
,,mnoho rrladistvé sentimentďity, bezradnosti a nevykvašenosti.., to, že ,,vypadá
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s"ov. napŤ. o. KÉlík, Wolkrovy bďady, Ceská literatura Í8, 1970, 5_6, 345-363;
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Básnicky cestopis

Cestopis jako jeden z nejstarších literár'ních žánrri se těší porněrně
značné Iiterárněvědné pozornosti, jak svfm tvarem, tak souvislostmi
s typem fiktivní prÓzy budovanj'm na obdobném pťrdorysu.l Jeho ,,pro.
tějšek.. v druhové oblasti lyriky, cyklus básní z cest' však obvykle jako
zvláštní žánr wrnezován nebfvá, ostatně se prc něj pÍíznačně neustálil
ani samostatnj' literárněvědnf termín, ba jtž samo zkusmé, ad hoc
utvoÍené označení natáží nutně pro svou nejednoznačnost na obtíže.
Etymologie, stejně jako běžná pÍedstava s označením ',cestopis.. spjatá'
až pŤíliš bezwfhradně poukazuje do oblasti pňzy, totiž k popisu; kterf
zjevné neodpovídá zprisobu zpodobení cesty v básnickérn cyklu. ozna-
čení lyrickf cestopis nebo básnickf cestopis pak nutně sugerují spíše
pÍedstavu jen jisté žánrové obměny prozaického cestopisu (lyrizovanf
cestopis).

Fňesto je cyklus brásní spjatj'ch s tématem cesty literárním ťrtvarem,
kterj' má nejen své vlastní dějiny a také se o vědomí vlastních dějin
opírá (Macharuv Vflet na Krym napÍíklad píímo odkazuje k Mickie.
wiczovfm Krymskfm sonet m; českf básnickj' cestopis sedmdesátjch
let tohoto století využivá podněty básnického ceetopis.rr meziválečné
avantgandy apod.), ale kterf má také vy,hraněné rysy vnitňní. Je pÍe-
devším určován svou tematikou: je totiž cyklem básní vymezen ch
specifickjm okruhem motivti' jejicbž souvislost je dána zí:ásti již vnějš-
ně _ rrytváňejí společnf kontext určitého geografického prostoru. Míra
riplnosti tohoto společného kontextu je ovšem rrizná. Piedstavíme.li si
literaturu s tématem cesty v nejširším smyslu slova.z hlediska soustav-
nosti informace o zeměpisném prostoru a jeho reáliích jako uspoíádanou
Íadu, na jejíž jedné straně budou stát zcela ričelové, neumělecké texty
typu bedokru (prrivodcri), bude básnickf ceslopis směíovat pÍirozeně

3332



k prctější straně této Íady. I ve srovnání s prozaickfnr cestopisem be-
letristickfm (jakkoliv je i tato žánrová kategorie vnitíně značně rrizno-
rodá) je jeho záznam vnějšího světa vlastně jen kusj' a neriplnf. Sou-
visí to velice těsně s obrazem mluvčího, jak je v básnickém cestopisu
projekt'ován. V typu bedekru či prlivodce bfvá subjekI, zcela anonymní
a neosobní, není konkretizován ani tematizován - tem.atickou vrstvu
textu zcela zaplĎují informace o zeměpisném plostoru a jeho reáliích.
V prozaickém cestopisu beletristickém je už subjekt vždy konkretizo-
ván - je bezprostŤedně zŮotožněn s autoreffi _, má tedy v textu po-
dobu aut'orského vypravěče. I když se i v rámci beletrie objevují jisté
pÍechodné typy, usilujíci alespoů částečně o soustavn.ost bedekr'ového
tázu, takže vypravěč pak nutně zpr.ostieďkovává iadu informací nesu}l.
jektovj'ch, které neprošly jeho osobní zkušeností a zachovávají si nad.
osobní platnost, sám konstrukt autorského r,7pravěče v nich nikdy na
rirovni textu jako celku potlačen není, sulrjekt textu je prostÍedníkem,
kter"p ve větší či menší nríie integruje zprávu o vnějším světě se zprá-
vou o sobě.z V básnickém cestopisu - už díky druhovfm dispozicím
lyrik1', která je jeho v1fchozím podložím - stojí subjekt ovšem ještě
vj'razněji v popiodí, skutečnost zcela jednoznačně a plně prcchází Íil.
trem jelro vnímání, cítění a myšlení.

Zatimco bedekr v čisté podobě piedstavuje Iyze statickf typ textu,
množinu informací o dané oblasti, beletristickj' či polobeletristickj' ces-
topis tematickou (informační) vrstvu dynamizuje trajektorií vypravě-
čova pohybu, syžetem cesty jako lryhraněnym typem syžeÚové organi.
zace textu, poÍádajícírn jednotlivé tematické ťrseky do souvislych celkri
jak na základě pr,ostorové pňináležitosti (píičemž ze souboru možn1fch
prostorrovfch vazeb je vybírána jen jediná), tak na základě časové
posloupnosti hrdinova pohybu. Piedstavuje-li klasickj' bedekr - obraz-
ně Ťečeno _ v zásadě obecnf ,,langue.. vriči nekonečnému počtu kon-
krétně realizovanfch cest, vlastní cest,opis je budován píedevším na
více či méně dynamické osnově jediného, konkrétního putování. V bás.
nickém cestopise, kterj' je vlastně obvykle s.ou.borem jednotlivj'ch básní
z cesty, se však nutně rezignuje nejen na systémovou riplnost beďekro.
vélro t1pu (relativní riplnost, ucelenost informací pro potÍeby poten-
ciálních dalších cest), ale i na plnost typu vlastního cest,opisu (relativní
souvislost, ucelenost informací v rámci jediné cesty, tedy jejich jistá,
byť i pÍerušovaná, ale v zásadě explicitní návaznost)' Míra explicit-

nosti realizace syžetu cesty tu značně poklesá. Jen ojediněle je cesta
jako dynamickf činitel organizace textu realizována plně (Josef Nlach:
Plavba do Ameriky, L9L2), většinou bj.vá nanejvfš implikována -

v minimální míÍe sarnfm faktem básně s tematikou cizí země, často
za podpory mimotextového vědomÍ o autorem uskutečněné cestě, vf.
raznéji pak tematizací mluvčího básně v očitého svědka' pozorovatele
cizích reálií, tematizací jeho pohybu prostorem (motivy dopravních pro.
stŤedkri - loď' vlak, krifi) a proměriujícího se obrazu krajiny apod.
Tyto motivy však vlastně čast'o dynamizují jen jednotlivé básně, jež
si zachovávají jistou samostatnost, nevytváÍejí souvislé dějové pásmo,
které by je pr'opojovalo v celek. Cesta jako typ syžetové organizace
textu se pak v pravém slova smyslu na rinovni básnického cestopisu jako
celku explicitně neuplatriuje. Jednoznaěné uspoíádání tematického plá-
nu pomocí syžetu cesty je tu většinou zastupováno pouhfm píiíazo-
váním textri. Následnost reflektuje nebo aspori vnímateli sugeruje -

tíeba fiktivně, v rozporu s biografickou skutečností - určitf poiad auto.
rovy cesty' S tím souvisí u básnickfch cestopisri rámcování básni z cizi.
ny básněmi domova _ rámec pak sugeruje uzavíenj, kruh básníkolry
cesty (S. K. Neumann: L914-19t8; V. Nezval: Sbohem a šáteček aj.).

K obecnému žánr.ovému pridorysu básnického cestopisu však patíí
i určité hodnotové napětí spjaté s prostorovfm pohybem. Pohyb země-
pisnj'rn prostorem vytrhává vlastně mluvčího z ustálenjlch vztahri k li.
dem a věcem, konfrorituje ho s věcmi neznámfmi, dosud nespatňen mi.
Lyrickf hrdina pnochází prostiedím, které je mll ,,cizi,,, pÍičemž v sobě
dále nese vědomí ,,domova.o; pohyb mluvčího prostorem je tak sou.
časně setkáváním ďvou světri, dvou kult,ur. Neobyčejnost neznámého
prcstíedí spolu s vytržením lyrického hrdiny z každodennosti aktuali.
zují fakt vnímání, píidávají zaznamenávanfm reáliím na naléhavosti.
Do stíedu pozornosti se tudíž dostává sám dotek subjektu s novou sku-
tečností, dotek, kterj' je vlastně bez prehisŮorie, ale i bez budoucnosti,
takže je od počátku poznamenán časností a míjením, ale současně
subjektu nabizi možnost vnitÍní obrody. Básnickj' cestopis se tak často
otevÍrá poezii básníkovy smyslové očisty, pňekonání dosavadních život.
ních i literárních klišé'

Tato vfznamová a téměÍ již existenciální potencialita žánru mohla
bft v konkrétních literárněhistorickj'ch pÍípadech jednou vysouvána
do popÍedí, jindy téměÍ popírána zdrirazněním jinfch stránek žánrové-
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ho pridorysu, ale tak či onak sehrávala rilohu pozadí, na němž byl danf
žánr tvoňen i vnímán. .fakovou dvojí možnost dokládá zŤetelně napíí.
klad už dvojí podoba básnickéh'o cestopisu u Jar.oslava Vrchlického. Sbír-
ka Rok na jihu (1878), shrnující básně z cesty do severní ltálie, je právě
pÍíkladem krajně existenciální interpretace žánru: italská cesta stejně
jako její básnickj. záznam je pňedstavena jako proces složitého pÍehod-
nocování, pÍekonávání vlchozího subjektivismu a pesimismu stykem
se slunečnou, ,,šťastnější zemí.., zemi ',bez stínu..' VnitÍní básnickj
pŤerod od tragiky k novym, kladnfm hodnotám je pr,omítnut do pr.osto.
ru právě v podobě cesty od severu k jihu - básník sám sebe nahlíží
(v podobě pŤíznačné téměň pro celou historii českého bá'snického ces-
topisu) jako ,,Seveíana.. (.,básník od severu.., Epizoda; ,,jini|eži na mych
snech.., Thetis). Flodnotové napětí mezi pesimismem a životním kladem
je promítnuto na osu zeměpisntlu, je interpretováno jako kulturní pro-
past mezi piísnj'm a tragickym severem a slunečnfm a šťastnj'm jihem.
Básníkova cesta, byť je reflektována - ovšem v rámci postupri dobové
poetiky, jež pro dnešního vnímatele zčásti nabyly podoby obecnj'ch
klišé _ s krajní konkrétností a smyslovostí, je tak současně kulturním
plogramem rozchodu se spoutávající českou literární a kulturní tradicí,
znamená pÍekonání provincionalismu a navázání styku s plnokrevnfm
světem italskfm, jehož .,slunečná.. pňíroda je harmonickj.m vltazem
,;slunečné.. kultury s její zdravou jednotou ducha a těla, tělesnosti a
božství. Italská krajina se ve Vrchlického nrladistvj'ch básních stává
jakfmsi programovfm modelem krajiny duše, scenérií vyzfvající ly.
rického hrdinu k aotožnění svého vlastního nitra s ní.

Naproti tomu jen o něco pozdější Vrchlického cestopisné cykly _
napÍíklad Dojmy z cest ze sbírky Rrizné masky (1889) nebo Vzpomínky
z cest ze sbírky Co život dal (t883) - téma vnitiní obrody básníka
stykem s novou' neznámou skutečností světa už omezují na minimum.
Cesta tu pňest,o do jisté miry dovoluje aktualizovat povrchovou pestr'ost
lidského hemžení, a posiluje tak ve Vrchlického poezii nově a nečekaně
žánrovost; ta se v budoucím vyvoji české poezie ukázala velice pers.
pektivní. Vrchlického žánrové momentky totiž vlastně vycházely v ťrstre-
ty uměleckému silí básníkri-realistri.

Je v ďeník rulra kresli rozt ité:
Dva kupci z Brém a jeden virtuos.

pár Angličanek, z teplych šálri nos
jim sotva kouká, dětí dav, jež hbitě

se honí kol; miss F'arrrry, smavé dítě,
tou cestou vyhráti chce velkf los,

. xož kapitána, _ kol se točí hbitě
a žvastá jak papoušek ledaoos.

Pak hejsek, ktery na každé je lodi.
pril světa zná a všecky Íeči umí
a stále ptá se, kdy prijderne k jídlu.

P'ali profesor, jenž s bedekr'em kol chodí
a zvědavě se dívá ke kormidlu,
a dandy, tupě kter v prázdno čumí. . .

J. Vrchlickli: Figurky

t-ogická stavba cyklu vtahuje ovšem žánrovost jednotlivj.ch prvkri do
zcela jinj.ch souvislostí, piehlušuje je gestem básníka, lrterf se cítí stát
mimo reál a nad ním, putuje neznámfrn světem a současně jako by jím
neputoval, pr.otože je zňetelně odosobněrr: za konkrétní trajektorií reáI-
né cesty ztistává jeho postavení zíetelně statické, lyrickf hrdina zosob-
ůuje kulturní }rodnoty teď už jednoznačně pojímané jako ideální a
nadčasové. Putující básník tak na sebe bere rozmanité kulturní masky
(,,jsem jako Hara|d ve náručí vílv.. ve sbírce Co život dal, ',záÍ odysse.
je táhla mojí duší.. v Rriznych maskách), jednotlivé reálie okolního
světa se stávají odrazovfm mristkem pro rryjádíení jeho pňedem daného
a neproménného stanoviska. Potenciálně dynamickf (vnější dynamikou
cesty i vnitíní dynamikou tématu obrody básníka stykem s novou sku-
tečností) moment básnického cest'opisu je tak zcela pohlcen reflexír'ní
poezií, kteruu Vrchlick} pojal jako svrij základní lyrickj' žánr v rámci
široce koncipovanfch Zlomkri epopeje (1886). Je to žánt v zásadě sta-
ticky, v němž se navíc stírá vle|iozí konkrétnost tématu jeho zrcadlením
do analogicky r.ozvedeného tématu vnitŤního světa. pŤičemž vnější
i vnitňní svět zristávají v zásadě nehybné jako dvě píedem hotové sku.
tečnosti, jejichž poďobn<lst nepÍedpokládá vzájemné prisobení. Subjekt
básníka je v této perspektivě stylizován jako univerzální monumentální
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hrďina Zlomkri epopeje _ jako ,,času a prostoru / vladaí a král.., věčnj'
a odosobněnj', ale tím také neschopnj.jakéhokoli vfvoje.

Básnickf cestopis Josefa Svatopluka Machara _ jakkoliv na povrchu
nabizi styčné body s pozdním básnickj'rn cestopisem Vrchlického' tňeba
i využitím žánnového obrázku, je spjat už se zcela odlišnou poetikou
a se zcela odlišnfm pohledem na svět. Lyrickj' hrdina se tu krajně
subjektivizuje, subjektivizace jde mnohem dál i za nejsubjektivnější
polohu básnického cestopisu Vrchlickéilro v Roce na jihu (1878). Vždyť
i tam cesta básníkova zristala píes značnou konkrétnost svého zpoďo-
bení piece jen nadindiviďuální Ií'm, že v]astně symbolizovala obecně
kulturní projekt mostu k Jihu, nabízela klíč k pÍehodnocení ďosavadní
české kulturní orientace. IVlacharriv Vflet na Krym (1900) je cestou
jednoznačně soukromou a už sama volba titulu je z toho hlodiska pÍí-
značná: konkrétní člověk putuje konkrétní cizí krajinou a jeho cesta je
jen a jen cestou' vyletem zbavenj'm všech možnfch alegorickfch či
dalších implikací. I tam, kde se lyrickj' hrdina setlrává s obecnfmi
kulturními hodnotami, nikdy je nenechává hovoÍit za sebe, nesplj'vá
s nimi, a,le naopak ostňe se s nimi lronfrontuje. Tradiční pohled je vždy
poměirován s poh'ledem osobním - lermontovovskj' obraz hrdinného
Čerkese s Čerkesem v reálu, antická Médea s její evokací v piedstavě
básníkově (,,na její biIé i'ize / vidí hnědnout rudé skvrny, / kapky krve,
které stÍikly / na ni z šíje bratrovy..), Mickiewiczriv Krym s Krymem
dnešním atd. Napětí ,,domova.. a ,,ciziny,,, které vlastně v pozdním
cestopisu Vrchlického bylo univerzalizací básnického já až zrušeno, se
tu opět nastoluje - navíc s nejednoznačnou intencí. Na jedné straně
,,krymská cegta.. znamená prudké posílení smyslového pÓlu v Macha-
rově poezii, jež jako by až místy pÍedjímala tÍeba pozdější vfvoj mla-
ďého Šrámka:

Madame Naděžda v zadumání
stanula v parku, zírá kol,
pŤed sluncem starj'dub ji chrání
a nrdj.její parasol.

A rudé jsou i šaty její,
té barvy, jež se jásavě
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uplatní v bleskti žhavém reji
i v plavé páry záp]avě.

J. S. tríachar: Poledne

\iědomí obrody3 - vyhroceně iečeno téměÍ obecné ,,žántové vědomí..
básníkovy obrody - je tu pak r,yjádíeno také explicitně, nejen pro-
měnami poetiky, ale i pňímou deklarací: ,,Jak jinj'm člověkem se domú
vracím| / Níám v srdci klid a mírrré naladění / svfch dětskí'ch dob.....;
,,Jsem smíňen se vším, raduji se z žili, / vše omlouvám a všecko je mi
jasno. / Svěr nemriže bJ't jinf, a tak dobíe... PÍitom však ve vlastním
textu sbírky probÍhá neustále i prudká polemika analytického lozumu
se smyslovostí - s iluzenri a sny, ,,pohádka.. Krymu se svou ,,íečí pňed-
kulturní.. je souběžně demaskována jako neautentická (,,oh, pane Adame.
ty skály tam i tak hrozny nejsou, jak jsi iíkal nám..). A dem,askor'án a
ironizován je i sám rinik z Čech (,'oh, vlasti milá, ty jsi jako osud. . . /
nemožno ujít, nemožno se vyhnout, / pÍes moňe sáhneš' syna svého na-
jdeš / a srdce, jež si volně bíti začne, I znova zas stiskneš studenj'mi
prsty . ' ...)' P'o tuto dvojznačnost, s níž je proti možnosti riniku z do-
savadních společenskych vazeb vždy kladena ihned jeho nemožnost,
proti tématu vnitÍní obrody ihned téma neobrnození, je charakteristické
vlastně několikeré finále sbírky seskupené do tÍetího, závěrečného od-
dílu Domri. Po básni Sbolrem, která je až nemacharovsky patetizována
prohlášením o nalezení životního kladu, nášleduje žántovy obrázek
Ve vlaku, kterj' je ironickj.m pokračováním a píímo pnotipÓlem rivodní
básně (Noc ve vlaku) : obraz s.i'atební cesty novomanželri na jih je
drasticky konfrontován s jejich návratem ,,dtl života.., banální moment.
ka piitom nabj.vá podoby miniaturních měšťanskj'ch tragédií z Macha-
r.ova cyklu Zde by měly kvest rriže. obě básně jsou budovány zrcadlo-
r 'ě:

Spousta škatul leze v kupé,
kufry, vaky - nemotorně
zavěšen za nirni cupe
čerstvj' párek manželskj'.

Zav azad|a místí lrbitě.
,,Pozor na to !.. ona stále.

Spousta škatul leze v kupé,
kufry, vaky _ dáma kíičí,
za ní zrudlf manžel cupe -

bozi, kde už jsem je zíel?

Zavazad|a místí hbitě.
..Pozor na to!.. ona stále _
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,,DobÍe to tak, drahé dítě?..
',Dobíe. Ještě to a to...

on i ona čilí, svěží,
podomácku sobě vedou;
na hrudi mu ona leží,
on ji v pasu objímá.

Noc ve vla-ku

,,Prosím tě, jen nekŤič, dítě!
Nic se tomu nestane !"

Rozsedli se na sedadle
_ Ieží cosi mezi nimi _

svěžest pryč a oči r,padlé,
tak, tak, moji holo'ubci. . .

Ve vlaku

Navíc poslední z trojice závěrečn1ioh básní polemiku s vj'znamově exis-
teneiální intencí žánru dovádí k hoÍkému piehodnocení vědomí vlastní
smyslové obrody _ pnoti verši ,,jak jinfm člověkem se dom vracím..
z básně Sbohem je tu klaďen verš opačnj': ''aoh, pravda' sta$m člově-
kem jsem zaseoo.

Do krajnosti popíena je tato obecná a ,,obr.oďná.. intence žánru pak
pÍímo v básních z cest u básníkri anarchistické generace, Františka
Gellnera (paÍížské básně z Novj'ch veršťr, 1919) a Josefa Macha (Plavba
do Ameriky' 79Í2). Možnost proměny čehokoliv spjatá s oestou je zďe
o'dmítnuta už od samého začátku, drivod cesty je pÍedstaven stejně
banálně šediwj' jako její cíl, v;fchodisko i cíl jsou podr.obeny stejné
autorské ironii. Skutečnost ,,nového prostoru.. se k lyrickému hrdinovi,
kterf do něj vstupuje, nenatáčí nowj'mi, barvitj'mi reáliemi, nepÍed.
stavuje ,,koiist smysl .., ale skutečnost dávno známou (,,všude f zrovna
jak v Paťíži.., Gellner; ,,totéž nebe zde nade mnou..o bohatší jenorn
,,o osmačtyÍicet hvězd / na vlajce Spojen.fch státri severoamerickfch..,
Mach). Ztistává.li tu něco hodnotou, je to nanejqfš sama cesta, vytržená
z támce v1fcrhodiska a cíle a pÍeměněná v těkání z místa na místo,
,,toulání.., které se stává ztěIesněním neochoty piimknout se k jakj.rrr-
koli společensky etablovanj'm a takzvanfm ,,věčnfm.. hodnotám a
v tomto smyslu také stáljm atributem lyrického hrdiny jako ,,zlého
hocha.o a ,,tuláka.. (Gellnerova Mravoučná povíďka o hodném a zlém
hochu). Právé potlačení určitj'ch očekávanj'ch rysri básnického cestopisu
je tu nečekané zatiženo tragiokj'm obsahem: nová vj'pověď o pouti
světem, kterj' nikde nenabízí uspokojení a životní klad, byla na žánru
básnického cestopisu vlastně vyvzdorována. A naopak: obnovené hle-
dání životního klad.u urohlo i u básníkri, kteií prošli anarchismem' ob.
novit básnickf cestopis v prvotní funkci. To do jisté míry ukazují c/kly

básní z cest ve sbírkách Karla Tomana Melancholická pouť (1906)' Slu.
neční hodiny (1913)' Stoletj' kalendáí (1926)' znamenajících také re.
interpretaci a prohloubení tulácké autostylizace lyrického hrdiny, ale
pÍedevším to dokládá válečná poezie St. K. Neumanna. Básnickf ces-
topis se totiž Neumannovi stal právě v ďuchu své žánrové potenciality
nástrojem navázání zdrivěrnělého, bezprostňedního kontaktu se skuteč-
ností a současně nástrojem dalekosáhlého vnitŤního pÍerodu. Je to fakt
o to nápadnější, že k němu dochází ve r1zpjaté a svou tragikou jakoby
hledání hodnotového Íádu zvlášé nepŤíznivé situaci - totiž v letech
první světové války (cyklus veršri z vojenského ,,putování.. od Maďar-
ska k Albánii ve sbírce I9L4_L9L8, vydané až mnohem později _

v roce L927\.
A tak se nám vlastně celá historie českého básnického cestopisu jeví

- zjednodušeně Íečeno _ pŤedevšírrr v napětí mezi tendencí plně vy-
užít jeho žánrové potenciality pozitivně a tendencí využit ji negativně.
Básnickf cestopis, byť by se dalo aprioristicky očekávat, že bude pou.
h1fm souborem básní tvoienj'ch na okraji hlavního proudu díla, se
objevuje z hlediska psychologie tvorby jako prostňedek vnitíní pÍestav-
by básníkovfch tvoŤivj'ch sil' Z hlediska literární historie mrižeme kon-
statovat, že se s básnickj'm cestopisem setkáváme v těch ťrsecích lite-
rárního wj'voje _ ať již jednotlivé osobnosti či celé společnosti _, kdy
se zvlášť ostie pociťuje osifikace sociální i literární strukturyo vyčerpání
ď'osavaďních literárních prcstiedk , krach ideovj'ch koncepcí. Swfmi
žánrowfmi píedpoklady (vysvobození subjektu z dosavadních vazeb,
jeho konfrontace s novou realit,ou, jež současně relativizuje obecnou
platrrost reality vychozí, 1rňedstavení této rrové reality pňedevším
r' smyslové podobě) se básnick.v cestopis velmi dobňe hoďí pro poezii
lrledání n,ovéh'o, obroďivého doteku se skutečno'stí, ve chvíli, kdy se
zdá bj't zakryta zbytnělj.mi společenskymi normami ve sn-ryslu r.n nej.
širším - tedy včet,rrě t]oIeITI kulturníclr a literárních. Pňísně vzato to
současrrě znamená, že reálná básrlíkor,a cesta nozhodně nebyvá vlast-
ním podnětem vznilru literárně r'juznamnéhrr básnického cestopisu -
spíše naopak, stává se jeho pouhou technickou podmínkou' vlastní pod-
nět leží obvykle hlouběji. v dobovj'ch společenskj'ch vzlazich, a jejich
literární reflexi. Na straně druhé mohl bj't ovšem básnickj' cestopis
využit i negativně, tak, aby jeho nenaplněny pÍedpokládanj' žánrovj'
pridorys nebo nenaplněná existenciální vj'znamová intence mohla ještě
vj'razněji podtrhn out skeptickj' tÓn básníkovy vj.povědi.
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Tato prostá clynamika hisroricliého využití žánru však každopádně
ncstačí pro zhodn'ocení inísta básnic]rélro ces[opisu r. 'období, které je

piedevším v popÍedí našeho zájmu, v letec]r dvacátj'ch a tíicátÝ.ch.

Už od počátlru dvacátj.ch let je v p.oezii básníkŮ riastupující generace

stále patrnější napětí mezi intimnínr interiérem a širokj.m světem. Toto

napětí má někdy podobu drarnatu, vzájemné podvojné adaptace bás-
níka a světa, ted.v jinj.mi slovy jakési clomestikace světa, jeho zrlrivěr.

ri 'ování hodnotami srdce na jeclrré stran a piitorn socia|izace básníka.
jelro vytrháváni z uzavíen}'-ch prostorťr cl.omova a seznamování s ok'o-

lím (J. Wolker) na straně druhé. \r každť:rn pÍípadě se prostíedí, v němž

se lyricJrj, lrrdina polrybuje, od počátlru dvacátj'ch let nápadrrč rozši-

íuje. V charaltteristickj'ch emblémech se do r'nitÍního, básnického světa
pnobíjí sr-ět vnější (,,r.ozbil plot kolem zahrádky naší a udělal z ní

svět.., A. N,{. Píša; ,'stěhujeme se z clomri do ulic... F. Němec atd.),

vstupuje dovniti s jednoduclrfmi motir'y exotickf c}r r.eálií (,,Afriku

i Austrálii jsme zcestovali, / s černochy se pobratÍili, / Indiany navští-

r,i l i.., J. 1Yoll iel '). ()všernže i s.vmboli 'sticl iá poezie znala p,olr;-b l-vric-

kého hrdiny širyrrri, ba nekonečnymi pnosnorami - a v GÓtzově do.

slovu ke Kalistově sbírce Vlajkv (1925) ve v1;roku ,'dállra je pÍece jen

rodn'ou púdou duše.. jako by zaznéIo vědomí tohoto dědictví - a]e ten-
tokrát je prcstor, jínrž se lyrickj' hrdina pohybuje, pies svou šíii po-

zemsky k.onkrétní, je prostorem svě'ta ve zcela věcném, pÍedmětném

smyslu.
Pro suger'or'ání toh'oto polrybu lyrické}ro hrdiny noomezenj'm pro-

stranstvím sr'ěta se r'e]ice dobie hodily šir'crké pásmové skladby, které
nabize|,y clostatečrrě velkou lextovou plochu pr.o uplatnění vj'znamového
clrisledku vešlrerého rušení časovjzch, prostorovj'ch a logickj'ch omezení
(V. Nezval: Podir'trhodnj kouzelník, Akrobat; V. Závada, Panychida;
K. Biebl: Novj' Il<aros). Vj.razná je tato piestavba prostoru i v avant.
gardní dramatice. kde piináší rozbití konvenčního postulátu jednoty
místa (hry Voskovce a Wericha. Nezvalovy scénické básně, jež píivá.
dějí cely svět na jediné jeviště - Depeše na kolečkách, nebo naopak
nec}rávají hrdiny pttl l ivaj. sr.ěient - I'Ti]errci z kiosktr). Svť:t clobi-vá
i nejintimnější oblasti citor,é - Seifertťrv slogan z básně NámoŤník

,,milenky v Austrálii, Asii, Evrcrpě, Africe a Americe(. lze pÍipsat kolem
poloviny dvacátj'ch let téměí kterémuko]i z první i druhé poetistické
vlny (.,N4ilovat v Áustráli i, E'vropě, Asii, Africe. Americe.., F. Halas;

,,Spi s milou na točně na rovníku.., F. I{alas).

Zí.etelné,,vědorrrí všepiítomnosti světové..,a jak charakterizoval sou-

h'rnně tyto tendence v poezii dvacátj.clr let Bedňich Václavek, vyžado.
valo ovšem nové pojetí lyrickélro hrdiny' takovou autostylizaci bás-

níka, která by umožflovala snadno piekonávat zeměpisné vzdálenosti
a která by dovolovala drivěrnj. kontakt se světem v celku.

Piíznačná je tedy - a vlastně již od poěátku dvacátj'ch let - zqfše-
ná frekvence, s jakou se v mladé poezii objevuje postava námoíníka.
NÍiroslav Rutte si veiice brzy (ovšenr s polemickj'm ostnem) povšiml
drisažnosti tohoto faktu pr"o mlad.ou poezii: .,Všimněte si dobie tohoto
s}'mbolu: člor'ěk, jenž nemá pevné p dy pod nohama a kterf j i na-
l.rrazuje věčnj'm pohybem, stálj 'm návratem a loučcním. Čl'ověk, jehož

snrutek pÍehlušují bouíe a vlny, jemuž dobrodružstr.í nalrrazuje lásku,
štěstí a pokoj srdce, jehož domov je loď kíižující světem, a jenž
v exotickjlch krajinách okouší plodri, jež neďozrály pod severskfm
nebem . . .' podobá se vnitině tulákor,i, jenž se objer'il u gerrerace de"
vadesátj.ch let a v němž tolik srdcí, nezlomenfch mezi d'omov a svět,
našlo svrij symbol, svou těchu i vzdor...5 Kontinuita této p.ostavy mu
zčásti zpětně i v první prili dvacátj.ch let prozrazovala zr'od pozdější
skepse k emocionálním možnostem poezie. ItlámoÍník byl postavou,
pr.o kterou generací objevenj' .,širj svět.o piedstavoval piinozené pro-
st}edí a která potňebám takto pojatého světa plně odpovídala.

obdobně nabízel l)'rickému hrdinor'i r' básni volnost v pohybu pro.
storem jinj' v generaci oblíben..y"' typ postav5' - kouzelník' tím že vy-
vazoval hrdinu z nutnosti dodržovat pravděpodobn'ostní iád' skuteč.
nosti. Značné prostor.ové r'zdálenosti pak rušila iracionalita.

I\ové m'ožn'osti rrabízela vša]r této dobové p.oti'ebě talié tradiční po.
stava ,,putujícího básníka... Už na počátku století se v opozici vriči
hyperbolizovanfm autostylizacím (titán, věštec, Satan), ale i vťrči ro.
maneskně pojímanj'm postavám poutníkri umělj'mi exteriéry symbo-
listické poezie objevuje civilrrí postava básníka jalro poutnílra reálnou
krajinou (P. Bezruč). Často tu vystupuje v pr,ovokující obirrěně básníka
jako tuláka, bratra vyr'rženj'ch (F. Gel]ner. St. K. hleumann. J. x{ach.
F. Šrámek), později ve vitalistické variantě jako postava nacházejíci
drivěrnj' a autentickf ]<ontakt s pÍírodou (F. Šrámeli. K. Toman, St. I(.
Neumann) a mezi mladfmi básníky první poloviny dvacátj'ch let se
často rysuje na pozadí kieséanského mftu jako alegorie lidského osudu
a hledání. Avantgardní poetika naopak tradičního tuláka vlastně pro.
měriuje v turistu, cestovatele prro zábavu:
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Putuje tulák s cigárem po světě
a všude veselo mu je
Včera kráčel po horách v Tibetě
dnes zpívá a na moÍi pluje

K. Biebl: Tulácká

7,a té:rc situace je vcelku pÍirnzené, že se pro básníky mladé genera-
ce ve dvacátj'ch letech žánr básnického cestopisu znovu aktualizuje.
PÍinášel t'otiž rychlé stíídání zeměpisnj.ch reálií' a tak nabízel možnost
smyslového okouzlení z proměnlivé tváňe skutečnosti stejně jako (zcela

ve smyslu poetistického smutku na rubu okázalé radosti) melancholick!
prcžitek neustálého uplfvání a míjení, z prudkého vynoíování nowfch
skutečností a jejich opětného mizení za obzotem, rychlého sledu pozná.
vání a loučení. Píeďevším však jako žánr vypovídající o odchodu z do-
mova a osvobození z jeho konvenčních pout rinikem do cizího světa
q;hovoval generačnímu,,panglobismu.. a,,exotismu.', ťrsilí považovat
celj'svět za ,,vlastní.. pnostor, bezprostňednÍ básníkovo okolí.

Píesto nebyl tento vztah k tradici žánru tak zcela jednoznačnj'. ZÍe-
telně je Úo patrné na pÍijetí Horovy Itálie (1924) kritikou mladé gene-
race.6 Horúv básnickf cestopis se plně viazuje do tradice žánru, jak
byla wfše nastíněna.7 Itá]ie beze zbytku využivá všech vfzrramovjch
možností, které svfmi obecn;fmi vlastnostmi žánr nabízi. Kompozice
celé sbírky, ale i vnitíní napětí jednotlivj.ch básní je vybudováno na
opozici severu a jihu: ,,V ltálii zápasí v Horovi sever a jih, dva prin.
cipy: volní, etickf, aktivistickf _ a citov,j', lyrickj. Sever, toť pÍís-
nost, jež žila v minulfch knihách, jih, toť volnost života, oddání lyris-
mu.. (B. Václavek).8 Proti ,,severskj'm žalrim.., české či stiedoevropské
těžkomyslnosti (,,Čech, ten že nevoní ani nezapáchá ' . ., jenom myslí..)
je kladena prostá nekomplikovanost italské krajiny, která se autenticky
ozlvá * již jednou píipomenutj'mi slovy Macharovj'mi _ svou ,,pied-
kulturnÍ Íečí.. jak pod troskarrri cizorodé Íímské civilizace, tak za fasá-
dou ještě cizorodější politické pňítomnosti. Itálii pÍijímala mladá gene-
race píedevším jalio knížku svou poetikou r,rychazející v ristrety její
pÍedstavě moderní poezie (,,bIíží se až na hranice mocného ryzího ly.
rismu moderníh.o.., dospívá ,,v objektivní lyriku autonomní..). Z pozic
avantgardní poetiky však současně Václavek upozorrioval na zÍetelné
tíhnutí k Íádu za polyfonií básnickj'ch prostíedkri, na vyhrocení napětí

mezi etickou a smyslovou složkou a v té souvislosti také na nápadně
dramatickf obraz lyrického hrdiny, jenž v sobě nese svár dvou světťl
a životních stylri (,,'Spojte polární kontrasty. Pošlete severské srdce
k jižnímu moíi. Vznikne ltálie.., F. Giitz).9

Estetice poetismu je taková dramatizace lyrického hrdiny cizí. Sa.
mozíejmě _ v polemice poetistického pr'ogIramu poezie, wyvivané ze
všech mimoestetickÝch ťrkol s dosavadní píedstavou o wfznamné so.
ciální furrkci basnictví, se tnadiční sémantická opozice českého básnické.
ho cestopisu (mezi pÍísnj'm českfm severem a šťastnym jihem jiného,

spekulacemi nezatiženého životního stylu) mohla hodit. U celé iady
mladfch básníkú a teoretikri se setkáváme s obdobnfm postojem. Ne-
zval v Podivrrhodném kouzelníkovi vj.slovně charakterizuje českf nár.od
ja'ko národ ,,asketickf.., s ',nopmbuzenou pÍirozeností.., jinde formuluje
pÍímo slogan ,pryč z asketického zeměpásu do oázy,, a spojuje českou
asketičnost a ,, zkoprsost.. se ,,sousedstvím pÍísnfch Němc o.'lo Cesta
však neznamená ryhrocení rozporu' ale jeho zrušení: svět je od počátku
považovárr za ,,vlastní.., mezi ním a lyrickj.m hrdinou není napětí, je

to pÍirozenf prostor hrdinovy svobody. Také sama cesta se tak oddra-
matizovává, oslabuje se její obecná závažnost jako nástr.oje hodnotové
konfrontace, svět nabfvá jinfch charakteristik. Jinfmi slovy _ na tra-
diční ,,filozofii.. básnického cest'opisu se ve ďvacátlch letech vlastně
vrší filozofie nová, bezprostÍedně spjatá s avantgardní estetikou.

oba nejvj,znamnější cestopisy, cyklus Jaroslava Seiferta Svatební
cesta ze sbírky Na vlnách TSF (1925) a sbírka l(onstantina Biebla
(píesněji íečeno její dva oddíly) S lodí jež dováži čaj a kávu (L92l)
to dokládají velice zíetelně. Seifert v cyklus shrnuje básně z cesty do
Itálie a Francie, Biebltiv básně z cesty do Srí l,arrky a Indonésie;
v obou píípadech je svět pojímán piímo jako nástroj smyslovfch vzru-
šení. Je nápadné, jak těsně je cesta tentokrát spjata s erotickj'm kon-
textem: u Seiferta se prosadil už v názvu (Svatební cesta), u Biebla
se neustále evokuje pr }ěžně (.,Pojedem spolu já a ty f vezmeš s sebou
jen kufÍík a svoje rty..;,,Teď vy má krásná společnice / též musíte se
Ýysvléci..; ,,má prudká AnděIa mrij anděl do mdlob padlj' / a její těIo
pyšné a záÍící jalro Severka / svítilo nad vodou pÍes zábradlí..). Cesta
světem je proměněna dotekem erotického kontextu v cosi svátečního
a vlastné snového, hravá podoba lásky jen podtrhuje hravy ráz samé
cesty, koketování s vjemy, které svět básníkovi píedstavuje. Svět se tu
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vie ne,ž konkrétními reáliemi ozlvá spíše jednoduchj.mi emblémy, uvá-
dějícími do pohybu íetězce asociací (,,Naposled loučí se s námi Kréta, f
podobna tolik jednomu dívčímu jménu.., Biebl; ,,Vzpomínáš na Mar-
seille? Bubínky s rolničkami. l Bi|á holu.bice píináší psaní s ďvěma pečetě-
rni.., SeiÍert). Spíš je ceněna vzrušivá nej.asnost vjemu, joho sc}r'opnost
asociovat další a ďalší píedstavy a nech'at se jimi pohltit než jasné kontury
,.cizi zemé,,, Tato tajuplnost v obou knížkách č'asto promlouvá z tajem.
nj'ch cizokrajnj'ch jmen (,.miss Gada.I{igi.., ,,omaki Vani.., ,,slečna Mu-
guet.. u Seiferta, ,,mademoiselle oki.., ,,Amín.., ,,Momo.. u Biebla),
hovoňí cizími slovy, jinorodj'mi v česlrém lexikálním systému, vnášeji
cími do něho cizorodé zvuky (,,Ó Wagons restaurants a Wagons lits..,
,,ty rriže Lady Waterloo a Hvězda Francie.., ,,U znamenitfch pramenri
Eau de Cologne.., Seifert). Pro běžného čtenáÍe jsou mnohá tato slova vf.
znamově nedešifnovatelná - jako je tomu u malajskfch slov v Bieblovi
(toké, kapok, rambutan, 

.tiťak, 
gamelang, manga pisang, mangistan,

pigi mána, lombok). SoučástÍ exotického lexikáIního ovzduší jsou ostat-
ně už i v]astní jména cizích měst a zetní, zeměpisnfch a kulturních
reálií (Seifert: Eiffelka' Étoile, Paííž, Tnocadéro, Louvre, Yellowstone,
Afrika, Kartagina, Rusko, Bastila, Alpy, Marseille, If, Belsunce, Singa-
pur, Jokohama; Biebl: Jáva, Jarrov, Yorck, Evropa, Etna, Kréta, Tibet,
Afrika' Merbabu, Evropa, Paíiž), která spíš než k určitj.m zeměpisnj'm
lokalitám odkazují k neurčitému ovzduší obecnj'ch i velice osobních
pÍedstav s nimi spjat;fch, k vzrušivérnu obrazu dálky. V básnickém
cestopisu dvacát ch let se svět vlastně roz,ostňuje, není poznáván, ale
naopak znovu ztajemněn, pr,opadá se do vnitÍního světa lyrického hrdi-
ny jako součást jeho imaginace.

PÍeďstava světa jako nástroje uspokojování lidské senzibility zname-
nala současně vedle jeho prostorového rozšííení zíetelné hodnotové
smrštění. Právě tato skutečnost se stávala píedmětem vj'tek ze strany
kritiky: ,,kniha... neobsahuje celj. svět, neboť terasa kavárny, byť
i paíížské, není celym světem a život se nesk]ádá pauze z paprskri a
květin. ..,.. ííká F. C. Weiskopf nad Seifertovou knížkou.ll Byla nic-
méně drisledkem krajní poetistické estetizaee světa i krajní estetizace
p.oezie (Eduard Urx: ,,svět je chápanf zmyslami a báseri, to je rukopis
tohoto sveta.ol2), jejich vzájemného sblÍžení. Poetistické podvojné r,oz-
šíŤení i smrštění světa _ prrctažení prostoru obklopujícího lyrického
hrdinu na celou zeměpisnou skutečnost planety a jeho redukce v prostor

emblémri moderního věku a pr'ogramové moderní cit'ovosti - je 'vlast-
ně paralelní obdobnému rozšíÍení a zaženi samé pÍedstar,7 p'oezie.. Na
jedné straně totiž poezie podle formulací teoretikr! poetistické avant.
gardy vykračuje za své konvenční hranice a navazuje těsnjr vztah nejen
s jin$mi uměleckj'mi obory, zvláště pak s těmi, kte,ré byly .dosud po-
važovány za neprestižní (Íilm, fotografie), pomocné (typografie) či'vy-
loženě nízké, spjaté s lidovou, pokleslou zábavou (cirkusy, varieté).
Poezie se hlásí v oblasti umění ke všemu perifernímu (jarmareční
popěvek, orientáIní malííství, africká plastika, lidové divadlo), ale do-
konce je vztažena i k oblastem už vyloženě a jednoznačně za hranicí
umění a ztoÍožněna s jakj'mkoliv estetickj'm pr,ožíváním světa. Navíc
se současně na straně ďruhé vnitíně specializuje, zÍíká se všech mimo-
estetick ch funkcí, otevÍeně prolilamuje vlastní sociáIní bezvj'znam-
nost, nemožnost tvrirčího gesta bj.t činem.13

V poetismu se ruší píeděl mezi básníkem a nebásníkem, lyrickj. sub-
jekt básně je vlastné pojat rizce jako esteticky prožívajícÍ vědomí, což
současně znamená vědomí vysvobozené z normativnosti utííděného vní-
mání skutečnosti, ruší se pÍeděl mezi poezií a životem (,,prožít svou
lidskou báseů..la), poezií a skutečností. Píedmětem poezie se stává sku-
tečnost již píedem a vlastně vfslovně a priori esteticky prožívaná, do-
vedeno do drisledkri se píedmětem poezie stává poezie sama, pnomítnutá
do světa a životníh'o stylu, pÍedmětem básně je učiněna báse -svět. To
je jistě metafora, ale v programovj'ch prohlášeních poetismu bylo pÍí-
značně a doslova samo cestování, turistika definováno jako poezie sui
generis, totiž jako ,,poezie tělesnj.ch a prost.orovjlch smyslri...ls

Takové sblížení cestování a poezie znamenalo rovněž pnomítnutí
tvárn;|zch principri moderní básně do samé cesty, cestování nabylo v této
pŤedstavě podoby asociačního spojování zeměpisn;fch reálií (mezi se-
bou' ale i s psychickou zkušeností vnímajícího subjektu). Cestování se
pnostě stalo tematizací metaforického principu básně v zeměpisném
pr'ostoru, v takové podobě do básně vstupovalo, a proto také mohlo
bÝt docela snadno asociačním pohybem pŤedstav kdykoliv nahrazeno.
Tak napiíklad u Biebla asociační Íetězec nastavuje reálnou pouť do
Malajsie až k nenavštívenému Tibetu (v básni Tulácká). do africkj'ch
pralesri (V Africe)' obdobně v Seiferuově básnickém cestopisu do Itálie
a F'rancie se pÍimykají k reáInj'm Írancouzsko-italskj.m motiv,jm i mo-
tivy neshlédnutj.ch dalekj'ch zemí mnohem exotičtějších.
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V krajním pÍípadě se objevují zcela fiktivní brásně z cest či celé

jejich cykly, které už vribec nejsou spjaty s uskutečněnou cestou. Pak

ovšem asociační tok piedstav reálnj. pohyb zeměpisnfm prostorem za-

stupuje zcela. Tak je tomu ve fiktivním básnickém cestopise Nezvalově

v Pantomimé (|924) nazvaném Exotická láska, ale podobnf posun mri.

žeme pozor.ovat i mimo seskupení Devětsilu, kde se poetismus zrodil.

Zdeněk Kalista po svém básnickém cestopisu Pohledy z. daleka, jenž

se objevil jako zvláštní oddíl ve sbírce Jedinf svět (1923), se pňiklání

právď k téio krajní podobě poetistického básnického cest'opisu ve sbírce

Ýt";t.y (1925). Jednotlivé básně označené jmény cizich zemi jsou bu-

dovány na osnově asociačního íetézce spjatého s barevn;fm vjemem

praporu. Realitu cizí země, nahrazuje realita jejího konvenčního znaku,

vytržená básniclij'm viděním (cstetickÝm vědomím) z ustálené vazby

k petrifikovanému sociáInímu vyznamu (symbolika vlajky) a svobodně

spojovaná s noqfmi skutečnostmi (,,Realita vlajky znásobená snem, tou-

hou, dětstvíÚ.., F. GÓtz16).

N{odré a bílé pruhy
Toť obal bonboniéry
Antika moderní
Smích moie celf

Z. Kalista, Recko

A tak jsme ve drulré polovině dl,acátfch let svědky určitého para-

doxu. Básnickf cestopis na jedné straně vycházi v ristrety poetice, stává

se žánrem, kterf v jistém smyslu generační snažení typizuje, na straně

druhé ty charakteristiky žánru, jež se tj.kaly jeho ,,existenciálního pÍe-

sahu.. a dosud tvoíily, jak jsme ukázali, páteÍ jeho vfvoje, byly spíše

potlačovány. Vznilrá tak napětí mezi tradiční žánrovou potencialitou

a pňehodnocením tvaru avantgardní poetikou, která se však na jiné

ťrrovni opět zhodnocuje: činí totiž z básnického cestopisu i v rámci

poetiky poetistické tvar jak krajně programov$, tak krajně protiprro.

gramowj', rozbíjející reoretickou píedstavu svfm vnozenfm vnitiním

neklidem. Už v Seifert,ově sbírce Na vlnách TSF vedlo krajní sblížení

cestování a poezie k tomu, 'že specifika cesty jako pohybu vytrhujícího

básníka z dosavadního prostŤedí vrhala zpětně reflexe na podstatu poe-

zie. Cesta a cestování se staly melancholickou metaforou dobovfch re.

dukcí její funkce. Na hlavu postavené moto z Máchy v rivodu této
sbírky (,,Na tváÍi lehkj' žal, hlubokj. v srdci smích..) bylo sice okázalou
proklamací poezie antiromantické, vzdálené tragického prožívání sku-
tečnosti, ale negované malkontentství se znovu ozjrvá v uvědomění
tragikomičnosti básníkovy rilohy (,,Bj'ti rybáňem na Sahaie / a kapitá-
nem lodi která ne.má dna / hle to je vše co nám zbj,vá.,), poznamenané
vytržením poezie z reálnfch souvislostí. Ještě mnohem v;fraznější je
ono vzdorné prisobení žánru v básnickém cestopisu Bieblově, jenž vlast-
ně pňes krajní oddramatizování lyrickéh'o hrdiny a hravou stylizaci
cesty vribec nezastÍel základní a v básnickém cest.opise typickou op,o-
zici domova a ciziny. Putování 'k 'protinožcúm.. se v tétá perspektivě
stár'á vlastně paradoxně poutí do míst, ze kter1fch se právě domov
objeví jako ,,cizÍ,,, exotická, a tedy poetická krajina, v jejímž obraze
i tradiční atributy země píísné, studené a asketické nabj'vají nového,
pozitivního vjznamu.

Na druhé straně světa jsou Čechy
krásná a exotická země
plná hlubokj'ch a záhadnfch iek
jež suchou nohou pÍejdeš na Jména Ježíš

U nás je jano léto podzim zima

U nás nosíme zirnnílry kravaty
a hole

Možnáže padá sníh
anebo kvetou tňešně

U nás rostou jahody

U nás je studená pitná voda

K. Biebl: Protinožci

obdobná perspektiva se objevuje i v Seifertově sbírce Slavík zpívá
špatně (L926), v níž báseri Tii hoŤká jadérka, věnovaná Bieblovi a in.
spirovaná jeho indonéskou cestou, opět v závéru konfrontuje obraz do.
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IIIova a h'orké jižní krajiny. Domov se tu opět objevuje jako zaslíbená

zetně v labyrintu cest (,,Jen usnout, usnout, jako usne had, / a najed-
nou se d,oma probudit, l když je jarol..). To zdúraznění domova jako

vys'ostné a svrchované hodnoty mohla pak snadn'o prohlubovat o deset
|et později lyrika let tňicátych a čtyňicátj'clr v situaci krajrrího 'ohrožení

zenrě. Vfvojovou progresívnost tohoto tématu ostatně potvrdil i Ne-
zvalriv básnickj. cestopis Sbohem a šáteček (1 934), ktery vlastně clo.
vršil poetistickou tradici básní z cest v n'ové, ve své podsta[ě jíž zÍete|-
ně surrealistické interpretaci.

Trasa cesty do Paííže, jižní F.rancie, \Ionte Carla, severní .Itálie a
zpět do Čech vytvoÍila vlastně kompoziční osu Nezval,ovy sbírky, která

dovolovala spojit více než stovku rozmanitych básní v celek. Ta dú.

slednost, s jakou se jednotlivé básně pŤinrykají k jedn.otlivj'm zeměpis-

n1|'m lokalitám, byla o dese[ let dňíve poetisticlré poezli cizi. Surrea]is-
tická básnická technilra se tu zmocfiovala zeměpisné reality až piíliš
systematicky a s akcentem na Íád, nicméně v okouzleni množstvínr tu-
ristickj'ch dojmri, básnickj'rn prožír'ánín.r dálky, ale konečrrě i opako-
vanym utvrzováním paralelisnru básně a skutečnosti se tu udržuje mn,o.
ho z tehdejšíh,o poetistického programu. Svět, teď už víc surrealisticky
píeludny než poetisticl iy hravy, je vlastně opět nahlížen současně a
olrráceně jako klíč |< podstatě poezie. Zánwvá nozmanitost básní (drob-

nj'ch lyriclrj.ch postňehri, reílexí na téma p.oezie a tvorby, ironickj'ch
politickj.ch k.omentái.ti' milostné lyriky), ale i jejich r,ozrnanit'ost tr.arová
(pravidelná strofika i volnj' verš) jako by r'ypovídaly o nekoncčně
pestrérn životě v jelro zeměpisnfch pod.obách. Tuto skrytou a v jádru

lr dvacátym létrim odlrazující básnickou filozofii tu však otevÍeně pro-
vází obava. že básnivost světa je r,e skuteu''o,1; r'yhrazena trmělfm
pnostorrim (bleší trh, monacké akvárium) a trmělému nazíracímu po-
stoji, a nijak se nedotj.ká podstaty. okouzlující pestnosl skutečnosti je

najednou nahlížena s rižasem jako ,.zpitvoien,ost.., sr'ět se v té['o per-
spektivě mění v ,'pyšny BabylÓn.., je ,,strašnou panikou.., jehož jazyk

se nutně a zásadně rozcházi s básníkovj.m jazykem ,,z barev a tÓnri..,
jehož chaos je jenom formálně, neobsalrově blízkj' sn'ovému chaosu
básně' Někdejší poetistická - v podstatě ještě .op'ojnír - nostalgie
z neustálfch proměn a stňídání obrazri, která se u Nezvala vlastně již

v Podivulrodném kouzelníkovi a pak ještě vj'razrrěji v Básníclr noci
dotkla tématu smrti, se v krrížce Sbo}rem a šáteček stává mn'olrem

jednoznačněji vyrazem zneklidnění ze světa, jenž se neiídí zák.ony
]:ásně a rredovoluje člověku uskutečnit prYir.ozen'ou (a p'oetismem pro-
k]amovanou) touhu po kráse. Cestování se najednou - zce|a proti l 'o-
gice toh'o, jak bylo interpretováno poétismem - pÍibližuje dávnj'm
alegoriím lidské pouti jako rnet'afory .života od naBození ke smrti či
hledání a nalezení svrclrovanj'clr hodnot. Poezie domova. která Nezva-
lriv básnicli cestopis uzaví'rá, nabyvá v daném kontextu jednoznačné
podoby: proti víiivéInu těkání labyrintem světa, jelr'ož poetická h,odnota
je možná jen píeludem a na por'rchu ulpívající l l izarn'ostí, objevuje
d.omov jako spolehlivou a wsvob,ozující jistotu' ,,ráj srďce...

Tento posun od p,oetistickélro básnickéh.o cestopisu dvacátj'ch Iet
l i Nezvalor'ě sbírce S|lohem a šáteček je součástí pr,ocesťt, lrteré značně
pr'oměůtrjí obraz čes]ré literární situace v nevellrém časovém riseku mezi
lét1, dr'acátj'mi a tŤicáLj'mi. Prrrdké sblížcní básrrické]r.o cestopisu s poe-
l,isrnem vedlo často l' rámci celkové realrce na p.og1i5rn's k odrnítánÍ
obou. V Neumannově Sonátě horizontálního života (1937) se pÍíznačně
'objevuje odclíl Kontinenty' ktery je olrázalym ,odrnítrrutím poetistické.
}ro p'ojetí světa jako nástr.oje estetic]rého prisobení na senzibilitu básní-
lra-cestovatele. Svět tu tentokrát není subjektu básníka zpnostíedková-
vár-r turisticky'm zábavnj,m vyletem .,za hranice všedních dn .., ale
rrroderními komuniliačrrími pnostňedky. Je to spíš svět publicistické zprá-
vy, r'ozhodně ne poetistickj. svět.báseů: i tracliční exotické emblémy
poctistického zeměpisir se tu najednou objer'ují v novém světle - jako
politikum, pr'ostě jalio skutečnosti veskrze s'ociálrrí (Píseri rikšakuliri,
Zulslré dívky). obdobně se vyvíjí - picstože vlastně stále ještě pod
podmanivj'm tvárnfm vlivem avantgardního (futuristiclro.poetisl'ické-
ho) vidění skutečnosti - i p'oezie JiÍího Taufra. Jednotlivé prvky avant-
gardního modelu světa se i zde krajně politizují, a také tarn, kde sp'olu
s vj'chozí poetistickou technilrou (navíc v symbiÓze s pÍehodnocenym
žánrem pásma) píeživaji trosky poetistického básnického cest,opisu, jsou
s'oučástí zcela nového kontextu.

Zas odplouváš Jsi na l'odi Sibirja
zas opňen kouÍíš v hanlburském pÍístavu
kde rákosí stožárri šelestí do vÝškv

zas usmíváš se malé F{otu,'au.,."
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snad dceii starych Burri
jež v klínč louská burské oňíšky

za každlm soustem francouzské slovo polkla
ta prudká a statečná komsomolka

J. Taufer: Na shledanou

Polemika s poetismcrrr rn'ohla bÝ't však vedena - a bylo to patrno

i na složité a až nepoetistícky liomplikované struktuňe nejvj'znamněj-
ších poetistickjch básnicklch cestopisri, zvláště Bieblova - nikoliv jen

mimo cyklus básní z cest, ale pÍímo z p,ozice tohoto žánru. Není nálro-
dou, že to bylo spjato r' p,očritcích i s okázalotr zrněnou směru cesty:
v Horovfch Strunách ve větru (L927)17 i v Seifermvě knížce Slavík
zpívá špatně (1926) se sli ivá rrositelem vyvojové dynamiky soubor bás-
ní z cest ,,na vfchod.., do S.ovčtslréh.o svazu. U nělrterj'ch textri z obou
těchto sbírek jsou dosud patrny st,opy asociativní kompozice s ještě

poetistickj.mi scenériemi (,,hra vlajek.., ,,kapesní šátky.., ,,duše Indie
stoupá jak polibky rádia.., Ifora: V piístavu; ,,empírová lastura, z které
se zrodila Venuše / s nírmoňnickou čapkou.., ,,Lodi nadívané máslem,
čokoládou a čajem.., Seifert: NIěsto Lenirro.r' 'o apod.), ale těžiště již

zíetelně nespočívá v montáži nesourodych motivri clo básnivě vzrušu-
jící mozaiky. Do centra pozornosti se dostává sám - z hlediska avant-
gardní estetiky pielrvapivy fakt zvrctvené, sloŽité a nejednoznačné rea.
|ity: z vnitÍně nozp'orného tematického materiálu je budována ne
estetická koláž' ale složitá vypověď o smyslu skutečnosti. Piíznačně
je v obou sbírkách sp'olečně akcentován faktor času. Seifert pracuje
s prolnutím obrazu Ruslra muzeálního, Ruska odumírajících exponátri
starého věku (,,ple'snivj. diadém... ,,r.ozpadlé rÓby rnrtvych careven..),
Ruska revoluce a jejího rcmantického patosu i Ruska všedního dne,
v němž symbol zlata nahrazuje prostá piedmětnost chleba (Písefl

o Moskvě) a v němž rekr'izitáÍ minulosti vytlačuje pestry vj'jev čino-
rodého lidského hemžení (U matky boží iverské). Ještě nápadněji je

toto téma nastoleno v Horovych s.ovětskych básních: vynoÍuje se z kuse
zaznamenávaného pňírodního vyjevu v motivech,,tisícileté jeseně..,
v dramatickj'ch rozpornj'ch obrazech ,,oráče.. a ,,pluhu.., o,stepio. pracu.
jící k porodu apoil., aby se slalo stí'edem ll 'olovy básnické fi lozofie'

*;1;;H'",ffi;*''-
V Moskvě

Nejde tu pÍitom prostě o návrat k látkovj.m zdr,ojrim proletáiské poezie,
jak bystÍe postiehl Julius Fučík ve svém doslovu k Seifertově knížce:
,,\{oskva, odkud podnikl včera svou velkou v- pravu za poznárrím, hle,
}Ioskva, kterou opustil včera pro západ a na|ézá dnes z ďruhého konce.
nově a novou' docela jinakou, ne prostotr lrru barikád a rudj'ch prapo-
rťr, ale námahu, šedivé dílo, se zrezivělou krví na Kremlu jako těžkou
stopu nutnosti a vykoupení...18 Cesta, svět i postava putujícího básníka
se opět zahalují vážností. Skutečn'ost cizi zemč se stává postupně slru-
tečností dramaticky prožívan'ou a složitěji konfrontovanou s básníltem,
ba ještě vj'razněji než diíve - skutečnost se stává piímo vfzvou k se-
bepoznání asebehodnocení ( , ,Kdy. . .  uv idím v dá lce sám sebe, lv  té
dá|ce, jež ve mně je?.., J. Hora: Dálky).

V tomto směru, v zárodečné podobě vyznačovaném již na sklonku let
dvacátych' bude lyricky cestopis pak využíván i později (o. Fischer,
F. Branislav aj.). Proti extenzívní podobě poetistického cyklu básní
z cest se pr'osadí jeho až krajně intenzívní podoba, r' níž lyricky hrdina
a prostor cizi zemé vstupují do složitého vztahu, ve kterém proti dií-
vější smyslové recepci, piijímání smyslovyclr vjemťr nabuďe ďriležitosti
spíše dobj.vání vfznamu. Cizí skutečnost básníkem objevovaná mu
stane tváÍí v tvái jako skutečn.ost sdělujÍcí' jež dovoluje - díky cesto-
váním stimulované recepční aktivitě - vyslovit skryté poselství. A zďá
se, že ani Íakt, že v pÍÍpadě básnického cestopisu Branislavova - od-
dÍl Na severu ve sbírce Věčná země (1939) či oddíl Polární záÍe ve
sbírce Dj'm k }rvězdám (1940) - je cesta směrována pňesně opačně,
než kam dosud obvykle ukazovala stÍelka českého básnického cestopi-
.su, není literártrě bezvfznamnj' a nahodily.

Tak či onak vypovídá o pÍesunu hodnot, k němuž v tomto desetiletí
došlo, o celkovém pohybu od smyslovosti ke smyslu, od vnimání a
estetické hry k píemítání, tedy ve směru, kterj' u nás již tradičně
v básnickém cestopisu znamenal směr severni' obráži se to, zdá se,
i na celkové ,,severské.. stylizaci cesty do Sovětského svazu (reálně
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uskutečněné v ííjnu 1925) zvláště v cyklu Flopově, jak naznačují nejen
hojné m'otivy ,,sněhu.., ,,ledu.., ,,mrazr,,, báseů věnovaná polárnímu
badateli Amundsenovi, ale i pÍímá konfrontace Ruska, jež stanulo na
nejednoduché cestě pÍeměny světa, s bezstarostnym - a falešnlm -

Jihem.

Severskym městem
ňetěz světel zívá.

Sbohem mé palmy, pÍíboje
ohně' vody, vzďuchu.

FIlad,ovj'mi iěly jde do boje
sever duch .

Kiik práce, pocel rádia,
benzin a mlno.

V sníh a mráz, v ]rino z oce|e
vložené zrno.
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