. Je známon že napiíklad dítě si často
lépe pobraje s kouskem dŤívka než e ,,realistickoď. figurkou,
panenkou. Dňívko totiž rnriže bj't čímkoliv' kdežto dievěnf vo.
jáčelr mriže bj't jenom vojáčkem.

A tak je tomu v jistém snryslu i s Nczvalovfmi obrazy a
verši.

Mnolré Nezvalovy olrrazy pŤímo provokují čtenáŤovu pÍerlsta.
vivost a nutí ji' aby se namáhala, alry si eama doplnila, re.
konstruovala scházející články Ťetězu, kterf poutá básnickf
obraz k realitě. Tu často tlochází _ zejména v Nezvalově tvorbě
z tŤicátf'clt let - k tak vfrazní,mtr rozlcnritu tvrirčí obraznosti,

že se nám zdá, že básníkovi nerrí zatěžko spojit lrterékoli obra- lpl
zy a pÍedstaly. V mnoha básních Nezval rozvádí celé ietězce l
pňedstav a obrazťr, pojících se k jednomu inspiračnímu borlu, I
jediné vj'chozí realitě. Tyto shluky, trsy pňedstav jsou Ťazeny
paralelně za sebe a často mají kompoziční schéma litanií, tj' na
začátlru veršri se opakuje ono základní, ,,inspirační.. glovo ozna.
čující jev, jenž je osvětlován obraznostío imaginací.

V básni Piseř písní čteme tyto verše:

Tvé oči dva v.fstňely naslepo
Dva vfstÍely naslepo které se neminuly cíle
Dva vfstí.ely naslepo za rohem ulice kudy jsern šel
Jak vězeř hledající konec dvora
Tvé oči dvě pouťové frkačky
Dva kolotoěe v dáli
Dva zvony
Dvě pečetě
Tvé oči dva náprstky holehlavu
Tvé oči dva roubíky aby se věčně m]čclo
Dva proutěné koše
Dvě zkrrmavky
Dvě kolečka mosaznÝch hodin
Tvé oči rlva blatouchy
Tvé oěi dva štěpné qfony
Tvé oči dva polní bubínky
Dva smutné pohŤby dva skoky s olirra
Tvé oči dvě noci beze sna
.Iak lékárnické vážky
Jak dvojitá ručnice
Jak dvojí sbohem.. .
lsb' Žena o množném čísle|

Básnické olrrazy, které v Nezvalovi vzbuzuje piedstava žen.
skj'clr očí, jsou zásadně odlišné od tradičního básnického pii.
rolrrání. Mají svou jakoby autonomní platnost, nerrstále Ee I(e
skrrtečnosti pŤibližují a zase se od ni vzdalují. PňirovnáváJi
hrísnik ženské oči ke ,,dvěma vfstŤelrim naslepo, které se nerni.
nuly cíle.., je to pĚedstava zce|a reáLná a srozumitelná. Možná,
že už méně pochopitelnf je obraz oěí jako ,,dvou frkaček...
Pňedstavíme.li si ovšem pout'ovou hračku ponralovanou kňikla.
vj'mi barvami' která po každém fouknutí zavÍeští a vymrští
papírového hádka, pak rrž nebude pÍirovnání očí k Írkačce tak
nepochopitelné. Naše obrazotvornost nám vybaví pňedstavrr žen.
sk{'ch očí, I(teré se dívají lrolem sebe drze, lryzj'vavě, které ne.
čekaně lystÍelují pohlecly dožadujicí se kŤiklavě pozornosti.



'l fláseii ovšern ncní lríížovlra, trterou bycbonr luštili podle

pomocné legenrly. Proto zde nechci vysvětlovat další obrazy,

Lteré jsou spjaty s privodní realitou ještě mnohem skrytějšími

znaky. Možná, Že někoho zarazí oil.taz očí jako ,,dvou proutě.

nj'ch košú.. nebo ,'dvou zkumavek..o ale i tu se dotažte vlastní

piedstavivosti, oprostěte ji od tradičního, vžitéhoo logickélro

iaziráni, a to' co se vám tňeba dňíve zdálo násilné nebo nesro.

zurnitelné, logicky se zaňadí do celkového pletiva básně. ovšem

nebude to poille logiky pojmri, myšl'eneko ale podle logiky

básnické pňedstavivosti, která nemá jednoznačnost rozumové

rivahy' Napiíklad obraz očí jako ,,proutěnj'ch košúo. nebo

..zkumavek.. nabízí lrned několik ,,vysvětlení... PŤedevším je

tu společná vlastnost očí a košíkťr i zkumavek: oblj' tvar.

Ý.ílrazr,é Íasy mohou vzbudit piedstavu prutú, ale nelze vy.

loučit možnost' že tento obraz vznikl na základě barevné

potlobnosti. Tak bychom mohli rozvíjet další rivahy o lomo

jakj' společnf jmenovatel sdružuie pÍedstavu oka a zkumavky,

a došli bychom k celé ňadě styěnf'ch bodrl, jimiž mriže blt

tvar, barva, lesk, prrizračnost atd. oči se mohou také dívat

zkoumavěo zpytavě - i v této jejich schopnosti a vlastnosti

je ukryt asociační mristek k metafoňe, která se nárn zdá na

prrnrí pohled značně neobvyklá. Ale opět zd&razřuji: tato

anatomie živé obrazné tkáně umrtvuje prisobení básnickjch

obrazri, jejich prisobení je ve skutečnosti okamžitéo podvě.

domé, bleskové. Logické vědomí a logická pŤedstavivost,

opírající se o pňíčinné spojování vjemťr, je pŤíliš zdlouhavá a

pŤipomíná činnost kinooperatéra, kterj' si chce po filmovérrr
pňe<lstavení znovu vybavit některé scény a prohlíží si - je<lnot.

livé obrázky na filnrovém pásku. Shližovat rr1zné pňedstavy

v nroderním básnictví neznamená prrrvádět pouhou obraznou

či názornou paraÍrázi skutečnosti - tal< by tomu bylo, kdyby.

chom si pokaždé uvědomovali ono skryté tertiurn comparationis

a kdyby tato společná vlastnost patňila vždy do sféry vnější

podobnosti věcí; prisobení moderních básnickfch obrazr.r smě.

ňuje pňedevším k intenzifikaci naší citové a fantazijní aktivity.

Metafory tu tedy prisobí jako jakési rozbušky, které uvolřují

naši vlastní emocionální a imaginativní tvoňivost.

Nezapomínejme také na to, že básnické obrazy neexistují vně

rytmické a zvukové organizace slovesného materiálu. Slruteěnost,

že báseř Morava je osnována na pozadi daktylotroelrejského
rnetrao že jde o tradiční verše s v!'raznj'nri obkročn;fmi rj'rny a

s pevnorr strofickou stavbouo zpúsobujeo že jednotlivé metafory

v ní vnínráme jako potlĚízené části jednoho uzavňeného vÝ'zna-

nrového celku (asi tak jalro když se díváme na pohlednici slože.

nou z několika menších obrázkú). Naproti tonru volnf verš Pís.

ně písni s utkvělou litanickou intonaoí a s vyraznou vzestupnou

kadencí, jež je pierušována a navazována v nestejnf'ch interva.

lech, rrytváií pro hru piedstav zcela jinj'prostor: tu již nejde

o mozaikovitou skládanku, o ,,nápis..' ale o nepňetržitj' proud

pŤedstav, o olriiostroj citovyclr explozí s proměnlivou expoziční

dobou, o jiskňeni, které vychází z jednoho cenlra a ktcré jako |9s
by nikdy nemělo končit .  l

V antologii Moderní básnické snrěry čtenlc r'j'znamn;i' Nezva- l
lúv lionlentáÍ o rrrodernim básnickérn obrazc:

,,Víme, že básnické pĚirovnání vzniká slrlížením dvou pŤed-
stav na základě společného znaku a že jeho ričelem je zesiliti,
u1rŤesniti nebo vysvětliti pňirolrrávanou pžedstavu. Není-li tento
spoleěnj' znak dosti zňejmě patrny, vzniká ze srovnáni elvou
píedstav básnickf obraz. Znarnená to snad, že by nebylo pňi
básnickém obrazu žádného společnélro znaku mezi srovnávanyrni
pňetlstavami? Není poc}ryby, že je, avšak není již postÍehnutelnj.
logicky myslícím rozumem' nevyhovuje již požadavkrim vníma.
jícího a kritizujícího logického rozumu' nj,brž poznává se za
1lĚispění jiné činnosti lidského ducha, než je logicky myslící
rrrzurn. Jaká je to duchovní činnost?

Touto duchovní činností je lidská olrrazotr'ornost. Tato obra-
zotvornost vzniká u člověka již v jeho ťrtlénr dětství, ještě dňív,
než si osvojil Iogické myšlení, a trvá u něho po celj'život, ba
ještě i pak, kcly ztratí vlivem nemoci a stáňí sclrtrpn<lst logiclry
rnyslit."

HovoňiJi Nczval o olrraznosti, nc náhrrdou zdirazt\uje, že
její zŤídlo je skryto v dětském věku, v elementárních prožitcích,
jež vznikají pňi pn'ním bezprostňedním styku lidslrého nrláděte
s realitou.

Marx nazval Ťeckou antilru dětstvínr evropslr krrltury a chtěl
tím zdúraznit, že dětské vnímání světa se vyznačuje bezpro-
stňedností, že díté vidí svět jalro celeko že vidí všechny jeho
části v souvislostech, že se mu ještě realita nerozpadla v Ťarlu
izolovanjch |rategoriío logiclrjch pojmri, myšlenkovych schémat,
která se tak často odtrllují od slrute<]nosti, tihnou k autonorn'
rrínru vyvoji, a tínr brání v pňístupu k ní. Nezvalovo zdňraztio.
vání obraznostio smyslové konkrétnosti a osobrrí zkušenosti zna.
rttená návrat lr bezprostŤednímu,,,dětskérnu.. vnínrání skutečnos.
ti, znamená risilí vidět a zpodobovat věci v jejiclr pňedmětnfch
vztazích, jež dosud nejsou pŤekryty jinj'nri, pžíčinnfmi, logic.
kou cestou poznanjrni souvislostmi a kategoriemi,

Dítě, které dosud neví, co je to měsíco ÍíIrá, že za rr|tnem visí
IaIíí' Z hlediska logiky je to nesmysl, ale z hledislra poezie jc
to živelné básrrické, obrazné vidění.

. '.Logika je právě to, co rlělá ze svítivfch slov fráze,.. napsal
Nezval v jednorrr z Irranifcstťr poetismu. ,,Logicky patňí sklenice
stolrr, hvčzda ncbio tlveic scllodúm' Proto jirlh rreviclítne. Bylo
tňeba položit hvězriu- na stúl, sklenici v blízkosti pianina a
andělri, dveŤe v sorrsedství oceánu. Šlo o to ot|haliti skutečnost.
dát jí její svítivy tvar jako v prvy den. Činil.li jsem to za cenu
logiky, byla to snaha nadmíru realisticIrá...

Nezvalova obraznost, jelro snryslová parněť byla nerrstálc
inspirována osobními dětskj'rni zážitky. Celá Nezvalova tvorba
se o ně opírá jako o hlubinu bezpečnosti. VžrIy kdykoli Nezva.
lor.i hrozilo, že jeho poczie se stane pÍespiíliš rafinovanouo



l o r

t."ilrymyšlenou, básní|r se neonrylně vracel Ir lrarclrrénru světu
t},ětství, k ,odolce far nienteo., k sladké nečirrnosti onoho lrouzel.
ného světa, k němuž se ne náhodou vracejí velcí básníci, k ně.
muž se vracel Mácha v závěrečné apostrofě Máje, k němuž se

vracela Němcová v Babičce i Nerucla ve vz1rom.ínkách na staro.

bylou Malou Stranu.
Doména clětství a s ní spojená pÍedstava rodiny a rodného

kraje má pro Nezr'alovu tvorbu vjznam nejen jako bezednf' a

svěží zdroj inspiracc, z néhož neustále čerpal náměty, motilry,

emoce a obrazy, ale raké jako opora v ideovémo světonázorovém
rťrstu a zápase. Dětství se stává pĚedobrazem svobodnéhoo bez-
prostňedního životao zbaveného tíživfch pout peněžních vztalr

a společensl<j'ch konvencí.
Všimněme si napňíklad, že v básni Akrobat z rokl |927,

která bfvá ne neprál.em lrykládána jako vj'raz autoro\,a l(ri"
tického vztahu k poetisticlré životní filosofii, jež se leclrdy
pŤíliš lehce _ jalro akrobat - pňenášela pÍes zjitňené bolesti
světa a doby, že tedy v t6to vÍ'znamné koncepční skladbě pžipa-
clá básníkovfm vzpomínkáur na dětswí rozh<ldující illolra. Vždyt'
onen ,,sedmiletj' nánroňníček bez nohou.., jenž alcrobata zbavil
ror'rrováhy a zpúsobil jeho smrtelnf' pád' je obrazem básníkova
dětswí a dospívání' Avšak z tohoto kouzelného poetického času
ne|ze, že|, odmyslet prožitlry tak bolestné a trvaléo jaké chlapci
pŤineslo napŤíklad poznání světové války, která jako poilir'rrá

neviditelná síla rozmetala ustálenÝ životní hěb a vtiskla mu
pečeť nesmyslnosti a tragiky.

P o e t i s f i r u s

Poetismus, avantgardní uměleek!' směr, lrterf, Nezval prokla.

rnoval spolu s Teigem poprvé v roce 1923 a kterj' proprijčil
jeho tvorbě z dvacáqfch let osobitj, charakter, nebyl míněn
jako básnická škola, jako pouhj. soubor tvťrrčích zásad a
postupri.

Nezval do poetismu promítl své pojetí světa, svúj postoi
k životním a společenskj'm otázkám. Na rozdíl od proletáiské
poezie wolllrovy, lrterá se inspirovala sourlobf'mi tŤíclními zá.
pasy a která rrycházela ze zobtazeni životrrí, myšlenkové i ci.
tové problematiky člověka a kolcktivrr v pňedvečer revoluce,
Nezval spojoval své rer'oltrční lromunistické pňesvědčení s vi.
<linou budoucího svobodného člověka, s pocitem životní radosti
a optimismu, s vfhuclrem revoluceo která uvolní všechny tvoŤivé
síly zasuté v lidslrém věrlomí, která promění lidskf život ve
štěstí, která obnoví dětsl<y bezprostieilní vnímání světa nezatíže.
n6 pouty peněžních vztahťl. Revoluční pojetí skrrtečnosti spojujo
tvorbu obou básníkri, ač je tato podobnost na první pohled ne"
níete|ná,

V rrěkterfch statích a lrritilrách bj'vá poetisrnus clrarakterizo.

ván jen svf'mi vnějšírrri rekvizitami. Jako každj' básnickj' směro
jako lraždé vyhraněné období r'e vfvoji poezie, i poetismtrs měl
své ustálené, charalcteristick6 motivyo obrazyo tematické zvlášt.
uosti' i on se opíral o některé speciÍické ůsekyo oblasti skuteč.
nosti. ovšem podobně jalto Máchúv romantismus nerrystihneme,
budeme-li jej charakterizovat jen zálibou ve chmurnj'ch pŤírod.
ních scenériích a v hrťrzostrašnfch pÍíbězích loupežníkri,'cikánri
a katri, tak také Nezvalliv poetismus nemťržerne plně pochopit'
budeme.li zdúrazřovat jen jeho llrrější stránku, jen jeho piíklon
k exotismu cirkrlo lunaparlr , tropickfch krajin, mezinárodních
cxpresri, filmovjch grotesek, jarmarkri.

Nezvalovi epigonio pasívně napodobující poetisticlrou metodu,
riasto piebírali tyto kosqÍmy bez zietele k vlastnímu obsahrr
jeho básnického a životního progfamu' kterf' - jak je tňeba
poznamenat _ už ve své době pÍesahoval literu poetistickfch
nlanifestli. To však není v dějinách umění žádná vfjimka. Pňi.
pomeĚme si napňíklad osudy neorealismu v italském filmu' Po
slawé plejádě děl, jako byl Zloděj kol, Řínr v jedenáct hodin,
Za dva groše naděje, Umberto D apod., objevila se díla prťr.
měrná i slabá, která pronikavost sociální ana|jzy a lrritiky za.
měnila za lacinou poetizaci všedníIro dne italské ulice a života
clrudj'ch lidí, pŤesněji : lidiček.

I když si uvědomíme, že každj uměleck;f směr má svou
porlstatu a rrrějši stránku, zristává pŤesto nezodpovězena otázka'
proě se Nezval ve svém poetismu orientoval právě na ony
zvláštnío exotické tiseky skutečnosti, proč tak často čerpal své
oltazy ze světa cirkuo proč se v jeho básních objenrje kouzel.
níko akrobato fant m jezerní dámy, tanečnice apod.

Stojíli umělec pňed kolem v:yjádr:it now!' životni obsaho
noyf' životní pocit, musi si talré najít zvláštní oblasti sLutečnos-
tio které by bvly s to tento obsah r,7jádÍit, sdělit. Nezvalova
tvorba vycházela více z budotrcnosti neŽ z píítomnosti. V Podi.
vuhodném kouzelníkovi napÍíklad básník lytvoňil <lbraz revo-
lrrceo obraz proměny lirlskfch vztahri, obraz touhy po svobodě
člověka, vidinu vzpoury. Terrto obsah nemohl Nezval vyjádŤit
realistick mi obrazy ze života. Ne náhodou se opíral o realitu
tlětství, jež mu umožřovala, aby lraždj' fakt viděl současně jako
reálnj' i neskutečnf, minul.Ý i budoucí. Á totéž prolínání sku.
tečnosti a snu mu umožřovaly postavy z cirkusové manéže. Na.
víc tu kladně prisobila tradice moderního umění: už pied
první světovou válkou se začal v literatuÍe i ve vjtvarném umě-
ní objevovat svět cirku a maringotek jako zvláštní doména
svo}rody, poezie a volnosti. olbrachtúv Bratr Žak se svou bu.
Ťičskotr touhou' hrdostí i pomstychtivostí je postavou, do níž
se promítl autorriv odpor proti měšťácké společnosti' PicassolT
v jey5' 29 života potuln;fch komediantú, jeho akrobatio pieroti,
malé tanečnice jsou obestieny zvláštním poetickfm kouzlem,
které tomuto světu společenskj'ch lryilěttěncri proprijčuje maie.
stát romanticlré svobody a krásy. A stejnou básnickorr platnost
si rrchor'ávají postavy lidí z cirkusové manéže i v obrazech a



"lgrafilrách Rouarrltovj'ch nebo v poztlějšiclr tlíleclr ěeslrého malí-

Ťe Františka Tichého.
Zdiraz ování Íantastičnosti, lehkosti i zázračnosti a pohyb.

livosti sdílel poetismus do jisté míry i s dar|aismem, s oním

pověstnj'm uličnictvím v poválečném umění, |rteré chtělo popňít

vážnost a rozumovost v životě i v umění' prohlašujíc za zák|ad.

ní rys soudobé skutečnosti nahodilost a nesmyslnost. Mnohem

víc společného měl však poetismus s avantgardní teorií liina

a divaclla, literá se napiílrlad vfrazně promítla v Mejerchtlldově

,,roztoěeném jevišti.o nebo v Tairovovj'ch lruffonádách, pohád.

kovj'ch scéniclrj'ch tašlraňioích. Prúkopníci sovětského divadla

vnášeli na scénu nespoutanj' pohyb, napětí, lehkost' fantazii.

V době, kdy v Praze krystalizoval poetisrnrr.e, Jean Cocteau vy-

jádňil takto své pojetí básnické tvoťby: ,,Bfti dosti bystrjm,

dosti rychl!'m, abych rázenr pňežil směšné i smutné - to je,

v čem se cvičín. Vím, že za to zaplatím: nazj.vají mne akro.

batem nebo lrlaunenr' NezáIeží na torn. Jen ať mám duclra tak

zprisobilého jako tito kejlrlíĚi tělo...
Pňibližně na lronci dvacátj'ch let tlochází v Nezvalově tvorbě

k v;fznamnynr změnám. Už v básni Alrrobat si autor rrvědomil,

že je rozpor mezi hravou bezstarostností, z níž chce poetismus

lrydobÝt oliamžité štěstío a mezi obecn;fnr rlidělem lidstva žíjící.

ho v kapitalistické společnosti, uprostied peněžních vztahťr,

které otupují, negují životní radost.

Sv]ékáš se
stojíš pÍeď zrcadlem
a učíš se akrobatice
je to optimism
nechceš sk]ádati zrcadlo v stary celek
všecky stí.epy oďrážejí prítomnost
žárovka svítí stokráte
to jsi ty
polykáš z tisíce irhlťr tutťlž vteiinrr
stávati se v nekonečnyclr podobách vteŤinou

jíž víckrát nerrzÍíš
spálená jepice paclá v ti..ícerych o]rrazetllr . . '

To je básnílrrl1, p6stoj, to je ieho neumdlévajír:í toulra zach1'.

tit aspoř zlonrek štěstí z ňítícího se ko|oběhu života'

Ale burzovní liďstvo v statistikách počítacích strojfi
za írstÍedníIro topení

v pyše studené páky ostŤí gilotin jež v chladu
trhá lrlavy

v násobcíclr tupého plození
oclmocnin žebráck ch šosfi
írměr lásky
rormic titulťr
v početním shonu bez rozkoše

Básnílr - ,,pňemoženj' alcrobat.. vztahuje ruce po slrrnci . , .

Viďěi své dětství
sedmiletého nírmoŤníčka bez nohou
a volal
oclveď' mne tam kcle je život
mimo vše
a dítě uclropivši ho oďvážnyma rukama
verllo ho claleko z města pŤes rozpačitá pole

na sklonku zimy
na kopee kcle se zďá|o že sl'ět končí

VábničLa dětstr'í odvádí básnílra z vŤavy světa do |rouzelné
zahrady nespoutaní'ch sn , do dornu' v němž končí zákony
lol-roto světa' Je to ronranticlrj. ritěk ze živoÍ,a, ťrtěl<, kterj' se
nernohl stát básníIrovi, jakfm je Nezval, konečn m Íešenínr,
t]efinitir.rrí odpovědí.

Proto po Akrobatu piichází Edison. Je to první veliká syn-
téza Nezvalovy tvorby. Základni konflikt zristává tj'ž: básník
a rozpoťy světa, hledání cest z ,,tizkostí z žívota i smrti... Ale
ttntol(rát je Ťešení jiné: nrísto nosta|gického Úniku ze života
vyzyvá Erlison |r o<lvážnémrr dobyvatelství, lr neílnavnému ble.
rlačství, li energii činuo která pŤekonává bolesti světa" která ne.
ustupuie ani  pĚer l  s l r rr tí:

.Ieště viďět stálc pÍed seborr svťrj .stirr
ieště rozbírati složky žitavin
ieště se zas križe rukou znoYrr ďrobí
ještě najít pŤístroj k cestám clo záhrobí
ještč: zpívati a nenlit nikdy kliď
ještě magnetliu rra lidsky perisprit
ieště zapomenollt na všecko co drtí
rta snrutek a uzkost z života i smrti

Ic|eor.y rozclíl lrrezi Edisoncm a Alrrobatem se promítl i do
ocllišno..tí ve r'ystar'lrě obou básnict<j.ch skladeb. Nezvď se
o tom sám zr-ni l iu je v dopise pňítel i :

'Alrrobat je 1lroti Etlisonor'i inrprovizací. Protože v prvním

l qq

I



100l a tĚctil11 zpěvu iC 1rot.|árr s1'trrlrr'licL1.' nrfižc si .lrr rrt':lrrr liažrly

I vmyslit, co v nělrr touží vidět, jako rlo hukotrr trarnvajc. To je

I rlobrodiní a ošemctnost symlrolrr: pí'i1lorrští nrnolro vyklar|ri.

Já v něm vidčl něco, co ni ncdovolí zállranrrá ccntra prozrarliti

ani  pňítel i . .  '
Iiclison je stavlrou pňísná sonáta a hrrdebnílr tu piísnou Ítlrmu

talrr najde. Je to dosud moje nejkomponovanější dílo a již

v tom nrá trvalorr  l rodnotu rrměleckou.. .  [Edison] je pracovanj '

lineárně (jal< se Ííká v hudbě: horizontálně) a jeho vertilrální

místa (ta místa, kde je za sebou vždy celá ňada rnctafor), to
jsou perspektivy kolem dolro|a hlavní linie, perspektivy' ktcré

spojují v zkratkáclr lrlavní děj s cel!'nr ostatním světem..o

S k r r t e č n o s t  a  t a j c m s t v í

Nezval v roce 1934 za|ožil v Prazc surrealistickotr skupinu a

po čtyňi léta se hlásil k tvrirčím zásadám tohoto a\'antgardní|ro

směru, kter1| v zostrené atmosféŤe společens|<j,ch rozporťr tÍicá.

tyc|r let logicky navazoval na poetiku českého prrctistrru' na

nčkteré jelro zjevné i skryté tendence.
Ániž se zde pokusíme definovat celkovou problematiku sur.

rcalismu jako driležité vj'vojové etapy rrroderního básnictví -
jde nám koneckoncri o osobitou poetiku Nezvalovu -' nernú.
žeme se nicméně vyhnout některj'm obecnějším poznámkám,
které nám pomohou blíže situovat postal'eni české avantgardní
poezie v druhém meziválečném desetilctí'

Sledujeme-li nrladou česlrou poezii na pňelornrr rlvacátf'ch a
tŤicát!.ch let, je zňejmé, že osvěžující vlna poetismu již pňečkala
svrij kulnrinační bo<l. Hravost a bezstarostnost, vylučnf driraz na
okamžitou smyslovou inspiraci a sk]on k harnlonickému !Y.
rovnávání životních protikladri v doméně pocitovélro a emo.
tivního okouzlení - \'to dominantní rysy poetistic|ié lvor|ry,
ktcré byly zdravou reakcí na šokující zkušenosti válečné doby,
nemohly vytvoÍit trvalou enklávu štěstío nemolrly se stát bez.
pcčnj'm ťrtočištěm pňed krutj'mi rozpory času a světa. Také
vnitňní logika básnického dobjvání skutečnosti vedla Nezvala a
jelro generační druhy k tomu, aby postoupili ještě dál na cestě
za zasutj'mi a dosud neznámj'mi zdroji lidsl<é obraznosti. Nc.
zval, okouzlenj' neustállmi proměnanri světa plnélro barev,
vriní a tvarri, tento ,,podivulrodnf' kouzelnílr.., vždy polrotov!'
vytáhnout z bezedného cylinrlru své fantazie nové a nové kaská"
dy nretafor, je stále více a více zaujat otázkanlri, Irter se dotf.
kají samj'clr záklarlri jeho vlastních psychickfch sil' Sen, porlvě.
clonrí, dětské prazážitky, scxus a další oblasti, které filistrovská
rnorálka obestňela pňedsudky a vystavila napospas okultismu a
pověrám, měly blt objasněny cestou racionální írvahy i zvlríšt.
ních experimentá'|ních akcí.

Nczval píše vc zrníněnénr obtlobi i.atlu článlrri i většíclr prací,

v nichž se pokouši osvětlit záhaclné a tajemné psychické stavy, lror
které ve zvláštní transformaci, zhuštění, r]ramatizaci a hyperbole I
poclávají svědectví o jedinci a jeho vztahu ke skutečnosti. Na- |
pi.íklarl v lrnížce Chtěla okrást lorda Blamingtona podává ra.
cionální v1Íklad některych svlch snri, pŤedtuclr i zdánlivě
nevysvětlitelnj'clr duševních hnutí' V této souvislosti začínají
v básníkově tvorbě intenzívněji zaznívat motivy základního
existenciálního vfznamu, jako je téma smrti, zkosti, uplyvání
tiasu, ztrtíty domova ap. (Srolrrej napŤíltlad báseií Historie šesti
prázdnyclr domri ze sbírky Pět prstri.)

Nezr'alriv zvj'šen!' zájern o tajemství lidské psyclriky a obraz.
nosti se logicky 6etl.al s paralelním risilírn francouzskj'clr sur.
realistti - André Bretonao Paul Eluarda, Louis Aragona aj'
I když si Nezval uvědonroval zvláštní situaci české poezie -

nehodlal se napiíklad vzdát pevnlch veršovfclr forem a ryrn ,
jak to ve francouzském básnictví proklamoval Breton, a ne.
ztlrirazřoval pŤíliš metodu tzv. automatického záznamu podvě.
domf'ch piedstav -, dovedl se inspirovat lrledáním a objevy
paŤížsklch surrealistri a plně se solidarizoval s jejich nekompro.
llrisním politicklm postojem. Tim, že se skupina André Bretona
pňihlásila k dialelrtickému materialisrnu a k socialistické revo.
ltrci, manifestovala jednotu básnické a společenské revolty:
trruha osvobodit lidskou obraznost z pout tradičních scbémat
racionálního poznání a írsili r'rrést světlo do nepoznaného do.
sud labyrintu podvědomycil psychicltyclr hnutí - tento vniti.ní
program surrealismu, uslrutečĚující se v urrrělecké tvorbě, byl
logicky dovršen a rnotivován požadavkerrr revoluční změny spo.
lečenského ňádu.

Nezval se ne náhodou piimyká lr francouzskfm surrealistriur
ve chvíli, kdy si poprvé zformulovali pozitivní politickf pro.
gram a lrdy - tváií v tváň silnérnu reakčnímu tlalru _ nab!'vá
požadavek jednoty pokrolrovyclr kulturníclr sil zvláštní nalélra.
vrrsti. Dnes je ještě srrad pňedčasné činit definitivní závěry
o Nezvalově vztahu k surrealisnru, kterj' nrusíme clrápat nejen
jako vylrraněnou básnickou dolrtrínu, ale také jako zvláštní
tl<lbové unrčleclré i společenslré hnutí. Mno}ré otázlry jsou d<rsud
sporné a vyžadují podrobného studia. Aniž chcenre pňeilbíhat
je|ro v!'sledky, mrižeme s jistotou ííci, že surrealisticlré období
nebylo v Nezvalově v!'voji ani bezvj'znarnnou či nahodilou
epizodou, ani zblorrděnínr, ale ani cílem nebo lrulminačním
|rotlern, v němž lry se lroncentroval srnysl Nezvalova poetického
rrovátorstvi. Jisto je, že Nezval vděěí surrealismu za cenné
tvťrrčí impulsy, které rnu umožnily rlovést <lo rlrisletlku jisté
rl|rjelné procesy v oblasti básnického vi<lění světa' v rozvíjení
a uvolriování skrytych sil, jež určují a podmiiiují lidskou fan.
tuzii, tvoiivou irnaginaci i senzibilitu. Surrealismus dovedl po.
jtttenovat některé rozporné stránky soudobé skutečnosti, vyrny-
|'ující sc z dosa|ru tradiÚních básnickfch směr , a podaĚilo se
ttlu také zllrapovat jisté nesnadno postižitelné' tajenrstvím obe.
s l i r . r té ; i r r lcesy vr:  sÍéie int l iv i r -|uá lní|rrr  vr:t l t l tní a pot lvědr l ln i '

i
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'*l V oblasti poetiky a básnické technilry je patrnj' pÍeclrod od

poetismu k surrealismu zejména v tom' že pťrvodní asociativrrí

metoda, ktcrá se dotj'kala skutečnosti lehkj'mi a lrrav n prsty

pohotov!'ch smyslri (poetismus byl definován také jako ,,poezie

pro pět smyslri..), mění se v nástroj ana|fzy vnitňních psychic.

Ll"t'- zejrrréna enrocionálních a podvědomj'ch-procesri. Tím

není Íečeno, že by se surrealismus odvracel od vnější skuteč.

nosti; teoretikové tohoto směru nikdy nepŤestávali dokazovato že

tzv. nadrealita - to znamená oblast vniti.ních pĚedstav člově.

ka - není nezávislá na realitě, a|e že je její lroncentr.ovanouo

dramatizovanou a orl vnějšiclr zábran racionální kontroly osvo-

bozenou a umocněnou podobou. Společenskj. a etickj, smysl své

tvorby spatŤovali surrealisté v tomo že v!.zlrumem nadrea|ity do-

bÍvají pro člověka oblast tajemství, je|-rož drisletlné odl<r.ytí a

demystifikovírní je nezbytnou podnrínkou plnélro osvo}rození

individua i společnosti.
Srovnáváme.li nejtypičtější díla Nezvalovy poezie dvacátyclr

let s jeho surrealisticlrou tvorbou, je na první pohled patrné'

ze v ní zesílila intenzita a neočekávanost básnickj'ch olrrazú,

které se již nepohybují pouze ve světě smyslov ch senzací' ale

které míi.í nčlram hlouběji pod povrch počitkor-ého ooohnratává.

nío. okolnílro světa. Ve slrodě s Bretonovou tezí o tom, že krása

ve společnosti podléhající zotročující rnoci peněžních vztahú -

aby v'ibcc pÍežilao aby odolala tlaku banality a zevšedněni -

rnusí se uchj'lit na nejvzdálenější vj'spy skutečnosti' tj. že rnusí

bj't ki'ečovitá, Nezval vnáší do své obraznosti drsné prvky dis.

harmonie a šolrující ''nepoetičnosti... Vzdálenost mezi skutečnos.

tí a jejím obraznf'm vyjádĚenínr je nělrdy tak veliká, že jejich

styčné body jsou nepostÍehnutelné - tu pak rrezblváo rrež se

nechat unášet proudem básníkovj'ch pňedstavo než se pohroužit

do ponorné ňeky imaginace, která nás táhne dolri clo temnot'

aby ot{tud z nánosu štěrlru i bahna vynesla clémarrty jiskiivélro

světla.
Zpúsob vnímání uměleckélro díla je vždy pÍímo riměrnj'

zprisobu jelro vytváňení a lrrystalizace. Miniaturao která vzniká

detailní prací štětceo musi bj't pozorována zb|izka, zatímco

impresionistickj' obraz je komponován i porovnáván z jistého

nuiného odstupu' Záviš I(alandra ve stati o surrealistnu v!'stižně

charaltterizuje dialektiku surrealistickélro tvúrčího i recepčnílro

(čtenáňského nebo vnímatelslrého) alrtu: o,Jakmile tvrirčí indi

viduurn dává uvědorněle plnou volnost prisobeni své neuvě.

domělé psyclrické alctivitěo kterou za tím ričelem zlroumá a stu.

duje, je tu efektem surrealistické nadskutečno: rrlozaika ele.

mentú bezprostňednílro vnírnání, vzpomírrlrového materiálu,

barev citovfch enrocío lronstruovaná ne už logickj'mi meclranis-

my a ne už do Íorem empirie nebo konvcnce, nlbrž silami

uvolněnéIro a prozkounrávaného principu slasti do iracionálních

konstrukcí . . .
Má.li toto umění prisobit, múže proto púsobit zase jen pí.ímo,

jen okrát|rj'nr spojením' (V. Nezval) otl subjelrtu lr subjektu -

llez pomoci racionálních transformátorli, na něž jsme jinak ltor
v unrění zvylrlí. Musíme proto zapomenout snahu, jež se nám l
pí.ed uměleckj'mi vftvory dosud automaticky vynoňuje' na sna- l

|ru ,porozumět' mu, a dát na svou emoti\.Írost pÍímo púsobit
emocemi surrealistickj,ch básní a obrazri...

Protože proud metafor v surrealistické básni je spjat s rea.
litou, která jej vyvolala v život, spíše jen pocitov!'mi vztahy
než konkrétními počitlrovj'mi a smyslovj'mi lrontaktyo vystupujc
tu do popŤeclí konfrontace rrretafor a obrazri mezi sebou: realita
salna je v nich ,,zakleta.., transponována, pĚevedena do jiné ro.
viny podle zvláštního klíče subjektivni autorovy emocionality.
Proud pŤedstav není pňitom nijak plynulf a harmonickj.; na
rozdíl od asociativní obraznosti poetismu, která obnažovala lo.
giku posloupnosti metafor i jejich sepětí se skutečností, surrea.
listická imaginace jako by byla sledem neustálj.ch v!'znamovych
zlom a vfbuchri.

Graficky bychom si molrli znázornit rozdíl mezi oběma bás.
nickjmi technihami takto :

asociativní metoda poetisnru
m1+m2+m3+m{+m5 . . .

I  I  I  l r  I
, t  J J l \ l

R/r, r, ťa f4 ts ,.'l

surrealisticliá irrraginace
m1+m2+m3+m4+m5 ...

m - L 'm  - 1 , -  l - *  l . *_\ť. -t2 |.Ťs-Í.Ž!{rŤ)Ps ,..\\. š. /\ 4 .z-r\ Lr-l\\,1,1/
R

nL : netaÍora
Il - realita
r|, 12: jednotliué ulastnosti reality

Realita, kterou má na mysli surrealistic|t básník a ltterá
vstupuje do básně jako térna, není zpraviclla žádná korrlrrétní
a smyslově názorná věc nebo objelrt, nj'brž pouze <rbecná pňed.
stava, která se konliretizuje právě oněmi piekvapivlmi a tlis|<on-
tinuitními obrazy, V tomto smyslu je pŤíznačnf' název Nezva.
Iovy slrírky Žena v množném čísle: ve shodě se surrealistickou
1loetikou nešlo tu o verše inspirované konkrétní ženou nebo
inclividuálním eitov!'m vztahern k té či oné milence, ale o žen.
skou lrytost jako takovouo o ,,lirllenrjdoucí žcnu..;

I
I(olernjďouc i ženo
Paprsku jehly a bouÍlivyclr orcllestr|i
uumovy strome
Plírstvi pÍibitír lra stťop \,ečera



''i Strašidelnf dome v podobě rukavice
Jazfčku sirky a vah
Měsíční napajedlo
Hranice paruk a květri jasmínu
Polibku pramene a letek divoké liusy
Démanty posypané náledí
Úsměve děcka nad astronomickou mapou
Str.uno vyluzuj ící flažolet
Stroryre z ovčí vlny
Plachetnice polráněná obláčkem z doutníku. ..

Základním poŤádajícím principem citovanj'ch veršťr (jde o za.

čátek básně Litanie) je navozování neustálfch r4!'znamovfch

zvratťr. Projevuje se to jak v rámci jednotlivfch metafor a ver.

šovfch jednotek (kontradilrční spojení dvou slov a pňedstav:

gumovj. strom, polibek pramene, strop večera; setlrání dvou

vzdálenj'ch obrazri v jediném verši: hranice paruk a květri jas.

mínuo paprsek jehly a bouilivjch orchestrri; rozbití prostorové
nebo hmotné pŤedstavy: plachetnice poháněná obláčkern z dout.
níku, strom z ovčí vlny atd.)' tak také ve zpúsobu, jak jsou za
sebou Íazeny jednotlivé verše. V!'slednj'm dojrnem je neustálé
rozkmitávání citového dojmu, ustavičná asociace pÍedstavo emo.
cí, psychickj'ch stavŮ. Pocity pronikavosti (paprsek jehly)'

bizarnosti (plástev pÍibitá na strop večerao strašidelnf drim

v podobě rtrkavice), klidu (měsíění napajedlo), něhy (risměv

děcka nad astronomickou mapou) ap. stňídají se s vjlaznfmi
smyslov!.mi počitlry hmatov!.mi (gunrov!' strom)' zvulrovj'mi
(struna vyluzující flažolet), optickfmi (strašidelnj' d m v podo.

bě rulravice): tím vším je obrazně definována ,,nadreálná.. po.

doba ženy, její tajemná nrnohotvárnost, zíídlo tisícerj'ch smys.
lovj'ch i citovj'clr vzruch n dramat, dobrodružství.

Vyhraněnost a normatiwí závaznost surrealistického poetic-

kého programu nemohla se obejít bez lronfliktú s povahou

Nezvalova tvťrrčího temperamcntu, o jehož pr teovskfch promč.

nách jsme se zde již nejednou zmiřovali. NapÍíklad v básni

Piseú písní, jejíž ukázku jsme již rozebírali v kapitole o speci.

fičnosti Nezvalovy obraznosti, m žeme dobňe sledovat hranice,

kde se stj'ká požadavek surrealistického záznamu pocitové

imaginace' vnitŤního nadreálného modelu pozorovaného objektu
(jímž je v tomto pÍípadě ženské tělo), se smyslovou povahou
básníkovy ,,konkrétní paměti... Základem i mírtlu jeho obraz.
nosti zristává zde konkrétní pÍedstava ženského aktu, jenž _

jako pÍedmět obdivu _ sotrstieďuje na sebe zjitÍenou básníko.
vu pozornost' A tato smyslově názorná pňedstava vytváŤi také
pevnou lrompoziční osnol'rr básně. Nejde tu o pŤepis nekontro.
lovatelného proudu podvědomí, ale o trsy metafor, Irteré se
seskupují kolem reáln ch motivťr, o rnoderní adaptaci starobylé
biblické milostné písně.

Se surrealismem spojovaly Nezvalovu tvorbu již od počátlru

některé styčné body. Už v jeho prvotině Most Šalda konstato.

val dvojí básnické zÍidl.o:,,život dětství básníkova, opilélro

lrrrlzně sladlrlm vínem podvědomíoo a ,,život rodného kraje bás.

níkova' lrterf je v jakémsi smyslu jasnějším prodloužením sféry
první...

Snyo piechody mezi bděním a spánkern, prchavé vzpomínky
na nejranější vjemy a pocity z básníkova dětstvío stavy' kdy se
uvolĚuje pňísná rozumová lrontrola - to jsou l{ezvalovy inspi.
rační zdroje, které do jisté míry odpovídaly surrealistické
doktrině o rozlrodující ťrloze podvědomí a snu v básnické
tvorbě.

Surrealismus byl pro Nezvala vlrazem jeho touhy po svobo.
dě, jeho hledání kouzelného světa clětství, jeho radilrálniho, a|l
anarchistického popĚení kapitalistického světao jeho zálilr v ta.
jemství prchavfch a nesnadno definovatelnf'ch citovych stavri.
V některj'ch Nezvalov!'ch básních _ zejména z tňicátj'clr let -
je využito ootajemstvíoo jako rlriležitého stavebního prvku. Bás.
nické obrazy míňí k určité skutečnostio která není pĚínro vy.
jádŤena a kterou je tňeba hledat' nalézat. Nejde tu však o žádné
metafyzické záhady, nfbrž velmi často o nejprostší životní jevy'

Tak napňíklad v Ábsolutním hrobaňi, ve sbírce, která je nej.
více poznamenána surrealistickj'm programemo je celá í.ada bás.
ní' jako l(ováň, Dojení, otáčo Cívka, Polrrj'vač, Bizarní městeč.
ko a jinéo jež mytizují všední skutečno8t tím' že nejobyčejnější
rikony a věci líčí jako jevy ovládané tajemnou, neznámou silou'

Na konci
NetŤeskem porostlého kouta
Buše
Obrovskyrn kladivem
Jež dopadá na stÍechy
odkud mu mává na pozdrav
I(Ťídly
osamělf čáp
A sloup jisker
Granďi zní rozkročenf rnuž
ošlehanf stŤelnfm prachem
A s vfhní na čele
Vymršťuje do v!še pěst
Zatfunco jeho rozevlátá kštice
Znázot uje clolrasírr aj ící požár
]IbuúÍl

Na první pohled se zdá, že ru jde o nějakf. podivuhodnf
vljev. Zpočátku nevímeo kdo je oním ,,g:randi6zním rozkroče.
nynr nružern.o" a uniká nám talcé smysl jehrr prrr:ínání. Ve slcu.
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106 tečnosti však jde o zcela prostou věc; stači jen poněkud pÍe-

stavět detailyo z r,richŽ je báseř komponována, stačí jen najít
jejich pŤíčinné a prostorové vztahy, a ze scť:rry, jež jako by

}ryla vyiiata ze strašidelnélro pňíběhu, je náhlc zcela prostj' a

srozumitelny obrázelr venkovské kovárny' pŤed níž lrováň opra-

covává na lrovadlině rozžlraverrou železnou tyč.

Jan Mukaňovskf v rozboru Absolutního hrobaňe ulrázal, ja.

kjmi zprisoby Nezval proprijčuje zobrazované skutečnosti zá.

zračnost a podivuhodnost. v citované básni Nezval pŤi zobrazo.

vání konlirétního vfjevu zaměnil prostorové vztalry optickélro

vjemu, a tírn jej znejasnil, učinil podivulrodnynr' zvláštnim:

,,obrovské k]adivo dopadá na stieclry.o, ,'muž s vj'lrní na čele
vymršťuje do vfše pěst.., ,'jeho rozevlátá kštice znázoliruje do.

hasínající požát,,.
Tohoto promítnutí prostorově blízkfch věcí na pozadí ve

značné míĚe využívá soudobá fotografie a filmo ale není to
postup zcela nov!'. Bjzenštejn ve svf'ch vzpomínkách napňílrlad

uvádí, že už E. A. Poe z podobné montáže vytěžil v jerlné své
povídce děsivf efeltt: z obyčejné Irrtonožky lezoucí po oken.

ním skle ytvoňil obrovitou obludu plížící se po vrcholcích hor.

VytváŤeni tajemné skutečnosti z obyčejného vj'jevu dosalruje

Nezval také nadměrnj'm využíváním synekdochick''ch obrazri.

Misto celébo pÍedmětu nebo jevu básník uvádí na scénu jen
jeho část - ta pak jedná jakoby samostatně (lrlava ,,pluje po.
kojem jako chumáč vlasri, zmítanj' bouÍí.., oocívlra na šicím stroji
znepokojuje kout s pavoukem, jenž se bojí, že by ho mohla
rozšlápnout..). Podobné Nezvalovy verše si vyžadují vysolré
čtenáňské aktivity. Správně spojit a vysvětlit jednotlivá obrazná
pojmenování není někdy snadné _ tu se pak básně vlastně
blíží hádankám. Rozluštění někdy nabízí sárn básník (zejména

v titulu; tak je to napŤíltlad v básni Cívka, I(ováň, Dojení,
oráč) nebo je slcryto hlouběji v textu.

Jan MukaŤovsk! uvádí tento složitější pňílclad:

I(atleÍnice
S vysokfmi ričesy
Sedí
Na náměstí
V plechovy.ch vanírclr
A drží si na rteclr
Své jemné
Rrižovfmi nehty zaktlIrt:ené ukazováčky

lBizarní městečItol

'Jak pochopit empiricky nernožné vyznamové seskupení: ka.
deinice - vana _ náměstí? Nemožnost je však jen zdánlivá:
k tomu, aby toto v!'znamové seskupení nabylo pravděpodobnos.
t i ,  stačí nepatrn! 'pÍcsun reá lného dosahu jednot l i r" ! 'ch pojrne-

nování: kadeinice ve vaně jsou toliko zobrazeny na plalrátech
visícíc}r na skutečném náměstí'.o V těchto piípadech básník vy.
užívá napětí mezi jednotlivj'mi obrazy a skrytou skutečností
k zis|rání zvláštnílro emotivního ričinku. Čtenáň je v neustálém
stŤehu: pojmenuje.li básnílc nějalrou věc, děj nebo jev, jako by-
chom mu zcela nedťrvěňovali, a četbou dalších veršťr si ověŤuje-
me skutečn vyznam a reálnÝ' zálrlar| jerlnotlivj'ch detailri
i básně jako celku.

I když tyto,,nejsurrealističtější.. Nezvalovy verše stojí na okra-
ji básníkovy tvorby, pĚesto nebyly bez vlivu na další vj'voj jelro
wrirčí metody' Asociatilrrí zprisob rozvíjeni básnického obrazu,
kter| už na konci dvacátj'ch let Nezval <rvládal se svrchovanj'm
mistrovstvímo hrozil uzavŤít další vj.vojové možnosti jeho poe.
zie' Za popisností surrealistickfclr veršri, jež sledovaly zobra.
zovanf pÍedmět do nejmenších detailťr, je někde hlubolro skry.
ta toulra pňiblížit se skutečnosti.

A budiž tu znovu zdrirazněno, že Nezval ani v obdobío lrdy
pňijímal surrealisticlt!. program' nesevňel svoji tvorbu jen do
jednoho pŤesně vymezeného Ťečiště. Anonymně lrydané balady
a SoÍrety Roberta Davida dokazují, že Nezval byl stále piipra.
ven ňešit r zné a často protikladné tvrirčí rikoly. Také v ostat.
ních sbírkáclr, jako je Pralra s prsty rleště nebo Matka Naděje,
básník piekračuje nejeden',pňíkaz.. surrealistického kodexu.
Ne náhodou ortodoxní paÍížští surrealisté vyjadiovali svrij ridiv
i nesouhlas nad tím, že Nezval píše básně o rnatce a o domově
i verše o Praze naplněné vlasteneckf'nr patosem.

P o e z i e  m y š l e n k o v é  a  c i t o v é  a l t t i v i t y

Někteií kritiIrové ztlriraziiovali smyslovost a improvizační
lehkost Nezvalovy poezie do té rníry' že nedovedli pochopit a
ocenit její myš|enkovou, intelektuální prribojnost. Nezvalovi
byla často pŤisuzována epiteta, jež jeho nretodu nevysvětlovala
v její vnitŤní složitosti, ale pouze redulrovala na některé její
dil.či, z celku vytržené mornenty. Svého času byl dosti běžnÝ
názor, že pr!' Nezval netvoŤí uvědoměleo jen si hraje, nepňemj'š.
lí o světě, jen jej prostě a téměÍ bezděčně nínrá.

Nezvalúv <rdpor proti nadvládě rozumáiství a moralismu
v poezii, proti meditativnosti, spiritualisrnu a metafyzice bj.val
leckdy nesprávně vysvětlován jako hlásáni beznryšlenlrovitosti
a ryze improvizační povahy básniclré tvorby.

Dnes, kdy je Nezvalovo dílo již ukont]eno a k<ly zejrnéna
jeho poslední v!'vojová fáze nese vfraznou pečet' risilí ňešit ně.
které základní společenské, filosoficlré a nrorální problémy
(vzpomeiime zde z větších sklarleb napŤíklad Chrpy a městao Ba.
távskou slzu, Velikf orlojo Plán, Z clonroviny' Život básnílra
ap.), není obtižrí: dokazovat pňítomnost nryslitelskélro momen.
tu v básníkově tvorbě. Spíše je tňebu ukázat,  že poválečné
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I
období nctvoĚí v Nezvalově tvorbě zlom, rrfbrž je logickjm
pokračováním jcjích pňedcházejícíclr etap.

V Nezr'alově básnicliém díle byla již od počátlru určitá část

veršri rfrazně společensky angažována. Šaltla, Václavelr a jirrí

liritikové ji ne zcela právem lrladli do zásadního protil<ladu

lr tvorbě, jež svou nespoutanou obrazností a smyslol'ostí jako

lly popírala všec|rno logiclré, myšlenkové, intelelrtuální.

Šalda v kritice Skleněnélro lraveloku napsal:

',Nezval se komíhá neuslále mezi dvěma extrémy: na jedné

straně omamně smyslná lyrika vteňinová, hašišové opojení rj,.

Inem a rytnrern' lyrika čistá až do snor'é a lrudební nesděIitel.

nosti - a na druhé straně programová rétorika slroro mítinková

a novinová' poezie služebná až do didaxe, beztvará poloprÓza

a poloverš . . . A mezi nimi nic. I)rázdno...
Tento Šaldriv s<rud, lrysloven!' nad sbirkou, která byla írnrysl.

ně koncipována jako pestď soubor rriznorodj.clr básnic|rf'ch
textri, je vfstižnf jerr zčásti. Mezi Nezvalovou poezií pĚírnfch

vyzev a mezi verši povj'tce lyrickj'mi, jež se zce|a vymanily
jakékoli raciorrální kontrole, neexistuje tak naprostá absence

,,nryšlenkové.. poezie, jak se domníval Šalda. Právě zde se roz.
víjí v!'znamnf pr<lud básnické tvorby' k níž patĚí pňedevším

velké koncepční sliladby, jako Podivtllrodnf kouzelník, Akro.

bat, Premier plan, Edison, Signál času, Historie šesti prázdnjclr

domri - abyclrorn zristali jen u dčlo která časově pňedclrázela

Šaldriv citovanf' v rok.
I.Iezvala již orl poěátku láIial v!'znamnj' ťrkol spočívající

v tomo aby dal svtlu nespoutanou' živelnou, smyslovou a neustá-

le se obrozující obraznost do služeb myšlenky, aby skrze ni

lyjádňil svorr koncepci světa' Rrlzrrmí se, že jeho filosoficlcé

básně nemají nic společného s ,,<rblékáním idejí do veršú.., že

i v Podivulrodném lrouzelnikovi nebo Alirobatovi je myšlenka

obsažena v složité souhňe a konfrontaci jednotlivfch llrisnick!'ch

<lbrazťl, že ji ne|ze jednoduše z básně vyjrnout jalro tezio jež

stála na počát|ru básnického činu.
PŤestože prr'rrí lroncepční slrladby Nezvalolry - Podivuhotln!'

kouzelnílr i Akrobat - vyjadi.ují myšlenku ještě s použitíIrr
symbolickj'ch postupri a umožĎtljí tak rriznj' wf'lrlad nělrter!'ch
obrazrio jejich základní patos je zcela zňejm!. Je to v raz toulry
po člověku svobodném a silnérrr, kterÝ' se oprostí od všeclr pout
starého světa a kterf bude jednat, žít e pracoYat v soulatlu se
svou pi.irozeností.

Místo všeclr včerejšíclr zákolrii elva nové jsou stvoÍerry
Nezabijď jirrak rnezi ší]enci strávit bys rnusel

sYoje dny
a neporušíš pláce
jinak tě burlou soudruzi lrlatlem a žízrri léčiti
abys rnolr' pi 'íští ďen k práci jak krr pŤ'ijímálrí
lrlar]or. a Žiztliv vstolrpiti

(]o lrar] t<r 1l i ikazovaly včerejši zákorry

|oto vlastní tvír 1rÍirozenost rrtlž terly vezrni si ji

Viďěl jsem volrrého člověka jerrž 1rotloberr bolrťrnr

znásilrloval krystaly staré skutečrrosti

v llovy titvar

Viděl jsern živllL v l|ešpočotrtyc}r 1rroměnáclr
a blalroÍečil lidské touze

hrráti se za nov)ani hvězclarni

I I, o d,it:uhodny k ou :clník l

I)atos rcvoIt l t]ní|ro |ru lrranistr l t t  ic  v last l rí cc|é Nczralově
tr.orbě. Touha po naprostérn osvollozelrí č:lověka od všech vnitŤ.
níclr i vnějších pout a zábran se projcvuje nejen v koncepčních
s|rladbách a nejenv,,programovérétoricc.., alc vezvláštní subli.
maci je pňítomna i tam, lrde básník uvolriuje' rozpoutává svorr
rlkamžitou smyslovou, emocionální' obraznou a snovou aktivitu.

Poválečn! vlvoj Nezvalovy poezie je ve znanrení lronkreti.
zace myšlenek a snri, které básníka veclly po celj' žir'ot. od
Laždé poválečné básníkovy sbírlry, at' je to Z domoviny, Zpěv
rrríru, I(ňídla nebo Chrpy a města, vedorr zcela zíetelné stopy
|ie skladbám a básním pÍedválečnébo období. Too co bylo v mi
nulosti vyslor'eno jako budoucI-tosto ja|ro touhao jako cíl .-

objevuje se v novych společenslrj'clr potlrrrínkáclr jal<o rcáln!
proces.

Sociali..tir:lrá rcvoluce, kterolr lrrolrl Nezval ve sr'jclI staršíclr
r]ílech - napÍíklacl v Podivuhoclnérn konzclníkovi _._ zac|.rytit
pouze jalro symbolickj. obraz, jako vzrlálcnou vidirrrr, slala sc
slrutečností. Lidová a národní jerlnota, k níž Nezval na praltrr
války apeloval sv;fm poetickfm obrazern Veliké pouti' začala sc
rovněž uslruter]Iiovat a upevřovat jako pŤirozen!' dťrs|eclclt spo.
lečenslr;fch změn v období socialistické rcvoluce. Á ta|ré vfzva
lr světovému rníru, jež zněla v Signálu času nebo v Budorrcí
válce jako ojedinělf vj'kňik, nabyla v poválečnénr Zpěvu níl.rr
zcela nové, konkrétnější podoby'

Básníkriv vrierejší ronrantickj' rlnik do snri, poclvčdomío fan"
tazie pozbyl své společenslré motivace' Nezr'alovo viclění a vní.
tnání světa se za<ja]o zásadně transformovat. Skutečnost mrr již
lrcbyla nepiátelskír; tírn se také nutně měnil jeho vztah lr inspi.
račním zdrojiim. Romantická doména dětství, v níž nalézal
titočiště ve c|tvílích zkosti, Irdy ostňe pociťoval rresmyslnost
sorrdobé společnosti, nabyla v jeho tvňrčím procesu novélro vy.
z|latnu a srrryslu. Aniž ji zbavil kouzelného oparuo zvláštní
snové barevnosti a smyslového bolratstvio vnímá ji objektirrrrěji
a stŤízlivěji _ bez idealizování. Neklade ji do protikladu k sou.
časnosti, ale rratlpalr: touží, alry lirlé, lrtcňí patňili k rnilrrtllrosnru
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I

Všecko, co l lylr; tenkrát, vím

a s láskou zo|tazi|jsem clrudé.

Jen ať si kouŤí komírry svfij ďy-m.

Chci zol:sraziti to, co je a bude.

Živí i mrtví, volám vás,

povstařte z|oži i  ze lrí.bitova,

clrci s vámi žiI' a prožit znota

pi.ítomny čas. }rtrc|oucí ěas.

lsb. Z d.ornoainyl

Mláďí, mlác{í lrrí:' ty víš, že litovat rlelze,

dobÍe, že rrrir-rrrl tvúj čas, čas kÍivcl'
jež vláčrrě se tálrncrrr

jak ten zalroikly' rnecl, jerrž ztrouclrrrivt':l

v clrrtém strolně^
dobĚe, že nrinrrl tr'ťrj čas, čas krevní mstv a lrladu'

dobŤe, že minul tvúj čas, čas roprrší clrarntivosti,

dobŤe, že minul tvťrj čas a že se už nenavrátí . . .

lsb. Chrpy a m,ěsta|

Ve sbírce Z r|orrror'in.v lionfronlrrje Nezr'a| rrl sničliu svého
nr]ádí s clružstevní vsí' ltterá se postuprrě zllar'uie dťtsledkú nri.

nulj'clr vylioi.ist'ovatelskyclr porrrěrú a zaostalrrsti. Y básnílrově

viclění světa cloclrází k pňíznačné pronrěrrě: lrotrzelné sr'ětlo
poet izace a i t lea l izace ozaŤrt ie nyni  n i|ro l i  st:n nebt l  ztracenou

|tončinu tlětství, ale sorrtlollou reaIitrr. ,'Mít slrute<inost je Io.ás-

nější než sen,.. ňí|rá básnílr a tínr jclr dol<lác]á naléhavost

svého tlár'néhtl pŤání rlrlěI<at sc |ronočlrčl to|rrl, aby se realita

sama stala poetic|<orr a lrrásnou.
Nez.r'al si tlž dŤíl'e uvětlottroval, žo jelro ir|círl rlč:tstr'i ncllí

slrutečnfo žc jc trr jt.rr sen, že skrrtcčrrost llyla a jc jiná. Je
pÍiznačné, že již v Álrrohatovi, v němž jei l'itlina rlávn ch let
zachrařovala pňer| zraiíujícírni rozporv sorrdolrť:lro světa, že již

v této vellré konct:pční lltisni se rlo r'zpotnínek na dětstr'í rrrísí
rlislrarnroniclry a|iord r.ál|<-v a sociálníclr protiltlad .

Y }rásni Pět minrrt za městem zauiímá ror-něž rj.znamné
nristo motir' dětství. Ále i tu sc objcvujc stin slie1rse. Slruteč.
nost je s i lnější než sen:

Poboďán životerrr myslíš že šťasterr jsi
Toužíte Lrsednout pocl kňížem v roclrré vsi

Že| aní jedt:rr pes rrž nerrvital lry tč
IGčmáŤka k rriž jrleš spát zemiíela na íllrylč
Za mÍiži pokoje v kterém ses vžclycky hírl
Ten pokoj zmčnili terť na tan'et]ní sál
Žel netančí se v rttlm jak byla by zas válka
Ta oe]á vesrtice je tvoje stará mylka
V]ečeš ji na lrerlreclr stělrovač nábytkrr
Jsi jako straširllo jež blorrdí po statku
Se zpěvcrn kolrouta vžc|y tnizi beze stopy
I(něz jenž rrrír v ruce déšť nadarmo ten drim kropí

Poeticlry sr.ět rli:tství rrar'ždy zmizel' Ale básníli stálc čekal
na jelro návrat' Ne ovšem v tom smysluo že by chtěl vyvolat
v život minrrlost se všenri jejími stíny. Byla to touha po lepší
a lrrásnějši llurlorrcnosti, nikoli pouhé oplakávání zašlého věku.

Jak rlítě čekáš rlen kcly vše to vrátí se
I{rly zatoužíš jak hoch zas po cestopise
I(cIy člověk nechá ráď sv j pot jak slzu téci
A kdy svět fant mri se promění v svět věcí
I(dy hudba s fábory uchvátí lidsk;f krok
I(dy člověk nebuďe člověku už jen sok
I(dy vina dá se sm;ft anebo napraviti
I(dy nebucle již trest pracovat snít a žiti

Poválečny. spolr'čensky. vj'voj Nezr alovi urnožrril, aby svré
r.zpomín|ry na dětství i svúj lrumanistick;f ideál budoucího
světa, zbavtlrrélro násilí, válek, nesvtlborly a peněžních vztahri,
pojal mnolrcm rtá|něji a konlrrétněji.

Tato znrěna r'zla|tu lre skuteěrrosti se pronrítla také do Nezva.
lova v'ílrěru v1yírazovyclr prostŤedlrri, do urnělecké vj'stavby jeho
děl .

Asociativní lllt:toda, která se v obrlobí poctismu leckdy
rtplatřovala ja|roby ,'pro sebe.. a ktcrá námět nebo reálnj'
objelrt, z nělrož vycházcla, považovala spíše za inspirační zdroj
než za integrální součást básnické struktury rryrnezující její ko.
nečnj, smysl, začala v pol'áleěné Nezvalově tvorbě nabj'vat jiné
podoby a funkcc. Básníliova obraznost a fantazijní vynaléza.
vost, spojtrjící |rlos|<em t-netaforv vzrlálené pÍcdstarry a oblasti
skrrtečnosti, nt:rrí v nejlepšich básnich zmíněné|ro období osla.
|rena, pouze její st:1lrití s myšlenlrrrvou osnovou llásně je zesí-
leno. Naproti tottru rrapětí mezi tlvěnra lrrajnírrri body Nezva.
loly pňedválečnť: poezie - lnezi ryzí lyrilrou a revoluční réto-
rikou - vyrazrrt-l st: osla}luitl. Neo|rjer.ují sc již l,eršen které by
nrěly pĚer'ládají<lí funlici provokarlrrí či experimentální. To

l"'



rl2| všalr rrcznamená, žc by si již básnili' v totnto období nelrlarll

I nové cíle. Zejrn.3na je pro nělro clraralrteristické ůsilí novj'm
l zprisobem integrovat obraz a myšlenku, nretaťoru a reflexi.

DobÍe jc to patrné napÍíklad na skladbách jako Chrpy a

rrrěsta nebo Batávská slza: ristňední nyšlenka je tu vyslovo.

vána postupně, v pĚímé závislosti na tom' jak se rozvíjí sled

obrazú, jalc se Ironstituuje obrazná tkáii díla.

PÍedstava clrrp a měst nebo drobné skleněné školní pomúc.

ky (batávské slzy) nabÍvá v Nezvalově interpretaci bohatého a

složitého myšlenkového obsahu. obraz chrp znamená Spouta.

nou a současně osvobozenou pňírodu, jejíž všechny skryté, ne.
poznané nebo zlroubné síly a možnosti jsou lyuživány čIově.
kem, slorrží jeho zdraví, životu' kráse. Batávská slza lronkre.
tizrrje rozporn abstraktní pojern: ničivou a současně léčivorr

i konstrulrtivní sílu atonrové energie.
Tyto básně jsou záměrně lromponovány; základní obraz se

postrrpně obolractrje o nové a nové v!'znamy. Všimněme si blíže,
jak je napsána báseii Chrpy a města.

V první strofě se pŤed námi otevírá monumentální kraji.

na - žírná a plodná, složená z elementárních prvkú života a

živ|i. Žá,dr'é dctaily ji nezdúvěrřují ani neindividualizují; je

v ní něco téměĎ tajemného, snového. Teprve z druhé stroÍy je

zíejrné, že je to lrrajina básnikova dětstvío která ho láká jako

zvacen! ráj, jako končina štěstí. Ále tŤetí strofa pŤedstavu

zpňesřuje, konkretizuje: }rásník si uvědomuje_Íekli bychom -

rub krajiny svého mládí, pĚetl jeho očima defilují obrazy lid.
ské bídy, ponížení a otroctví člověka. V další stroíě jalro by
začínalo nové téma. Básník se obraci od nrinulosti k budouc.
nosti. Vidí velká vítězstvi člověka nacl pĚírodorro krly si lirlstvo

1loclnraní dosutl nepoznané pŤírodní síly:

Vidím škodlivf hrnyz, jenŽ zachrárril člověkrr život"
vidím tropioké lradn vzácnější nad všecko zlatoo
vidím bujivou plíseř, jež vraci rodičlim děti,
vidím laskavy zítÍek luštit lrieroglyfy
vepsané do listí' hvězd, trávy, do rybíeh šupin

V závěrrr llásně se .lzavítá okruh básníkovy myšlenlry opět
vzpomínkou na dětství. Tentokrát to již není elegická vzpomín-
ka ani dávnri snová vize, ale obraz šťastné budoucnosti' která
vyplní všechny touhy mládí, která v sobě ztěIesní lrouzelnou
krajinu dětství zbavenou stínťr minulosti.

Mládí, mláďí mé, tvrij seno jejž snili jsme spolu
pod hvězďnou nocí tam, kde vzduch se světelně chvěje
rrprostÍed skleněrrfch trubic, m]áďí, gejzíre světa,
pod tou hvčzďnou nocí' která sc zbortila v tanci?

sen, jejž snili ;.sme spolu a se všemi mouďrr.fmi snílky,
vraci, vraci se nám teď splněn vybušnou silou,
splněn horečnym štětcemo splněrr' zno!'tl se vrací

I(ruh básníkova života i díIa se poznenáhlu uzavírá. V tvor.
bě posledních let se uplatůují harmonizující síly, volnf verš
rrstupujo klasickj'm veršol^.|m formám, obrazy se projasřují, ja.
zykov!.vfraz se blíží prostému sdělení. Více než kdylroli jindy
je patrn!'bezprostÍeclní inspirační vztah k tradicím české lyrilry
a epiky 19' století. NapĚílrlad v oddíle ČeskÝch balad ve sbírce
I(iídla nebo v Romancích a písních z lrnížky Chrpy a města Nc.
zval aktualizuje náměty, motilT' obrazy i básnickou dikci lrla.
siclré poezie, zejména Erbenoly a Nerudovy.

V některj'ch básních napsanfch po váIce jsou ještě patrny
stopy vfrazovfch prostŤedkťr surrealistické poezie (napŤ. Velilrj'
orloj, I(resba Roberta Desnose, Plán aj.), avšak změněnj'vztah
k rea]itě jim proprijčuje nové vfznamy; sled obrazri nevytváňí
autonomní nadreálnou vizi, ale pojmenovává skutečnosti, které
jsou samy o sobě rozporné a neuchopitelné, tajemné a bizarní
(evolrace okupační a váIečné atmosféry s íantasmagorií věznic
a táborti, hledání zašifrovaného poselství piedkri, rivahy o ne-
ryzpytatelné sudbě jednotlir'cú vrženj'ch do víru historiclréIro
času atd.). Postupně však i tyto prvky mizí a zejména v závě.
rcčnj'ch- skladbách (vzpomeřme aspoř memoároqfch básní Syn
lidu a Život básníka) Nezval dospívá k jasně členěnému a sděI.
némrr vfrazu, lrterf se s obdivuhodnou samoziejmostí poddává
pravidelnému metriclrémrr a stroÍickému uspoiádání.

I(ončí.li Nezvalovo dílo, to veliké, neklidné, proměnlivé,
mnohotvárné básnické pásmo, jež se neustále vzpíralo a vzpírrí
normativním kritériím a jednoznačnym soudťtm, verši klasicky
prosqfmi a sdělnj'mi jako lidová písnička nebo v5'právění, pak
v torn nehledejme paradox. Je to v:fraz básníkova vědomého
risilí dovršit sr'é novátorslcé a často pňímo provokativni dílo
syntézou, která by dosáhla on6 ,'složité prostoty.., jež bfvá svě-
rlectvím opravdové básnické i lidské zralosti. A že k této s5nrté.
ze docházelo i za cenu bloudění a omylri, patŤí také k charak-
teristick m rysrim básnického i lidského ridělu tohoto podilrr.
Irodného kouze]níka.
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