
pi.ímo jako ',symbolickf realismus..' Viz Kritickj' měsíčník í, 1938, č. l, s. 40.
18 Jako ,,společenskj. román induktivního typu.. charalrterizoval Lidi na kÍižovatce

J. opelík ve stati Historickj. román o současnosti: ,,Myslí se tím společenskf
román, v němž jsou události nazírány zevnitÍ, očima jednotliv1ich postav; kde

sám autor pluje uprosti'ed dravého životního proudu, aniž to však znamená,

že bez ideového kompasu _ obecná pravda o době se však vybavuje ze samého

pÍiběhu, je pŤed čtenáÍovfnra očima se všemi téžlrostmi poznávacího procesu

dobj.vána a její pÍijetí vyžaduje značné čtenáíovy aktivity.. (Host do dornu 9,

1962'  č. 2,  s .77).
19 ,,Metoda A. tr{' Tilschové jest: od vnějška lr nitru. Nemá daru .r'nitroziení. Ne.

zmocriuje se sv;ích osob naráz, nepropálí se v samou jejich podstatu intuitivním

bleskem. Musí si sv1ich osob teprve pracně dob vat a sama sobě je postupně

vysvětlovat tfurl, že popisuje jejich prostÍedí, vzhled, šaty, tváíení se, pohyby

a Íeči, činí tak trpělivě' správné a bez dynamiky.. (M. Pujmanová, Vyznání a

ťrvahy, Praha 1959' s. 33).
20 Na mnohotvárnost zobtazovaei funkce motil.u očí v Haldách upozornil K. IGej-

čí. Vypsal a roztŤídil typy a varianty použití tohoto motivu, ale neuvedl jej

do souvislosti s cellrovou vizuálností románu ani s pojetím člověka jako fyzio-

gnomickélro objektu (A. M. Tilschová, Praha 1959).
21 Ambiva]entností charakteristik se jako konstantním prvkem literárního stylu

A. N{. Tilschové zabj-vala A. Hájková ve stati BásníŤ]<a tidského svédomí (Česká

literatura 2,'' 1973, č. 6, s. 5Í!'_523; kniŽně in: Nejen o humoru, Praha 1984).
22 F. x. Šalda' Siréna neboli l{ontáž socialistickorealistická, in: I(ritické glosy

k nové poezii éeslié, Praha 1939, s. 504.
23 B' Václavelt, o epickou syntézu, in: Tvorbou k realitě, Pralra 1946, s. 1l5.
2a M. Majerová, Voláni s ozvěnou, Praha 1960, s. 22.
25 Protinaturalistické stanovisko autorky zazrljvá drirazně i z následujících slov:

,,Erotickj. motiv je v románu jen jalro projev života, nikoli jako patologická

složka anebo jako něco, co by hrdirry a hrdinky románu trápilo s pr'oblémrrvou

naléhavostí. Pracující lidé mají zpravidla zdravé a normální instinlrty, jejich

problémy jsou jinde než v erotice. oni se musí starat nejdiív, jak by se najedli,
jď. by sehnďi práci. '.., (Rozhledy 4, 1935, č. 39_40' s. 305_306).

26 Citováno podle doslovu M. Blahynky k vydání v Praze 1979, str. 396.

Poéma-pňíběh -ZpráYa

Pii pohledu na žánrovf reperloár novod.obé české literatury je zjevné,
že klasickj. věk vjpravné poezie d'ovršují a uzavírají vrcholná díla ge-
nerace ruchovcli a lumírrcvcrl, jako j'sou tÍeba Čechovy skladby Václav
z Nlichalovic a Lešetínskj' kovái, Vrchlického llilarion, Bar Kochba či
Zlomky epopeje nebo Vyšehraď a Karolínská epopeja od Julia Zeyeta'
V tvorbě několika následujících literárních generací - sov'ovské' toma.
novské' čapkovské a nezvalovské - verš'ovaná epika vlrazně vyklizuje
p,ozice, ustupuje žánrrjm neepickÝm' piedevším nejrŮznějším podobám
lyliky.l Snad p'oslední'm akordem velké epické rsyrnfonie 19. století je
N{acharriv veršovanj/ nomán Nlagdaléna (1894)' dílo autora stojícího na
prahu m'oderního českého básnictví.

Epické prvky najdeme pÍirozeně i v mnoha díIech první tÍetiny dva-
cátého s|oletí, speciÍickym pr.ocesenr procházel ktrpŤíklaclu r'yvoj b|i's.
nické balady (Bezruč, Srámek' S'or'a' \Volker, I-Ioiejší, Kolman Cassirrs),
veršovaná epika doznívala v poezii starších autorri a epigonťr.z obec-
něji se zdá, že |ze - z hlediska pohybu žánru - mluvit o dvou epi-
zujicich nebo pŤesněji k epice inklinujících vlnách české poezie: jednak
je to období pŤed první světovou válkou (Dykova Milá sedmi loupež-
níkli, také s rysy básnické balaďy, a Giu,seppe Monc; Gellnerriv Don
Juan), za druhé pak období počátku dvacátj,ch let, hlavně zralj. Wolker.

Svého pozoruhodného renouveau se však dočkala veršovaná epika
na Samém sklonku tiicátj'ch let. I(e konci r,oku 1939 vychází poprvé
Horriv Jan houslista, ještě Za okupace několikrát vydany, o rok později
se objevuje Holanriv První testament, Terezka Planetová téhož autora
vyšla 1943' Cesta mraku 1,945. Za války vznikal i Horuv Život a dílo
básníka Aneliho (L945). Potorn 'opět následoval Vladimír Holan: jeho
Rudoarmějci, nesoucí dataci 19116, vyšli v lÚce 1947. Současně se
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velmi vj'razně pÍihlr{sila ke slovu mladší básnická generace' sdružená. ve Skupině 42, v níž se v první polovině c:tyÍicátfch let nejvj.raznějším
pÍedstavitelem epizující linie stal Josef Kainar, pÍedevším sv mi Nov .
rni mj.ty (1946) a ranějšími osudy (L947), napsanymi již na počátku
čtyÍicátj.ch let.

Uvedli jsme několik qfznamnyclr, pravděpodobně nejpÍíznačnějších
děl nové vlny české básnické epiky z let 1939-19/16. Sklon k epičnosti
ovšem - j"k byclr.om mohli vcelktr snadno d,okurnentovat - nezústal
omezen na jednotlir,é autory a ďíla. ovlivnil i básníky. jejichž piedchozí
tvorbu lze oharakterizovat jako čistě lyrickou, se Lsklonem k písri,ovosti
a melodič'rrosti. Epické prvky nalézáme u Jaroslava Seiferta ve sbírce
Kamenny most, ještě silněji u Františka llrtrbína r, poémě Jobova noc
a u Ivana Blatného ve sbírce Tento r'ečer; lt epickému qfrazu tílrla
zvláště ve svém Zpěvníku Marie Pujmanová. Podobné směřování m -
žeme sledovat v Nezvalově I{istorickém obrazu z roku t939. U někte.
rpclr dalšÍch vfraznych básnick;i'ch inclividualit se ,,epizující.. sklon
prolíná se sklonem ,,dramatizujícím.. (napí. František Halas, JiÍí orten,
oldiich Mikulášek), pňípadně s tendencí k ,,věcnosti.. (ďalší auŮoÍi ze
Skupiny 42,h|avně Jiňí KoIáÍ).

SměÍování k epičnosti se tak stalo jedním z podstatnfch rysri wj.voje
poezie v tomto období, epizace piedstavovala jedrru ze základních ten-
dencí tehdejšího brásnictví. Povšimla si toho ostatně i dobová kritika.
A. M. Píša již v roce 1940 s porozuměním zaznamenal vj'vojoqf pohyb
české poezie od lyrické soustňeděnosti na subjekt k širším pěrspektivám
a k pŤedmětnému vidění. Ve stati Básnickj, podzim 19z16 pak konsta-
toval ,,charakteristickf vjwoj od dnobn.'ch lyrickj.ch ritvarri k rozměr-
nějším skladbám začast,é lyrickoepickjrn, ba píímo epickÝ-. . 'o.,

Velká část české kultury se již v pruběhu tÍicátj.ch let obracela od
,,tvoÍení nového.. k ,,uchovávání starého.o, literatura napÍíklad od více-
méně abstraktníoh projektŮ dob.ové současnosti i budoucnosti směíro-
vala k zac|tyceni obecně lidskfch, konstantních ry,sri člověka i světa.
VyostÍujÍcí se sociální a politické antagonismy doby, zejména rapidně
rrostoucí nebezpečí fašismu, tuto obecnou tendenci nepotlačily, ale spíše
jen posunuly směrem k aktualizaci, ryze časové byl.o v clílech většiny
vyznamnfch autorri pr.ojekt'ováno jako záruveri nadčasové, opakující
se, obec'rrě platné. Ve druhé polovině tÍicátfch let je v české pr6ze
i poezii zce|a zjevné směÍování od bezprostíedně prožívané zkušenosti

k širšímu záběru a pr'olínání obojího, ťrsilí o vysloverrí děni celku svčta,
jehož jsme součástí. I(aždodenní pÍítomrr'ost byla historizována, z'alim-
co dějinná mirrul,ost se mohla stát živou složkou současnosti. S tímto
obecn-Ým r')ivojovfm pohybem kultury a zvlášť literatury s.ouvisí i sk]'on
k epičnosti. V pr6ze se projevil časově dÍíve než v poezii, vlastně již
v první polovinč tíicátj'ch let. Bylo pŤitom pÍíznačné, že vrcholná díIa
tohoto proudu, napÍík|ad Vančur'ova N'larkéta Lazarová a olbrachttiv
Nikola Šu,h.aj loupežník, nevycházela z apriorního, píedem danélro a
porrze dokládaného ce|ku světa (na rozdíl oď proklamativnosti dr'acá-
tycli let). Celkovj' obrys pňedstavovaného svěra byl ustavičně koníron-
tován s liaždodenně prožívanou realitou a pňinozenj'mi, lr'onstantními
liclskfmi vlastrrostmi. Model skutečnosli byl stále pozrněrior'árr a pro.
měíován rriznj'rni aspekty vidění a zobrazení. Lze proto mltrr'it spíše
o dění celktr světa, o pohybu a vyvsiávání smyslu reality - než o vy-
slol,ení totality svéta jako nilr]eho pÍedem hotového, závaznéha á ,,VY-
hodnoceného.. (ve smyslu hegelovského pojímání epiky' v podstatnych
rysech píevzalélro Lukácsem a jeho žáky). Směiování lr takové l<on-
cepci epiky nezrist.alo omezeno na prÓzu - projevilo se i v poezii na
lronci tiicátj'ch a v pniběhu čtyÍicátj,.ch let.

\'ytčenj. okrulr epické či spíše epizující poezie nebyl ovšcn-r zdalej|ia
homogenním, jednolitym ritvarem. Pňi jeho formování pťrsobil 'o nčkolik
sociálních i ryze individuálních faktorťr, pr.olínalo se ttr několilr vj'r'o-
jor'j.ch linií, určovanj.ch jak čistě literárním básnickj'nr konlextem. tak
olrolnostmi v širším smyslu kulturními, politiclij,mi a společenskjmi.
V rámci .,epické tendence.. v české poezii z konce tŤicátfch let a z |et
čtyňicátÝ.ch' pÍedevším žánru básnicliého pňíběhu, jímž se zde budeme
zabfvat, mrižeme sledovat něko|ik r,yhraněnfoh, osobitfch realizací m.o-
derní veršované epiky, které sice měly společné vyvojové a genetické
pozadí, prnojevovaly se však zcela svébytně a někdy i rozdílně. \'{ánre
na mysli piedevším dvě osobnosti, které iniciačně zasáhly do vzniku
tohoto žánru: Josefa }Ioru a Vladimíra Flolana.

I{orriv Jan houslista je časově první z vyrazně epiclrj'ch děl sledo-
vaného období. V tomto ,,téměÍ malém ep,osu.., jak jej označila tehdejší
liritika, je zpodoben osud nadaného če'ského hrrdebnília. jenž v mlridí
odešel do ciziny a v zámoÍí získal uznání a slávu. Dějově reflexívní
pásmo básně, které je sevieno do šedesáti dvanáctiveršovj'c}r strof
v pravidelném jambick m rytmu a nepatrně obměiiovaném rÝmovérn
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schématu - tzv. ďouzainu, blÍzkém oněgirrské str'ofě -, začíná vlastně
ve chvili, kdy se Jan po ťrmrtí své ženy rozhodne vrátit do vlasti. Uva.
žuje o svém životě a citi, že jelro umění i životnímu poslání se v cizině
nedos1alo nap|nění.

: "Šál srru, jenž bez ďomova vlál . . .
Nfé ]rousle! Cizincúm jsem hrál,
a cizi žena v jejich hlasu
plakala láskou pro mrij žal !

Komu jste hrály? 0o jste hrály?
I(omu isem vámi kde co dal?

těnr gen[lemairrim pevnÝch čel'

l1j,]l3:JŤff*;:lITl:;.l;
na nervy unavenych těl.
Ne, něco jiného jsi chtěl'
živelnf žár, jenž jiskrou skočí

;#lTi'ůx;:.Í:T5;"iu''
JanŮv návrat donrú však není ani trochu idylickj.. Jeho noďiče jsou

již mrtvi, milovaná matka se syna nedočkala. Zemé je rozvrácena dra-
vynri uchvatiteli: ,,Běh živl tmou, slrok tygÍí tlapy / rczháze| hnízda,
skácel les .. . ShoÍela lípa pokácená, / a jenom vzpomínky a jména /
dějepis knihou rozptylil... Jan se setlrává se svou .dávnou pÍítelkyní,
I(aty, která je ještě zoufalejší než on, neboé jí zemŤeli manžel i syn.
Jan ji utěšuje a pozve houf otrhanj'ch malyclr dětí do zahrady na kon-
cert. Hraje jim na sqfch houslích a povznáší i Katy nad hoÍkou rezigna-
ci. Nakonec i nekliďnf Jan znovu, byé ne snaďno a jeďnou provždy,
nac]rází jistoty a naplnění života i uměleckého poslání:

Ach, závraé byti! Závrať, znÍti!
A slyšeti, když nejhloub zníš,
jak z echa srdcí rozumí ti

i jejich smích i jejich kŤíž -

a s oběma si rozumíš

a pruďším kÍídlem vítr divf
nás vane k sobě. Jenom dlari
nám zbyla již. Dlar1 nodné hlíny
a zrÍlo, volající: Braů
pňed vichí'icí prsť tlomoviny'

Jan houslista dovršuje r'nitÍní proměny I'Iorovy tvorby oď verš ,,času
a ticlra.. k poezii ,,národního osudu.., jež se odehrály v druhé prili tÍi.

cátfch let. Stejně jako v pŤedchozích básních se tu objevují mo'tivy

d.omova, tradice, češství' souznění jedirrce s nadosobním íádem národní

pospolitosti, ohr.ožené, leč stále zn,ovu se r.odící a upevri,ované. opět, jako

už v Ntáchovsk1foh variacích, se vynoíuje motiv umění jako tvoÍivé,

aktivizující síly, schopné uchovávat a obnovovat - i navzdory lidské

pomíjivosti a často právě skrze ni - kladné životní hodnoty. Spojit

oba tyto motir'ické okruhy a podat tak ucelenější pohled, mnohostran-

nější vj.pověď o světě pomohla Horovi právě žánrová forma Jana hous-

listy - lyriclroepická či epickoreflexívní skladba navazující na tradice

romantické poémy. Vfznamnou noli zde nepochybně sehrál auioniv

vlastní píeklad Eugena oněgina (L937)4 a Démona (1939). Epické prv-

ky v díle, tj. zachycení rozvinutého pííběhu, lidskfch skutkri v probíha-
jícím čase, jistá distance a nadhled vúči píed'stavovanjrm událostem,
urnoŽnily širší' zobecriující záběr reality, v jehož spektrrr získává jádr,o

vyznamového dění básně nadosobní, trvalou pl.atnosl. Snad proto Se
I{orúv Jan houslista (podobně jako tňeba Eugen oněgin) jeví od samého
počátku' už od doby 'svého vzniku, dílem tak vyzrálj,m a ,,lrlasicky'.,.'

Epičnost a ,,klasičnost'.o Jana houslisty však nebyla podmíněna jen

viastno.stmi samého díla a individuálním autorovfm vfvojem, jak jsme
je alespoř stručně načrtli' Horova báseri je novněž velmi pevně zaklíně.
na v dobowj.ch sociálních a kulturně politickj.ch souvislostech; jen

s malou nadsázkou |ze íici, že z nich pÍímo vyr stá a t.aké, oož je ještě

podstatnější, v nich velmi silně prisobila - pÍipomeůme tňeba emigrač-

ní vydání v Londj'ně v edici tfdeníku Čechoslovák.
Pííklon k ,,uchování starého.., k historii a nánodní tradici' o němž

jsme se již zmínili pŤi charakteristice umění tiicátfch let, byl zvlášť
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evidentní v prvních letech německé okupace, kdy Jan houslista vznik|
a opakovaně vycházel. Dobově pÍíznačná byla tehďy liupÍíkladu
aktualizace Palackého Dějin národu českého. Piíčinou byl vlasteneckj'
ob.sah, spojení nacionalismu s demokratickj'm humanismem, ale talré
estetické hodnoty tohoto díla. K těm patiily vyrovnanÝ' do šííe se roz-
lévající vypravěčskj' tÓn, Iíčení lidskj'ch skutlrri a piíběhri s vypravěč-
skou distarrcí, časová hloubka záběru - tedy kvality čistě epické. Epika
sehrávala vždy v životě společenství konstituující a stabilizující funlit:i;
i tuto rilohu Dějiny plnily a po.dle soudu dnešní literární historie jimi
Palackj. vytvoňil národní epos.5 Právě pnoto 6e dílo ďočlralo rezonance
v čase okupace a války, v době bezpnostÍedního ohnožení každého jed-
notlivce i národa jako cellru. V sociální a kulturní atmosféie bylo tehdy
všu.de patrné ťrsilí o integritu, uchování ,,souvislostí ěasu.o,6 osobní a
nado.sobní celistvosti, víry v budoucno;st, hledání naďos.obních záruk ži-
vota nároďního společenství. Politickj' a veŤejnj, život byl sice zcela
potlačen a ,,usměrněn.., avšak - piinejmenším v první fázi olrupace do
r,oku 1941 _ mohly některé jeho funkce pÍejírnat kultura a umění, kte-
ré se stávaly ritočištěm a tvrzi národního života' HorŮv Jan houslista
takÍka ideálně naplůoval tuto ,,společenskou objednávku... Jak svfmi
jednotlivjmi motivy a aluzemi (svatovítská katedráIa, Vyšehrad, VIta-
va, HradÓany, lípa, Smet.ana1samo jméno hrdiny Jana a jeho povolání,
hudba), které o,dkazovaly k tradičním námdním topos m' tedy k nadča-
sovj,m, eticky a noeticky platnj'm a závaznÝm celospolečenskj.m hod-
notárn charakteristick1fm pro klasickou epičnost' Tak i dosti pruhlednj.mi
dobovj,mi narážkami a rovněž jasně melodickym, harmonizujícím tÓ.
nem podání. V noposlední íadě pak vlastním tématem, ,,návratem k do.
movu.. (také od doby Strakonického dudáka traďiční národní topos).
S tím byla v souladu i ,,klasická.., epizující strulrtura Florova verše a
sklon k nadosobně platné, eticky prisobící epické vj'povčdi o světě.

Z odlišnfch individuálních píodpokladri než u Hory směiovalo
k epičnosti ďílo Vladimíra Flolana. Hotranova tvorba v tÍicát1fch leteclr
znamenala dovršení halasovské linie česlré poezie, linie oďvracející se
od poezie ,,pěti smyslti,., bezprostÍední názornosti, polyfonního toku'
intonační i vj'znamové splj'vavosti, jak ji v rriznj'ch podobách pÍed-
stavovala díla Nezvalova, Seifertova či Hrubínova. Byl to Směr zdriraz-
ůující naopak pÍerfvanost veršové stavby, stavící proti mélické harmo-
nii abruptnost (Salda), akcentující jazyk, básnickou ieč a reflexi jako

zámérné a vědomé artikulování pÍedstavor.ané skutečnosti.7 Právě IIo-

lan r.ozrušuje plynulost verše i vj'znamu snad nejradikálněji - i ve
srovnání s Halasem se jeho poezie jeví jako plná ustavičnj'ch posun
a zvra[ri.6 Z toho pramení i zvláštní nedoÍečenost a nedourčenost, jež

na první pohled mŮže bj't vnímána jako stěží sr'ozumitelnj' chaos, ale
která se stává základem vj,znamového pohybu a dynarniky |.íolanovfch
básní.

Pno llo]anovu poezii je clrarakteristické smť:i.ování k obnažení vj'-
znamu věcí .a zákonitostí vztahri, silí o proniknutí do ,,labyrintu pod.

stavby životní,, (jak napsal Šalda), risilí o kompaktnost, obecnosl vidění.
Jistá tendence k epičnosti je tu tedy dána již ,,zevni,LÍ,., je jalroby za-
krjdována v základech autonova básnického typu' Jestliže r. tvorbě I.Io-
rově je epická skladba spíše vj..jimkou (vedle Jana houslisty má po-

dobnou strukturu první část Žtvota a díla básníka Aneliho, nepočítáme.li
baladické prvky v Tonoucích stínech a fragrnent Pokušení), v l-Iolanově
poezii je epika mnohem častější. Je piítomna' i když ještě v ne zcela

"lrolanovské.. 
podobě, v básních prvního oddílu Triumfu smrti (1930),9

a prwní náznaky pozdějších ,,piíběhri.. mrižeme registrovat v šestidílné
básni Dopis ve sbírce Kameni' piicházíš .. . (1937) a v mnohem rozvi-
nutější formě v básníoh souboru Havnaním brlrem (zejména Zpěv tiílrrá-

loqf a Sen). Zde se vedle horečnj'ch pÍízrakri a m''totvornfch vizí pro-

sazuje vyšší míra pňedmětnosti než dosud. Řečeno slovy A. N{. Píši, ,,jako
by se již ptozrazovala Holanova baladic]rá vloha situační a figurální,
jeho prvek epickf,..lo Sen (1939) se tak stává již pŤímfm piedzname.
náním Prwního testamcntu, p,o kterém následují Terezka Planetová, Ces-
ta mraku a další, už p'9 y51"" psané ,,pŤíběhy,. a cyklus ,,krescb,. Ruďo.
armějci. Ani tím se však epiclrár linie jeho díla neuzar'írá. Paralelně
s básniclrfmi piíběhy píše Holan sbírky |{a postupu a Bolest, v nichž
rovnčŽ nacházírnc vlrazné epické prvky. A také r'ozměrnější skladby
Noc s T,Iamletem a .l.oskárra zietelnč nar'azují rra Piíběhy.

Úvodní skladbou Holanovy nové epiky - nebo piesněii rozhodnym
vykročenÍm za ni - 'se stal První testament. Vlastrrí dť:jové pásrno
básně není piíliš složité. Vypravěč pňíběhu, žíjicí v nicotnérn a odcize-
ném světě současného velkoměsta, dostává d.opis od pŤítelkyně z dět.
ství, která ho zve na návštěvu. odjíždí vlakem na venkov, až po ty-
dnech váhání se setkává s N4arií, ožir,ují si společně prožité krásné
chvíIe a rodí se v nich milostná ná]<Ionnost. Náhle se však z nevYsr'čt-
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lenj.ch dúvodú musejí rozloučit, vypravěč se smutně vrací do města
a jeho ťrvahy končí clrmurrrou vidinou r'yprázdněného žir,ota lrez na-
1lInční a pňesahu lt vččnosti.

Prvrrí lestament. stejně jako o rok starší .Jarr lrorrslista. je psán pra-
vide|nj'nr čtyňst,opj.m jambem, s an'alogickou strofickou a rjzmovou stav-
botr, v osmdesťrti ti irrírctir'eršovÝ'ch (jen několik z nich je čtrnrictiveršo-
r,fclr) strofách s opakujícím se r}moqfm uspoiádáním (ababcdddceece).
I l lolanova báseů se tecly hlírsí lr tradicím romant,iclré a novono|nanLické
lyl.izovanÓ epic|ié básnč, pÍerlstavor'i.rnÝm }{áchou. I'err,trontor.crrr. iehož
poému Novic arrtor tehdy piekládal. a Rilkem, k němuž se pŤeklada-
telsl iy obracel častčji. \re snovnání s l{orou je r'šak l)rr.ní tcstamcnt
mnolrem složitěji bud'ovárr jazy'kově i kompozičně' Ifolan opouští prin-
ci1l volrrélro sdružovírní a toliu pňcdstav. zcela se vr'hí-bá tradičrrím
vi'razovÝm prtlstiedkťrm (slovník .Iana lrouslisty nrá ..rorntrtltiztljící..,
místy až parnasistní pňídechll). Neustále pi;etrhírr'á i tak slabír vlákna
syŽetové osnovy' svfmi reflexemi' vzpomínkarni, vizemi nejen komen-
tuje děj, ale vytváňí jakj'si .,druh;' 1lrograrn.. vfznanror'ťlho dtšní. l(er'ii.
hír využít ne'ologismťl, odbornfch vyrazťr, vulgarismri, rrejužších spojení
pojn-renování označujících pÍedstavy ze zce|a vzdálenj.ch oblast'i, konta.
rrrinrrje abstrakta s rraléhavymi konkréty, originálně vkliriuje do své
sklarlby ťrtržky všedních hovorŮ zaslechnrrtj'ch na ulici:

Je sl1.šct hlasv rťrznyclr ztin:
.'Co viis to rrerrrá. spíše jalisi -..
.,Tak koultej piijít. na betÓn! -..' 
,'.t".":T;,|:,fi,;,, u? ::' :ll:'"
,.Krlc šiješ1).. ,'.|am, c'o il'Iae \\.est.
jenorn u paní Sc i r iapare l l i .  .  . ' .
.,Poplácat takhle po pr - - - ... ',SměIj',
až lranba rnltr. - -,. .,Tč drrch. tak z cc.'sr?..
, ,A rnaminko" proč. .  . . .  , ,Čí, ten l le ly?. .

l záklaclní konflikt l)rvnílro testall lelrtu - pr.otiklad banálního. prak-
ticistnílro života novodobé civilizace, točícího se r' bludrrrlm krulru .,času
rra tníru smrti.., a naopak privodního, spontánnílro žití r, dětství. ven-
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ltor'slré pÍír.ody a čisté}ro vztalru k dívce, pozďěji k ženě' lrteré probou-
zt',jí ve vypravěči básnivy pňesah vŮči realitě - píiporníná nrotiviclré
olirrrhy .Iana houslisty (na jedné straně cizí svět ,,gentlemanti pevnych
čcl... na clruhé bezprostÍednost ,,rozraclovanyclr, dětskj'ch očí..; u Fl.rlry
nelze ovšem n.rltrvit o vyhraněném lionfliktu - pracuje s lyriclrou ná-
znaliovos[í). Avšak První tesiament nerfsuje perspektivu jeclince za-
čltrněnélro rlo širší pospolitosti, problcskuje trr jen r'elmi mlhavá nadčje
do budoucna. Chvíle spontirnního souznění s ,,nevědorností prvotní..,
lllízkost tvoňir.én'rtr duc]rrr ''P,oezie.. jsou jen dočasné a rrenávratně rni.
zejí ve svč[ě, kcle ..nebťrlr, uznán, stal se z|ym,,.

V I{or.ově i IIolanově básnickém pÍíbčIru se pÍízrračně setkírvárrre
s opakováním a variovírním jednotlivyclr motivri. spíše se sugestivním
cr1litl<or'ártím lyricl i. m ncž s nt'onotÓnrrím, 'n'ypr:avččsk1' poli l ir lnynr opa-
litrr' i i lrínr epick. rn (ve srnyslrr Staigcr'ova r,trzl išcní lyrična a cpična).
S tím souvisí i téma nár'ratu. leitmotir. .ob'rlrr básní. Opaliovárrí i ténla
n/tr't'attr jscru l' l)rvním .testarnentu zdvoieny. Poprvé 59 1'ypravěč.bás-
nílt vrací. obdobnč jako l{or l ' Jan. clo světa dětstr.í a m|ridí, k pťrvodrrí
čist.l ltr:l a tvoiivri lsti (ton-ru odp'crvídají m'oriv1' IX. kapitoly, jež opalirrjí
a pozitivně pŤe}rodnocují mot'ivy tivodníc]r kapito|). Drulrf rri ivrat. fttrr-
gujír:í uŽ zcela jinali než horovsky rrávrat domťr, je ceslotr zptit k bez-
vychodnost,i živ'ota bez ,,tyzí trirnscerrdentály.., rrávrat k živoiení, v němž
..l iy's|ík ziizrar-lrrosti mizi '.. Zde mají riěkteré .opalrtrjící se rn'otir'y piíclrrrť
marnosti a nicoty.

'Icstl iŽc i I]'trlan sJr-lrl po tvaru l1'rickocpickÓ sli ladb1. a epizací své
pcltlzie rrsiloval cvrlkovat ober:rrější. nadosobní obraz l idskych t]inťr' rea.
Iitv. palr rnťrženlc konstatovat, Že v jelio rrrodelu s]rrrtcčnosti pier.l/rdir
r.rlzl.rácetlost a dezintegrace nad integrací' IIolanovskri |iosnrog.olrie je
t l l l t ' i tz t l t t t  sr ,ěta.  r ,  nc]ntž sc roz1ladá ťtIrrnrrÝ [ l . lnst , t l t r r lc t t i r rí  srrrr 's|"  jc  l ' r l
zrrcpokojující ]<osmogoni e z|a.lz

.l 'enclenci 
k e1ličnosti r' Ilolanově básnic:lté tr.orbě d'or'ršila Terezlia

Planetová. Její délka je ve srovnání s pi'cdchozí r.ozsálrlou skladbou
sll[r'a polor' ičrrí (asi čtyii sLa padesát veršťr). rrrá obdobnou vnitiní rstar'-
bu - je psána v desetiveršol'j.ch strofách' opět s pravidelnym jambic-
liyrrr rytrnem i rÝmovÝrn us1l'oÍádtiním. Syžet je však terltokrírt mno-
hcIrr r.ozvinutější' jde vlastrrě o prr'rrí skutečrry ..piíbč'lr' '. tedv pňíklrrrl
žánru, kterj' se v 'této kapitole polioušíme sledovat a pro jelrož pojrrre.
rrovírní jsme užili vlastnílro ] l<rlanova označer.rí. Vypravčč. na nírvštčr.č



v drsném, chrrdém kr.aji, je svědkem nečekaného neštěstí - padajíci
stroí) smrtelně zraní tlvacetilelÓlro mlaclília. Stary iékal:, l i lery už ne-
m Žc p'omoci, pozve vypravčče k sobč a sr'ěŤuje se nlu se svfm vlast-
ním osudem. Il l l ir lí prož'il r 'e s]unlré. r' inor.i ldé r-esnic.i, jeho rodinrr však
stíhala jeclna polrroma Za drrrhou. olec Inu zalrynul v i;ece. kr.átce po-
tom jirn vyhoiclo star'ertí. Áni tírn rány osrrdlr nes|iorrčily. Sestra. ne-
odolate lně r 'ábcna k.r 'o 'dč, se na|<'onec ta|<é ut,opi la . . , \ lše.  co rn i  k ži tí
padlo z r.ěčna. / bylo nri rrnutetn plnj'nr tmy, / i nrunrlal jsern si v clrvíli
steré: / Nevím. l ido bolri inr prádlo pere. f však š1línrr z l lěho pijern
'rty.. '.. I,idslry ticlěl je tu zpodoben jalro i;ctěz rrtrpcní. jc lrer'y'zp''*taťel-
n" ' 1xlclstatně tragick-v. Jen čas ocl času v nělrr prollleskne zivračrlil
j isl ira. poezie, oliarnži]i. v němž č]ovčk pocítí nev.vslor'ny ťrŽas. radosť,
r'nírtrá zlajeny sm1'sl svélro bytí i celého sr,ět,a. Talior'1'nr paprslienr svt\t-
la v lélraiově pochmrtrnérn životč byla ptir,abná, proslíl a čistri clív]ia
.Ierczlta PlalreIor'á, ]iterou v mlrirlí tajně rrri lova]. Sr'ou lrěhtr a ]l is]<rr
r'šak nedal clívce nil idy rrajevo; odešel z domova, t.oulal se po světč.
l{dvž rsc po tr:iccti leteclr r'ráti l d,o rodrré r'csnice a 1llal se na ,fereziiu,

nikr|.o se na ni už nepaInaltrval.
\b srovnírní.s Prvním testamenlenl jsou jaz1'k. st1'I i l iorrrpozice to-

lroto piíbělru rrréně ra{inovanč lionslruovatlÓ, opr.oštiirri ' jší. Ani zrle ne-
r.r.rizí tielra ox;'nroriclié rnelafory, dál clor:lrrizí ke lii.íŽení lliiz,orn lro a
metaÍyziclié|6 1zyznamu sl.ov, l< llrizantním spojenínr odlelrlj.clr oblastí
realit, l ' (..talíi.e lťrn1. rrad domem..), ale sLylor.é Ptilt ' 11"1.".' v tak,ové
rrríi'e vyhr.occny.. Ror'nčž liompozice je sevňenější, v1-právění plynulejší,
hez uslavičnyclt digresí, ostrych zvratri a piech'odri' Lze v rrčrrr ja|<o
v tradiční epice rozlišit rámcovf r'od a závěr a vlastrrí r'ypri.rr.ění
lékai|e. S těIrrito ry.s5,' pií|lč:lru sotrr' iLsí celkor.i i r-eitší ..prcljasrlčirr,rlsl.." ph.-
nulost verše (rrajcleme tu i ohlasy a parafrrizc l iclor'Ých písní). }ÍťrŽeme
zazttamcnaI talit1 zvyšen'clu piedmětnost a l 'e\tší mírrr <li.alogizacc l,extu.
Dialogy - pocl'obně jalio Jl ieclstavor'arrá realit,a r.ribec - r'e značné rlírYc
pozlrj'vají stylizo.r'anosti. místy pťrs'obí jali'rl slitrtečnj' lozlror,or'. Téhož
jevtr jsrne sr'ědlty i r' dalších llolan'ov1ir:lr epickych dílech, hIavnč
r' Nr'rci s Ilarnle[en-r a v .l.oskiině.

oproštěnost slova, nrenší pÍe{vanost verše i konrpozice, dialogiza-
cc, slilon k pi.edmětnosli - r'šeclrn}' t.-vto rysy posilrrjí r, .ferezce 

Plane-
tové kontury žrinnr pi;íbr)hrr, vnější.lro dilje, cpiťlnosti, ztlťrrazfirrjí složkrr
Íaktického .,sdělení.,. Styl rrezt'rácí st,ou osobitost a r,Ylrraněnost" vidění
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světa zristává i nadále pňíznačně holanovské, ale ve srovnání s píed.
clr.ozí IIolanovou tvorbou zÍetelnčji v.vstuptrje epické iádro pÍíbělrrr.
\r Prr'ním testamentu zajírnalo básníka i jeho hrdinu pí.edevším vnitÍní
dční, l.nější děj s[ál víccméně v pozadí (podobně jalro jc tomu tieba ve
\\''cinerovÝch básních). Také nyní je dějové pírsm.o protkáno reflexemi
a rrrctaforickymi obrazy, v první í'adě však prumlotrvá pÍíběh sám;
jazyk, styl i kompozice nepotlačují cpick'ou vypověcl' ' spíše ii zvyrazritr-
jí. rrrrrocr"rují.

V l 'erezce Planetor'é tak v1'krystalizova]a Ilolanor'a n.ová epika. Bcz-
prostÍedně na ni rravazuje Cesta nrrakrr. l l i iseri na1lsaná ještě také za
r.állry, zatímco nírrsledující pňíbělty z konce let čtyiicírtj.clr (Pr.ostě, Óda
r la r i t r |o.st)  a z  počátkr l  Ie l  padcst i tÝc l r  (Ztrz i r r ra r ' l ázrr i . . \ l [ l r r t in z  or|e
,Íečerrf Suclrorukf) jsou již v;rtr"or:eny pone1kud jinj'm zprisobem. Pro-
rnt\ritrje se vnitÍní faktura veršc' srrrěiujícílro lr prozaizaci a trvolnění,
dále se posiluje diailogizace a pÍedmětné vidění. Ještě v1frazněji než
l' Prvním testamentu a Terezce Planetové je nyní akcentovírno téma
..člověka zmaÍeného.. (iečeno názvem iedné z Wintrov ch novel), ne.
r,1rpočitatelné lrrutosti li.dskélr'o ťrdělu. Fodobně jako ve zmíněné Wintrn.
r.ě prÓze není ani u Holana .,člověk zrr'aíen!,, jen produktem určité
sociální situace, společensli1,ch sil nebo intrik a zlor'ťrle druhÝch, ale do
značné míry je i obětí své vlastrrí povahy a snad ješt'ti r.íce jakési ne.
rrrčit(l lt|etb-v, je r,-vdán napospas osrrclu. Zdc se Holarirlva cpika tltl j istť.

míry st ká s pnoudem české baladické pr zy tiicát'Ých let (Stín |<apradi.
rry, Nlarkéta Lazarová, Ilordubal, Nikola Srrhaj loupežrrík. Golet v rido-
lí),i3 v níž byla lid'ská existence pojíInána jalio sr'/tt a sloŽité pr'olínání
vliv a prvkri antmpologickych' rnyticlij.ch a společenskych. Právě tato
novodobá epičnost umožriuje nahlédnout .,souvislosti času.. - pňítom.
nosti, minulosti a budoucnosti - a zárovefi zachytit prolínání indivi-
duálrrího lidské}ro života, všední empiriclré zlrušenosti s nad'o'sobní, .,dě.
jinnou.. či,,osuclovou..frvinou dění.

Na druhé straně v někter5'clr poválečnyclr pÍíbězíclr i v dalších Hola.
novfoh básrríclr, ve sbírce Bolest a v Rudoarmějcíclr, o nichž se ještě
zmíníme podr.'obněji, vystupuje do p'opiedí všednodcnrrost a pÍirozená
prostota jalro kladná životní hodnota. V Prvním testamentu byla všed-
nost spojována s banalitotr oďcizené velkoměstské existencc, zatímco
hrdinka Terezky Planetové je ,,boŽsky prrostá, každoďenní... Autor má
i nadále 1'yhraněně odmítavy vztah k negatir'ním jcv m novodobé ci.



v7lizace, pÍiklání se ovšem k nehledané piirozenosti, sp.ontánnosti a
prosté duševní i tělesné kráse. Taková každodennost - spojená obvykle
s prostÍedím pÍírody, venkova, obyčejnj'ch lidí - se stává pozitivní
dimenzí života.

Svj.m sklonem k pÍíběhovosti a risilím o piedstavení ,,věcí sarnyclr..
se stala Holanova poezie inspirací a jedním z vych'odisek pro tvorbu
mlad'ch básníkri a vftvarníkri soustňeděnfch ve Skupině 42. ,tato ge.
neTace vyrristala v krizovych tiicátj'ch letech (lirizovych nejen hospo-
dáísky, ale celj'm sociálním klimatem) a dospívala v čase irolem \'{ni-
chova. Tváňí v tváí chmurnému ovzduší okupace a vállry, dobovému
a generačnímu pocitu ztroskotání většiny ideor'j'ch hodnot, se tito auto-
Íi vtiči obecny,rn proklamacím a p'ovšechnym pravdárrr' všeclrlí zku-
šeno.stÍ nepotvrzovanfm, stavějí skepticky, obracejí se ke zpod.oberrí
faktické skutečnosti prožívaného života, chtějí ztváríovat drsrrou kaž-
dodennost člověka uprostí"ed civilizace.

V článku Svět' v němž žijeme teoretik Skupiny JindŤich Chalupeclrj.
n.apsal, že umění musí vymykat věci z ,,mrtvého racionálního sché.
m,atu.o, proprijčit jim rilohu prrivodce a symbolu svého ,,zouÍalého
doufání.., učinit je ,,mj'te'm svého živo.ta...la Jestliže Ftrolan akcentoval
záporné ďúsle.dky ,světa novodobé industriální společnosti, básnici a vy-
tvarníci Skupiny 42 tento svět nahlížejí v jeho vnitiní protilrladnosti
(člověk je ve vztahu k s'oudobému velkoměstu tvrircem i obětí, civili-
zace se svymi prrivodními jevy je nepominutelnou realitou lidského
života), zaznamenávají jej se snahou o autentičnost' nearanžovanou
konkrétnost. Každodenní všednost pÍitom není jen pro.stě registrována,
je současně i oživována' modelována z ptidy, z níž vyrristá, zpŤítom-
Ďována ve svém zrodu a zanikání, ustavičném pohybu a změně. Tento
materiální, syrovy a současně dynamickj' pohled, prostj' jakfchkoliv
apriorních koncept a Iezi, postilrující vnitÍní rozpornost a pohyb a
zobruzujici skutečnost jako dění, znamená zárovefi vychodisko pr.o hle-
dání věcného, neolrázalého humanismu, nové osobní i nadindividuáIní
integrity. ,,A'{á-li rnodernÍ urnění nějakj' smysl . ' ', nem žeme jej hle-
dati naposled v ničem jiném' než kolik je sclropno bj't návodem k re.
konstrukci této ztracené pospolitosti, bez níž člověk nemŮže žít...15 Umě-
ní nemá byt estetickfm artefaktem, ale nástrojem osvojování skuteč-
nosti, aktivizujicim fermentem života. Takovj. pos.boj je tedy zárovefi
vj.chodiskem i k formování epičnosti, schopnosti nadosobně platného

zachycení lidskj'ch činri a vztahri světa v širším časovém záběru. Neběží
ovšem o tradiční epiku, která evokuje pÍedem danf rozvrh reality,
stvrzuje hotovj, mravní a hodnotovy iád (k tomuto typu se zčásti hlásí,
jak jsme viděli, ještě Horriv Jan houslista). Jde spíše o takové pojetí
epiky, pr'osazující se i v moderni pr ze, jež usiluje piedstavovat realitu
v její falitické nedefirritivnosti a ,,nevyhodnocenosti... Mnohé verše
básnikri Skupiny 42 prisobí na první pohled zcela ,,nebásnicky.., a to
nejen kvrili nezvyklé, antipoetické tematice, ale i pro svrij tvar' civilní,
ptozaizujici, drsně neuhlazenit, kterj' je schopen jakoby pňímo oznaěo-
vat realitu. Zď raz ování věcnosti pÍitom nemá prostě referující, ale
mrrohem spíše apelující funkci. Tut.o proměnu v poetice postÍehl již
v roce 1946 Jan MukaŤovskj', když konstatoval, že současná poezie se
odklání od zdlirazůování básnického obrazu a stojí v opozici proti sub-
jektivnímu lyrismu. ,,Riziko' nutné riziko poezie zá\eži dnes už mnohem
méně v tom, najít novy obraz . . , než v tom, dosá}rnout, aby básnické
pojmen.ování, aé jakékoliv, mělo pÍesvědčivy vztah k pojmenování sku-
tečnosti. obraz, kterj. piíliš naléhavě dává najevo básníkovu libov li,
pŮsobí jako dětské hraní se slovem - bez dětské svěžesti; nejeví se
však vážnj'm risilím o zvláďnutí skutečnos[i...16 Depoetizace verše -

obdobně jako zvěcnění obrazu světa vribec - tedy míŤí od lyrické su.
gesce, asociativnosti (a samozíejmě i od abstraktní ide'ovosti) k piedmět-
nosti ' zvěcnění a epizaci.

Tendence k pŤíběhovosti a epičnosti je z básníkťr Skupiny počátkem
čtyiicátÝ'ch let nejvfraznější v ďíle Jose{a Kainara. Právě v jeho tvorbě
se projevují proměny žánru básnickétrio piíběhu. J'sme tu již zee|a vzdá.
leni lyrické náznakovos|i p.oémy, autor 6e však vyh!.bá i holanovské
podobě epiky, nesměÍuje k pravidelnému tvaru, ale často záměrně frag.
mentarizuje veršovou strukturu i celkovou vj'pověď.

V Kainarově básnickém za|oženi najďeme jako u Vladimíra Holana,
ale v jiné podobě, bytostnj. sklon k reflexívnosti a odstupu vriči látce,
lrteré se již v ranj'ch p'okuseclr projevily jako náběhy k epičnosti.l7
V jeho debutu, PÍíbězích a menších básních (l,940), je patrnj. odklon
ocl subjektivního lyrismu a inklinování k p}edmětnosti (pÍíběh je expo-
nován napŤíklad v básni o hrbatém děvčátku), prolínající se s bizarními,
až halucinovaně tajemnymi obrazy. Jde ovšem pÍevážně, jak p'oznarne-
nává Zdeněk Pešat, o ,,stínovou epiku..,l8 neboé vypravěčské digrese
a meditace neutralizují epickou ričinnosl veršri. SměŤování li epičnosti
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je patrnější v rukopisné sbírce Dvrir a zejména v osudech (psány 1940

až 1943), kde je většina básní budována na narativním' epickém prido.

rysu. V hoÍkfch, torzovitfoh pÍíbězích (torzovitf je však nejen sám

pňíběh, ,,toÍzy,o jsou časbo i jeho hrdinové - lidé postižení a deÍormo-

vaní), v těchto ,,nepňÍjemnfclr a černj'ch, kŤehkj'ch a komiclrfch, šoku-
jících a bizarních rilomcích reality..19 bfvají tragické polohy lidského

Lytí obnažovány až na dno. Lidé jsou pňipoutáni ke svému osudu, je-

jioh činy a jednání se zmar rrjí a vracejí se ja|to z|o, život je ve své

podstatě neprrihlednj., vratkf. Všepolrlcující labilita, absurdnost reality

a lidské existence je iak intenzívní, že se stává až apriorním hodno.

tícím schématem; tím se osudy de facto vzdalují od programov1fch pos-

tulátri Skupiny 42. s níž se autor více sb|iži| až v ná.sleďujících Novj'ch

mjtech.
Tragičností l'idění píipomínají Kainarovy osudy pÍíběhy Holanovy,

ohy.bí v nich však projasriující záblesky ,,poezie,,, jež v Prvním testa-
mentu a Terezce Planetové alespoř dočasně pňemáhala nicotu. Dokonce
i děti (čist,'ota dětského světa je pííznačn m rysem dobové poezie Ha-

lasovy, Holanovy, Bonnovy, ortenovy) v Kainarovj'oh básních zakou-

šejí tísnivou, traumatizující rizkost: ,,Čí to oko po mně zevnitŤ téká? l
Jako zhasínáček na mé sny se snáší. // Straoh, strach vešel ťrsty do
člověka.. (Barabáš).

.Člověk je zcela potopen do banality, hrriznosti i gro|esknosti svého
každodennílro ridělu. Také legendární a historické látk1' (T,azar, Marie
z Magdaly, KateÍina Sforzová, Noe) j'sou v osudech obvylil'e vztaženy
k současné, prožívané realitě, jež má u Kainara vžďy zce|a osobní píí.
chuť a p.Íízvuk.

Šla tudy. Vím to, jistě' Šla.
Lhos'tejnost, která nemá k čemu,
odÍíkání, jež nemá proč,
zbyly tu po ní

skutečnost horší nežli pití,
a nemoc h.lubší nežli sen,
všednost' nad všechna rajská kÍídla,
mi nechala. Proč divit se mi,
že pro ni žiji v této zemi

sv j osuď mďf a veškery,
kažďá zeď, která skličuje mne'
je zdí kol její nádhery. . .

Marie z trfagdaly

Bír'sník se drrsledně a polemicky dívá na svět ,,zdola.., bez brj,Ií píed-
běžnych schematizací či poetizací, plebejsky dehierarchizujícím pohle-
dem' Near5umentuje ani nestrhává náladou, spíš prostě ukazuje; jsou
to jednotlivosti jako vytržené z celkového obr.'azu a píedem daného
konceptu, roalita je zachycena v konstatujícím ukazování. Jeho slovník
je ve srovnání s Holanem vlastně nevfraznj. a tradiční, nevyužívá
nespisoralfch jazykovj'ch prostÍedk (k těm Kainar sáhl až koncem
padesátj.ch let v Lazaru a písni). Tomuto postoji odpovídá i dehie-
rarchizující tvar veršri. Na rozdíl od Hory a Hol.ana zde nenajdeme
pravidelné strofické ťrtvary s opakující se 4fmovou strukturou. Naopak,
charakteristická v tomto směru je určitá nepnavidelnost, ,,zadrhávání..'
proměny rytmu i strofického členění upr.ostÍed či na konci básně, do-
konce i záměrná fragmentarizace, totzovitost.o verše, jež odpovídá tor
zovitosti vfpovědi. Epické ,,sděIenío. tedy funguje jako pr'ojektování
faktičnosti života v jerlro tragickém, baladickém rozměru, života ovláda-
ného osudem, všedního, vratkérlro a groteskního, ale pÍece píístupného
rozumovému pochopení2o a snad _ vezmeme-li v potaz následující
sbírku Nové mjty _ i otevÍeného racionálnímu zásahu.

V Novj.ch m tech Kainar navazuje na osudy, i kďyž je v nich sklon
k epičnosti oslaben'2l Tvarová pÍeri'vanost je zíetelnějši než v pÍedchozí
sbírce (napÍíklad v brásních Dopis o stávce, l,a belle dame sans merci,
patíících ke klíč,ovj.m číslrim). Stupriuje se také věcné, deziluzívně drs-
né, agresívní vidění skutečnosti _ ,,světa, jemuž byl uražen metafyzickf
pÓl.. (F. Gtitz). Vyohflení k tomuto extrému ovšem zároveri pruvokuje
k ťrsilí hledat nové, kladné hodnoty, nikoli však ve sféÍe literatury, ale
života (rys, jak jsme lronstatovali, piíznačnj pro Skupinu 42), hodnot
nadosobně platnfch. Takové hledání a nalézání nadindiviďuálních jistot
je umělecky nejpÍesvěďčivější tam, kde je spojeno s epickj'm obrazem
faktické situovanosti, někdy pňímo i tragičnosti života.

Pak chůapající ruce z vazŮ
Chabnou a začnou
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N{ávati
Smrt vzbudila se pÍi lomozu
A vraždí mrazeln
Na trati

A zas Co vy tam
Zato my
Po nrís jdou ruské
Kanťrny

Ženy nosí v konvičkách odvahu
odvahu nad novym pocitem, že je nás tolik
Z blatníku na blatník hrají se karty

Na zádech mrtvého autobusu na nré ulici
Sedí tlustj.muž
A hraje na frlračku nosu božího

Dopis o stávce

Nové, zvěcriující a oživující pojetí epičnosti ocenila částečně již do-
bová kritika. Kainar prc ni pÍedstavoval typ básníka, kterf je zíejmě
povolán k tomu, ',aby odstranil zakletou hráz mezi lyrikou a epikou..
a vytvoÍil poezii, která ,,ošidn! vzIah mezi nadmíru vyspělou lyrikou
a tradičnick'ou nebo neepickou epikou vyŤeší vskutku revolučně...2z Yzá-
jemné prostupováni dezi|uzivni stŤízlivostí pohledu a epického zpňedmět-
nění lidskfch činú, k němuž se autor po více než deseti letech vrátil
ve sbírce Lazar a píseri (1960) i v dalšíoh básních posledního tvrirčího
období, je bezesporu podstatnfm Kainarovfm píínosem k české básnic-
ké epice.

Chronologicky, datem vzniku, ná|eži za osudy a Nové mÝty l]ola-
novi Rudoarmějci. Vše také nasvědčuje tomu, že za ně patÍí i ve vfvo.
jovfch sorrvislostech básnické epiky. Jestl iže Holanova poezie (samo-
ziejmě vedle vlivu Halase a dalších) prisobila za války pii formování
programového írsilí Skupiny 1r2, pak v poválečném období byl poměr
spíše obrácenf: verše Kai'nara a jeho pÍátel se staly inspirací právě
pro Holana. Děj Rudoarmtljcri je sledem iady vypravěčovj'ch setl<ání

se rsovětslrfmi voják;' na poelzirrr 19/15 kdesi v zapadlé lr'orslré vísce
v Čechách; je to tedy vlastně 'cyklus lirátkj'ch epizodick. ch vj'jevú
z každodenrrího života, jak jc zobrazovali básrrír:i i r,ytvarrríci Slirrpiny
42 (napiíklad l{ainamvy Nové mj'ty, Haukové Cizi pokoj, Blatného
Illedání pÍít,omrrélro črrsu, Koláí'ovy Dn), r' r.crcc). '\ni llo]alr lrclpi'islu.
puje ke všední realitč jen jalio k ilrrstraci určité teze či ideje, pÍedem
daného hodnotového rejstiílrtr, kterj' by byl te1lrvc clodatečrrě odívrin
v poetické loucho. Naopak, usiluje necrhat promlouvat ,,včci samé..,
potlačuje co nejvíc autora jako vypravěčskj' a clějor,y subjekt, snaží
se zobrazit realitu ve stavrr auterrtické synovosli. Proto pŮsobí Rudo-
armějci - zvlášé ve srovniiní tí'cba s Prvnírn testamentem - už nik,oli
jako pÍíbělr, ale jak'r holá ,.zprávil.., ,.Svčrlectr'í.., neosobní doliument.

Šl i  jsrrr t :  s1 loI l r  po l r r i i z i  r r , ] l r rí l i r r .  ' \ I t . : l  r '  t l | ; r r r i
tlr.obllf gl'arrírt a ch'vstal se jcj v,lroclit cl,o r'ody ' . .

Se 'zn i i r r r i l  jsert t  st :  s  ním t l ,a vcsnic i  jc t l r roh,r l  por|z i r r r r ríhr l  r -cčet ' i t  . .  .

Právě na tombo sti;ízlivě šedém pozadí v1.rrilrají činy i vlastnorsti lrrdi-
nri, obyčejnfch sovětskj.ch vojákri, v jejichž obrazech se prolírrá stňíz|i-
vá věcnost s romanticky obdivnou idealizací prostoty - jejiclr všední
krása, neokázalá lidskost, drivěňivá otevňenost, dět.sl(á zaujatost a spon-
tánnost.

'\ verše miloval a čitával mi
}Iajako.i'sliého s láskou. Ale za clrvíIi a se stejnou horoucnostÍ
a jaksi r.ozjínravč vytrlrl piečterrou stránku, nasypal t,abírli
a ukroutil si z rrí cigaretu . . .
Pak uhodily první mrazíky a pa'dla cikánská rosa . . . '\clr, to dítě-muž
s jakou pychou nri pŤišel ukázat svrij novj'vatovany plášé!

V nové podob se zt{e l 'raci zrikIirclrrí ]rolan'or'sl ij ' |iorrfl i l it: 1lr'otiklad
radostné ,,bezťrčelnosti.., bezprostiedního citu, naivní, evangelicky o]iouz-
lující prostoty a laskavosti na jedné straně a ,, čelovos[i.., umělÝclr.
prakticistních struktur civilizace, světa, kde se člověk - svírán svyrrri
vlastními vftvory, sám sebou, nelidskostí druhj'ch i nevyzpytatelnj.m
osudem - stává manipulovanj'm pňedmětem. 'ostatně se zdá, že kon-
íli ltt mezi ,,pi 'írodní..' živelnorr zákonitostí a r.acionalizovanou, umělou

Vlak s včzni
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,,civilizovaností.., jinak íečeno pr.otiklad mezi člověkem organioky za-
členěrry''m do celku reality, byiostí otevňenou sr'ětuo hlastr druhj'clr lidí
i věcí a mezi člověkem jako izolovanj'm, vyprázdněnj.rn su'bjektem,
kterj' usiluje jen o sebeprosazování, a prato se zapl&tá do sw$'ch rrtili.
tárníoh zájmri a realita kolem získává pro něj podobu znivelizovanfch
objektti, tento konflikt leží v samfch základech většiny novo'dobj'ch
epickj'ch děl.

Ve většině Holanovy epické tvorby pÍi sváru těchto složek obvykle
pňevládne negativní p6l ,,civilizovanosti.., utlačující a deformující lid-
skou píirozenost. Naproti tomu v Rud.oarrnějcích, nep.ochybně pod vli-
vem radostné atmosféry spojené s korrcem války a také v souvislo.sti
s vnitiními posuny autorovy tvorby, o nic}rž jsme se již zmínili pÍi
analfze Terezky Planetové a poválečnyclr pilíběhri, píevažuje viditelně
p6I kladnj' - spontánní, až pÍírodně barbar'ská bezprostÍednost' prrostá
krása ,,obyčejn;fch.. li.dí, otevÍenj'ch druhj.m, a tedy i světu jako celku.

Mrižeme íici, že epičnost Holanovych .,kreseb.. v Rudoarmějcích vy.
r stá ze zd raznění věcnosti sdělení.23 Všednost je zpodobena ve
své autenticitě, zároveri všalt v podivuho,dné svěžesti a poetičnosti,
jakoby viďěna poprvé, in statu nascendi, v živoucí a pulsující celi.stvé
konkrétnosti. Holan se pÍipojil k té části soudobé poezie, jež .směÍovala
k zobrazení každodenního lidského ridělu, lidského konání r' jeho vnitň.
ní zákonito.sti i obecnější, nadindividuální platnosti. Takowj' směr, jak
bylo zaznamenáno již v Ioce L947, se vyznačuje ,,silnfm sklonem
k epičnosti - arci jinak lronstrU'oV&Ilél r.rež ji nacházírrre v p,opisném rca.
lismu. Ukazuje to už sklon k volnému verši, rnozsáhlejší básně' even-
tuálně celé basnické cykly ' . . Je to ostatně tentj,ž vykyv k větší objek-
tivitě a lryritíní pr'ostotě, jakf pnodělává po válce a pod vlivem rrovych
sociálních tendencí mnohá evr,opská lyrika . . ...2a

Hor'ova poéma Jan houslista, Holanovy válečné a p,oválečné piíběhy
a právě tak fragmentárnÍ pííběhy a zprávy autorŮ Slrupiny 42 se staly
v1ichodiskem i pro další lyrickoepická či k epice směÍující díla české
poezie padesátj'oh a šedesá'q,ich let (napŤíklad Hrubínova Proména a
Romance pr,o kňídlovku, Mikuláškova skladba Krajem táhne prašivec,
další epizující básně mladší generace vycházející z ,,poezie všedního
dne.., kupí. Šiktancovy). Epická l inie se v české poezii pÍíznačně obievi-
la v čase otíesri základních sociálních a národních jistot, v době r.oz-
kladu životních' etick;fch a ideologick;|'ch hodnot.

Tehdy se také odehrávaly proměny žánru básnického pÍíběhu, které
jsme sledovali v letech 1939-1946. Hor v Jan houslist"a, kteri' jej ini-
cioval, usiloval prrostňednictvím epizace lyriky, konkrétně v návaznosti
na romantickou poému, o uchování tradičních, trvalj,ch hodnot nánod.
ního a společenského celku. Projevovaly se v něnr jisté společné rysy
s poezií obrácenou k cluchovním, harmonizljicim, často v alegorické
či symbolické poďobě sdělovanj.m hodnotám. Na druhé straně se však
Iforova poéma stala vychodiskem a inspirací dalšího vj'voje básnické
epiky: Holanovj'oh,,pííběh .., akcentujících naopak vjznamové sl'ožky
dezirrtegrace, nicoty a rozvratu jako naléhavé mement'o, nad.osobně
platnj' ape], a jejich prostÍednictvím i básní autorú Skupiny 42, které
obratem k věcnosti obnažovaly reá]nou {aktičnost lidského života a
směÍovaly ke zcivilněné, věcně konkrétní, a právě prroto stále zno\'u
smyslotv'orné. nikoli piedem dané, ale opětovně vytváiené a k lidské
aktivitě poukazují nadosobní integritě. To, že se piedst.avovaná skuteč.
n,ost objevovala ne jako objekt, kterj' je pouhj.m protipÓlem subjektu
a kterj' je určován jeho omezenj'm hlediskem, ,ale ve svém vlastním,
nezkráceném smyslu, což umožíuje naznačit vfznamovou plnost a mno.
hoznačnost reality, bylo právě rysem pÍíznačně epickfm. Žánr '.poémy..
a ',pŤíběhu.. se tak pietváÍel ve zdánlivě strohou a věcnou ,,zpt:áv..to,,
která neměla pťrsobit jako estetickj' artefakt, ale autentické, apelující
svědectví. Zde naváza| na experimenty mladších básníkú také Vladimír
I.Iolan svj.rrri Rudoarmějci.

Všechny tyto proměny byly podmíněny dějinnorr situací, v níž se
vj'voj básnického pí.iběhu odehrával, ale současně vnitiními impulsy
a posuny žánru a literárního druhu samého: v obecnějším smyslu totiž
souvisely s forrnováním novodobé epičn'osti vribec (zejména v žánru
r,ománu),25 epičnosti, která byla Schopna zachytit mnohotvárnou a pro-
rněfiující se skutečnost'

P o Z N Á M I ( Y

í Lyrizaci a subjektivizaci jako v1fvojovj.proces české poezie od devadesírtfch let

lionstatuje napi. Zdeněk Pešat ve stuitii Ápollinairovo Pásmo a dvě fáze česlré

polytematiclré poezie, in: Dialogy s poeziÍ, Praha 1985, s. L37-I54.
2 Srov. antologii F. S. Procházky Česká epika (1912); pro tento vj.bor je ješté

charaltteristické široké pojetí epilry - poÍadatel zaíaztlje i balady, rolnance,
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básně humorisriclré. Ptlzději, kdy renomé epiliy jako reprezentativního ťrtvaru
národní kultury lilesri, b;ivají baladiclré a satirické verše považovány spíše za
soui .ás l  lyr ikr ' .

3 Viz r'ecenze Jana houslisty, Prvního testamentu' Iiainarovjch Pr:íběhri a menšíclr
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