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Filosofie má svoje základní pojmy, |.'tcré orlrážejí nejpodstat.

nější z vlastností a souvislostí jevťr olrjelrtivní skutečnosti, má

tak"va,,é kategorie. Také každf velkj, básník dopracuje sc ob-

<lobně svj'ch kate'go í obrazoofch - obrazovfch proto, že v li.

teratuŤe .mají bÍ't všechny pravdy a všechna fakta uskutečněny

jako horlnoty literární.. (V' Vančura)' .Ide zde o obrazyo jimiž

autor vyjadi.uje svrij vlastní základní postoj k světu, jde

o obrazy, které píecházejí z knihy do knihy, i když pÍitom

něki|y - ve shodě 8 vnitňním básnílrovj'm vj'vojenr - promě.

řují svrij vfznam' Tak znárne ,'očio., ,,ruce.. a ,,srrlce.. v poczii

V,olkrově, ,,duši.. a ,,oheř.. l' Závady,,,moÍe.. pozdního Nezva.

|a, ,,zemi,o vždy ptovázenou nějakj'm kosmickj'm protějškem

rr Hrubína. Porozrrmět tlo dťrsledkú vnitÍnímrr olrsahrr a kon.

textové vázanosti těchto obrazov!'ch kategorií znamcná najít klíč

k básníkově worbě'
Není to jistě žárlné pravidlo' alc taková obrazová katcgo-

rie * podobně jalro v pr6ze takzvanf' leitmotiv (vridčí motiv) -

upoutá nás zpravidla svÍ'm častÍ'm vÍ'sl(ytem. Ti, kdo by zkusili

pňečíst jedním dechern celé básnické rlílo oldiicha Mil<uláška'

ilvli bv patrně pŤekvapeni, lrolikrát se v něm, rrž od jeho po.

čátkri a pak v nejrriznějších souvislostech a zvlášt' rra cxpono.

van;fch místecho objevuje slovo lcretl:

... a bude pak hlorrbku pádu svého hnístio

uschlé' bez bolestio bez rraďěje, krve,
jíž se newzardí měsíc ani ve mně
noci té' když zÍi mě odcházeti . . .

Isb. Marné milotlání, 1940|

. .. Snad je to z ruky: O lasici.
Měl jsem to štěstí a citil lrázet
srdíčko malé většim tělem.
Měl jsem ji v prstech, krvavici,
v níž proudí krev a ta to rrmí
hoditi ke zdi nebo na zetťo
bez dechu nebo pulsující
pruilčejším tempem' nežli znals...

lsb. Pod.le plotu, 19461

V té chvíli zem dál otáčí se
jerl za tírn clr rem uové Ííše

jakoby lrrrána krvi její,
jež nckoluje pomaleji,

slévá se jerrom s krví padl;fch,

s torr dralrou krví prolitou

v jcdin;í strhující proud
za vě,čn život neskonal;f !

Isb' Diooké kačeny, 1955l

V pokoji, kam odešli ti dvao
je slyšet kvésti bezo
kter;í tak zakrj,vá své trapné rozpaky'
je slyšet hoilinky _

pÍejemné šílenství mtrŤí nohy vteÍin
v posledním taženi -

a vzduch je rychlen
dvojím supím dechem,
a vzďuch je rychlen
v tichém clrvatu těI,
v hroužení neustálém,
ve zhášení víček
a v drobném' krutém tamburášerrí
krve hnané k utonutí v ničem.
lsb. Ortely a milosti, ISSBI

- Namísto uvedenfch veršri, k nimž byclrom ještě mohli pŤi.
dat pĚíklad na ,,zanrlčcnorr.. pÍítomnost básníilova erbovního
slova :

I"n

Co o tom víme?
Zamračeny chlap
zapŤel se bodcem o podlahu šenktr
a možná. že to bvla
rlyka z jeho srdce.
Skloněny trochu jako naď vraž(lou'
krk rlržel, šmitl lai bÍich,
prrléllko Ťezď po polénku,
vzr'raly se Ťeziny
a-o]reii po niclr r:Irřapl . . .
lsb. To kráIot:ské. 1966|



'*olnl(}hli byí)llorn ocití)vat rlr:sít|ry jinj'clr lníst a také z jinyclr auto.

rov1fch sbíreko ale teď ncjcle o antologii určité|ro obrazu' .Ide

n tL, že slovo (obr.azová kategorie) kreu má v Mikuláškově

po",íi ob.ol,.lry rozsah: znamená tolik co žiocl'. ,'Nebot' krev,

ro je život, | žívot, otlcházející tÍebas. .... A piitom nejerl

život vrihec, nlbrž zcela konkrétní poietí žiOota, Už to je \Ú.

znamné (a tlobré), že život u MikulášIra vžrlyclry páchne krví,

že Mikulášek rozho<lně nepatií k těm básníkúnr' kteňí během

i".r.rir'. procesu vytlestilují ze života všeclry jeho sváry a bo.

lesti, až se jim život promční v pouhf' poetickf' materiál hez

;i;.i ' bez )áp.cho .,"bo ,' čirou abstraltci, Život je pro Mi.

kuláška rrě"o,Zu co se platí lrrví, ať už doslova, at'pÍeneseně;

a platí.li se lirví, pal< za co jiného múže básník život považo.

vat než za zápas, stŤetání, ilrama. \šechno ostatní je ne-život'

něco, co žir,ot jen vzdáleně pňiponríná. Drarnatičnost života je

ncomezená. Dramatem jr: stcjně boj o zdaiilciší rrspoi.átlání vzá.

jemn!'ch liilskÝch vztahŮ, jako jedincovo toužcní po prudšínr

životním pocitu' Dranratcm je samo }lásnění, a naopak sanra

báso ' je i!,,o-o.",,, ',. . . a verš, verš jde, i |<opyta v krvi...

Sám Mikulášek napsal pŤed lety v jedné polenrice v!'slovně, že

nepovažuje poezii - aspoii svou poezii, dodejme - za činnost

spasitel,kou.nebo hygienict<ou; pfoto ani dějiště pro své básně

,,"t,t"aa na kazatelnách nebo obvazištícb, nj'brž na zápasištích,

v konfliktnosti života. ostatně ty básně, r' niclrž tr[ikulášelr

konfliktnost života a <Iramatičnost své poezie oslabuie a l<de

rtává pÍednost harmonizujícímu tňpytu a neproblcmaticlié slav.

nostnásti (jako napňíklad r'e sltlaclbě Al|ratros, 1961), nemrižeme

počítat k wcholúm jeho díla.

I zálrladní obrazové lrategorie bj'vaii však v četnj.ch pÍípa.

dech zastupovány ňatlou obrazri v podstatě synonymiclifcl-r' lttc.

J po.Joi''ě jáI<o planety ol<olo svych .]y"l - l<rorrží kolem

svélro zálrladního obrazu. 
'fak čteme u \[ikrrlriška r]asto místo

, ,krev, ,  rána ( ' , . . .  rozsvěcíš v t luších večernic i ,  /  zv lášt ' teInní. l i
,".,áno 

v niclt l a hlubší jen se v jasu zclává? / Jalr by scs i ty

do kroat,a / slnj'l<rrla srdcern po horrslícho.), tepn (,'Ja|< tam

ěclrá ztěžklf / vnitŤním kruácením / na vlastní tepně véwe,,),

íianutí (,,Mij bože, t'o si pamatuje / tvé srr.lce z celé lásky

,tré? | Žn ,".^Ěo'r,ulu .lo k,,L -- / a v krxi té jen obraz plrr.

je // měsíce, lrterÝ samy tĚpyt / jak bžitvou žíIy rozíezátláo,),

uštknutí (..Znáš chvíli? Měsíc tlorťrstá a had, / l'ztyčivší hlavu

v polrnrrtí, / naslouchá Á.rr'i, rlo tat<trr ií vpatl / a jme. Znáš

chvíli rrštknrrrí?,,\, sp r (,,To větví tvyclr .spár rlo nebe se za.

r|a|' I až rrytryskla lrreu lrorlrá clo plodri..), puls (.... |trkavi.

ci, l v nií prouc.!í lcreu a ta to rrmí / lrrrrliti lic zdi nebo na

z,ed,, I hez dechu nebo ptilsující / prudčejším tcpom . . ...). Pro.

stňedlrictvím synonymickélro vyjádŤení záklarlní obrazové lrate.

gorie (vybrali jsme záměrně místa' která tuto synonymičnost

)i.."l' 'ě doklátt'ají) closahrrje l\{ikulášek nejen větší stylistické

rozrrizněnosti a plastičnosti. nf'brž i jistj'clr vfznamovlclr posu.

nri a wj'bojťr, a jsou rlolroncc pŤíparll. kdy se privotlnč: jen sy.

nonymickÝ vfraz ,,osarnostatnilo. v novou základní obrazovou ]tgr
kategorii, jež se stala základním nosnikenr celé sbírky a kter.á

také rryjádŤila celé další autorovo srrrčňovárrí _._ to je tňebas pňi. ]

pai l  Mi l ru lášlrt lva s l t lva, ,puls. . .

l ) r v n í  Í u n | r c e  M i k u l á š I r o v y  p  o e z i e

Byla to právě sbÍrka nazvaná Pulsy (1947)' která znanrenala
pĚelom v ]Vlilru|ášlrově díle ; teprve touto ]rnihou stal se Miku.
]ášek tírn Miliuláškem, s kterj'm brrde propi.íště vždycky spjat
v1fvoj dnešnílro česliého básnictví. V Pulseclr se totiž poprvé
v celé své podobě vyk.ulrlila autorova Íiloso(iclrá koncepce ži.
vota jako trstavičnéhrr dl.arrratu a s tím zárrrvei'r i autorovo ptl.
jetí poezie, i jelro vyznání občanskéo takže všechny Mikuláškrrvy
pi.edchozí sbírlry jeví se palr z tohoto lrledislra jako (nutná)
pĚíprava k Pulsúnr. Teprve Pulsy jsou tou pravou vstupní bra.
nou do Mikuláškovy poezie _ byť jejiclr autor debutoval už
sedmnáct let pÍ.ecltírn - a čtenáĚ by z tolro také pro sebe měI
lyvodit patňičné dťrsledky. I první básně již 1lroslulé Mikuláš.
kovy sbírky ortely a milosti vznikaly telrdy, v době vzniku
I)ulsŮ; a v knížce PodÓl plotu, která vyšla jen rok píed Pulsy
(1946), čtenrc vribec pr.mí Mikuláškor'u básoir (Pavouk) konci.
I)ovanou už zriplna a uvědorněle jako drarna (ooVzduch je sic
rád, však cíti drarna, i por'ouchlé drama za rrožkama. . ...). Talié
první skladby - napňíklad Mír milencri -, dilitované už Mi.
ktrláškovou rizkostí z Iidské llrostejrrosti, rrlroralosti a malosti,
vznikaly v té době.

Ale proč došlo k tomtrto Mikuláškovu se]lenalezení a uzrání
Ilrávě tenkrát, na rozhraní války a míru a v letech těsně pová.
Iečnych? Těžko uhadovat pĚíčiny dané sarn!'m autorovÝm psy.
c|rickfm ustrojenímo jeho nejvlastnějšími i nejintimnějšími zrí.
žit|<y a osudy - ostatně dívat se lrlíčovou dírkou do básníkova
s<rultromí nepatňí zrtlvna k čtenáŤslrj'm ctnostem. S větší pÍes.
rrostí rntižente však určit velrni driležité polrnutky společenské,
t|a|i, jirn.ž na básníka prisobil soudob svět. Byla to pŤevratní
utlla' vylríjející sc sr'áry r' obrovsk!'ch nrěňítkáclr: nejdňív straš.
tt]Ýnri srážlrarni dvou soustav na válečnyclt bojištích, a hnetl
Ilato _ a vlastně už pňitorn _ rrelítostnjm zápasem o revolučrrí
pl.orntlrru společenslré strulitury; tyto sváry palr v nevypočitatel-
Itych podobáclr zasahovaly i lidsl ''it.u u sr.dce. Zároveli si
všuk- Mikulášel< |rolestIrě uvěclomoval, že lidskri netečnost patii
tt 

,|rlavníln viníIirjm zrrdpovědnf.nr za válečnou katastrofu, a
ttobi.e věděl - to Lylo ještě horší -, žc lhostejnost k věcerir
Zrvota rnť|že srttr.telrrě oltozit či clokonee znlarlrit i současné

i'.1!v o spravedlivěji organizovanorr společnost. Tak začal Mi.

|,1tašek 
__ prrivě telrdy, rra sklonlru vállty a rra pralrrr nlíru -

flle\edonlě 
uskrttec:irovat sv j stálf pali už básnicli! progranr'

\ ' l 'ťy l |( 'z{ l t : j i  sII . t t t : t i l r t tnt ' r .  f(}| ' l I l t ||()\ ' . | l  s| . l r  y . .J l r| . t r  r  z1tottrt t  ; l roI i



*'inetečnosti' proti automatičnosti v člověku píšu své básně... od.

tud nepÍestajná a hluboká časovost Mikuláškova díla: stává se

spolutv.rircem naší epochy v tom ohledu, že pomáhá motlelovat

i brrínit její skutečné nositele'

Pňeilsiava pulsu sehrála v Miltuláškově tvorbě tu driležitou

íllohuo že vfrazně (i kilyž s poměrnj.m' ale možná potňebnÝ'm

zjednádušenim) vyjádrila básníkovo jednotné, celistvé vidění

.uětu; p.,l, je to, co je společné všem projevťrm života v čase

mezi jejich ztozenim a smrtí, co vribec sjednocuje celf vesmír

a 
";ecko 

v něm _ ,,Jeden a stíle tfž pohyb, / obludno těles

v tom pulsu i jak na konci platanu list... Pohyb 6em a taÍrL

oaho.o u dolrl. .. pohyb vždycky vyžatluje dva p6ly. Mikulášek

so stal právě básníkem tohoto tlramaticky pulsujícího života

mezi dvěma protikladnfmi polohami, a reaguje podrrížděně na

každou stňední polohu, jež vlastně znamená klid a tedy ne.ži.

vot: Mikulášek se stal jedním z největších básníkri.dialektikú'

jaké kdy česká poezie měla. Kdysi, v poetistické prvotině Čer.

,'9 bily-uoo ne (1930), k níž se dnes básník už nehlásí, stály

protiklady ještě Etrnule vedle sebe, vyĎaty z proudu a sváru,

Lter! je spojuje. Avšak v Marném milování (1940)' v tomto

,kotlae.-uotárově debutu, ěteme už mikuláškovsky typickf

dialektickf obraz o,sladké jho.., kterj' nalézáme i v jeho po.

z<lějších sbírkách a kterf neprozrazuje, jak se na první pohled

mrlže zdát, pouze zálibu v paradoxech, nlbrž je už piedzvěstí

Mikuláškoqy koncepce života.
Dramatickfrn napěrím protikladnfch po|oh je nabit Miku.

lr{škúv verš (odtud mistrovství jeho point!);

Má jediná! A jako každá jirrá! Ntá kažclá!

lsb. Praní obr,ózkyl

Mikuláškova sloka:

Tarn ti mrtví dole
vzdech už nezachyti,
ale na hŤbitově
pruilčej voní lípy.

lsb. Diooké ltačenyl
Mikuláškova báseii:

Jenom ty to tak se trurou ulniŠ'

že se cítím vinen,
ať šrrmím všemi listy 6v:Ími'
nebo jsem bezlistf.

A mlčím ce| zaražen,f ,
zaružen
jako kmen do země.

Tak rád bych vystoupil ze svého stromu,

i kdyby spadla koruna s mé hlavy '_

s větvemi rozpražen:foni v pažíclr,
vykašlal byclr se na suky.

lenže ty máš zrovna duši
od hrdla dohi na zips -

a já tu stojím jako beztuky.

lb, Mužshé torzo ze sb, Ta kr lopskél

Dvojici p6lri, jež jsou si pňitom maxirnálně vzdáleny, mezi
nimiž probíhá svár nejdranlatičtější a jimiž básník míňí k nej.
hlubším a nejpodstatnějšim otázkám člověka, je dvojice Život
a Smrt; jen okrajově dlužno poznamenat' že Mikuláškovo vě.
t|olné navázáni na M chu a jeho tradici v české poezii _ jak

l,ačiná už v Marném milování _ prokazuje se právě touto dvo.
jicí' Polarita Života a Smrti prosvítá u Mikuláška v poslední
instanci za vším, uabjvajic tak mnoha podob nejrúznějšího
typu: srníclru a slz, odhodlání a fatalismu, radosti a žalu, ho.
|ubic a lravrana, trávy jako lože prvních lásek a trály na bro.
bě _ všecky je vyjmenovat znamenďo by vlastně na pŤeskáčku
ocitovat většinu autorovj'ch verš . PŤipomeřme však aspoĚ dva
verše vyše už citované: ,,... ale na hňbitově / prudčej voní lí.
py... Srrtrt _ a souvislost s halasovskou linií je tu nabíledni _
stár'á se nejednou tématem a dokonce i inspiračním zdrojem
Nlikuláškovy poezie; to proto' že se prostě pŤed ní nelze skrft,
že právě ona je nejurputnějšínr protivníkem života' že na je.
jím pozatlí cítirne život plněji a ostňeji - tak jako bílá vyniká
nejlip na černé (nadpis Mikuláškova debutu!) a jako po životě
nejhoroucněji touží ten, kdo z ně|ro musí odejít, V šedi a
automatisnrrr ltaždodenního shonu si často neuvědomujeme,
jakÝ dar je vlastně život a čím jsme mu také povinováni; z dňí
moty & apatie nris teprve burcuje polrrršení srnrti - ,,černé
tnrizy,, :

|" '

A jenom srníc}r tě svrlrrre
z tvého trŮnu'
rná černá mtizo, tlionfskf smíclr
(a já se směji),
a'jenom pláč,
plát: nrapující skály trhlirr crni,



'*lvodami pohne
(já pláči)'
a jenom ki'eč
a jenom láska
a jenom smrt,
kclykoli smrt,
obrátí v sutiny ticho,
měsíční ticho prlrrštč Go-lli *-

plačte tecly,
milujte seo
zmirejte,
snrějte se,
l idé.

Hned,
tuto clrvíli.

To vše je život.

lsb. Pulsyl

Dralnatickf protiklad mczi Životem a Smrtí ovládl Mikuláš-
kovu poezii s talrovou nalé}ravostí a tak agresívněo že se nako.
nec ztělesnil ve dvou vribec nejsugestivnějších lyrickoepick!.ch
postaváclr' jalré kdy Mikulášek rytvoiil: v postaváclr Vyvolavaěe
a Prašivce. Vyuolaaač, kterf dal jméno drastické básni v orte.
lech a milostech (celá je pĚetištěna v rivodní stati této krrihy)'
je vlastně velikj'náhončí Smrti, kterj' jejírn jrnénem lálrá oběti

slibem lysvobozeni z pozemsk ch írtrap a trfzní' Báseir - po.

dobně jako později I(ainarova sltladba Lazat a píseI.r - vzbu.

dila hlasy pohoršení a nepochopení. opravtlu se nepoddává na

pr'vní pĚečtenío ani nelahodí čtenáŤovu uchu. Avšak v polemice

N[ikulášek svrij zprisob obhajoby práv Života ubrínil: ,,\žeJyť
ve Vyvolavači jscm si írmyslně zvolil tlr.astičnost rozporu mezi

vyděděnci, kteňí celkem nemaji nic od života očekrívat, a Vy.

volavaěcmo jak!'msi ďábelsklm pokušitelern z pÍetlpeltlí, kterf

to ví a láká je k smrti. . . oni však pĚes svou bídu odmítají'
oni Ipí na žil;otě, i ltdyž jcj pňímo neoslavují, nebot' rlobie ani
nemolrou. oni pies nlarnost svého bytí se k bytí pí'imyliají.
Zbjvá jim jen holá rraděje na nejholejší život - a oni se jí

drži,,, Prašiuec, na němž zase Mikulášek velkolepě vybudoval
pětidílnou skladbrr IGajem tálrne Prašivec (1957), tento ',temnf
duclr s krutou něIrrru.., ktery padá na litli v čisté a nehmotné
podobě až odkudsi z nrrazivé v!'še kosmu, je zase vellrf'm roz.
něcovačem Života i ztělesněním jeho žárrr a intenzity; blíže si

všalr této postavy povšimneme až v následující kapitole.
Pňipornínánre všalt  ještě jer lnrrrt ,  že por lstatná je trvalá .sott .

Dztažnost protikladú: jeden p6l neexistuje bez druhélro. V Mi

kuláškově poezii jsou často alrcentovány tmavé stránky liclsliého

života: samotao nrilostná trlzeít, vražedné vášně. Je to pochopi.

telné, prožité lrrrlesti a utržené rány nás často provázívají déle

než prožité radosti: první mrtvf setrvává na naší sítnici déle

než tváňe ze zv|iÁť povedeného silvestra, noc lrruté lásky v nás

vězí hl<lub než noc hravé lásky. Pňitom je však tÍeba vidět
piedevším vnitŤní smysl MilculášIrova dialektického naziráni.

Mi|rulášek celou svou poezií ukazuje a dolrazuje, že lt hluboké

radosti je potňebí velké životní (i básnické) síly a že ji nejed.

nou lynášíme - či ještě spíše dobj,váme - z životní tragiky,

svár&, propastnÍ'ch hlubin; pak už ne radost chvillrovou a po.

vrchnío ale lralenouo trvajicí: ,,optimismus není nic jiného než
ratJost těžce uydobytd, to není radost jen tak hopsahejsa. Ta.
Lováto radost je jen pňedsudek. Je pi.ece známé, že všiclmi kla.
sici vždy vydobj.vali moudrost a radost ze života z tragédii ži.
vota. Takovj' byl Gorkij a v bec všichni,.. pravi polemicky
}rásnílr. Také jelro vlastní tvťrrčí vyvoj - zĚetelně to prokazuje
zvlíršť sbírlra ortely a milosti, která sdružuje básně z let 1946
až l95B a v níž jsou o,temnější.o básuě zpravidla starší než básně
,,svčltlé.. - ukazuje, že básnílt, nepÍestávaje zobrazovat všudy.
1li.ít<rnrnou dialelrtiliu života, jde cestou od ortelú k lrrilosterrr,
rtt: rlpar:nč'. Ale tato cťstu s{| neproclrází jcrlnorr.

I ) r u l r í  { u n | i c e  M i k r r l á š k o v y  p < l e z i e

l\{ikuláš|itiv l)r.ašivec a Vyvrrlavač vznilrli v lrásníliově dílrlil
kažr|1Í sám a jindy, avšak postaveni dtrdatcčně verlle selre (jalr
to urnožliuje celek básníliova díla) dobie a svérázně ztělesůují
protiklatln<lu clvojici Života a Snrrti - právě tak jsnre je také
už 1lĚipornněli. Analyzujeme.li však obě postavy jednu po drulré
a nepočítáme.li tedy s vyšší jedn<ltouo litcrou spolu tcprve do.
rlater]rrě skládají, pak zjistínre, že pňece jenonr v Mikulášlrovč
1lrrczii piedstavují doě její rozdílné futlkce. Postava Vyvolava.
čc, literj' verbrrje živé pro Smrto odkazuje - sama o sobě .-

1lňetlevšírn na dialelrtickrru tvárnost života, na drarnatickj' svár
protilrladri' o této proni f unkci Míku|áškovy poezie, již nás
lrásnik vede k prauililsém,u poznání ilialektichy rozporné reality,
nlluvili jsnre v pšedchozí lrapitole. Postava Prašivoe - jelrož
rlvojníkem je sÍnr básník - má, na rozdíl o<i Vyvolavače,
furrlrci ponělrud jinou: ,'I(clo zpíjel vás, sám zpíjen vámi / jak
štvanec, štvarrci ušlvávan{'? | A zač? Acb, za nic, za zivrat ! tt',
po|rlorrdilé duše vašío / zoufalci, blázni, barabášio / Irr.ručící, jerr
St: 2n5 lr nám vrať / a vyčesávej nám vši z lrlavy' / ať ti.eba
ttlše |trev je splavío / jen<rm lrdyž nepožerou nás!.. Totrto svou
tlrululu tunhcí vybízí a vede Mikuláškova poezie svélro čtenáitl
tt ctl nejintenzíunčjšímu absoluoad,ní žiaottl,: vryžaduje, aby člo.
l ' t '^|r žiI  svťIj  rrstrt l  p i intě .e l r t ' l ; r ravé, lo jest r l ranr l r t ic l re podol ,ě
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'*iživota' aby se sv$m osudemo at' veÍejnj'm, at' soukromÍm' na
životé poilílel (cítíte jistě aktivnost tohoto slovesa) - jinak ne.
bude žít, nlbrž jen živoŤit. I( tomu tŤi citáty z Mikuláška
programového: ,oNení škodlivé, ale povinné otňást člověkenl,
kterf'mriže bjt snadno doveden životními okolnostmi k meclra.
nickému pozÍívání vyměŤenfch dní, ne.li k neričastné lhostej.
nosti a netečnosti mimo oblast nejužších osobníclr zájmli...

,,V básni je tÍeba uvést konflikt tak daleko, aby si lidé uvě.
domili, že všeclrno na světě něco znamená a že je tŤeba žít až
do zhynutí... ,,Snínr o intenzitě v dnešrrích litlech, nenávidinr
bačkory...

Z tohoto lrlediska r<lzlišuje Mikrrlášek vlrazně dvojí proti.
kladnf zprisrrb, jakj'nr je na světě nrožno odžít si svá léta:
jednak jako žiuot-zayk, a nad nínr pak r'yrláší básní|c svrij
ortel; a jetlnak jako žil,ot-zťrurať, a ten pak básník nazfvá
milostí.

A zvyko jak známo,
zvyk chodit, zvyk dÝclrat' zyyk žit,
zvyk jíst' zvyk pít, zvyk spát'
zvyk cítit v rukou neskonďou hlavu,
když luna kane a pak obtěžkává
konání noční - nejkrásnější zyyk __

tecly zvyko jak zrrírmo,
je dobry.

A at'mi potom někdo Ťekrre -

i na smrt si zvykneš,
takovf už je život --
já mu odpovim:
Ta nejsmutnější tráva
štrmí rra hrobeclr.

lsb. Ortely a milostil

Mikuláškova poezie svérázně periotlizuje dějiny svéa. Ži.
t:ot-zoyk je pro ni neodlučitelně spjat ještě s jeho pŤedlidskou,
čistě pŤírodní historií: neboť což je lidské byti možno označit
za pouhou pauzu mezi ztozením a smrtí' a což vribec lze lidské
děj iny def inovat s lovy, , jíst ,  pít a spát / . . .A potom vratnf
pohy}r ritrob. i A hololezení i vstiíc bňichrim jalovfnť.? Sa.
nroziejmě: i zvyk pojímrí Mikulášek dialekticky a diferencova.
rrě, ja|r dobňe ukazuje zvlášť pnrrích osnr citovanjch veršú;
kus smutku je v básníkově vědomí, že i ty nejkrásnější vztahy
nám chod času neríprosně a proti naší l' li pronrěřuje ve zvyk,
lryť v krásnf zvYk (ale pňece jen ve zr1yk)' Avšak natl živo.
tem.zvykem po naší vr1li, narl šedivrru, |íně plynoucí nudou

živ!'ch zesnulj'ch, všech těch strnulfch, rozšafnj'cho lrodrfch,

rlristojnÝch a chabj'ch dušío které nic nevyruší z jejich poklidu

a velebnosti (což rády nazfvají moudrostí) a které tak jsou

největším nepĚítelem všeho progresívního, vynáší Mikulášek

svrlj ortel bez možnosti odvolat se. Rozsudek nelítostně iro.

niclrf : ,,- 6 bože, hromri tĚi sta / do tebe, i když není proč

se chvět, / když kotle dovÍely / a naše duše, které pÍešel var, /
jsou zase k snědkuo jako byly dĚíve, / tak trochu kližka, / dra.

zí zemÍe|i, / tak trochu kližka . . ..., ale také bolestně smutnj',
jak nejlépe vyjadŤuje citovanf lŽ závěr básně ortel: ,,A at' mi

potom někdo Íekne - / i na smrt si zlykneš, / takorrÍ už je

život _ / já mu odpovím: / Ta nejsmutnější tráva / šumí na

hrobech..; iilrám echv lně 'nejlépe.o, neboť nutno mít na pa.

nrěti, že v Mikuláškově poezii je právě Írríuc jednou ze záklatl.
ních obrazovfch kategorií, jsouc básníkovi jak samfm Živote''',
zdupávanfm, ale vždy se vzpÍimujícím, nezniěitelnj'mn tak
i ,,vfraznfm brísnickfm ekvivalentem masového lrrdinství, ja.
kousi jeho syntetickou zástupkou.. (o. Sus).

Proti životu.zvyklz žiaot.zdlsrať. Zde hraje írstÍedni roli
Mikuláškova |iloso|ie okamžiku. Už od Marného milování staví
Mikulášek proti ničím nečlánkovanému a vlekle doutnajícimu
živoÍení život vyjevující se bleskemo vfbuchem, varem, život
složenf,ze ,'zešílevšich chvil... Mluví-li autor o ''propasti vteii.
ny.. netro ,,vteňině nejvyššín vteňině jediné.. (synonymicky uží.
vá tÍí slov: chlsíle, tsteŤína, okamžik) - zároveĎ 6e 6vou nc-
uslrutečnitelnou touhou básníka, kterj' chce do svfch obrazli
pŤečerpat všeclrnu životnost těch vteŤin, které už ve skutečnosti
zemňely _, Pak nejde o jakfsi neoimpresionismuso kter!' se
vyžívá toliko zachycením smyslového povrchu zážitku' Mikuláš.
|rovo vzj'vání ,,uhrančivého okamžiku.. je naopak záležitost zdu.
chovělá, i když _ Mikulášek je nraterialistickf básnílr _ bez
spiritualistické nebo metafyziclré pŤíchuti: ''a naše duše, které
pňešel var '..,, Život.zá.'vrať je ovšem nesmírně vysilujicí; ale
v tom je právě vj'chovnf (ano, vfchovnf) akcent Mikuláškovy
poezie, že v náe stále rozněcuje tu nejkrásnější touhu hrábnout
aspoř jednou v životě nrezi hvězdy, aspori na okarnžik ''strašně
byt..: ,,Jak vítn, co nesmrtelnosti je v tom / - tiebas i v zou.
falstvi - / na chvilku aspoů strašně bft!.. V tom je právě pocl.
ctata mil.uláškovsky pojímaného okamžiku, že je prudším živo.
tem, koncentrovanjm lrytímn že se jím popírá Smrt (,,co ne.
smrtelnosti je v tom..) a tedy rozšiiuje panství Životai že jilm
člověk rázem prožije tolik, co by živolern.zvykem neobsáhl za
ňadu let; že ve vteŤině ''6amu věčnost pocítío.. Takovf olra.
nžik vybíjí se v člověku vášnivfm pocitem života, náruživfm
1lňilnutim, pŤisátím se k němu. (,,Básník je reprezentantem mi.
|ovníkú života...) Pňilnutím nejen k jeho vfšinám, nfbrž i pro-
pastem' nejen k jeho radostem, njbrž i strastem. To je pňínro
potlstatn!' rys intenzívního okamžiku, že není nic jednostrannf'
Jsa koncentrovanjm životem, zná i on dvě mezné polohy: vzlet
i  píd; i  v pár lu Ize | l ! t  ve lk! ' ,  n ikr|y všaL ve st i . r : t locestnictv i ,
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lcteré postrádá právě všeclro to' co činí život životem, totiž na.
pětí, žát, aktivitu.

Na tomto místě nutno se ještě znrínit o osobité nretaforice,
l<terá se vÍže právě k Mikuláškovu obrazu života.zívrati. Vévorli
jí obraz hltluy zurúcené nazad, ltterf vždy signalizuje závratnf
intenzívní pocit životni; bolest v tyle však v Milrulášk<rvě poe.
zii neprisobí toto zakloněrri, nybrž paradoxně prírvě naopalr
strnule rovné držení hlavy, jež v }rásníkově Ťeči znarnená ,'b!ti
drist<ljnj.o. Je tu několik oblastío jež v autorově obraznosti za-
žehrrjí obrazy závtatí. L sku: ,,S lllavou nazad jalro milen.
ky. ' . . . ;  Úanec: ' 'Na bi . i tvě závrat i  /  ať tančí sornnambul . . .  /
/ At' tančí i rrrúj verš, / at' tančí celá báser-r, / at' tančí, kdo ji

t:te, / at' tančí, kdo ji píše, / at' tančí pycha máo / ať tančí pád
v rné p!še, / rrrávaje nohama / nad ternnou ptopasti|.,,; clžbón
se. sultn obsa!rcrn: ,,lidyž pívávám sr'új pohár, / zvrírtírn }rlavu
nazad l jak holub. ...o, ,ol(do zpíjel vás, sám zpijen vánri / jak

štvanec, štvanci uštvávary? | A zač? Aeh, za lrjc' za závrat té
pobloudilé duše l'aší..... olrlasti se prostupují a splyvaji: ,,Hli.
rrěnf džbáneo / ty tanečníku / na hrnčíňském krulru... ',... snad
se bál, že pĚekarre / pohár nev!'slovné chuti / po tom prudkém
rnilování, / a tak pil, až jcho závrať l utonula v závratích / toho
večera a dne..... Nejčastější je pijácké gesto' a právě ono pro.
zraz:.lje také nejvj'razněji <lbecnější tendenci skrytou v lronkrét.
níclr obrazech: ''.'. a vždycky k ristrinr zakloněnu / pil jsem
ji, pil ! tu I sku s neruiuistí.. '.o, tendenci pít žiuot ,,žlravj'mi
hlty.., až ,,duše chytá všemi Lrrťrtky.o. Zakloníme-Ii však hlavu,
vidírne také huězd'y. Závrati z ohvězděného nebe rryslovovali
brísníci odjalrživa svou nepÍestajnou torrhu po lepšíIn světě a
tvou nesmiňitelrrost s pŤízemností; vzdálenost mezi hvězdami
a zelní rovnala se vzdálenosti mezi realitou a snent' k rrěmuž
clrtěli realitu pozvednout. V dnešní pÍevratné dolrě dobfvání
kosmu nabj'vá n,ávrat z lrvězd nového vyznamu zái'ratě z lidské
alrtivity a vítězstvi tvňrčí práce - tak ji talré čtenái', v bubnové
palbě metafor,  objevuje v Mikulášlrově Albatrosrr:  ' . . .  a v té.
to chvíli, právě reď se vzpíná ze Zerné lodylra / ke květu luny,
ltter!. se v nesmírné vfši korníhá, i a je v tom vzírpěrrí nriz
a šťávo tah ptactva' l puzeni stríd, hrnutí kr.ve až k lrlavě a
slastná / bez konce závrať. , .,o Což je zároveř drilrazo že životní
irrtenzitu nelrledá Milrulášek jen pro nejintimnější oblasti lid.
ského života, nyÍtž že ji vyžarluje i pro oblast lidské príce a
společenskélro zápasu člověka. fiíl.án.e srrukrorrré a ot'rčanské,
ale v Mikuláškově poezii nenrá žádná z obou oblastí svá pri.
vilegia. Tak jako je dramatem život ve všech svjch potlobích,
tak také intenzitou ať liovově znějí všeclry okauržiky bez roz.
rlíluo i ty, v nichž člověk miluje, i ty, kter!'mi je spojerr s ostat.
nírrri lidmi, s niniž a za néž bojuje. Drlkazelrr této dialektiky
věcí, jak ji Mikulášek nalezlo je jeho báseri 25000 s potltitulkenr
I)ětadvacet t isíc r:eskfc l r  |cornrrrr istr i  padlo v boj i  za svobor lu:

'Lol ik j ic l l  pi. išlo,

1rčtaďvaceI t isíc'

lrrl Flander a ještě od llláta
-_' Irlno' plno negativŮ v rrčrrl

l losmrtnYcl l  macek -

rr rlalší, další idorr,

s rletopyťem v tylc,

fakrrle z avionťt'

čichači mandlí
lroŤkych, IroŤ.kyc}r' }rrrí.k yr:| r ..-

i  t i ,  co lr lavu mcě j irn rozcví|al
a do}rl iní j i '  rra svyclr rtolrorr . i lro,
pčtaclvacet, pětaďvacet t, isíc,
a.le ani jerlrro srrJce -pustiměí,

ušeclt'na plná,
l,šeclma uelltá,

iako porrštl, jak step, jak láska
širá --

lrrrr lba dcvi itá.

1'v rrr1larristťl
svtlt.a nov6ho.

lsb. I'ulsyl

1l.oto jsou tedy J\'Ii|r.rr|á.š|rovy ntilostí: lásli;r a lrrásir, Iullra a
zápas - živtlt o vellré irrtcnzitě a vysrr|rcnr napětí, ptrzveclající
l idstvo do vfšc.

I l a l b a  l - r á s r r é

. l}risníci, i |rtJyž sr: nerarli zaviraji dtl |ilarrztrry rrhr:!rrarryclr
ll)ťenl a i l.dyž sc brání sepnout bytí a ncbytí svélrcl díla s je.
tJinynro utkvělyn stavcbn1fm schématent, pňece jen k rrělrtcryrrr
rttvarrim pocirují větší náklorurosto protože lépe vyhovují jcjir.lr
ltatttrelu a prograrrrll. I(omu zrlstávaly rrtajeny oblíbcné brisnic.
lic |()rnry o|dĚicha Mikulášlra, nrčl je náhle jalro na rl]ani
l'autorově knížce Svlékání hadťr (1963); tuto píehlídlru umož.
lril obecně llilancující ráz cclé srllírky. Čtyňi n.l.líly ," trr kryií
st čtyňnri zi.rli.Iadnílni typy lrásní illilrulášliovy tror|-ry, jinriž jsorr:
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''i U|,ťi ,uce (tr l r rs|rytr l jí  p l .{)E[Or 1 lrr l  IrIys l tar 'é c lťr l razy Mikrr|áškovy
privodní a neohraničené invence, pro poezii.hrrt, pro odevzdání
se do milosti obrazu a slova), ciailní aposy (poskytuji prostor
pro analj'zu a sestupy až na dno' pro krutozňení a jasnozŤení'
bič pravdy a i.ítíci se vriz odvahy), obrázky (poskytují prostor
pro miniatury, pro rrmění fixovat rlvěma tŤemi slokami náhlá
o|rouzlení, u|rranutí krásou, prchavé nálady, vf'šlehy vášně) a
hymny (poskytrrií prostor pro neonrezenj'vzlet k jasrr, pro fan.
fiíry chvály, paličkové víňení nadšení a chorál vz!vání).

Ve všeclr uveden!'clr typech _ a stejně ve skladbáclr, jež se
této typologii vymykají - se však uplatiiuje (pŤevlártá) r:harak.
teristic|<á stavba básně, kterou rrž čtenáĚ zná iako charalttcris.
tie|<orr pro olrlňicha MikulášIra :

Na světě co opuštěněiší je
ttež v prázdném lokále
Ilohama vzhúru obrácerré žirl|ď!
Ncš nad nadpisy zažloutlymi šíjc,

sk]oněná iako k popravě'
než v tnrh]e nohy taneěnice štíhlÁ,
rrcž lrroutící se krov, krov, ktery poclpálen'

vztyčuie komín jakrr pomnik tklivy? -

Jen oči pro pláě' věnré oči dvč,

které i slzy opustily.
lieilna z básní Prvních' obrá^zk , 1960l

Když iaro vÍe
a bílé okvěti
jak sporlnička se vzclouvá
rra keiích,
ItrIyž z triir'v vorrí lri.íclr
a všechrto po hí.í<:lrrr,
a teskrré šero sova
kÍíilly IozestŤe'
/'.rl1.ž dívky jrlorrce Ilrorr,
že klotržou po o.|eji
jak stroje v ložiskírt:Ir'
a ty ien tiše kr'ílíš,
krJvi hfrh si zoufá zas,
v  I  w t . .z ( .  n o z sK )  J c  J lm  p r t l r s

a lrčkďo liclsl.y že je povíská

za|ad' a sladky žel

t,é chiuze krrílolrr iěck'
/rdyž dohoukal už syček

a láskou zešílel,
hdyž miza v protrtí vz|illá,
I;d,yž leknin k lrrrrě plá,
když|una na řaďr.u
si knoflík odeprre
I Yzdává se mu siná,
Itclyžkamsi, kamsi

1locltlla se duše,
že llo těla se nárn už rrevešla,
Itd,yž v ptačí viole
svět cely zakolísá
a k |lokrr ženskémrr
se lísá lrvčzdnf chlarl,
až celj,rozehŤát
a rlo nesmírna vzllršcll"
citi, že po nebi
sc nezasteskne mu -

6, mamá kráso,
marnosti ty krásnáo
kéž démantem isem'
ktery tĚpyt tvťrj lámeo
a slroŤím pak
a rozpadnu se v prach!

Ib, Sl,atlnost tse sb' ortely a m,ilostíl

Mrrseli jsnre ocitovat jcdnu clelší a jedlrrr kratší Mi|ruláškovu
báseií, abychom mohli ukázat, že obě dvě jsou postaveny nn
ténrž principu a že tedy nijak nezáleží na jciich rozsahu (i kc|yž
jsorr pro Mikuláškovu poezii skladby rozměrnější pÍíznaěnější
než básně drobnější). Čtenái si hned všinrne nápadnj'ch znakri:
rllouhj'ch větnj'ch celkri (laicky iečeno, je tu minimum teček),
anaÍoriclrého článkování (anafora vzniká opakováním téhož s|o.
r.a na počátku rúzn!'ch veršri), velké role, Irterá je pĚisouzcrra
|rrllrrlčce. Všecky tÍi uvedené znalry jsou zá|ežitosti syntaxe (v(:t.
né s|<|adby), takže Miliuláškova báscř není v podstaté zá| i-
lostí slova, n!|rrž věty. Proč to tali je a čcho tím autor tlosa.
l r u i c ' ?

. . , ' | ' í r r t .  ž r .  ' j e  r l r i L r r l á i |< r l r . s | i Ý  t r , l l t t s  I l á sn i . '  s l ož r . r t  z  r . t l  t t c i n r r . n .
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I92| r:ilovaná }ráser] Slavnrrst, iejíchž jedenačtyŤicct veršfi tvoii jedin;|

I syntalctick.'f celek, tedy bdseř'.uětu -, zdrirazřuje se pÍedevším
I nryšlenková a intonační jednota básně; tornu napomáhá i velrni

s|rrovné členění básně na sloky, popŤípadě značné oslabení me.
zistrofrrích pŤedělťr četnj'mi pňesalry větného celku z jedné sloky
rlo druhé (v citované básni z Prmích obrázlrri ve všech tÍech

možnj'ch pÍípadech). Čtenái tedy vnímá Mikuláškor'rr báseii
jako plynoucí jeťlnotu, což rnu usnatliiuje pochopit ce]ek básně
a zabraiiuje ji atomizovat. Autor se jeclnovětj'ch veršrl samo.

zíejmě a priori nezŤíká, začleriuje je však do svého systému,
pracuje s nimi pouze na pozadí mnohoveršového proudu vy.
plněného toliko jedním souvětím (v těchto pĚípadech 6r sou.
větí zpravidla kr.yje se strofou). I(orrtrastu mezi jednovětf'mi

verši a jednovětj'mi strofami lryužívá Mikulášelr k vf'znamové-
mu zatižení jednovětf'ch verš , avšak jejich začlenění do kon.
textu a vzájemnou plynulou návaznost ani tehdy :leruší' Napňí.
klad v básni lftálovské léto (ze sbírky To královské) rozrušrrji
vazbu rozměrnějších slok kratičl<é jedno. nelro dvouveršové slo.
ky obsahující vflďiky v zaumném jazyce (,,I(alin3n1gt16l.. _

,,I(aliman teneb!'o - ,,I(aliman fonu!* - ,,I(aliman tune!") -

takto osamostatněny znějí obzvláště jako tajemné varování a
zaňíIrání; pŤitom však rozrušení není absolutní, neboť jednotlivé

vfkňiky se spojují v samostatnou iadu prostiednictvím společné

o,gramaticlré.. podoby' V lrásni Vinohrad u moÍe (z téže sbírky)
zase vidíme jin zprisob, jak uchovat plynulost jednovět!'ch ver.
šri: ',Hrozen byl uzavňenf'vždycky. / I jeho bobullra. / Á zrnko
v ní si myslí své / a je v tom celé moÍe:.. - od cellru se zde
jde k části, lrterá se opět stává celkem pro další část (bobulka
je částí hroznrr, zrnko zase částí bobulky), ěili plynulosti se do.
ciluje pŤíznačnÝ'm Mikulášltovj'm prostŤecllrem' gradovánim (,,že

vrině se vrací k rriži, / rúže se zavirá v poupě, / poupě neví,
jak dál, a dotÝ'ká se / kdesi uvnitŤ nás klávesoo nebo ooa piju na

věci tak rna|é, I jako je zrnko pískuo / tvá šlépěj v písku

z téc!r' zrn f a voda tonoucí zas v šlépěji I ze zrl- toho píslru, /

/ kterÝ je pamětí tvé chťrze / i pŤesÝpá tvrij krok, / tak drobnf
jako věci, na něž právě piju.. atd.). Zpúsobri, jak udržet vnitŤní
vázanost a eelistvost i rozsáhlÝch skladeb, zná Mikuláček mno.

hcl. _ Uvniti zase autor člení báseř pÍedevším pomocí pomlě|r1'

a anafory. Pom.I,čka je vúbec nejdriležitější a nejpŤíznačnější

Mikulášlrovo znaménko. Velice často stává také ve funkci čárky
nebo dvojtečkyo ovšem její hlavrrí rilohorr (pak ji|e o _ poÍa.
ilím -- poslerlní pomlčku básně) je rozčlenit báseř na dvě zá.
klaclni poloviny, byť o nesteiném rozsahrr: odtlělit od sebe poin.
tu a pÍípravrr k pointě. Tato ,,pňípravná.. část, tento rozběh
k pointě je pak rozčleítován anaforick,jrni verši. Mikrrlášek ne.
vyrržívá anafory - jak to činila nezvalovská generace a její
pozdější následovníci - lr dobrodružné asociaění hŤe, k těka.
vému pňelétání z jedné vfznamové oblasti do druhé, jímž so
tyto oblasti spojují a zrolrroprávřují. Y prostoru mezi svf'mi
anaforanri (i onyo aě rozdělují, zároveř váží v celek) rozvíjí Mi.

kulášelr drisledně a ve složitj'ch vztazich vj'clrozí obraz, na kterj'

nak od následující anafory logicky navazuje novfm obrazem

.nčt složitě rozvíjenj'm' V roli anafory tu prisobí, jak to běžně

u*vá" tatáž slova (viz pĚetištěnou báseií Slavnost), avšaL v Mi.

t.,,uÚt.o"e poezii se setkávánre i s neobvylrlou anaforou, Ťekli

bvchom gralnatickou: anaforická slova jsou rrizná, gramaticky

vjak íungují shodně _ napŤíklarl v básni V Pešti sám (sbírlra

To královské)' klerá je jeclinou větou cl 56 (!) veršícho je ver.

šovf'proud anaforicky článlrován Ťadou zvolání, popÍípadě oslo.

vení (v '  7: , ,I(de jsou ty dobyoo, v.  14:, ,mri j  bože..o v.  16:

o,pravda, pane Ady.., v.42: ,,plačte se mnou' pane Adyoon v.46:

,,pane Endre.., v. 55, tj. poslední verš pied jednoveršovou poin.

tou: ,,pane Adyo pane Endreoo). Čím složitější a rozsáhlejší ana-

forické články první část básně vyplřují a čím strměji jsou

stupřovány, tím oslnivěji pak za pomlělrou sjíždí blesk pointy
(má tedy první část skladby vedle své analytické také jistou

",zdtžovacio, 
funlrci k zv!'šení írčinku pointy). Milruláškova bá-

seii, to je rozbíhání a stĚemhlavj,skok; vzlínání prudší a prudší'

až do toužené ,,pintičlry lrezvěrlomi..; pohyby stále rychlejší a

s lastnj 'pád.
Tyto poznámlry k clraralrteristické stavbě Mikuláškov ch básní

zbj'vá jen obecněji uzavŤít:
1. Je.li Mikuláškova poezie poezií point, pak je do značné

míry záležitostí myslitelskou, i když Mikulášek (jak se nejednou
Íelrlo)',myslí smysly...

2. Jsou.li typické znaky nrilruláškovsk:fclr básní záležirostí
syntare (lronkrétněji: složitfch souvětí), pak jde o poezii t.lzta-
hri; zjišťovat vztahy je synonymeln pro elíatr,ekticltou anal''zu.

I rozbor tvaru tedy clokazuje, že Milrulášelr je básník-dia.
Ie,ktih.

I'n'




