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T y p  b á s n ě

Svou Jlrvotinu Pňíběhy a menší básně (l040) r'ydal Josef
Kainar v edici První knížlryn kterou ňídil u nakladatele
V' Petra Františck Halas. Halas však nebyl mladj'm l(ainaro.
vfm veršťrm jen kmotrem, byl i KainarovÍm učitelem 3 poezie
žár]ného básníka - s vyjimkou Majakovského v pŤípadě Veliké
lásky - nekolíkovala I(ainarovu tv rčí cestu v takové míňe.
l.ako právě poezie Halasova. Na druhé straně nebyl ovšem
I(ainar jen trpnj'm Halasovj'm žáčkem nebo clokonce napodo.
bitclem; Kainar halasovskou tradici rozvijel i pietváiel, takže
v ní tkvěl jako její osobiqÍ piedstavitel, ale zároveř ji _ svjm
nczaměnitelnj'm vkladem - piesahoval.

Halas nepsal básně.pásma, mnohotematické a polyfonní sklarl.
by zrlrirazněně smyslového zálrladu, jaké čteIrre tňebas v dílo
Nezvalově. Halasovu báseř jde clrarakterizovat spíše jako bá.
seř.obraz, ritvar vykuklující se z jediné základní metaiory, in.
tenzilrrrí a analytick , zauzlující konkrétní s abstraktním. Také
I(ainar píše _ od začátkrr do dneška - v podstatě básně.obra.
;y. Toto pojmenování se hodí nejen na t''.ti;t.e celky o rlr.orr
tňech slokách. Í rozsáhlejší l(ainarovy skladby bj'vají osnovány
na zmíněném principu; napŤíklad dnes už klasickou báseĚ Vv.
rpávač, zaňazenou do sbírky Nové mythy, založil auror vlastně
na jediném základním ohrazu básnika.vycpár,ače:

Nočni hodiny
Čisté a kŤehké
.Iako listy spáleného dopisrl
I(tery dosud uchoval si tvar

To co spí dychá tak opatrně
Spát znamená octnouti se v dobré společnosti
Je to dobry stav ale tak trochu trapny
I(rlyž tlatYí nrozek

Á v této krásné r]isté rročni dol-rě
Usedá pan vycpávač k své práci

Některé nožíky sc podolrají rybím čelistem
Některé jsou zase jako bolest
Bolest napÍíklad Setkání
Jiné se neclají pochopit
Á]e trrrou na špičce jazyka

Některé jsou jaktl žerukf smíclr
Ptačí stiir'ka jsou obalena mazem
Maz ie otirán o slilerrěnou clestičhu
Vytrhává se
Dvěma prsty se vytrlrává
občas něco kŤuprre v dlani

Mezitírrr poslorrclrá zdola
Jak někdo za někym volá Co rlerrí rozrrmět
Už si nevybere nejtenčí větev
Aby se na ní dal ko]ébat tlukotem
Svélro malinkélro srdce
V IrezvětÍí

Vzali nru život
A r'1.cpávač
'.ferr vzal mu také srnrt

Už nikdy rrebude lroí.eti vc větl.tt

Á píši l i  svou l )áseĎ.. .
V-vcpávánr-li neznámélro 1rtáka . . .

Trfzeř života a nadto lralasovsky trf'zrrivá pochyba o smyslrr

tvrirčího a|ttu, jenž samou svou povahott proměřuje zázrak lirl.

ského ridělu v ňadu slovních znakri, je v podstatě lryslovena
dvěma závěrečnfmi verši, jež dohromady skládají onu jedinou

určující a Íídící metaforu v básni a dávají tak klíč k jejímu

pochopení. Z tohoto hlediska celá skladba není vlastně ničím
jinj'm než rozvinuť!'m vj'kladem této metafory, do níž všecky

ostatní obrazy směiují jako do svého ťrběžníku. Běžn1f poňádek

viicí je však pňitom pĚevrácen: základní metafora není posta.
vena do čela a pak obměiiována, nfbrž je rafinovaně určena
za pointu básně (nebo za její pointované postskriptum), takže
jednoduclré sdělení o jakémsi rycpávači, jež pointě pÍedchází
a vzbuzuje prostou zvědavost, se teprve pointorr zvj'znamůuje
a rozehrává se náhle clo netušeného počtu now!'ch vyznam na.
yliat!'ch mezi oba p6ly jediného obrazného podobenství. Vzato
čistě technickyo spočívá w!'horla takového stavebného principu
v tom, že i u rozlehlj'cb skladeb jc možno closáhnout vÍ'zna.
rrrově platné hutnosti a sevÍenosti'

.Iak už sama citovaná báseř Vyt:pávač sdostatek naznači|a'
ntivá I(ainarova báseĚ.obraz jeden rys, kterj' ji pr1vodnímu ha..|asovskémrr 

vfchodisku vzdaluie a kterf už zároveř vytváĚí jed.
nrr ze záruk její svébytnosti' Tímto všud1piítomnym rysem je

I'n'
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její pží,bělntlo.sr' Tak se l(ainar.ova poezie ocilá v pomezné
oblasti mezi lyrikou a epilrou, v oblasti ve 20. stoleti rozsáhlejší
než kdykoliv pŤcdtím. Dnes rrž ovšenr neexistrrjc ',čistá.. veršo.
vaná epika jako rlňív, její funkco pŤevzala pr6za. Všecky no.
vější polcusy obrodit vypravěčskf epickf verš vypracovanÝ
19' stoletim ztroskotaly' takže nejepiětější rleskou poezií jsou
dnes vlastně skladby typu Erubínovy Proměny a Romance pro
kňídlovku, Holanovy Terezky Planetové a Noci s Hanletenr,
Mikuláškova f)rašivce a Vyvolavače, Pňiclalory Snrrti na ostrově,
a v cizí poezii slrladby talrového Robinsona Jefferse. Tyto
slrladby ni|rdy nepostrádají dva znaky, které činí epiku epikou:
jednak jsou zaklesnuty do upljvajícího času' jednak lryprávějí
pŤíběh' z jehož rolí ie básník vyňazen. Ale tyto epické znaky
koexistuji vždy s lyrikou: je to nakonec vždycky básnik, kdo
6e stává nejvlastnějším alrtérem své poezie, a epické plynulí je
vystňídáno intenzílrrím trváním, spočinutím. L;'ričnost crvšem
neznamená tolik co autorská su|rjektivita: ta jc v díle pňítorn.
na vždy, pokud by knihu (v tomto piípadě tzv. strojov para-
poczie) nenapsal saInočinn;f počítaě.

V I(ainarovfch básních.pňíbězích stojí lyrika a epilra často
vedle sebe, nesloučeně: šev mezi uplfváním v čase a utkvěním
v okamžilrrr, mezi autorovj'm odstupem od tématrr a naopak
jeho piítomností v piíběhu bfvá znatelnf _ I(ainar se vždy
nějak dostaví do básně, obyčejně v pointě, ale pí.itom dbá na
to, aby jeho pĚiclrod byl po královsl<ém zprisobu patrn'':

I(lič byl těžk jak halapaťtna'
clíra do zámLu, ta zela,
vichÍici se nabízela,
zaskuč, dralrá,
zaskuhrej si,
za mnou neni žácJn! donla,
nrám jeo všeclrny, pohromadě,
v zděnf jámě, v jámě lásky,
poslušnosti, posloupnostio
zlata, početí, a kostí,
mám je v hrst i  z l fho |rovu'
Za..ltuč si,
a zazpívej si.
Át '  se sanr i  sebe zděsí.

l)neska talr napevno už
dveŤe nedělají.

ono se chodí
mnohem častěji
sem a zas tam,
ialr v řákj'm baletrr.
V rlonlácnostech llejvá spiše

po lnartrince, co se rrěkde
trajdá,

|o 

.'"o"'' co se lrypaňil.

Ještě slrrz nás chodí
starf' dědek,

chŤestí od klíčri,
ještě slrrz nás chodí

star dědeL,
chňestí od revmao
s duší v cizím zámku zuŤící
šoulá se noční ulicí
a nadává a nadává,
protože v noci ,

v noci usnout nesmí
a pies den nedovedc.

Ten stary dědek,
to jsem já.

Svědomí vašich
zlostnj, abécédé.

prúvan' lb. Dueže ze sb' Lazar a písefi,l

PĚíběhovost je etáIj'm znakerrr I(ainarovy poezie; to však
ještě neznamená, že by ji vždyclty vx'volávala táž pňíčina a že
by vždycky byla téže intenzity. I(ainarovy pĚíběhy jsou takové'
jakf je v daném okamžilru sám básník, totiž jeho vidění světa,
.ielro vztah ke skutečnosti, jeho program. Sorrvislost mezi Kaina.
rovj'm ideovj'm záměrem a pÍíběhovou podoborr jeho básní je
nejpatrnější z lrázyŮ' jelro elruhé a tňetí lrnížky' V clruhé, která
se jmenuje osudyo je osud pŤedně synonymen pro pňíběh;
piitom však právě takovou formu záměrně zvolil básník, které.
ho na zaěátku války drtivj' tlak společenskych' básnickfch
i osobních potlmínek pňivecll k víÍe v hrozivou deterrninaci člo.
věka osudenr - osudern v nejrriznějších pievlecích a pod nej.
rriznějšími jmény. Podobně je tornu i s nadpisem tĚetí l(aina.
rovy sbírlry Nové mythy. Mythus znamená pŤedevším tolik co
bái, tedy írtvar svou podstatou opět pňíběhovf. Avšak zároveř
rryvolal tuto formu tehdejší l(ainarriv básnickf program, kter!'
lro s několika jinfmi spisovateli a vf'tvarníky spojil do Skupi.
ny 42: upÍen na všednodenní skutečnost, strojově rytmovanorr
hlavně mechanismem velkoměstské civilizace, chtět ji l(ainar
rnyt;zovat (historické pŤiÍadit I< věčnému)o aby ii lrymanil
z její atoInizace a zbavil prclravé pňechodnosti. Jin1f pňíklad
poskytrrje sbírlia Českj'sen, kde četné l(ainarovy básrrě.pŤíbrlhy
už nesouvisejí s pťograrrrem vyhraněnt! urrrěleclré skupiny, n;f|rrž

l'"

Hrobník snínrá kloborrk
z ricty k svému díIu,
rlojat hladí zrakenr
kÍíže že|ezné.
I(aždf pod tím slroněí,
klid si pod tím najde.
.lm6na rodu dbali
platí pozristalí
za něj nálezne.

Mrzuté je na tom
|rolé pomyšlení,
že kdy trouba sorrdrr
všechno zburcuje,
že jak bŤíška |rytar
puknou ryto hroby.
IIle, hrobník sc zlobí.

Iloi.k! jako kaštan
zajde za thuje.

Panebože, dopÍej
nulě, jenž rná rád lidi,
aby hlídal rov mrij
andé| z že|eza.
Má to svoji váhu,
i |<dyž ItŤídla to má.
Takov! 'hrob těžko,
těžlro vyhňezáo
a kdo se má dívato
jak by dobrf hrobnik
nad svj'm díleIn v trosliáclr
vztelrem oněměl?
Ách' já vím, co jc to.
Já též jedné noci
rrrísto svého srdce
hoňkj' lraštan měl.

|b. Žcleznf anilěI ze sb. osuď'yl



'"is tendencemi vládrroucí krrlturni ptlIitiky. Pňeclně trr llyl dobrrr{
historismus, l.ter'' se v knize zrcarllil četnj'mi exkurzemi do
dějin právě v podobě veršovanf'ch udá|ostí (napňíklad hnerl
dlouhá titulní báseř ilustruje veršem česlré dějiny v několika
jejich risecich od časri pohanskj'ch pňemyslovsk clr knížat až
po léta druhé světové války). A pak silná vlna folklorismu
pňivedla l(ainara (vždy ostatně klasickou prostotou a melodič.
ností lidové poezie zaujatého) k ňadě písní, at'rázu lrantátového
nebo baladického nebo vylehčeně estrádního; ale vždy v nich
autor zpíval o nějaké události - vždyť právě folkl r mohl
konzervovat tradici epické poezie právě proto, že sám pňedsta.
vuje něco dožívajícího, v minulosti rrstrnulélro'

PŤíběhovost Kainarovy poezie má tedy rozličné koňeny; pŤí.
tomná je však neustále.

Z  á k | a r l n i  z n a  l r y  r n e t o d  y

Piedsudkú o poezii je pňemnoho a všecky mají tulrj' život.
Vycházejí zpravidla z pevné a pžitom hodně konr,enční pňed-
6ta!T o tom, že básnictví má pro člověka vytváŤet a uchovávat
Ťíši krásna, a že básníkovi se proto jako slavíkovi mají z hrdla
linout krásné písně. Tato pŤedstava bfvá nejčastěji vyslovována
negativně' jalro omezení: To a to se s poezií neslučuje' Celé
motivické, myšlenkové, jazykové a jiné sféry jsorr tak vyhlašo'
vány za tabu. Jako by majitelé pÍedsudkfr zapomněli, že na
nich a ne na básnících je pňizpŮsobit se svému partnerovi. Ri-
ziko podstupuji obě strany, ale je na uváženou' čí riziko je
vlastně r'ětši: zda básníkovo, kterj na získání čtenáňe sází sám
osud své básnické existence, nebo čtenáŤovo, kterÍ' 6e pouze
vzdává něčeho, co ještě ani neměl, a mriže se bez námahy ,oobo.
hacovatoo jinde, tiebas v oblasti spotňebních statk .

Najde se jistě dost čtenáňri l(ainarova Vycpávače, jimž verše
o mazu' ktery obaluje ptačí stňívka' budou pÍipadat jako poe.
ticky nevhorlné, ba nepiípustné, protože nevzbuzují žádnou li.
bost. (Co kdyby však raději zkusili posoudit funkci těchto veršri
v cellru básně?) To je vrlbec základní rys l(ainarovy poezie' že
nevzbuzuje libost, nebo ňečeno vyostňeněji: že vzbuzuje neli.
bost - ráda činí ošklivé pňeclmětenr básněo Inluvi o nepňijem.
nfch věcech, provokuje, ironizuje, posnrívá se. Básníkúv vztah
ke světu je svou podstatou hodnotící _ a proto pernanentně
kritickf .

Autor se snaží, aby tomuto základnimu zaměňení jelro poe.
zie, k němuž patňí i programová negace lronvenčnich pňedstav
o povinnostech a írlrolech básnictví, co nejvíc pŤiléhala i struk.
tura jeho poezie, a to ve všech svj'ch složkách. Vftky vrhané
na autoro!'tl adresu se proto nemusejí vždycky tlkat jen o,svato.
krádežnj'ch.. motivú' nfbrž i jinlclr prvkri, tÍebas užitého ma.
teriálu - jazyka' Napi.ílrlad o básníclr z l(ainarovy sbirlry Lazar

a píseii jsem slyšel prolrlásit lrategoriclry jednu učitelltu: ,.Ni- |1at
krly bych je nenechala recitovat své žákyloo Co ji tak pobou- |
iilo? Pobouňilo ji to, že v nich l(ainar na jazyk své poezie na. l

rouboval větvičku obecné češtiny.

Už zv].ádnlu| zemskou tíhu,
m]áďenec!
S rukama v kapsách

l)o světě se klátí,
a propasti jsou pro něj ěirej lrec'
že naučil se vribec nepadati.

|z b. Iak! to s ním bylol

Skutečně: nejsou spisovné tvary zv|ádnu| a čirej, u substan-
tiva hec čteme ve slovníItu poznámkrr, že jde o expresívní vj'-
raz o|:ecné češtiny, a ostatně i pňedložkové vazbé pro něj po-
daňilo se do chrámu a tlltze spisovnélro jazyka proniknout te.
pn'e n1'rrí. Rovněž stavba obou vět není nilrterak ,,piedpisová..,
stačí piihlédnout Ite zprisobu, jímž je vyjádĚen vztah poslední.
ho verše k pŤedchozímu. Ale zároveř si všimněme, že l(ainar
v daném ohlerlu nevyužil, zŤejnrě vědoměo všech možností: mohl
napsat sou' lrdyž už o lrousek dál psal dyž nísto když a esJí
místo jestli _ ale napsal jsou; a užil také infinitivní podobu
na -tí (nepadatj), i ve spisorném jazyce už zastaralou. I(ainar
tedy zŤetelně nemínil dosadit obecnou češtinu do funkce básnic.
lrého jazyka, chtěl jen rryzkoušet zásadně její nosnost a použi.
telnost pro určité záměry (jako si to pŤed ním, zase pro sebe,
rryzkoušeli Halas' I(oláÍ a jiní). Báseii se jistě nepíše proto,
aby sloužila za prostĚedek jazykové vj'chovy - obrozenslté časy
jsou už pÍece dávno tytam. Ale tak to jistě nemyslela ani na.
mítajíci učitelka. Měla spíše pocit nepatňičnosti: nerfmoval se
jí ustálenÝ ideál jazyka básnického díla s lronkrétní l(ainaro.
vou Ěeči, o,stiíknutou.. prvlry obecné češtiny. opakoval se u ní
zňejně obdobn otňes, jakj. pŤed sto lety prožili čtenáŤi veršú
NerudovÝ'ch, ktery měl tu ''strašnou odvahuo že vzal slova z uli.
ce, nemytá a nečesaná, jak je zastihl, a učinil z nich posly věč.
nosti.. (F. X. Šalda). I dnes vyhor'ují nětrdy veÍejné pňedstavě
jazyka opravdu ,,básnickébo.. daleko vic tÍebas tyto verše Jaro-
s lava Vrchl ic l rého: , , . . .  pod sněhem kmen hol j 'dňímá / v delší
z imy fuše: /  k nánr se rubáš dlouhj ' ,  bí lÝ /  stejně chÝlí. . .  /  Ne.
nriže to ani jinak b!ti, stará lrrušeloo, tedy l'erše s četnymi in.
verzemio neologismy a ještě jinfmi nápaclnymi znalry poeticlrého
jazyka. Dá se jistě oprárrrrěně namítnout' že jalr l(ainarovo, tak
Vrclrliclrého odchf'lení od spisovné normy má shodnorr ozvlášt.
tiující funlici: napětí mezi spisovnjm a nespisovnfm, popňípadě
*peciálně poetic|< m jazykovj'm plánem je součástí esteticI(é
hodnoty básně. PÍesto je však nepoclrybné, že jde vlastně o pňí.



'*ipady rŮzného Ěár lu: v pÍí1la.|  Vrc l r l i r : l ié|r l l  se jaz1,| .  zr 'Ý lučiír l"
va|, tvoÍila 6e slova' tvary a vazlly nepoužitelnti jintle než
v poezii, zatímco v piíparlě l(ainarově je básniclrÝ jazylr právě

naopak pŤipoutáván k té nejběžnější, rnluvené, pouliční Ťeči.
(Nejzazším pŤípadem této tendence uplatněné v českém jazyko-

vérn materiálu jsou patrně IIoÍ.ejšiho pňeklady Rictusovj'clr
argoticklch básní.) oč tedy šIo I(ainarovi? I(ainar chtěl zrušit
onu z hlediska poezie ustálenou hranici rnezi jazylrem spisov.
nym a hovorovjm (popňípadě obecnou češtinou), chtěl zrušit
platnost běžně uzrrávanyích rovnic jazyk spisovnj' : jazyk pro

poezii, jazyk lrovorovy : jazyk pro život. Chtěl básnickf jazyk

odpoetizovat a tím jej jak obohatit (pňílivem vyraziva stojícího
za branami spisorrrré češtiny), tak zdemokratizovat (pňiblížit jej

rrtltrvené ňeči nojširších čtenáňs|< ch l'rstev) - v tomto vyššínr

slova smyslu je tetly Kainarúv pokus - jako lraždj' experiment

oprávněně drastick;f a pro svri; zprisob zaujatf _ naprostrl

funkční. Na lrysvětlenou tĎeba doclat, že ono obohacení netkvělo
jen v početnírn zmnožení běžnfclr jazykovyrdr prostŤedkri

o obecně česlrá slova, koncovlryo vazby atd. - víc ncž na pros-
tém rozšíÍení určité zásoby zá|eži na frrn|rčním využívání roz.
rlílnosti mezi jednotliv"fmi jazykovfmi rovinami. Ve sbírce
Moje hltres (v básni Blues o l<rálovně I(leopatÍe) r]teme z da.
ného lrlediska pozoru|rodnj'verš: ',Znárne ji kažclej l(ažrly si ji

stvoÍí... obecnj' a spisovnj, tvar téhož slovao položeny nápadnčl
hned verlle sebe, sugerují s nraxinráIní írsporností rozdílnf v!.
znam obou kontextrio v nichž ".c olrě slrodná slova r,yslrytují.

,,Kažr|ej,, tu odkazuje na oblast nevylriravé mrržské empirie' je

to Íamiliární stlělení samozňejmosti; ,,každj,,, od|<azuje na ňiši
irleálri (spisovnf tr'ar se váže na slovo vznešeného obsahu ,,stvo-
í.i.., a posl ze i na linižní pŤechodníkovou vazbu v clalším velr.
ši), je to spíše s,|avnostně vyslovené piání nebo také postulát.
I zmíněná rlemo|<ratizacc pŤesálr|a čistě jazykové hrirnice a stala
se prostňedníkem určitého Kainarova postojc, totiž jeho zvlášt.
ního vztalrtr lr ple|rejsliílnrtr světu, lrterj' Irrr rlrážrlí, pŤitahltje

i orlprrzujc' a rra jelrož jirzyk rrrrrsí 1li.istoupit, clrce.li s rrírn na-
vázat |rontakt:

Znárne ji kažclej Jak si jerr tak hoví
Na lehounkym sofa
Nohy liány
S malinkou a skoro 1rtačí lrlar.rlrr
V těžkfm česu
Pod palácem hroši s klax rrarrra
Na egyptsk;fm nebi propálcny lrvčzt|y
Na egyptskym nebi
Moclrozelenym
Rtrclf Zlaty hvčzdy čcrrr clr mágťl

Z lalúčkri jí visí
I(ruhy dva Z niclr kažďy zavirá
Co pŤítomny je Co nás minulo
Pr&rněrnej mužskej kažrlej z rnás ji zná
I(ďyž je jí nejblíž rra lťržku
I{dyž|lez ní rrsíná
Prfimč:nrej mužskcj kažclej si ji stvorí
Nedá to práci l(outek za orclrestrerrr
Pár deci geTnzy A pár šluk z rlějirr
A je Kleopatra

že pan Hrťrza Vrclrní
Pi.iclrází s poselstvínr Nil stoupri
Ale lriftek nerrí
Nevětranej vztlucll se 1rlazí

z pÍedsíně
až k jejím kotníkrirn

l :  b,  B lues o kr lotn i:  N. leopat ie l

Vraťnre se vša|i na zat]átek kapitoly. Vyi.ízli jsnre tattt z je.

r.liné I(ainarovy lrásně čtvereček šesti verš& a vširnli jsrne si
jt:jidr jediné (jazyliové) stránky - ale pňece i tak jsnre už na.
r.azili rra nčllrolik podstatnj'ch a osobit!'ch znakri l(ainarovy
poezie vťrbec. Piipomer'rme pŤedevším onu snalru po depoetizaci
lirisniclrého jazylra, ktcrá odkazuje k obecnější autorově vrili po

rltl1iterátštění poezie a k zaujetí zcela lronlirétního životnílro

I)()stoje. Takov!.ch od. nclro ile. je v l(ainarově tvorbě mno}ro
a jsou tlrisledltem základnílro rysu jeho nretody' totiž kritické]to
pž'ehotlnocoxání. I(ainar rebeluje proti krunÝŤ m, do niclrž jsorr

rravlečeni lidé i jejich nlyšIení i věci kolern niclr. Svjrni orl.
r.rrší bírsník lrranice, kter'é lidé svfm zpohodlnělf'm, zvyky a lron.
r'errcenri ovlírclan1|.m včdonrím pŤiňkli jevŮm a v nichž se jinl
jt:vy zdají jedině bft v poňáclltu. l(reslí novou mapu věcí krr.
|r.nr nás a rrašelro místa v jejiclr stiedu: praadiuější mapu. Sta.
r.elrnfrrr pňedpolcladem tohoto pŤelrodnocování stává se pak
rr I(ainara často doojpl lrot:osÍ jeho básní, ať už nánrětováo ať
irleová, at' jazyková, at've všeclr rovináclr dolrromady. Existuje
rtapětí lnezi spisovnotr normoll a obecnou t:eštinou, a právě
z to}roto napětí nrezi oběnra jazykov!'mi plány vytvoŤil l(ainar
r' lrÍrsníclr r,azara a písně a p<ltom sbír.ky Moje lllues novou
ltr l t lnolu v rovině básrr ickélro jazyka.

Abyclrour však postoupi]i <r tlalší kroL' nlrrsíure se orl1routat
rltl htstlry <'itovarr!tlr veršťr a pí.ejít k trrrltrr ktlntexlu , r' né|nŽ
| , y l y . , ' y i i á r y .

l'*



"oiMalirrk'ej čIověk paďá zas a zas.
Ta zentě matičkao
jak ta s nírn nak]ádá!
Von padá na nosík,
von padá na zád'a,
von paďá o styblo,
von paďá o kaluže.
I(terÝmžto padáním
se proměĎuje v muže.

Vyroste z košilky
a škobrtne jen ziídka.
To dyž lro ošidí ta lasička, ta Liďka,
nějakej pÍechoďník
anebo panák líhu.
Už zvládnu] zemskou tíhu"
mláďenec!
S rukama v kapsách
po světě se klátí,
a propasti jsou pro něj čirej hec'
že naučil se vribec nepadati.

No ale právě dyž to nejlíp umí,
dyž nolry nehlídá
a v lrlavince mu zněj
vznešeny myšlenky
jak iiáky lrvězdnf splavy,
najde se kamínek,
najde se beznaděj,
zašeptá horečka,
či suchf stfblo trávy,
von paďne, a už nevstane.
Trošku se zaprášilo.

A velkej bude světa soudo
esli směI taklrle upaclnout
a jakf to s ním bylo.

lb. ]okÍ to s ním bylo|

'Jakf' je smysl této všední básně?.. mriže se čtenáň zeptat ci-
tátem z jiné l(ainarovy skladby. I(ainar zde demaslruje - po-
rnocí pííběhu - jednrr ze suverénních a piitom falešnlch lid.

skfch jistot, která vzniká z ledabylého, podcenivého, iluzívního
vztahu ke světu; a činí to tak, že obrazltě píehod'nocuje známy

fyzi|cální zákon o zernské pňitažlivosti, vytváňeje tírn v básni
dt'ojí motivick! pl tz jde koneckoncú o dr.ojí pád. Člověk se

už v nej tlejším dětství naučí chodit, a to tak, Že ,,zv|ádne
zemskou tíhu..' Ale k jehcl pádu mriže dojít i prlsobením záko.
na jiné ještě pňitažlivosti: i ten, kdo se naučil chodit tak bri.

lantně, že sleze každou pŤírodní propast' mriže ještě do nějaké
spadnout - fyzicky i lidsky. Demaskuje.li l(ainar hrdinu, jemuž

je všecko na světě jasnÓ, bez rozpor a problémrlo kterf

nemá špetktr odpovědn<lsti za sebe a tím méně za svět, a kterf
si proto také na první skutečné pŤekážce srazí hlavu nebo sám
vezme životo pak jej zároveii odmítá a soudí. od negace, která
zaviĎuje ě,ast! bulailicky pňídech celého pi.íbělru, jde tedy I(ai.
rrar ke kladu - neboť padlf hrdina nenrťrže bf't posuzován

rrež wáňi v tváň nějaké pozitivní hodnotě. Je tedy I(ainarova
poezie nesena |unkcí kritickou a z rooeíL očistnou - skoro se
dá ňíci' že čínr je kritika intenzívnější, tím je i lratarze nalé.
havějši; u básněna je jelro poezie do velké míry k tomuo aby
vyváděla ze tmy do světla - lím se dá vysvětlit tak časté na.
bádavé, moralizujícío poučné (ba osvětáŤské) vyznění, onen dťt.
raz na apelationí lrrnlcci v závěrech jednotlivj'ch básni nebo
vribec v básních celfch. Co je však mezi tmou a světlem? Ten.
to vlastní prostor lrásně vyplĚuje analyticky proces, analytick!'
hned ve dvojírn smyslu' Jednak v něrrr Kainar obrazně analy.
zrrje hrdinriv životní postoj od prvních potácivf'clr krričkú až
po jelro pád, i bezprostŤední pňíčiny tohoto pádu. A jetlnak ana.
lyzuje lráseř i čtenáň: lrleclá ono t, které mu - co nejbanálněji
ňečeno - nějak pomriže v jelro vlastním životě: proč hrdina
takhle upadl a kdo má na totn vlastně vinu (žil piece mezi lid.
nri), odkud se vzala jeho životní filosofie a proč nebyl do ži.
vota všestranněji vyzbrojen. Tady ponechává l(ainar svému čte.
náňi velkf prostor k domfšlení, ovšem prostor na zprisob kru.
Irové vyseče v krulru o nekonečném poloměru, kterou určuje
sám básník Írlrlem a srrrěrem osy írhlu. I(ainarova poezio čtenáňe
ani nepodmairuje orclridejovou obrazností, ani neelektrizuje
smyslovfnri doteky, ani neopíjí ,,hudbou.o slov, ani nevolá pod
určitj'prapor: nutí ho pouze lrynaložit jistou dávku rozumové.
ho Írsilí' Jeho poezie má intelektudlní koňen. Tento pňevážně
intelektuálni ráz pak bezprostňedně souvisí s l(ainarovfm stano.
viskem a pololrou, jíž se toto stanovisko vyjevuje. Yracíme se
na začátek tohoto odstavce: Čím a jak je vribec vyjádÍen auto.
r v postoj k jeho hrdinovi, postoj samou podstatou Kainarova
vidění kritickf? I(ainar je zvlášť citlivf na komično, či lépe
tragikomit]no v životě: odtud nrá jeho poezic, i ta baladická,

1r7ni 'ckÝ a satirickf nerD - také zdeo v }rásni 'Jak!' to s ním

:{lo... Demaskování a kritika hrdiny děje se cestou ironizace
jtho- 2 i .uu, l (a inar jc zaujat tragihomich! l rr  rozporem mezi
n||Ódencowrn srrverénnírn živočenírrr a lrloubkou jehtl pádu.
aprvtr něžrrá ironic, s níž jsou z<l\lrazov,iny pátly uralého ělo.

I lsr
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"'lvíčka, pňerristá postupně v hoňkou perziÍ|áž. A pak nápor nové
ironieo a to na místě, kde se čtenái. už smíĚil se setťvaěností
závěru: ironizován není jen lyriclrf hrdina, nj'brž (poslední

tiíveršovou slokou) i ,,velkej světa soud.., kter!' má hrdinu
soudit. Básník má pochyby o zprisobilosti soudu, a čtenáŤovo
vědomí je proto zaplaveno proudem novj'ch otázek. Nebudou

soudit padlé|ro zase padlí? Nebo ti, kterf'm se naopak o život-
níclr propastech ani nezdá a kteĚí jen ntrtí ostatní' aby násle.
dovali jejich omezeně pňímočarou cestu' na níž se s poslušností

nejdál dojde? Nová ironie změnila dosavadní směr básně. Jed.
nak je l(ainarriv postoj lr m}atlému rnuži humanisticky zrněkčen
(odsuzuje ho nerad, k soudu se mísí lítost), jednak sama pozi.

tivní hodnota, v jejímž jménu soud zasedá (jak jsme o ní psali

vj'še), není v bec vyslovena; či lépe: je vyslovena podtertem

Lásně.
Pokročili jsme od šesti veršri k rozboru celé básně - y zÁ.

loze jsme však pňitom měli rentgenovj. snímek celé I(ainarovy
poezie - a zjistili tak ně|<olik z klad,níclt' rys Kainarotly b,i.
snické metod'y. Tyto rysy jsou ovšem vyabstralrovány. Ncsmíme
si proto nyní piedstavovat, že každá l(ainarova báseú realizuje
zjištěné znalry v jejiclr riplnosti, jen v pĚíslušně zmenšenétn
měňít|ru. Je to totiž - jak jsme už ukázali v tivodní části této
kapitoly - v první ňadě vždycky básníIrriv ideow!, záměr, kterf
bezprostÍedně - pod tlakem světao v němž autor žije, ale kterj'
pňitonr sám chce formovat - ovlivřuje podobu básníkoqy me.
tody a zprisobujc, nezapomeiime, i její promč:ny. I když je pcr:e
jeden pekaň, nejsou llásně jako lrousky na lcrámě.

P i e I r o d n o c o v á n í

Řekli jsme v pňedchozí lrapitoleo že svou báseii Jakj' to

s ním bylo založil I(ainar na obrazném pŤelrorlnocení znárného

fyzilrálního zákona o zems|ré piitažlivosti. Proč všalr lěci zby-

tečně lrornplikovat a nazyvat je pĚelrodnoccnírrr, rrzyvá se ná.

rnitlrao když jtle pÍece o běžnou a nezbytnorr rnetaforizaci:
poprvé užil básnílr slova ,,pád.. v jeho základním v1fznanru (člo.
víček padá a rlělá si nrodňiny)o podruhé ve vfznamu pienese.
nérr-r, nepĚíménr, obrazném (mládenec už nepadá na zem, nf}rrž
daleko bolestivěji a mnolrdy definitirrrrě) - v ton| je celj vtip
básně. Skutečně není žádnf' rozdí|, nazveme.li Ý tonto pňípadě
básníkowr práci metaforizací nebo obraznlm pžehoilnocením,

Jinfm poučnfrn pi.íkladem jsou ti'ebas verše z l(ainarovy básně
operace (ze sbírlry Nové mythy):

Netrpčliví mot1|Ii
Bílí jak vymyté nlce
Usedají nar'r
A orlléta.i i

I.ak toruu byr'á
Nad velk.í'mi taji

Básník talrto obrazně - něžně a bíle - nazírá sáln clrirur- |153
giclrf zákrok, kterj, je plnf krve a zoufalství (,,nádor velikosti 

l
žaludu..). Dúležitá je však pňitom ta olrolnost, že citované verše l

prostíednictvím metaforizace vlastně falrt bezvysledné operace

rryl"I'to3i, čili: I(ainar nepňekládá jist!. prozaickj' text do lilro.

válně voleny'clr metafor, nj'brž skutečnost pňímo obrazně vidi -

rlúkazem budiž zde okolnost, Že už do samé metafory je za.

hrnut básníkťrv postoj lr zrrbrazovanénru jevrt, básnílrťrv akt nri.

losrr lenství.
Avšak vedle tolroto běžnélro rrretaforiclrélro vidění existuje

jelro speciálnější pňípad: právě ten, kter!' múžeme pojmenovat

Irolfm terrnínem pŤehodnocouání, nyni lž bez pŤíalastku

."obraznéo..

K .:"rt.. s torr ]acinou věcí!

A príni ji tlvrlm<ltr rlo urny
na smelí '

do stoliy, do trtty,
do páchnoucíclr arclrívti.

,4lr:
nácllrerrré lrroIry
dollyvatel světao
ty zejí na tváňi země
jen jako dúlky po neštovicíclr.
Laciná panenka nrrtvélro ditěte
z Dolnílro Egypta
vznešena na vzduc]t st: uslnivá,
rná orii jak velká

lrnědavá slunt:eo
a ž.ije,

A to je tínr,  že člověči život
je str i le tak strašně luc irr ! ' .
A že je lac iny,
netrmírá.

Až jednou všeclrny levné věci
zdejší,

konvice,
králi<!í ltožíšky,
penlle B životy lidí
shrnou se v jedin! prrivotl,
to l'rrrtle začátek světa.

(llrtěl byclr se dožít světa
lacinfclr věeí.

lze sb, ČIoaěka
hoíce m6rn tóill

'fo je ta cesta'
co rni vede k srdci.
'l 'o je ta cesta,
lcterou ze sna znám.
Na jejím lconci
vždy se nčlco tipytí.
Na jejím konci
v horkj 'dá lavě.
Nělrdy si i.íkárn:
klubko zlat!'clr nití.
A jinde zase' že tam

značka je:

Pozor!  Dva obňi!
Anebo také:
Nechej na lrlavě . . .
- Ale je fallt, že tarrl

v t f  dá luvě
na konci cesty
vždy se něco tÍpytí.

I(e světlu pŤímo!
Vzadu necbat prach!

A silnou vzpomínkrr
na sebe v rovináclr.

|:c sb, I,azar a píseril



'uol Báseř Laciné věci, z níž, je vzata prr'rrí ukázka, radikálně
pĚehodnocuje běžně rozšíŤeny názor, kter!. posuzuje věci jen
podle tolroo kolik stojí' Mťržeme se nyní odvolat na obrazo je.

hož jsnle už jednotr užili: Kainar zde opravdu kreslí novou
rnapu jevŮ kolem nás, a nově také tyto jevy lrierarchizuje, Na
lacinych a užitečnj'clr věcech obyčejnlch lidí' ne na drahocen.
nfch či ponrpézních věceclr v tlržení vládnoucích kruhri spo-
čívá v podstatě tíha světao tak zní Kainarťrv soud qyjadňující
pňimo autorúv ideovj' postoj a umožněnj' v této básni konkr.ét-
ně tím, že k lacinfrn věcem pŤipočetl I(ainar i lidskf život.
Druhá ukázkao vybraná ze závétu básně Cestao pŤehodnocuje
zase pňedstavu, kterou v nás běžně vyvolává slovo vzpomínka.
Vzpomírrání bj,vá, aspoI'r v české poezii odjakživa, něčím krásně
idylickjm nebo sentimentálně rozbňedlfm, neJi umrtvujícím.
U I(ainara je však tento běžně konzervativní rnotiv pňehodno.
cen v prvek kladnf. V drirazně uvedené vzpomínce je vlastně
skryta otázka. Co zbude po človělru? Kdy pňetrvá ve vzpomín.
ce? Je jisto, že to vyžaduje života plodného a vnitŤně bohatého,
rreso}reckého a činorodého; právě tako\.Ý život po čtenáňi -'
pomocí piehodnoceného motivu vzpomínky - Kainarova lráseĚ
clrce. Yrátíme.li so nyní, po obou analyzovanfch ukázkách, zno.
vu k básni JakÝ to s ním bylo, vidíme hned, že její rozbor ne.
byl tiplnfl všiml si jen pÍehodnocení v základním slova smyslu,
tedy pÍehodnocení obraznéhoo rnetaforickéhoo a stranou pone.
chal pňehodnoceni běžné pŤedstavy optimismu (,oa propasti
jsou pro něj čirej heco., ,,a v hlavince mu zněj / vznešenf myš.
lenky i jak riákÝ hvězdnf splavy..), která si prostě nepňipouští
nebo zlehčuje existenci obtížío bolesti, žalri, zánikuo zla; tímto
pňehodnocením pĚinutil čtenáňe, aby si už sám vytvoĚil pied.
stavu optimismu věcného a vědoucíhoo máJi už čtenáÍ takového
optimismu potňebu.

Terčem I(ainarova pĚelrodnocování se múže stát všecko. UtÍí.
tlíme.li nepÍe}rledné množství jeho konkrétních objektťr, seskupí
se objekty samy do čtyň kategorií. Nejobecnějším pňedmětem
pňehodnocování jsou jevy mimoliterární reality. Speciálnějším
stupněm je pňehodnocování minroliterární reality proEtňednic.
wím pňehodnocování literatury - napňiklad v básni I(ainovo
blues (ze sbírky Moje blues) I(ainar jinak interpretuje staro.
zákonní legendu (,,To myslím není o něm z bible známo..),
a|ry se složitf'm básnickfm textern mohl distancovat oil kolek.
tivních atavismrl soudobé civilizace. Pak se objektem pňehod.
nocování stává sama poezie - jedině tento smysl má tňebas
Blues o básničce a v|ez|é žené (ze sl.rírky illoje blues), jež
pĚedstavuje parodii na určitou větev současného českého básnic.
tvío na pokleslé lrolanizování: ,,Nasliním a jedu jalr se žád
/ I(rákoravec tvrdě koherentni I Leze leze jako na protéze /
/ Pach krve beránkú l A ničení a stád'.. Konečně volí Kainar
za pÍedmět pŤehodnocování ne už poezii cizi, nj,brž vlastní, a
posrupuje pak v zásadě dvojím zpfrsobem.

I( osvětlení prvnílro zprisolru postačí vrátit 8e znovu k textu

básně Jakf to s ním bylo. I(ainar ironizoval svého sebevědo. lrss
mého lrrdinu nemilosrdně takňka po celou báseř. Ále právě l
v okamžiku, kdy už se hrdina zdál definitivně odbyt, zironizo- |

val l(ainar náhle i jeho soudce. Zá,"věre ná ironie pňehodnotila

v jistém smyslu ironii počáteční (a po většinu básně pÍevláda.
jící); došlo k zajímavému zjevu, že druhá ironie zmírnila,

znrěkčila ironii prvou -- neposílila ji, jak se to obyčejně pii.

házi: o to pociťuje čtenáň onen obrat v básni intenzívněji. To
je tedy první zprisob: pÍelrodnocení uvnitň lrásně, piehodnocení
jedné části básně částí následující.

Pňi druhém zpťrsobu nepŤelrodnocují se už části jednoho cel-
lru, nfbrž jeden samostatny celek celek druhy. I(ainar bere pií.
bělry, které už jednou zobtazil, a zobrazuje je nyní znovu: nepí.
še však varianty, nfbrž zbrusu nové básně. Někdy nás na tento
postup upozorřují samy názvy I(ainarovfch básní: Svatba z Pi.í.
běhri a menších básní koresponduje se stejnojmennou básní
z Lazara a písně' Karbaníci z osudri s l(arbaníky v knížce Člo.
věka hoice mám rád, Blues o velké jarní cestě ze sbírky Moje
blues s Cestou ze svazku Lazar a píseĚ' Jindy pĚehodnocuje
l(ainar své někdejší klíčové obrazy:

I(rovy se zbortí,
sad utone v bflí,
<rdevšarl. -

Z toho všeho
zristane
jen hoňko v írstech'
Snad,
nebot' hoĚce clrutnat

múže v írsteclr
jtln těm, kteŤí zbyli.

A le zbude pol l let l  po nás,
tuhé koňání,
tkvící v nás a rozrostenj.
v hlíně našich těl,
aby žil a aby děsil,
aby zaclánělo

|z b' Du r ze stejnojtnenné
sbírhy, kterd byla roku 1941

už ohlóšena, ale kterd neuyšIa;
do afboru Poezie, 1960, z ní
Kainar zuŤadil čtyŤi bdsně'l

Jak herec tlosud v kulisách
je člověk těsně za <lčima.
Lesk jejich zrcátek je hlubok!

a presnÝ.
Co je v nich, to v nich je.

A za ně. tanr se nesmí"

Tam ten má ve svfch
zornicích

svrij rryhoŤel!, drlln.
Když se všalc pousměje,
pozvedá oboěí jak kroly.

V očích jsou ještě

vylroŤelé děje.
Za nimi on už staví
drin srrlj novf.

|b' Vyhoíelf ze sb. Českj sen;
b seít' bylu do sbírky zaŤazena
už pr o stŤ ednictuím u,!b oru P o e'
z i e , 1960 l

Jak vyložit posun, lrterf vznilrl tínrto pŤelroclnocenínr? oprav'
du dloulro byl l(ainar bílsrrílrerrr těclr vylroi.cl!'c}r se z}rorcen!'nri



156 lcrovy, a jelro poezie byla poezií, která snimala zlo a hňiclry
světa. Po rrrnolra letech provedl l(ainar w!'mluvnou korckci své.
lro nělrdejšílro obrazrr: proměnil se pĚitom v básnílra oněclr
vyhoňelj'cho kteňí už začírrají navzdory všernu stavět nové krovy.
Vyměnily se akcenty. Neobyčejně tu vzrostl podíl aktivity v bá.
sníkově tvorbě obsažen . Salna aktivita zlronlrrétněla, zurčitčla.
Zjištěnf rozdíl mezi obč:ma členy této dvojice zrcadlí v rnalénr
cestu, kterou l(ainar ušel z jedno}ro letopočtu do drulrélro -

nÁwat nebo zaujetí jinfch stanovisek se nerylučujc. Poromárrí
mnoha podol-rnfch dvojic je jednou z metod, jak postilurout
prourěnlivé snrěňovrírrí I(airrarova trrirt:ího r'1Ývoje.

V f v o j

I(ainarťrv vlvoj jrle však nar]rtnout ještě z jinlch zornyclr
Írhlri. Mrižeme jej studovat jako svéráznou a proměnnou jed.
notu komického a tragického (baladickélro)n mrižeme vzít tŤebas
jen jeden člen této jednoty a pojmout dějiny Kainarovy poezie
jako malé dějiny Kainaroua uykolejou ní jeu clo komické ro.
oiny. Kainarova sclropnost v uvedenénr ohledu je nevíclanri a
zĚetelně patrná už v eamfch počátcích jeho díla, je rovněž nej.
častějším i nejosobitějším prosti.ednictvínr autorova piehodno.
cování reality' 6tává se vltazem Kainarova ideového stanoviska'
rlokonce plně formrrje i vedlejši oblasti Kainarovy literárIrí
práce (jak o tom svědčí jeho dětská Řikadla, t94B, tŤi jeho

Lomedie: Akce Aibiš' 1946, Ubu se vrací aneb Dršt'ky nebu.
rlou, 1947, Nebožtík Nasredin, 195B, popi.íparlě i jelro spolu.
ÍlL:ast na Cirkusu pleclrovérn, 1946, a konečně i jelro texty k ta.
nečnírrl pisničli'ám). Kainarúv vyvoj, z tolrcto zornélto Iilu po.
jut j ,  dá se pak v rnaxi tná lrrírrr  z jet lnr l r|ušení nar:rtnout us i
takovou tabulkon:

PÍíběIry a menší Bizarrrí a farrtas.
Ďri.rně ( |!,}'10): rnagorit:kí trtetn.

forika.

1\ ot 'í tn!t l ty

1l !) .16; r 'crŠe

1944 -'19'1'5):

|.eliká l skrt
( ] 9 Í 0 ) :

1;p511{ s t r t
( l9 i r J  )  :

ČIot, ika hoice
ntanl tád (1979):

I'atznr a píse t
( l 960 ) :

( iorrry l r t r tnor a
().nicLá perziÍ|áž,

5polcčenská
sat i ra.

l l r rnror: ,  vy lc l rr iu '
i icí i r  írsntt1vn5.

HoŤl iá i ronie
společenslty
kritické frtnl.ce.

Provo|<at ivní i ro.
nie společerrsky
l<ritichi: fiurkce.

I3ezolr lct lny zra l i ,  kterí,
r'irlí prrclové potlhorrbí

vznešcn1|ch vášni a idejí'
krutost života místo jelro

slávy, bezpomocnost člově.
ka vrženého do svého ridě.
l r r .  Škola depatet izar.e.  Ta-

kové je děclictví vállty.

Terčem 6e stává jak poli.

rická reakce se svou ideo.

Iogií,  tak minulostní , ,čir i -
t<ající.. lyrika: drisledek

toho. že se básník volunta.

risticky snaží srovnat krok

sl.é metody s |irolrcm své-

lro světového názoru.

Prolnžo br isník smiÍu jc

tionflil<ty (pokud je neod'

l<azuje tlo nrinulosti), Pro'
tož'e mu nabídli rúžové

bÚle a on je piijal. Jedna
celá životní sféra je však

|trrtnoru uzavÍena: NedotÝ.
lcat se monumentri ani

i rIeálri.

Pomaly návrat k sobě, ob.

nova vlastního stanoviska.
Zde vysloven zásadní po.

stoj k človělru: HoŤká'
tedy nespolrojená láska.

Vysloven zásar'|ní postoj

k realitě. Realita llic ne.
napodobuje: je prvotní a

soběstačná. Sbirka pojatá

iako škola citlivosti vťrči

realitě. Ale záror'el-r; jízli.

v!' tolr rra ty, kdož její

.lbraz pokĚivují. Svérázná a
lrluboká reakce na podstatu

období kultrr  osobnost i .

Frrri6zrr sarlistické otevi"c"
nosti: Ěikat nepiijernné
věci, strhávat šltra|rošky,
podminovávat potěmlrinov-

.ské vfšiny, vyznávat se
z prolrer. Na rlně je bluos.
BIues, ktc16 očišťujc '  pí.

st: i i '  ktcrá t lsvoboztt jc ,

I"'

Osudy (1947 3
r'erše 1940 až
19411) :

Al,rsurtlni
Lo rn i La .

To je zárodtr lná podr l l la
budoucí l(ainarovy konri.
ky, ne|rot' základní básni.
kúv postoj  k real i tě je
(pod t lakem t loby i  osob-
nír ' l r  rI isprrz ic) za|ínr pasiv.
ní .

Znesnryslřovárrí, literé nrá
srrrysl. Bizarní sny jsou
nakonec skuter:nější ne:z
absurdrrí real i ta ko|ern Lá.
sníka. Realita měšt'áckélrtl
světa. Světa, kttlrf' se orlci.
ziI sárr.r srlIrt',.

lll o je hlues
0966) :

SIrrlrtná perz7l|áŽ,

s|rcpt icI lá  i ronic.




