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Časrěji než pŤi čtení kteréhokoli jiného nrodernilro dila za.
slechneme nad básněmi Vladimíra ÍIolana čtenáÍovo nemilo.
srdné opakování ,,Nerozumíďoo ale zároveř slyšíme - opět ne.
oblrykle rozhodn!', vášnivě ťltočn:í hlas básníkriv ',Musím!..' Tato
knižka chce usnadnit ,,rozhovoro., umožnit rozvinutí dialogu
s poeziío ale nechce jistě vzbudit zdáni' že literárnímu kritikovi
nebo historikovi je v Holanově díle r'šechno jasné, pochopitel-
né, srozumitelné, snadno lyložitelné. I tyto odborníky (v uvo.
zovkách i bez uvozovek) provází nad Holanov'í'mi verši dost a
dost rozpakri, otazníkri, dohadú a marn ch vyprav za píesnfm
postižením vfznamu' Čtenáň ovšem pÍichází ,'"1p..," s otázkou,
zda tu nejde o nějakou schválnost poety' kterÍ' tňeba z touhy
po osobitosti ůmyslně zatemřuje svrij projev, a tepťve poté je
ochoten zkoumat' zda ono o,Nerozumímo. nepramení z neschop.
nosti postihnout podstatu a smysl díIa, jehož složitost je dána
složitostí světa, kte4f je v něm - tak bohatě a s takovou
plností - vytváŤen, zda tato poezie neotvírá - a to zejména na
těch stránkách, které se zdají blt nejtemnější - nové prrihledy
do dějri světa, v němž všichni žijeme. ,,Temw!!,,, pňedesílá
nám Holan ve svém deníku Lemurie. ,,Ale i zdeo podobně iako
měŤíme horstva na měsíci, tňeba rněĚit vj'šku z délky stínri...
old samotného autora jsme si tedy piinesli jen jednu radu:
'Jakou lžíci máš, tolik nabereš . . ... ohližíme se proto per lžíci
nejvhodnější, hledáme odpověd', proč se nám mnohá místa této
poezie zdála byt ,,temná.oo a proč jiná zŮstávají ,,tenrná.. i na.
dále.

, , P r o p a s t  j e  l r l u b š í ,  n e ž ,  j s m e  m y s l e l i ! . .

Mnozí čtenáii jsou piekvapeni, když se seznámí s Holanovorr
prvotinou Blouznivj' vějíň (1926). Samotn!' název pňipomíná na
jerlné straně hravost poetisnrrr, na slraně druhé melancholii dcl.
jmovéo impresionistické lyriky.

Byls dotrrrodružrrě smuten
obrazy lrvězďnfch aďventťr zmíraly borrŤí sněhovou
A vějíŤ večerní zavál tv j hoŤkf stín
Na konci světa v dobách vzdálenfch

-.. těrrrito r.erši Holalr svou prvni sbírku, shrnujíoí snadno srrr.
zumitelnou poezii, uzavírá.

Druhá llolantrva sbírka Trilrrlrf smrti (1930) je pŤekvapivě

orientována zcela jinfm směrem. Hravost (o6tatně pÍejatá od

starších básníIi ) zce|a mizí, bohatě rozvinuté smyslové dojmy"

popisy, obrazná dějství, vzpomínky, vedou k epičnosti nebo

i,: pá.mu silně pÍe<lmětn ch rivah. Současně však básník, ktet'

rlokázal velkj' smysl pro konkrétnost a názornosto postňehl, že

z jeho poezie unitrá sama podstata zobrazovanj'ch dějri. Proto

v Triumfu smrti není pňedmětnf obraz sám sobě ťrěelem, je

stále básníkem pÍenášen do roviny duchovního podobenství

lídského osudu. Autor teprve lrledal osobitou autostylizaci:

jednou pÍijímá rrarliční ronlantické gesto -

ošizerr na koncích a stŤeďem zastrašen' za jedné noci

hyl bych se málem zabil a jsem bledf.
Hodiny zapaďl.é jak oči po pláči vlekou *xiulo-o"í

ve štětot vlkfi, vfni horikání. V sázku jsem' dal své
naposledy

' ' podruhé se piiklálrí lr tradici lyriky spiritrrální -,

žek Žiti blížíme se skrze sen iako skrze jeďinou vfi]i,
abychom, tkáni jeho vnuknutím' Viďěním nepohnu].i

-, vždycky lze však postihnout risilí vyjádiit všeurčující pocit

oh,rožení. V Triumfu smrti se poprvé u Holana ozvala vÍtazně
nedúuěta ke skutečnosti, která pro něho není neproblematická,
ale naopak predstavuje mu cosi rozporného a nejednoznačného,
co neustále zranlje lit{skou rlrlvěru.

Tento pierod ie r' Triumfu smrti zretelně naznačen a básník
ner'áhal po letech zgruntu pÍepracovat část sbírky, aby tak od.
kryl její vf'vojovou závažnost. Poskytl nám zároveii velmi po-
rtčnou, i když zdánlivě paradoxní podívanou: čím nléně je
báseĚ v novém znění ,,konkrétní.., tím je objevnější a obsaž-
nější' čílrr méně je ,,srozumitelnáo.o tím vice rozšiĚuje po-
znání a proniká k skrytym souvislostern. Ukázka naše tvrzení
ozĚejnrí:

l .  vydání (1930) *-

Navrátil bych se tiše rádo v sasanky ulehl'
na nebe pomyslil,
jen slyš ten šumot kapradí, když večer provlh]'
když v jaspisovf poloěeť se $nášel ohraz chvil

2. (]'936) a 3. (1947) vyrlání _

I"'



'*i
Ň"""aiítycll se tiše ráclo teď když jen p."at1'
ohyb na cestě vzpolnínky v čas snov;f
zd razni kažďou nepatmost' všechrry irtky'
jež padly do osnovy.

Někdy je riprava ještě radilrálnější, ale tím názorněji se odlrryjo
rozdíl mezi arrtorovou privoclní delrorativností a pozdější pies.

ností a obdivtrlrodnou lroncerrtrací něl<olilra vrstev vyznanr :

l .  l ' r 'dání (]930) _

A za luka dál. v tmu rnočálťr naz|átlé oči žab
sárn voďrrík modrym rrelrtem včaroval'
do}roiívaly r&že potají, polrrával noci slap,
ktlyž k pŤíteli jak tkacllec stinohry isem sklíěerr

putoval.

2. (1936) a 3' (.1947) vyrlání -.

Jak obrácená stránka, šikmo zrríe,
rrás žerre pÍes tušení dát --

rrěco v nás mriže nevidilt, kďyž ziíme tric .. .
I skličen, s naďějí též, k pÍíteli jsem temnem putoval.

Z Triunrflr smrti, zejnréna z picpracovanych tií rozsálrlyclr
básnio je patrno' že básníka pí.italrrrje zc.iména problematika

možnosti a ncmožnosti poznánío ,,orten obrovslrf stíno kterf'

|rlade na poznáni vláda neůplnostioo, což v něm vzllrrdilo tušení,
že '.propast je hlubší, než jsme mysleli... Neboť šálivá podoba

věci, zvylr, jcnž ovládl človrlka, zmechanizované a oillidštěné
vztahy lidí zastňely podstatu, ba sátn smysl bytí, učinili sice
mnolro jevri srozumitelnymi, ale jen za cenu jejiclr zkomolení
a zdeformování. Poezie se podle Flolana má stát tykadlem, na-
lrrnatávajícínr či naznačujícírrr srněr k oné ,,pravé.. skutečnosti.
Mflil by se však ten, lrclo by se dornníval, že básníka vábí
metafyzickj' prazáklad - Brih; spíše je zaujat dramaticlrfm
oddalováním,,odoo falešného vědonri a nrarIrjm pŤibližováním se
I< tajemny'nr souvislostenro dynamikou odstíněn1fcl-r a pĚitom
slo.ytj'ch vztalrri. V této oblasti neustálého tlění, 1li.eskupování
a vzájemnélro prisobení lrledá instirrlrtir'rrě zácbranu pĚed strnu.
l;fmi pojmy a symboly. Á co hlalrrího: cítí v tomto rrytváňcní
svébytného, piísně zál.lonitélro světa opodstatnění své ,,isoly.. _

6amoty. Jalro rnnol-ro jin1|.ch clrtěl i Holan učinit z nevyhody
vyhodu: nerrltlžrrost společcrrské aktivity básně měla bÍ't vyvrí.
žena nekomnrtlntisrrí izolitcí od sr'ěta lrranrái.ú. tlťrslednou sa.

rnottru. IJ Holana to ncní írrrik do krajiny sntl a romantické |rot
Íaltazie, r.ltěk od odpovědnosti, ale nejprve záchrana pied pod- |
lchnutím a brzy poté tvrrlá pňíprava k prudkému ťrtoku. Tedy l

na počátku: ,oCo v ta l rové samotě mohrr nyní.. . ,  toť nikol i ,  že
sc snad upŤeně zavíjím a hermeticky zapÍádámo nj'brž žc usiluji
o naprostou nutnou izolaci.o. Á od tohoto ''ostrova urputnosti,
ostrova posedlosti.oo kde prožíval své bezbranné ,,zouťalství nad
tímto světcm.., ie iLž nedaleko k tvorlrě světao ,'z něhož by se
snarl mohlo ponroci lirlem.., svčta reálné, veliké naděje:

kdo zadrh.l si tÍísku báje do čečulky,
cítí r'žcly tutéž bolest, pŤitlačí.li
na }r]avní skuteěnost.

.J'ak torly na počátkrr tÍicátfch let poznáváme ve Vladimírrr
I[olanovi Irásní|ra, jemuž tvorl-la pŤe.Jstavuje nástroj poznání
skrytyc|r s|rutečn<rstí, básníka, kterf je vzdálen bezstarostné
spontaneitě' rozkošnictví smyslov..fch dojmri' obrazovf'm orgiírn
i eluchové abstrakci. Neustále si bude v pr ze (ta pÍedstalrrje
pojednání o vlastní poetice) i ve veršíclr upi.esřovat i oboha.
covat svrij básnicky princip, v něnrž nemalou roli hraje dialek-
tické chápání reality. Nikterak neztratil svou obdivuhodnou
schopnost piekvapivě a neotÍele oidět lrmotnou slrutečnost, obje.
vit cletail, kterf je nosn! pro duchovní podobenství a schopnj'
6tát se symbolern, uclrovat si základrrí zdroj své obraznosti
v naprosto konkrétníclr slrutečnostech, drivěrně známfch, ale to
vše nemilosrdně podÍizuje hlavnímu záměru, lrterj' uskutečnil
nejprve v jakési lyrické trilogii - Yanutí (1932), obloulr (t934)
a l (ameni,  pĎicházíš' . .  (1937).

S naprostou nutností, bez literátslrj'clr nárokri se Elolan obje.
vil ve zvláštní situaci: ač odvrácen od jevového světao chce jej
nově spatĚit v podobě' již nikdo dosurl nezná. Nedrivěra jej
1troto provází k samotnérnu prostňerlníku sdělení, ke slolrr.
''Naplít na slova, jež pÍinesla slina škol!.. ,,Liclé! Ustálili w!-
znanry slov, maji placené tleskače. . ... Holan má odpor k zme.
chanizovanému uživání slovo jímž se zastírají nejen odstíny,
ale samotrrj' smysl jevri, smysl lidského bytí' Rozhodl se: ,,Budu
kňížit slova....o Tento proces začíná spájením piíkie rriznoro.
dych slov (,,mák horečk!,,, ,,íA kovadlině vody..) či konkrét a
abstrakt. vytváĚenim napětí mezi rriznj'mi oblastmi (',skvosty ne-
ttyfrnost i . . , , , tančíIne častcnstvío.o, , l ror izontá ly rána.. , , , r ip lněk
ticha se sluchátkem luny.., ,,stahuje trriži l,íd''é-o svěllu..;,
rlálc pÍiňazovriním a vzájcmn 'nr zĚetězováním protikladnj'ch
ryznamú (,,a mrtvé bytí v živém jsoucnu soclr.., ,oty ale kdylys
Ityla' nebylo by tě.., ,,k tobě se vzdalujio., ,,proč nevystoupíš
v ni|ťo sostoupiv..' ,,nemán-r, všalt činím pokus ztrácet.., ,,kažtlá
zelcil pĚekr<lčila již pr.álr svého luperru a chodí uvnitň' v tenl.
n(r..) a tvorbou vclmi urnnlch konstrukcí z těchto i dalších po.
stupri ve větách tleformované syntaxe. Také tam, t<de je I{ola.



'*ltrova věta vystavěna zdánlivě r'elmi jasně, je v porlstatě zatižena

neustálj'm odstiřováním r4fznamú, které nelze vždy sledovat

tak, jai<o v následující ukázce, jíž chceme ilustrovat tendenci

zapojit konkréta do merlitací abstralrtní povahy:

ZviÍe a vázo' stroÍne, ptáku' ráme.-

vždy vy, ježbyti oplodní a mino jnl.e|

My ale v mezivěčnu pÍedstíráme,
jak zcela b t, když skoro nevírne a téměŤ jsrne.

[Íolanovo obrazné pojmenování udržuje neustálé napětí nlezi

Iogikou rozvíjejícího se obrazu a logikou zobrazovaného pro.

cesu. od něhož se obraz často vzdalrrje, ale s nímž nikdy nn.

trvalo nepÍetrhává všechny svazky. Tento vlklad se nám pŤi.

bliží pomoeí několika veršťr:

Cos mohla? Zmuehlat park až k plottr,
v němž sllk' ten roubík v ťrstech rlÍeva,

dosud nevypaď - a umlčet tak nottr
neÍestné starosti v soucitu' jež se lrnt]r'ír'

obě roviny se vzájemně těsně prolínají:

Ne nadloulro! Prst smrti rozpínavf skláclír
sešitou hodinrr, aby tě z těla svlék. . .
Tak rrlicí jdou prázdné šaty, o které se lrirrlá

s vypitou nicotou sněďeny rrálrrolrek.

Dúležité isou názvy l.lolanovj'ch básrrí, |<tcré udávají zákla.I.

ní akord. od něhož sc metaforicltá v!'stavlla textu vzclaluje,

avšalr jen proto, aby ho osvětlila v novj'ch souvislostech a

v pňekvapiw!'ch vztazích. Tato dostÍerlivost a odstÍedivost Hola.

nrx.y složité obraznosti rrmožřuje vtisknout básni pÍesnf ňád

a vytvoňit zároveř celek bolratě odstíněnj'ch vf'znamri. opíšeme

zde dva pŤíklady, odkazující jak na p6l konlrrétníclr jevrl, tak

na p6l pojm , aby bylo zňejmé, že Holan nezná v rozvíjení

w!'znamového jác|ra vÝ'povědi žádrrou libor'rili, irrlpror'izaci, ná.

hodnost:

S I { R T  U M Í R Á J Í C Í H o  N Á  S Á D Ě

Mlčím vás, jablorrě! A vítr oěi vzďouvír
plachtoví víček v starost o dva sněhy'
pŤecl jejichž bělostí pohled mé krve colrvir'

zapien do rány nělry.

Ležim kÍíž odÍíkání. UmÍít! A pÍec tu je

zac]nÝéni írdir'u, jež vlní dech m&j v lem.

Podobně dar se ještě pohybuje

na citu pÍijatém.

V raďostrrém smíÍení, že zetně všemu pÍedcházela,

bys kŤídla obhájil, mfrj dech se zvedá tetť, múj rod.
Mlčící jabloně! slovo jablka ťrsta má by clrtěla -

k vám z lože sesttrpuji' pŤicházím - - A pŤece oď.

s L v Ž E B N o S T

Jak kťrrka chleba trpkne krirka slova
Ápoll nova. Nelkej však tvúj hlas!
A zpivej zÍLoÝa, všechno z|rova,
dokud je čas.
Ty Ťíkáš: ano' Bťrh, ale že hyneš
pocl trojpalcovym tlakenr v ělověku?
Netísněn, neproplyneš
z osudu do osuďu, z věkfi do věkú.

Holanriv nejvlastnější zprlsob tvorby je meditace (piemítání,

hloubání), jejímž pĚedmětem jsou vztahy povalry abstralrtní. Bá-
snická worba pŤedstavuje soběstačnf projevo v němž jsou vše.
chny složky, které pňímo odkazují k hmotné skutečnosti, silně
deformovány. Báseř tedy není obrazn!'m pojmenováním urči.
tj'ch olrruhri jevú, ale obrazem svéprávného, umělého světa,
v němž smyslové dojmy se stávají součástí abstraktních vztahri,
abstraktní pojmy jsou opět zpÍedmětřovány, obecnf vfznam
slov je oslaben nebo zrušen a nové vj'znamy jsou zíslrávány
z neobvylrl;fch, často paradoxních spojení slov.

I po tomto konstatování ovšem ztistávají mrrohá místa stále
temnfmio ale mnohá z nich si mrižeme rrsvětlit pohledem do
Holanova vyvoje. Naše piiponrentrtí některj'ch básnickjch po-
stupťr bylo tedy spiše upozorněním na zvláštnost textu než vy.
kladem cest' ktelÝmi se Ý'ladinrír Holan v riicátfch letech bral.

Všimněrne si nejprve názlrl sbírek - Vanutí a l(ameni,
pĚicházíš . . . Už v nich jo slrryto rozpětí Holanovy tehdejší
tvorby' ono ,,vání.. clrápe autor nejprve jal<o čast na ''temno.
tách děje.., írčast letmou, neurčující (o,mrrc nechej vát, jen
vát..)' nebo jako marné pronikání k skryté podstatě byti: ,,Blaží
nás vj'jevy, zlátnoucí z tajemna duše a těla' A pŤece jenom
opona, jen opona se chvěla.. (Pláě symbolri, Vanutí). Ale dra.
matičnost je tlumena harmonizací, hojně básní je anaforick mi
začátky slok stylizor'áno jako ,'píseí... Holan trsiloval o plynulÝ
slcd pŤedsta\.' aniž zdťrraznil jejich nalé|ravost a obecnou pla!-

I'u'



t64l no6t. vanutí jc vlastně osobním vyznánim. vc s|i.cdu pozornosti
j je básnikriv ,,r,ážiteko,, mnohdy citová problenratilia, picvtčlená
l ovšem do podoby značně složité'

V další sbírce oblouk 5e autor obr:ací proti své rrrinulosti:

',Ba, térněň soulad hrozil rozporťtm. Leč' satrtoLa nesnáší chrá.
nění . . ,,, (podtrhl J. B.). Slrutečně, Holanova sanrota sc ncstala

rini|rem k harmonickí'm světúm:

Znovt to oko nebes' rozclělené pod víčka
pÍi slast,nych možnostecho jež zcitlivěly k tanci,
znovu ten cudny soulacl . . . Ale nevyčkáo
pťose o disorranci.

oblouk pšedstavujc 1losutr rrrl oblasti ,,pocírfr.. do olrlasti ,'lrro-
cesrio.o což s sebou pňináší i větší míru abstraktnosti. Není zrle

iiž rak si]né citové ričasti jako dÍír'e, zároveií se všalr llolanova
poezie dramatizujeo myšlerrkrrvé i obrazné konstrukcc jsou na.

léhavější. Za pňíklail rnúžcme volit nově pojaty starší nrotiv

',plynutí..:

Jisti, že zadtžime tam, kde jakékoliv

pŤec nakonec si oclchod vynutí'
nechceme uvěŤit, že věčně jsme sám u
tedy: jen odlučování a plynutí.

míti

pt:arnenc byti,

íJtok proti ,,piedstíráníoo, ',ja|c zcela bft, |rdyž s|.ttro ncr,ítrre a
téměŤ jsme.., děje se rozvinutím poznání, že o,všechno tliá vztah
mezi tím a tim... Holan se stal básníkem vztahri, které postupně
piesáhnou pŤecc jen rizce vymezenou oblast jeho samoty a zno.
vu obracejí pozornost básnílra k reálnémrr světu. z Holanovy
lyriliy ni|rrly nelyrnizelo slovo ,,víčlrď., nebot' nikdy nezmizela
torrha proniknout k dění, jež se pod nimi odehrává; olrjerrrjc
se však talré slovo ,,pi.íprava.., prozrazujício že si autor uvěrlo-
muje dočasnost soudobého stavu i sv ho 1rostoje a zároveř rrut.
rrost rristu k nor^Ím rikrl.|fim:

Zda uneseš je' považ: hrozny, oliva!
Pochyby probloudiv,

I)od patou nic než mramor clroliv;f *-

zda drikaz máš, že trpké proudy min
zesládly tobě v cliv?
Ztla zašumíš: aclr, včely, clívky, viz|. l?l

Neznamená to ovšem, že by zmizela líolirnor'a .l|rcpsc, la na-
opalr  právč nyní sí lí:

cloznat, že lrloudím lrru z věčnosti v prozatím.
Hru, blud? . . . Zdáni a pozrrárrí se vyměůují

Neb orrím, co lly promluvilo nejjistěji,
toť nejvíc nčmé rrrísto v pÍedstavě.

I skepse však porlporovala básníLa v ťrsili rozlr]elrrirrt olrlrruk
této p<rczie a rra obou pílleclr znovu začít: rozšíi.it svrij urnělf
svět a zárrrver'r i nově ověĚit možnosti a meze tvrirčí aktivity.
Karneni, pňicházíš . . . je knihou ,,tlakuo.o ,,tíže,o, ,,tisné,., ,,nalé.
hevosti... Holan rozpozrral pi.icházející čas ,,služebnosti.o a vy.
chází mu vstiíc: ,,Pi.imlruŤ svá víčkao duše, chci drsněj viděti!..
(Zristaii.) Neučinil žáclnf násilnf olrrat. Zrněrru svého zornélro
Írhlu si trrtiž musel ověÍit nejprve v té rrblasti, jež nru byla
dosud nejvlastnější - v abstraktni meditaci, tentoLrát obzvláště
složité, takže se z básní těžlro srozurrritelnych kombinaci pňed.
stav stávají někdy kryptogramy' Holan je tlrislednf i bezohledn!':
v době, která jej strhuje do sociálníclr konkrétníclr zápasrin ji.
rrriž je hluboce rozrušen, spěje Ir zobrazení svélro vztahu k no.
v!.rrr skutečrroste|n' svědčicím jak o dialektickém pÍístupu (,,to,
co trvá, brání vzniku, vzniká jen, co není..)o tak i o bázni
z pŤilnutí k ťalešnfm vnějšírrr jistotám, o pevném rrrzhodnutí
,,velce váhat... Několik občanskj'cb témat, jež se u Holana
poprvé objevila, pĚedstavrrjí organickf článek ostatní tvorby,
neboť i skutečnost sociá]ní je viděrra v souvislosteclr a vztazic|t,
které se lt ní írzce piipírrají:

l'"

0 rrrdá rrernožrrosti clrípar, z[.ír
jemnější barvy světa !
JeIr jako hněv nrre molrorr poclro1:it
tep, nrltlerrí i věta.

(l žiti,jelrrrž 1riiští, čisty r1iv
zaclání zpětné otáčení --
zlrrční jerr krevní ]/rzeií rregativ
eamovládnélro dělrí./

'Spjat s várnio s várni rrapaďerr
kéž slyším zníti
r  l r romar lnyt . l r  arr lť.Ir i ic l r '  že Iet l ,  že 1r , t t ,
kr lo za p l r . r t l  r r rčl  v i is .  l r  r . r lÉ . iírIro r .ít i !
l Š p aněI skin c!ělníI t tint l

Ukry:vá se tecly v |Io|antrvy.clr veršiclro porlezÍívarr!tlt často
ze s l . | l rí l r tí:  urr lě l l rst i  l r  sattto i t t :e|n a l ls l r .a l r tnost i ,  t r l .p l l tn i ' ,  | le.



166 kompromisní zápas básníka, až írzkostlivě zodpovědnélro, o na.

l"""ií.íuto' kde lze svět objevovat a kde lze svět vrytváÍeto lrde

lze bÝt čestně ,,služebnfm...

- J a k é  z e m é t í e s e n í  n e b e s ,  a  t e d y :

j a k á  p o e z i e ' . . l . .

Sbírlra l(ameni, piiclrázíš. . . nekoněí již ,,modlitbou.. jalro

sbírky predchizejici, nj'brž verši: o,Leč tímn že pamatuje prostor

"u 
h..li''o.', čas mriže bft jen budoucí... o Holanovi pie.

vládalo mínění, že je naprosto vzdálen vší současnosti, zejména

politickému zápasu, a tak zdánlivě naráz se objevil v roce I93B

Lásník ryloženě politickÝ, vášnivf pamfletik, neírprosnf lromen.

tátor a soudce konkrétních dobornfch udtílostí. Tentokrát i cen.

"o.u 
.',ud,,o dešifrovala dosah jeho tvorby. Vyšla kniha Záií

l93B (1938) _ a cenzura zakáza|a jeji protějšek, sbírku odpo.

věď Francii (l93B), rryšel fantasmagorickf obraz prvních chvil

okupačních Sen (1939) za|<áza|a lrnihu o událos.

t""t,, j"z bezprostŤedně době okupace pŤedcházely, Zpěv tŤíkrá.

lov (1939).

Žajirná nás, v čem spočívá osobitost této Holanovy poezie,

která v široké škále protifašistické lyriky let 1938-1939 zaují-

má zvláštní, ba mrižeme Ííci, že vedle Halasova Torza naděje

nejwj'znamnější postavení' ,oBod varu závisí na tlaku,.. píše Ho-

luo..T"'' ,,varo., tot, jeho nenávist k netečnosti člověka, k bur.

žoaznjmlt parazituo nenávist zuňivá a zoufalá. ,,.. ' česká bur.

žoazíe,,, čteme v deníku pĚíznačně nazvaném Hadry, kosti, križe

z let 1938-1945, ',kapitalisté i majitelé drobnj'ch vilek, agrár.

níci. .. rúzné druhy iranálií ' . . mají strach. - Strach z bolše-

vismu, jak by ne! Jsou to lidé ohební, pňizprisobiví, ba jalcsi

,,".rn.iei,,í. ' . ob"h''a''i lvrdostí srdce a ješitností, ukázněni

neteěnou a chytrouo protože hodně nesoucí samovazbou sobec.

tví, stÍeží rnladé životy hanebnj'mi poklopy vždy piežilfch

morálek. . . Pilni a ustavičně zaměstnáni lidožroutskf'mi čachry,

dbalí jen sw!.ch smolnj'ch prstri, na lrteré se všechno pÍilepí'

nekoneční tito pŤíživníci čekají jen na pašijovf rj'den války'

tedy na tj'den, lrdy se otvírají poklady. . . A mysle na tyto

mrchalidio 6távám se krutofilem... A tyto o,mrchy.oo jak je na.

zlvá i v Lemurii, spatňil básník pŤi práci v pomnichovské hys-

terii, v začátcích okupace:

Holan pňenesl těžisko svého projevu zcela organicky k poli. |ttt
tickfm událostem ten|šát' když se jeho samota _ tváií v tváÍ |
národní tragédii _ mohla zvrhnout v tinik. Neváhá proto kon. l

írrrntovat svou dňívější oozoufalou urputnost.. s aktivní, bojol'ně

zaměŤenou poezií. Ví, že touha po samovolném stvoÍení nového

lidství je neuskutečnitelná, poznáváo že o,leteckf ůtok snťr.. nikdy

rrezboňí ,,věk zoufalstvi a bídy... Holanova poezie byla vždy
poezií, literá bránila ohroženélro člověka, ohroženélro vnějším

nebo vnitŤnínr tlakem, ale toto základní zaměŤení, jež bylo
něIcdy tlumeno a sváděno až do končin odtažitélro meditování,
nacbází teprve v bezprostňední autorově ričasti na lidském osu.
du plné uplatnění. Ne}rot' Holan poznal, že deforrnace lidství
nabyla v měšráctví a ve fašismu hrrizné podoby. Jestliže dÍíve
toužil objevit o,nahé vztahy.., nyní usiluje o sp<rluvytvríiení,
f ormování skutet]nosti ,,pro člověka.. : ,,Co je to tvrirčí ? Tot'
také to, co určí... V Holanovj'ch cyklech je proto lrladen velkf
driraz na vrili, llrdinství, odpor, čin: ,,I(de se vúle zanechává,
tam o poslední vrili běží... Nebot'nejde již jen o zjištění vzta.
Iru, ale o jeho zhodnocení: ,,Vždyť vúle k svobodě se děje' Tot'
víc než vztaho toť pouta..o

Základni l:Iolanova pÍedstava chaotické doby je velmi cha.
rakteristická: drama národa pňedstavtlje jen součást dramatu
světového (,,Mně nejde o cár domoviny..), ba samotnou pňede.
lrru celé epochy srážek: ,,Neb v šesti dnech jsme ještě, které
pňedcházely Etvoňení člověka... Nespoltojuje se pouhou citovou
ričastí, dojetim, chce i nyni odestňít roušku dnri, uslyšet ,,bu.
doucí zpělry.., ,,o rriclrž vite, že jsou a teprve se dějí... Už tehdy
spatiil budoucnost v symbolu Spasské věže (,,Hodiny neriprosně
bijí na Spasské věži..), nesoucí zdroj aktivity a }rrdinství -
nar. lě j i :

A kolem lruržoazní clri,rtra,
už v nesvobodě svol.na žít,
pátralao jako trezor pátrá'
č.ím že ji ospravetllnit
a bez nímalr to nalézala'
Svrhla ji prostě, věkri znalá,
na lrásnika a nuzn;f licl.

J\aďěje, která světem varre,
rleviďitelnost nesoue mu'
skrze niž vše se okem stane.
jež pod, uíčkem jen pozní |mu,
by jinak jas tam lásku pÍivál,
spoleěnou všem, jak Lerrilr sníva]'
ten Laplace socialismu.

Z této záklatlrrí pňedstavy epochy liilstaa, do níž Holan promítá
tragické jedno dějstuí, !Ypl}.vá talré básníkova stylizace mluvčí.
ho. jako ne prrrsnélro soudce, nemilosrdně měňícího mumraj
tlo|ry, chaos a zločinnost i.ádem, perspektivou, cílern. ,,Co je to
Ětid, není.li vnoňen do hlubin solirlarity?..' ptá se I{olan, aby
v bratrství, jež je mu víc než spoluírčast, sympatie, na|ezl zá.
rodelr talc obtížně se rodícího }rudoucna. Monumentalizací bá.
sniekého gesta ( . ,Sro let  je n ic '  mně básníkovi .  Povídánr n ic,  a
tet l1 ' :  bcr.  I i t l r r  l r r . t ' ,  t t rťržerrte počkat.  Už ted'nrez i  s|ovy ne oy,
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kdos jinf stojí u lramer a natáčí. ' ...), pňenesením současnjch
dějŮ do podoby bájí, mythri (,,hromují mythus mladj'o.) udržuje

si Holan od událostí odstup, nutnj' k tomu, aby jeho sourl, ne.

návist, rozhoňčení nepramenily jen z bezprostiedníclr pocitri

častníka, a|e z poználi wŮrce, jenž vidí svou dobu uprostied

staletí a svou zem uprostňed kontinentri.
Tento rys Holanorry poezie se projevujc ve zprisobu, jaklm

se zmocrirrje nadčasového smyslu soudobj'clr společenskfc}r kon.

fliktrl' Napňíklad rroc, kdy byla proverlena molrilizace, je

u něho ,,nocí z lliady.. (,oTaková lloc' noc z lliady, v níž strorrry
jdou a lrráčí lrory.o), obraz olrupace je plnf bizarní obludnosti
(,,Z krysího hnízda cválá jízda cejch lrypalujíc na svrij sen. Na

lcroužcích nervli šlape pedál dech umrlěiny, I<terf shledal celj'

ten mumraj lemurri dost pi'ipravenjm pro nosovky ,. ."), llolan
dovedl lrytvoiit sled pÍesnfch názornfch detailťr, schopnfclr čte.
náňi drivěrně pÍiblížit životní fakt, jenž se objevuje ve zcela

určité, jedinečné situaci, a meditací, komentái.cm, hodnocením
zobecnit jeho v znam' Napiíklad obrazy her ,'dětí uprchlílrtl,.
z pohraničníclr oblastí vyírsťují k strolrérrru piíkazu - ,,nikdy
nezapomenout,, (Zpév tÍíkrálovj'), a obdobnf Inotiv zacllycuje

stejnf'm postupem v Záíi 1938:

.l'rakaŤe, staré diligence,
peiiny z kufrri vyvalené
(jak běbna obr&)' suché věnce,
starci a ženy, vše se žene

podzirnem tímto plnfm thují.
Kam? oďkuď? ohromení ptíl se.
Do vlasti z vlasti emignrjí
a zpátky zale, a zpátky zase.

Jinily detailní z,Ábéry, stylizované jako tltllrtrmentárrrí z znarn,
prolínají se pÍímrr do souvislostí, vytvái-cjícíclr z pĚedmětn!'clr

obrazri symboly ltatastrofické doby ('To, co by v rakvi součlrem
bylo, jak luna tvrdne nad nrěstem ' ..o.; o,Národy dtrpou . . . Zňíš
je pádit a čistit obě misky valr, valr kupeckj'ch, vah z trhu Lí.
tic. '. Nějaká kurva v rnra|ru kytic punčošné v clrrclru poči.

tá. . . .o).  Také Holanova nrctafora je budována na prolnutí ně.
kolika pŤedstavov!.ch olirrrlrri a na jejich vzájemné korespon.
derrci (,,Do oken sněžil prosinec... Tiskové chyby pulsu

v spěclru lrrhavě škrtal inkoust svěc. Mráz krčil čiré čelo clenní
v ldavírní vftah zešílení . ' . Hrát měla vločka, slza, věc..; ,'Jak
slimáci jsnre stahovali citlivé rrižky triedrri. A hlídky rozkro.

čené v dáli utlrvěly v onu lrrúznou hru jak kolíčlry na prádlo

smrt i . . . . . ;  ooNalevo,stranotr od barák ,  ubohr3 lípy vaňí t l ré na

černy lcašel vlal<rr, drršenj' v lrňivce protálrlé. '...)n rrclrovávojíc

si i nyní naprostou originalitu postrehu a fantazie (,,Městečku

vítr vyčesává vši posledních už světel..). I:Iolan také směŤuje

k radikálnímu rozšiŤení slovrríku: nalézáme u něho slova z obo-

rri vědních, slova cizí, slova označujíci falrta z technickfch obo.

rťr, prostě slova nezdomácnělá v básnicLém projevu (akumulá.

tory, vibrace, emulze, fetišizace atp.), navíc ještě uváděná v pĚe.

lrvapiqfch spojeních (o,projekčním aparátem běsri.. ..., ',čpěI
jorlem rubrl riraz habrú ....., ,,cedí pulsy ve fantÓm..o ,,pětilam.
povka smyslú pila instrunrentaci rajskj'ch vět.. atp.). .l'o vše

svědčí o Holanově risilí pĚesně zorganizovat vznešené i všeclní,

lrrdinslré i ničemné, zákonité i nahodilé' konlrrétrrí i obecné,
časové i nadčasové v obsáhlj'obraz složité, obludné sLutečnosti,
jež ja zachycena ve vfjeveclr, vizích, dostávajících často téměi.
film<lÚ spád.

Základní scenérií Holanovlclr skladeb je noc. Jednou je to
noc lrrdinského vzepětí, podruhé o,grandiÓzní noc, vkročivší už
do legend.., jejíž ,,zobludnělá nereáInost.. svědčí o šílenosti svě-
tan potňetí noc s neírčastněnou lunouo tvoňící pozadí fantastic.
kého mumraje, kdy nenastal ,,zánik ještěo., ale je ,,už bezživotí...
Právě takovéto scérry fantÓmri a reáIn!'ch skuteěností unrožnily
I{olanovi, aby rozehrál široce rozvětvené drama ,,srdcí všecho..
Velikost [Iolanova spočívá také v tom, že pŤi všem svém jazy.

|rovém experimentování je básníkem pŤísn,éIo íáilu a zkostlit:é
píesnosti. Není náhodné, že zvolJ| pro své cylrly formu pra.
videlnfch sloko od prostf'ch čtyŤverší až po složitě rfmova.
né deseti., tňirrácti. i čtrn otiveršové ritvary. Pro básníka je

charakteristické nejen pňesné komponování jednotlivfclr strof,
ule stejně promyšlená kompozice celku. Lze si to ověňit napií.
k|ad na Zpěvu tňíIirálovém, skladbě věnované ,opamátce mrtvj.clr
v llabeši, Španělsku a Číně... Sedm nestejně rozlehllch částí
poutí k sobě epickj. motiv: básníkovo setkání s tremi nositeli

,,Naděje.., lrteňí prošli trojim bojištěm tŤicátÝclr let - protiital.
tlr-Ýrrr zoufalj'm bojem habešského národa, španělskou občan.
skou vállroun llezbÍehfm čínskj'm utrpenín. Vše se odehrÁvá
v noční scenérii (,'Fantílmy dole mstivě bledly. Nad námi
noc . . . Noc lidožrout . . ...), rTstavěné na korrtrastu tmy, hrrizy,
lrezpráví, lhostejnosti, zrady - a tajenrného ,,ktoltu.., ,,jenž zná,
co je skryto, zní ze všeclr míst budoucnem jist... Druhf zpěv
se odehrává v listopadovém čase, kdy děti uprchlíkú se stávají
konkrétní obžalobou buržoazního parazitismu; zde je již korr.
krelizována slr]adba místně i časově. V tom pokračuje i tietí
zpěv _ prosincow!' _' v němž doclrází k setkání. Už nyní je
všal< pňedesláno, že nejde pouze o světlectví nelro o obžalollu,
alc o soud:

l''

Ale ri tí'i i já jsnre zrrali,
co je to kout i Íetěz potrt.
Hierarchie strastí dbalí'
v pí'erlsmrtrryt:lr ryseelr rrtlsli sorrrl . . .



170l Další tĚi části tvoňi monology ,,tÍi Mágú, jdoucích pustj'm vě.

I  kem na těžké cestě za člově|rem, jenž se má teprv narodit . . . .o:
I první monolog je založen na stňetnutí ,,umělostio. civilizace a

samozŤejmosti prostého citu, dětského Úrdivu, rlrulrf je intelek.
tuální meditací španěIského bojovníka, tŤetí je ,,náňek.. čínského
',zestárlého havíňe, rolnílca, kuliho... Závěrečnol část tvoÍí pak
zpěv naděje, bratrství, solidarity. od této pevné osnoly slrladby
m že se pak básnik vzrlalovat svfmi meditacemio v metaforic.
kfch dějích' aniž tírrr zastňe zálrlatlní směňování díla, kteri:
je naopak odbočkanri nerrstále obohaeováno o nová pojetí i nové
pĚedstavy.

, , Ó  l i d s I i á  s r d c e ,
n e d ě l i t e l n f  j e  c e l e k  v a š i c l r  r u i n . . . . .

Mnohá charalcteristika llolanor1y poezie, kterou jsme rryní
uvedli, vztahuje se i na další dí!a, jež básník v době olrupace
napsal (První testament' 19{0, Terezka Planetová, 1942, cesta
mraku, 1945). Holan však tentolrrát uskutečnil jeden z nejzá.
važnějších a neobyčejně inspirativních experimentri: v Prvním
tes-tamentu nechal promlouvat o,hlasy rriznfch z noo, tj. zachytil
s dokumentární pňesností ritržky všedníclr, banálních .o"hovárri
z městské ulice (tato torza pňímfch hovoroqi,ch promluv jsou
začleněna do stňídavě a obkročně r1fmované strofy o ti.inácti
verších ve čtyňstopfch jambech) a situoval je do meditačníhrr
kontextu' postihujícího zcela protiklatlnou - fantasmagorickou
atmosféru okupaéní:

Je slyšet lrlasy rúzrrych zíln:
,,Co vás to nemáo spíše jaksi -_..
-Tak koukej pŤijít, na bet6n! -o(
,rlJroky, to je.. . 'o ,,Pozor, taxi!..
,o. . . od uňknutí, jak pňece víš..o
,oSamet? Kdepak! Yžďyť tense želrlí
jerr po rubu!.. - ,,J6, když si lehli. . ...
',Už nemaj ?o. ,oSbohem loo o$rla tŤi jehly,
víc sotva? co?t. - ,,KcIyž neslyšíš,
tak poť mi tentoTrc . . .oo ,,I( mojí pleti
to skvěIe jde, leč . . .o. ,,Nazdar, děti . . ..o
,n. . . lesk na nose to dělá spíš...
,,Noviny! Zvlaštni vyrl - -.....

A tak to běží tlokola
z all i lnul hrrerl ke korpuskrrlírn .. .

Básrríkory odvážně vynalézané metafory maji opět ůžasnou pi.es. Itzt
nost a názornost (,,Topin|ry ulic pňetírané česnelrem davu lehce I
čpí,o 3 ,,zatímco zrak ve vlčím máku svj'ch víček rád lry lyvolal l
ftltografické deslry snění..), ale jsou zároveĚ těsně spjaty s írva.
hovym kontextem.

Pňece však se ocitáme v jinfcb oblastech než dňíve, kdy pňe-
vládal Írtok, rej s|rutečností, kterj' byl naléhavj.m varováním
i lrrozbou. Jistota, vnitÍní ucelenost oosoudceo., kterj' je nad
děním, vytváňela protiváhu rozdrobenostio anarchičnosti vrrějšku.
První testament je však knihou jiné celistvosti, knihou návratu
k dětstvío k jinošské lásce, ale nikoliv snad lrnihou ůtělru. Holan
o tom praví:

a rrechci zpiYat dětství srrad,
nějakf návlat' rinik z dneška!
Ne, jako ten, kdo žije ztéžka
a celf v ztracenosti mešká
a chce b]Ít chvíli kouzlem jut -
formuji dívčí farrt m mlady. . .

Nicméně je tím skladba posunuta novjm směrem: ta cesta
''tmou monumentálních hrriz.. miŤi do básníkova nitra' nebot'
zde je skryt o,opak všeho, co z |;rrttzy světa víš..; teprve opětní.m
návratem chce básník znol'll ''!,ysunout nad hladinu derrní pe.
riskop jasnozĚivfch chvil... Holan prohlubuje jak své medita.
tivní rivahy o smyslu bytí, osudun o poznánío o možnostech lid.
slré aktivity, tak i obraz světa, ve kterém psi ,,větŤí a rfií zavile
na očistkové duše v tísni . . ... A musí s bolestí pi.iznat:
''A trpkne kámen, trpknou sady.. ' Všechno je Žalov, všude
lltají. . ... Toto pňiznání ho žene k zoufalému hledání čistoty
ztraceného dětství i ,,všesjednocujícího principu lásky.., a zá.
roveii k poznání nesmyslnosti, krutosti osudu. Ztráta dětství zna.
rnená nabytí vědomí, a to nemrlže bft jiné než ',vědomí strasti.o.

Talrová je i podstata Terezky Planetové, kde epickf prvek
již pŤevládá. Holanriv první rozvinutÝ pňíběh (dlouho pňipravo-
vanÝ) má dvojí dějové pásmo: básník je pňítomen 6mrti nrla.
dého chlapce a lékaň, s nímž se seznámil, mu vypralrrje o své
cudné, nikdy neprojer'ené lásce k rlívce .Ierezce Planetové.
l zde drtí osud -- s nesmyslnou zbytečností - život, i zde je
rnarná toulra po čistotě a kráse. Autor dokázal sladit clrmur.
nost kamenitého lrraje bídy a utrpení, jenž tvoňí pozadí pŤíbě.
hu (''I(raj nemluvny, }raj kamenit!' a do dňeně až bidou zrytf,
xt.a.; bez možností, ale kraj nucenf stále tvrdší pěstí k slzám,
jež 

-mají lhári ráj..), , o.oáouo., tragédií, qytvoii1 sorrlacl mezi
xonlrrétními zážit|<y a jejich nadosobní platnoslí:



'"1
Vžďy dopuštění slepě padrren
slepecky táhnem slepou hrou,
než Ťeknem: pŤivoř! - květ nárn zvadne
a osud - slepec zvúfí svou
i srďci určí slepé metrum . . .
A tak tu jsme hozeni větrťrm:
loučerrec v slzách s loučenkou.

Děj je interpretován jako objektivní proces, vypráví jej tÍetí

osoba, která sama svrij projev hodnotí, a autor se uchyluje jed.

nak k pĚimé charakteristice vypravěčeo jetlnak lc meditaci, která

sice potlačuje dějov! spád' ale jetlinečnost pňílrělru je ji záto"

veř nerrstále poryšována na obecně plané osudové dranra'
Stejni:rn symbolem je protkána lráser-r Cesta mraku, pÍitrělr

kováňe, jenž uvízl v léčce života: o'Trest určenf už pňed

vinou. Trest? Vícl toť ltletbao orlel je too už dávno pňed naro.

zením vynesenf nad tím a tím..... Postava lékaí.e i postava
samotáĚského velkého dítěte mají cosi spoleěného. Jsou to sice
bezbranní lidé, ale záíi z nich čistota smyslri i citri, jejich

utrpení má v sobě heroismus, projevující se ne č:inern, nlbrž
touhoun láskou, nenaplněnou družností. Tedy žádné pĚedem
dané konstrulrce, ale živé poslavy' nrodelované prriběhem děje.
I(onkrétními lidskfmi osudy, v nichž absurdita' tragičnost a
všednost je k rrerozeznání, vytvoiil Vladimír Holan bolestné
podobenství, írzce souvisejíci s dobou válečnj'clr katastťof' Stal
se tak spolutvúrcem motlerní epiky, ltterá opět zpětnč: prisobila
na proměnu tradičnílro lyr.ickélro tvaru.

,,Iiatlost! orra jest. Orra sktrtcčlrě jcsl.
Ona opravdu jest."

.Ioto lroclru tlivné zjištění lrrísníka,,temnélto.., o,clrmurnúlto..,
stojí na počátku doby' kdy Holan poprvé spati'il ,,bratrstvi vše.
sjednocující... Tehdy napsal rozsáhlejší básně, jimiž uzavňel
jednu část své|ro tlila (Dík Sovětslrému svazu' 1945, Panychida,
1945), básně, které tvoňí závěr váIečnf.clr cyklri. Jestliže r]i'íve

lryl upoután nerrrilosrdrrflrr osudem, pŤitahován lidslrlm utrpe.
nímo nalezl nyní heroismus činu, onu nově zrozenou ,,radost...

Ale pňíklon k epičnosti se dál vyhrar'roval, nabfval novj'ch
podob. Holan opouští pravidelnf' verš, složitě organizovanou
strofu, uchyluje se k silně prozaizovanému, volnému verši.
Souvisí to s jeho ůsilím o naprostou bezprostňedrrost, neliter r.
nost projcvu. V roce 1947 vytvoiil cyklus portrét Rurloarnrejci
a v téže době napsal lryznáni, které obsahuje jeden z klíčú
k jelro básnické tvorbě: ,,... írdělem básníka a umělce - rrrá.li
nějak! dčl l  -  jest  o.sooĎoZovat, . .  I(oho? Č|ověka pŤr:devším.

Véci zárcrveĚ. A nejsou rni pouhymi slovy slova tak dralrá, jaLrl

napiíklad osrrd, rlťrstojnost, láslra a hudoucnost... Snad se ne-

holedbám, pravílrr.li, že mi vždyclry šlo o jejich nejhlubší snrysl

a naplnění tohoto smyslu . . '..

osvobozovat, dospět lronečně ke človělr'u - toto jsou vyclro.

rliska Holanovy tvorby' usilující navázat co nejužší sepětí s po.

válečnj'rn světem. Holanovo hledání novélro člověIra se nedálo

tentoltrát v rovině vize či mythu, ale v rovině projevú, u nichž

je zdrirazněna jejich autentičnost. Je to patrno zejména na 6ou-

Iroru depatetizovarrych lyprávění' záznamri, v!'jevrl a rozmluv

Rudoarmejci. Nepiíímá i pÍímá charakteristika je pÍesně rozčle.
rrěna na celou plochu básně' a to tak, aby se postupně odkryla
za všední reakcí, v nepŤedvídaném činu, v jedinečnosti citového
hnrrtí, v ritržku rozhovoru mnohotvárnost člověka, jeho bezpro.
stÍední, elementární vztah ke skutečnosti, spontánní vroucnost,
schopnost objevri novf'ch životních obsahri, aniž je racionalisticlry
zbavuje tajemswí.,'Po letech satanskj'ch pííznakri byl jsem ohro.
men jeho vezdejší skutečností..... _ ale tento ťržas a citovf
aspekt je tlumen, do popiedí naopak vystupuje pňedmětnost,
fakticita. Ve sbírce Tobě (1947) je tato tendence dále rozvede.
na. Vedle politickÝch veršri, 6d a apostrof jsou zde soustreděny
reportážní záznamy novfch skutečností, portréty (scény s dětmi
woÍí jakfsi pendant k Rudoarmejcrim) a vÝjevy' Holan často
stylizuje své básně jako pňímou promlulrr (''viděl jsem.., ,,tak.
to se svěŤuje.o, oopovídď. atp.) nositelri dějri anebo jako wj'pověd',
rr niž je zdrirazněna její hovorová nehletlanost. Sděluje tak ži-
votní fakta, všední skrrtečnosti, ridaje a jimi se chce propátrat
k ,,onomu bezpečnému životu.., ,,jemuž se poneehává všechna
bezprostŤednosto všechna bezprostiednost zázraku a lásky... Sor-r.
<]asně však z Holanov!'ch veršri nemizí ani absurdita existence
rllověka, která je viděna jako drisledek společenského wfvoje
(.Je to šílené, co pravím, ale život byl taliorr!...), ale zároveř
jako drisledek samotného lidského bytí. V básni Na dvoÍe poli.
kliniky je toto rozpětí vyjádíeno nejsouhrnněji a mťrže proto
}l t pierlznantcnáním Ilolanovy další cpické tvorby:

a musil jsem myslit na všechna srdce
uporně i roztrpčeně bušící
do zvetšelych závěsri naděje, naděje na laskavější

budoucnooto
která by nelhala, i kdyby měla pravdu.
A mrrsil jsem myslit na všechny lidi, lidi ztracent!

i žebraiící
i na tI, kteÍí už žebrat nemohou' unaveni jako nrka

po válce'
ntusil jsem myslit na bytosti, zapÍené všemi

clveÍrrri tčclr,

I"u



I74| kteŤí mluví pÍi jídle a kterym pÍišly nabídnouti

I sošky plivníkri,
nitě z panerrskych košil nebo zmrz|inw z dubnového

sněhu,
musil jsem nryslit na ty' kteÍí se dorozumějí

s vrtolrlavym hrobem jen v Íeči nevěste\
musil jsem myslit na všechny stále toužící a stále

zk lamávané.. .

Sbírkou PňibětIy (1963) a skladbou Noc s Hamletem (1964)
rlospěla Holanova tvorba epická k svému vrcholu. V PĚíbězíeh
je opět zdrirazněna role vypravěče. Jen vf'jimečně jde o děj'

do něhož se autor pňímo nevměšuje, většinou je pÍítomen vy-
právění někoho druhého anebo sám událost lrypráví. Časté je

setkání básníka s lrypravěčem nebo několikerá setkání' z nichů
je snován rámec pňíběhu. Básníkova role, byt' tŤeba stylizována
jako pokorné a 1rozorné ričastenství, je dominantní, nebot' spo.
juje vlastně všechny pňíběhy' dává jim společnj' smysl. ,,Vidět
sama sebe v nepŤítomnosti sebe,.. píše Holan a na jiném místě
čteme _ ,,on, lrterf má vždycky vyjít ze sebe, a pŤece milovat.o.
V PÍíbězích je zrušeno ,'vnitÍnío. a ,'vnější.., vše existuje jen

v prožitkn vnímatele.básníka :

básníkovo prchlivé srdce
buší pŤedevším v malfch pÍíhodách,
jeho soucit platí krva1i'rn potem
za kažďy krejcarovf osud,
a když na duši
volají věci nejjednodušší'
on už je u niclro s nimi, oěrn!, . . .

[rolan na počátku tňicátj'ch let napsal, že ,,bytí zdvojnásobuje
se ohrožením.o. Všechny postavy jeho pňíběhri jsou ohroženy a
skutečnost je proto viděna spektrem bolesti: ,,neznalost života
je neznalost bolestioo. Rodin hovoňil kdysi o tom, jak slrutečnj'
umělec vždy narážÍ na ,,nezměrné nepoznatelno' které obklopuje
ze všech stran maličIrorr oblast známého..: ..NěkteÍí umělci si
na té pňehradě strašlivě zrařují čelo . ' '.o Holan je z nich. Nej.
větším tajemstvím je pro něho sám člověk, jeho osudo ,,nic je
rrru znalost udáIostí. '., jdeJi o poznánío pak je to poznání
srdce... A právě tato setkání s nekonečnou trpělivostí lidského
soužení spojuje básníka s ostatními.

U Flolana se objevují neustále dva typy oohrdinúo.: vanču.
ror'sk;f typ dělného človělia z jednoho kusu, neodtrženéIro od
tvorby hodnot, a dívčí typ durychovsky pojaté čistoty, vnitňní
Lrásy a neposkvrněnosti. Sedmdesritiletj' staí.ec, vyprávějící

o svétn olci, lrtery vozil kámen ze Slivenee na stavbu Národní

ho divadla, a dvacetiletá služka, která ,,se prostě usmívala a

rozdáva|a radost.o, krasavice Dora Závětová a hajnf Martin

z or|e, ňečenf' Suchorukj' - to jsou Holanovy postalry. Jsou

zpodobeny jako celistvé, vnitině nelomené, ale jejich promlurry

odhalují, že tito lidé vědí mnoho o krutosti a nesmyslnosti,

nejednoznačnosti a propastnosti lidského bytí' A ti, co neho-

voňí, o nichž se vypráví, svj'm koncem tuto druhou rovinu de.

monstrují. Holan často vywáií ristÍední, rozhodujicí situaci,

z níi, ae pak odvíjí děj; jin<ly je ristĚední osou vzpomínka,
někde je epickj' prvek jen pozadím rozvinuté meditace. Vždy
však zristává shodné vj'chodisko: na jedné straně je zdo člověko
kteď touží uskutečnit své lidství (touží po lásce), na straně
tlruhé se jeho sny bortí, místo života nastupuje živoíení, ulron-
čení existence _ smŤt. ÚstŤední linie pŤíběhu, zpevůovaná ná.
vratnj'mi motiqy, refrénn paralelní stavbou, anaforami, je ne.
ustále provázena relativně samostatnfmi, s hlavním dějem jen
volně spojenfmi odbočkami meditativního rázu. Sám Holan na.
psal: ,,Jaká pÍímá naléhavost a jaké odboěeníloo Ale tato ,,od-
bočení.. rozšiŤují a ohledávají prostor' v němž se postavy po.
hybují; pňíběh je zbaven jalrékoli žánrovitosti, je slrutečností
i symbolem, reálnj'm svědectvím i básnickfm podobenstvím.
odstredivá tendence vede až k osamostatnění jednotlivfch částí,
k aforismrim a prripovědím: ,,Když kvete všednost, zázrak lž
klíčí..; ,,Nejlíp vidět věci zdaleka! iekl' Čím jemnější záclona,
tím více prachu zaclrycuje!..; ,,Ale náš soucit nemá zkušeností.
Pouhf dojem: a uzavíráme risudek, a věru ne silou zavírající
se rány. Pouhá krajnost, a vylučujeme udáIosti a pňíběby...

Nelze zapomenout ani na dobu vzniku Pňíběhri a Noci
s Hamletemo neboť byly psány zejména v letech 1948_1956,
krly Holan žil v tragickém osamění, o němž sám napsal tato
slova: ,oDoba, kdy jsem psal Noc s Hamletem, byla pro rnne
nejkrutějšími lety mého života. Ve své šílené Eamotě měl jsem
rlobré uzemnění, abych pÍijal a prožil všechny tehdejší hrrizy.
Byl by ovšem omyl chápat tuto báseít pouze jako vlraz udá.
lostí jen tehdejších, nebot' mně vždycky šlo jen o člověka a
jeho drama vribec, o jeho lidskf Írděl a neblahf osud, kter!
žije za všech dob . . ... Noc s Hamletem se od Pňíběh liší svfm
meditačním charakterem a dialogiclr!'m, monologickjm, tedy
dramatick;fm základem; pŤedstavuje souhrn Holanovfch rivah
o smyslu lidské existence i o smyslu umělecké tvorby. Holan
seskupuje do jedné časové a prostorové roviny historické reálie
a postalT' mistně i časově od sebe velmi vzdá|ené, stírá jejich
tradiční podobu, vytváŤi z nich postavy moderní tragédie člo.
veka. Dosahuje tak neobyčejně složitého zwstvení a prostupo.
vanr vyznamŮ, bohatj, sled obraznj'ch pojmenování' pŤirovnání'
osatrrrlstatněllclr rčení i relativně sanrostatnj'ch dějri.

l,'u



"ul, , J e n o t l t  u r l r ě l r í  b y l o  l r e z  v y m l u v y , ' . . .

Paralelně s lyrickoepiclrÝmi cykly a pňibělror'orr epikou

vznikala Holanor'a lyrika, kterou autor - často dosti dlouho
po době vzniku _ shrnul do několika knih: ZáhÍmotí (1940)'

Bez názvu (1963; verše z let 1939-1942), Na postupu (1964;

verše z let 1943_1948), Trialog (1964, obsahuje cylrly Víno a

Strach z let 1949-1954), Bolest (1966; verše z let 1949-1955)'

Na sotnách (1967; verše z let t961-t965). Pňi bližším zkoumá-

ni bychom nalezli v Holanově lyrice obdobnÝ rď'oj, jakf jsme

zjistili v pĚedcházející kapitole. I zde je posléze pravidelnf'verš

vytlačen veršem volnfm, i zde narťrstá pňedmětnost obraznosti,

i zcle se lráseii mění ve formu rivahy, aforismu, rozvinutého para-

rloxu a složité konstrukce vfznamrio i zde jde posléze o nejzá.
lilailnější otázky člověka, kterj' sc stálc ptá po obsahu i smyslu
svého existování. Holana nikrly neopustila hlodavá nedťrvěra
v pseudojistoty pozitivismu; fyzit:ky nenávidí buržoazní para.

zitismus zejména pro ony ,,jistoty.o, dovolující bezpečnj' pohyb

v rrrčenénr a rrrčitém světě bez taiemství:

ho, ri;l|ného a torzovité|rtl" mytir;lréIro a historic|rého, obecného |tzl
a zvl:ištního, ,,pňízralrťr.o a ,oskutečnosti.o. Všochny jevy a dění l
srněÍují k člověku, kter1| 'však marně hledá uprostňed nich ]
stÍcrl a těžisko své bytosti' Upornost, s jakorr Holan stále znovrr
ovt:Íuje jednotlivé postoje a reakceo je dokladem, že tento bá.
sník je stále fascinován zápasem bez konce a sp<rčinutí, že si
stá|e 1lodržuje trpké vědomí, že

Nikďy jsme nebyli zcela, My 6e jen podobalio
ale podobali se riplně.
Nyní, když začinárne byt ťrhrnem,
zkoušíme Sebe jenom jako část poďoby,
kterou v brrdoucnu opustíme docela.
Čírrr1lak se asi staneme?

Lidé jsou tak určití sobectvím, že aŽ rntazi,
a tak rozpliz|i zvykem, že jsou si navzájem

A  v j i né  básn i  p íše :

neviditelní.

spěchají spolykat profilové jevy bez danr zjevení
a s umrtl'ující drisleďností se tedy zavalují

škraboškami.
nemaií nikdy dost vlastnictví' mezníkri a nálrykri
se žravou dychtivosti všechno vysvětlit...

Ále Holanriv pohled se od let tĚicát ch značně zrněnil. Sám
o tom napsa]: ''I já užíval kdysi k zak]ínání pŤimrazovacích
formulí. . .  g lac ia l is ta. . . !  Cbápu však dnes, že to mriže bj ' t
ryšlapanj' sehod, matčin náprstek nebo hrobo které tě strhnou
s jazykow|ch bor k tragické rnluvě nějakého ridolíčka _ Mar.
lowriv Faust, téměň všemohorrcí, po všech divech a slastech od.
rnitá vzdušné cestyo nechce jet už ani koĎmo a touží jít po

kousku jasné a utěšené zeleně... Nikoli tedy pohlcd glaciální.lc.
clovj', ale pí.ímé ričastenství, které je nejčastěji naplněno
bolestí (Holan dokonce mluví o ,,lrolesti poznání..). Vedle

meditací, piímo lyrťrstajicích ze skladu reálií, se nyní shledá.
váme se záběry jakfchsi torz reality, se zlomky jakoby w-
rvanf mi z proudu dění a s ,,popisy.. situací t]asto mezního

charalrteru. Stňedem Holanovy lyrické tvorby je dialekticky

zieny motiv konečné}ro a nelronečného, absolutního a dočasné.




