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v poezii autorůsdruobecnějšího,,motiv
čistoty..,,,očisty..atp.)
ženýchkolem časopisuKvěten jsem poprvé uvažoval v roce 1981; v přednášce Pro.měny
jazyka,'.jsem
básnickéhostylu II, zařazenédo cyklu večerůpražskéhoIkuhu přátel českého
hovořil mj. o básních Josefa Bruknera, Miroslava Holuba, Miroslava Červenky a Vlasty
Dvořáčkovéa polemizoval s Blahynkoým hodnocením,,poezievšedníhodne..ve Slovníku
literárních směrůa skupin (1977) a v monogrďii o Miroslavu Florianovi. (1980)'
Necháme-li sfranoubásnickou tvorbu pro děti,je Brukner poetaunius libri, ale jeho jediná
sbírka Mďá abeceda (1958) se porozuměním pro každodennístarosti obyčejných lidí'
odporem k fráaím a falešnémupatosu i úctyhodným kulturním zázemím v dobrém slova
smyslu výrazně liší.od valné většiny poúnorovébrásnicképrodukce. Byla sice dobovou
kritikou přijata celkem vlídně, ale v úvahách o novodobépoezii vystupuje jako celek jen
zřídka,ajiž proto |zeÍíci,že dodnes není náležitě doceněna.
Charakteristiku Bruknerovy poezie jsem za7oŽi|na srovnáníveršůMalé abecedy s poezií
let stalinismu - postavil jsem vedle sebe úryvek z poémy Stanislava Neumanna' Píseň
o liísce a nenávisti (1952), dnes právem zapomenuté,a Bruknerovu báseň Soukolí světa;
Bruknerůvlyrický hrdina, dívajícíse na Prahu z Petřínskérozhledny a zděšenýpředstavou
možnébudoucí války, je antipodem Neumannova obra, jenž stojínad pražskými střechami
,yéŽatěrozkročený..a hrdě pohlížína svou ,,kouřící,kypící,kvetoucí zemi,,.

r)

Náplň přednáškovýchvečeruKPČJ tvořila v sedmdesátýcha osmdesátýchletec}rtéměřrovným dílem témata
lingvistická, popř. stylistickri a literárněvědná.Stojí za zaznamenání,Že v KPCJ neplatila dobová tabu . ani
personální,ani obsahová.Byla to zejménazásluhapředsedyKruhu prof. dr. V. Šmilauera'ale i dďšíchčlenůjeho
vedení'jakobyli ing. K. Eckert, prof. dr. J' V. Bečkaaj. V-Kruhu přednášelia vjeho sbornícíchpublikovali četní
v době normďizace perzekvovaníodborníci,např. J. B. Capek, M. Drozda, J. Honzft, M. otruba, J. Pechar, A.
Přidal'
A. Stich a H. Žantovská.
V přednášce(Proměnybásnickéhostylu Il)jsem se zabývalmladšímibásnfty z období1945-1968.Texty většiny
interpretovanýchbásníměli účastníci
přednáškyk dispozici v cyklostylovanépodobě.VizZptávy KPCJ'Praha
l98l str.64-76.
protože-jak napsď v listu na rozloučéiiou
Stanislav Neumann(1927.1970)spáchalv září roku 1970sebevraždu,
- nemohl žítbeze strany,ani se stranou,která vládne totalitnímimetodami,zakazuje mladým lidem studovata
vylučujeze svých řad poctivékomunisty. Vyčítalsi, Že nezerrře|jtž najďe 1945 se svými druhy z odbojové
skupiny Předvoj (byl s nimi vězněn v Terezíně'hromadnépopravě,k níždošlo2. května 1945' však unikl). Citace z Neumannova posledníhodopisu nejsou doslovné,jde o ústněsdělenésvědectvíautorovýchpřátel.
Neumann byl na pďátku padesátýchlet zcela nekriticky přeceňována zúrnován poctami (vystffzlivěníze snu
o vlastní velikosti bylo moŽná jednou z příčinjeho dobrovolnéhoodchďu Ze světa), ďe několik málo jeho
kátlcých básníz poúnorové
doby patrněpřecejen přežije,poněvadžjsou upffmnýmsvědectvímtehdejšínaivní
víry mladých lidí v socialismusjako spásu lidstva.

l8
K našemudnešnímutérrratuse vztahuje druhá Bruknerova báseň ze sbírky Mďá abeceda'
Óda na sušeníprádla, poprvéotištěnáv roce 1956 v sousedstvíHolubova člrínkuNáš všední

den je pevninuo. Podobnějako např. Pablo Neruda a Jří Kolář využíváBrukner ,yznešené.,
formy ódy k traktovánítématuZe sférykaždodenníhoživota.Všedníživotprostých obyvatel
města (de o takřka progrÍrmovoubáseň skupiny Května!) tu ,,opěvuje..básník pociéující
bytostnou spřízněnosts těmito lidmi, ale stojícímimo ně avzďávajícíjim ,,zvenčÍ.hold
(,,Kdo jednou napíšesonáty bflení/ tak' ažby srdce muselo zap|át?/l (',.) Kdopak vzdáďíky
jež dýchají týdenní
těm rukám v mydlinách? / Těm vlasům,kterédo čelaspadnou,/ ústům,
by
asi - jako to činí
hospodyně
ŽÁdná
neuvadnou.).
mužům
svým
pot a prach, l apřece
Brukner - nenazvďa prádlo,,praporemvšedníchŽivotů..,,,plamenemz|átky..,,ylajkovím
kuchyní.., ,,stolistou knihou, v blankytrr zhlídlou.., ,,chudobkou na březích velkých měst..,
jsem
,,bílouholubicÍ.či ,,signálem na městských majácích...Bruknerův glorifikujícípohled
konfrontoval s Blatného obrazem všedníhoživota Brna ve sbírce Tento večer (v básni
Nedělní odpoledne). Blatný je mnohem autentičtějiprofánní (cituje např' argotickédiďogy
z předměstských hospod) a takéchmurnějšínežBrukner či tehdejšíHolub - v jeho tvorbě
rezonuje existenciální úzkost z nevypočitatelnostitoho, co člověka obklopuje. Jiná je
i forma jeho básní (prozaizace, většinouneýmovaný volný veršatp.).Chalupeckým a Ko.
liířem zprostředkovaný vliv moderníamericképoezie na program i básnickou praxi válečné
Skupiny 42 se tu spojil s Blatného vlastním ývojem směřujícímk předmětnémuvidění
a deromantizaci vztahu ke skutečnosti,jak se o tom Blatný zmiňuje v dopisech adresovaných Jiffmu ortenovi.
Vraémese všakk Bruknerově Ódě na sušeníprádla. Podstatnéje, ževýznamový potenciál
tétobásně se nevyčerpává tím, co sděluje její titul. Motiv čistéhoprádla má nepochybně
i symbolický ekvivalent - je oslavou čistéhosvědomí a mravní ryzosti prostých lidí a předevšímnávratu k tétočistotěpojejí dočasnéztrátě.
Dokladem toho, že uvedený motiv básnfty Května mimořádně přitahoval, je i báseň
Vlasty Dvořáčkové Pradleny ze sbírky Jen galerie (1959)' rovněž oslavující prastarou
činnostpraníprádla. obraz praníDvořáčková archaizuje . píšeo pranív řece a řekaje v její
básni jakýmsi partnerem čipatronem pradlen, které,,žijíkaždouvlnu, její zdvih i pád.., učí
se od řeky ,,ďi nemhouřit.. a díky tomu, že bydlí u vody, rodí ,,nebojácnéděti... Třísloká
báseň má písňový charakter, prostému tématu odpovídá i prostý rytrnus a jednoduchá
zvuková výstavba (trochej, žádnépřesahy). Ve všech řech čtyřveršových strofách se
opakuje třetí verš ,'Yédí,Žeje třeba vyprat všecku špínu...Symbolický charakter básně je
ještě výraznější než u Bruknera. Motiv prvního verše ,,Klečí na kolenou.. se vrací ve
zkrácenémveršiposledním,kteý má na rozdíl od trochejskéhorytmu celébásně vzestupný
charakter s oxytonem na konci a tvoří pointu celékrátkébásně:
\čdí, žeje řeba vyprat všecku špínu
a pak zkleče vstiít.

Do ťetice je tu dvojdílná, vj
z kníŽky Hra na hvězdy, která
v roce |962' Červenkůvobraz 1
monumentálně pojednanými pt
nahnutií s košem prádla / promi
vodu / saje..).V obou částechbá
řeku k moři / Komu? Zemskét
pradleny (,,řev turbín hukot n
přesahujícím pouhý snímekvše
žen závěrečnými verši obou čá
lhali mýdlo ýní l zítra začne
o čistévodě vtékajícído šlápoti
zkleče u V' Dvořáčkovéje u
a naroynává | užji bolí v lďíŽi..
V brásniMiloše Macourka Ne
očím (1958) má niíšmotiv jin
a niímahou havíře ..v blikavén
vůbec:

Naslouchi
která prali
a slyše|jsr
A naslouc
která oko1
ztracenan

Práce přinášejícíkonkétní pl
na stupínku / a chtěl zpívaÍchv
nic / vůbecnic jsem neslyšel/ r
oslava práce spojená s protes
všedníhodne.. a Macourek - ač
básni i v celé svéprévertovskét
o obecnou tendenci poezie (a r
první poloviny padesáých let,
Května četnídalší autoÍl,Záva
písňovými texty, Kďnar sbírko
dera knížkou Monology. Všedn
vrátit do literatury životníprav
známo, mělo tehdejšísměřován
se z pout stalinismu, např. v pol
Nďi sondu do motivického aI
(mohli bychom se zmínit např. c
,,stavět města, l prát práď|o, / n
s motivem bflébarvy, jako je Bí
5)

4)

Květen2. 195ó/57.str. l-2.

Kroměčetnýchpřekladůpffmon
vztahůbyl ,,sbomíknrladépoezit
a SSSR.. Hlubšínežsmrt(1958)
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Do řetice je tu dvojdílná, výrazověúsporná báseň Miroslava Červenky Pradlena I a II
zknížky Hra na hvězdy, která vyšla již v době ďoznÍváníprogramu poezie všedníhodne,
v roce |962. Červenkůvobraz pradleny (stojícítakéna břehu řeky) jako by byl inspirován
monumentálně pojednanými postavami pradlen a myček malíře Rudolfa Kremličky (,Jde
nahnutá s košem prádla / promáčenásukně viaje l l za ní velká bosá stopa / z b|áta / čistou
vodu / saje..)'V obou částechbásně se opakuje nadsázka(azároveň paradox) ,,Pomáhá hnát
řeku kmoři / Komu? Zenrskétíži,,,kteráspolu s vedlejšímmotivem vřavy světa zazády
pradleny (,,řev turbín hukot mlýnů..)obraz pradleny mytizuje a posouvá k významům
přesahujícímpouhý snímek všedníženskéčinnosti'Tento ýznamový přesah je pak podtrŽen závěrečnými verši obou částíbásně. V prvníje to dvojverší''Chtělijsme se zrazova|i
lhali mýdlo ýní l zíttazačnemznovu v čistémpovlečení..,
ve druhéjiž citovaná strofa
o čistévodě vtékajícído šlápotženy,která se s košemprádla vrací od řeky. obdobou vztyku
zk|ečeu V' Dvořáčkovéje u Červenky motiv napřímení(opakujícíse verš ,,Shýbá se
a narovnávál uŽ1ibo|í v kříži..).
V básni Miloše Macourka Nas|ouchaljsem písni Ženyze sbírkyČlověk by nevěřil svým
očím(1958) má náš motiv jiný smysl i vyústění.Práce pradleny spolu s prací na poli
a námahou havíře ,y blikavém šeru štoly..reprezentujesmysluplnou a užitečnoupráci
vůbec:
Naslouchaljsem písniženy,
která prala prádlo ztracena v piíře a slyšeljsem chválu čistoty'
A naslouchaljsem písnijiné Ženy'
která okopávala řepu
zttacenamezi zelenými listy...
Práce přinášejícíkonkrétníplodyje postavenaproti činnostičlověka,kteý ,,stálvysoko
nastupínku/ a chtěl zpívatchválu lidu / napínalkrk a široceotvíralústa/ ale neslyšeljsem
nic/ vůbecnic jsem neslyšel/ neboéjeho hlas zanikal v písníchl jim1žduněla ce|á země,,'
Os|avapráce spojená s protestem proti planémuoslavování.je typické téma ,,básnftů
všedního
dne.. a Macourek - ačkolinebyl členemskupiny kolem časopisuKvěten - v této
básnii v celé svéprévertovskésbírceprogram Května autenticky ztělesňuje. Š1otu ostatně
oobecnoutendenci poezie (a nejen poezie), o všeobecnýboj proti frázÍma nabubřelosti
prvnípoloviny padesátýchlet, v němž se . jako jejich spojenci - přidružili k básníkům
Května četnídalšíautoři, Závada svým Polním kvítím, Suchý, Jakoubek a Pavel Kopta
písňovýmitexty, Kainar sbírkou Lazar a píseň,Aškena'y Če.ou bedýnkou a Milan KunderaknížkouMonology. Všednímotivy byly tehdy viastnějedinou ,,legální..možnostijak
vrátitdo literatury životnípravdu a nepřekročitpřitom mantinely dobovécenzury. A jak
známo,mělo tehdejšísměřovánínašípoezie paralely i v jiných literaturáchvymaňujících
seZ poutstalinismu,např. v polskémturpismu,v tvorbě J. Jevtušenka,B' Sluckéhoaj.)
Našisondudo motivickéhoarzenálu poezie všedníhodne by bylo možnodále rozšiřovat
(mohlibychom se zmínit např. o Holubově biásniAnatomie domu ze sbírky Slabikríř s verši
,,stavětměSta,/prátprád|o,/milovat,/nenávidět,/soudit/arozumět..,neboobásních
smotivembflébarvy,jakoje Bflý květ Janý Štroblové
aj.),ate nenítotřeba.Doklady, které
5) Kromě četnýchpřekladůpřímona stránkáchčasopisupokusemo demonstracia formovánítěchtomezinárodních
vztahůbyl ,,sbomíkmladépoezieBulharska,Československa'
Jugoslávie,Maďarska,NDR, Polska,Rumunska
a SSSR..Hlubšínežsmrt(l958). UspořádaliM. Florian,K. Šiktanc
doslov M. Červenka.
a J' Šotola,
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jsme uvedli, jsou dostatečnýmpodkladem pro zjištění'že v danémsouboru textůexistuje
výrazná množinabásnípoukazujícíchk symbolickému významu ,,mravníočisty..a ,,návratu
k etické čistotě...(Ten, komu je proti mysli hovořit v souvislosti s poetikou Května o symbolech, můžestejně dobře pokládat ony básně o praní prádla za a|egoie s nepffmým
významem mravní čistoty.)
Básně J. Bruknera, V. Dvořáčkovéa M. Červenky,o nichžjsme se zmínili, jsou pozoruhodnéprávě svým ,,druhýmplánem.., symbolickou (a přitom skrytou, explicitně neodhďenou) rovinou, která přesahuje plochou žánrovostčetnýchvtíravě bodrých básní o dětech,
o práci dělníkůa řemeslníkůa o krásách Prahy či přírody,jaké tehdy houfně psali starší
i mladí brísnícivčetně autorůKvětna. Tento druh básní, který se co do estetickéúrovně
i tematiky příliš nelišil od veršůpublikovaných autory různéhověku a brísnickéhorodokmenu po roce 1953, v období ,'kytičkového..a milostnéhosentimentďismu' ještě ýrazně
převládal v prvním ročnftu Května.
Nepochybné je, žeu oněch ,,básnío čistotě..nešloo kalkulaci s módním tématenr(módním především v souvislosti s tím, co pňnesl XX. sjezd KssS)' o chladný propočet ve
smyslu Werichova vtipu ,,Napišteto, to je blbý' to se bude líbiť..Na to byli tito mladíbásníci,
odchovaníještěmasarykovskou demokracií a školami prvnírepubliky, vnitřně příliš opravdoví a pocúví.Vím samozřejmě, co lze proti tomuto soudu namítnout,diskuse o,,pozdním
prozření., ignorování bezpráví padesátých let atd. by nás však zavedla příliš daleko od
našehotématu.Normalizačnídvacetiletí ostatně charakter většiny těchto básnftů prověřilo
dostatečnědůkladně.6
Spíšenežo vědomý kalkul tu běžío niternou potřebu vyrovnat se s vlastním svědomím,
reagujícímna moriílníselhánímladých vprvnípoloviněpadesátých let. Při sledování geneze
těchto básní ajejich interpretacilze s prospěchem využítpoznatkůz psychoanalýzy. Proces
tvorby můžebýt z tohoto zornéhoúhlu vyloženjako autopsychoana|ýza,přičemžpreferovanémotivy (popř. syžety,volba charakterůpostav atd.)jsou vnějšímanifestací traumatizujícíchzá!žitkt,vytěsněných do podvědomí. Verše o praní prádla tedy tematizují Účitky
svědomí vyvolané pocitem nepffmé spoluviny na Kivdách poúnorovédoby a textová
konkretizace básnických projevůvzniklých touto Eansformací ony pocity viny oslabuje či
likviduje. Je to do jisté míry obdoba rozmluvy s psychoanalytikem, která odhďuje a tím
zár ov eřl,,odbourává.. zdroje úzkostnéneurózy.
Nabízí se tu srovniínís tvorbou Jiřího ortena: .létavrílek a společenskýchkrtzí vžďy
aktualizují myšlenku individuální odpovědnosti člověka za svět a u ortena je právě motiv
čistotyjedním z klíčůk celéjeho tvorbě. ,Na tomto místězastav se ty čistý,..čtemehned na
první stránce Čítankyjaro' obdobně - řebaže jde o případ z jiné oblasti - lze připomenout
Bedniířůvesej Slovo k mladým s postulátem ,,bezprogramovosti..,jež měla nahradit zdiskreditovanéprogamy minulosti, a projektem ,,nahéhočlověka..,kteý se ke svým jistotám
dopracovává odmítnutímvšech hotových pravd, hesel a ideologií. Teprve tento ,,nahý
člověk..,,,očištěný..
a|živé,můžezačítbudovat
od nánosuvšeho,co se ukrízďojako falešné
nový humanismus' Naznačenéspojitosti mezi básníky Května a básnfty Jarníhoalmanachu
básnickéhonarok 1940 potvrzují,žeo autorech,,poezievšedníhodne..lze právem hovoňt
jako o mladšívlně existencialistickégeneraceortenovy.,
6)
7)

generace..)jsemse zmínil ve svémogavskémpffspěvku zr,|991. Viz Kdoje kdo
o výjimkách (,,dezertérech
v ortenově seneraci.in: K českéliteratuře 1945-1948.GUIDE a UCSL AV. Bmo 1992.str' 25-38.
V padesátýcňletechse tvrdilo. žeje zbytďné a nesprávné
mluvit v úvahácho umění.'epochysocialismu..o
generačníchrozdílech'
protožemladíi staršíumělcimajÍstejné
K zásluhám
cílei cestuvedoucíkjejich dosažení.
časopisuKvěten ajeho autorskédružinypatřífakt' žepojmy ''umělecká generace..a ,,uměleckáskupina..znovu
získaly domovsképrávo v současné
literďuře i výtvamémumění"Na ll.sjezdu československýchspisovatelů

Jejími příslušníkyjsou všic
dospívající,ale světjiž plně v
mezi Květnem a družinouJiř
byl přítel Jiřího ortena, Zdeň.
přispíval i dalšíčlenpoválďr
Holub ve sborníku ohnice de
Lákavé by bylo zmínitse i
se sledovat pojetí motiw špír
za vá|ky a v první poviálďné
jeho básních najdeme obraz
Kainara, Ivana Blatnéhoa Jiří
a osudy, polarita ošklivosti t
Hrabala (Pffliš hlučná samo
(Katyně) a Ivana Klímy Qásl
Května k nastupujícíliterrírn
,,generacičistýchrukou..- vš

v dubnu 1956 hovořili o těcht
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v dubnu 1956 hovořili o těchto otázkách K. Šiktarrc,J. Šotolaa M. Červenkaa ve třetímrďníku Května se
Květen 3, |95,7l58, č.9-|2.
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