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Jiří Urbonec

Rocionolito v poezii
Miroslovo Ceruenky o Miroslovo Holubo

luvíme-li o reakci na strnulá schémata. jaká by|a uplatňována v české poezii ve
stalinské době začátku padesátých let, pak je vhodné pro její charakteristiku uvést

soudobý' citát Z č|ánku Jozefa Bžocha Glosy k mladé české poezii, uveřejněného v třetínr
ročníku časopisu Květen ,: 

,,Kdesi na začátku snah mladé české generace byl protest;
nesouhias s uměním' které výhrůŽně napínalo své íalešné bicepsy a z výšky vratkých tribun
přednáše|o Velkou Frázt,',

Člen;.. redakční ratly časopisu Květen by|i také básníci Miroslav Červenka a Miroslav
Holub. Ačkoliv je mezi nimi jistý věkový rozdíl (mlarlŠí Červenka narozen v roce 1932,
ř{olub 1923), přesto Červenka knižně debutoval dříve. První Čcrvcnkova kniha Po stopách
zítřka vyšlajiŽ roku 1953' kdežto Holubova Denní služba aŽ v roce 1958.

Miroslav Holub pro nezvyklou racionalitu r"rplatňovanou v básních se dočka| velké po.
zornosti j iŽ na konci padesátých lct a Miros|av Čcrvenka v jednom č|ánku v Květnu l

povaŽoval Josefa Brukner.a a Holuba za básníky, kteříbyIi nejvíce zasaŽeni,,poezií všedního
dne".

Leckdo se ovšem bucle ptát, proč kladu ncsporně racionálního Holuba vc-d|e Cervenky,
o němž napsal Vladimír Karfík v nedávno vydanónr scluboru Červe nkových básní Strojo-
pisná tri logie., Že jeho osobnost ,,svými kořeny tkví daleko před symbolisty až někde
v Máchovi... Nesouhlasím s tíInto kategorickým tvrzením Karfíkovýnr, ale na druhé straně
nemínínr prohlašovat, že Čcrvenka je stejný racionalista jako Holub.

ostatně může vzniknout otázka' co to vlastně jc racionalita v poezii. Je například mimo-
řádné mistrovství Nezvalovo. s nímž tvoři l ýmy, projevem .'raciona|itv.. '1 Je podle Žirmun-
ského racionalistickou poezií ta tvorba' kde opakování je,spojováno s významovými změ-
nanri' na rozdíl od básriictví emocionálního, hudebního?- Patří nezbytně k charakteristice
moderní racionalistické poezic, že asimiluje vědecké poznatky a pouŽívá terminologie
teghnické azrůzných oborů vědy, u Holuba právě t' medicíny.1

KdyŽ lán Škamla srovnával Žaryno a Miroslava Holuba ), neuváděl u Holuba vůbec
termín ,,racionalita.., mluvil jen o tom, Že mu schází verba|ismus a samoúčelnost metafory:

,,Povrchovo ozdobnó príznaky poetickej bižutérie, blýskavý obrazný balast' ktorý nemá
svoje prianre bezprostredné spojenie s vnútrom, povedal by som, s dušou básně, sa z veršov
vytrati l."

l ) Květen 3, 1957-58. str. óó9.
2) Holub a Brukrrer, Květen 3, l 957/58' str' 60.5-ó09.
3) Československý spisrlvatel, Praha l992.
4) Právě podle této ttie Žil nunskúho povaŽuje Červenka Holuba za biísníka racioná|ní}ro (v článku Holub a Brukner,

vtz oozn. 2).
5) Ve itati Slovo a čm 1K problémom básnického slovníka i obrazu v Žáryho a Holubových zbierkách), v knize
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Cesta k poetickému, Bratislava l970
Vůle k intelektuální poezii (o básnit
Mladá fronta, Praha l953.
V básni Sovětským lidem.
Mladá fronta, Praha l95ó.
v básni Jak dítě hrající si před dome
Viz pozn. ó.
Mladá fronta. Praha.l 9ó0.
Báseň o tíze.
V básni Jak dítě v m|ze na okně
Mladá fronta, Praha 1962'
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Zřejmě bychom nenašli přesné vysvětlení, jak chápat ,.racionalitu.. v poezii. Bohumil
Svozil povaŽuje Holubovu poezii především za intelektuá|ní " a za jeden z hlavních rysů
jeho básní určuje skutečnost, že tyto verše se většinou zdrŽují v přísně vymezeném, pevně
uzavřeném námětovém prostoru a obraz člověka je tu stažen jakoby do jediného bodu' je
orientován k jednomu rysu.

Přesto budu podle jistých hledisek zkoumat ještě další možnosti, jak mluvit o racionalitě
u Holuba a zčásti též u Červenky. Pro toto záHadní vymezení pojmu racionality budu klást
vedle sebe protiklad rozumu a srdce, jinými slovy střízlivé traktování skutečnosti a naproti
tomu projevy citu. Omezím se pouze na Holubovu a Červenkovu poezii do roku 1963, kdy
u obou dochází k jistému předělu.

Nejprve si všimnu, koho oba básníci oslovují, tedy jaká jménauŽívajíve vokativu, nakolik
se obracejí k vnější skutečnosti. V první sbírce Po stopách zíttka , oslovuje Cervenka
především konkrétní věci, je to několikrát země, dále cestičky, harmonika, vlaštovky,
tramvaj, milá, soudruzi' oslovuje též přírodní jevy, jako jaro, povodeň, vítr, mlha, světlo'
Jen výjimečně apostrofuje abstrakta: radost, nadšení, záyral. Thkovýto poměr oslovení
představuje věcný, dá se říci racioná|ní pohled Červenkův na vnější svět' který vidí a přijímá
v jeho konkrétnosti a věcnosti. Kopeckonců když mluví o své lásce k osvoboditelům, sám
ji nazývá,,Žhavou.. a ,,konkrétní... 

8

V druhé sbírce To jsi ty, země 9 sice ještě několikrát znovu oslovuj e zemi, dále lesy, lidi,
kitika, ctitele a Vltavu, ale je tu jiŽvíce obecných pojmů, jako život, osud, čas, láska, ba
dokonce komunismus' Svou poezii nechápe jako návrat k Máchovi nebo k romantice,
naopak spíše v inklinaci k rozumovému pojetí života, jak to vyjadřuje oslovením v básni
Moje poetika: 'yzpínej se ve střízlivé kontuře, / má štílrlá sloko... Červenkova obraznost je
uzemněná a racionální - kdyŽ oslovuje komunismus. pak používá přímo zednické termino-
logie: ,'A přec můj verš jak jiní zedníci l tě zďí a omítá a ztělesňuje... ."

Ponechávám Stranou bliŽší charakteristiku těchto sbírek, jež jsou příliš svázány s naivní
vírou některých vrstev mládeŽe z padesátých |et, o níŽ u Červenky Bohumil Svozil říká ,',

že vlastně šlo o mýtus symbolismu, aktualizovaný socialistickou eschatologickou ideologií.
Nicméně musíme konstatovat' že v další sbírce Lljáky '. se již Cervenkova poetika mění,
ostatně tato sbírka zahmuje verše z|et|956-1959, kdy básník byl vtažen do okuhu časopisu
Květen. Ještě tu oslovuje dlaždiče a revolrrcionáře, když vyslovuje nadšení z rozvoje sovět-
ské raketové techniky, spálená města a zřícené věŽe, kdyŽ odmítá vyzbrojování Německa,
a le jehopoez iesej ižodhmotňuje, jakukazujeverš' , t isícvěcí,mátího,t iv isívpatách. . . , '
a,,dobrou noc' hvězdy, jájsem unavená voda... '*

K těmto duševním polohám zcela směřoval ve sbírce čtvrté s názvem Hra na hvězdy.l5
Pokud zůstaneme jen u apostrof, nenalezneme zde Žádné pffmé oslovení lidí nebo věcí
vnějšího světa, kromě zdůvěrnělého vztahu k milé, kterou oslovuj e téŽ obrazně: ,,Ty můj

Holub a Brukner,

rierkách), v krrize

Cesta k poetickému, Bratislava l970, str. |03-122.

9l Vůle k intelektuální poezii (o básnické tvorbě MiroSlava Holuba), Praha l971
/) Mladá fronta' Praha l953'
8) v básni Sovětským lidem'
9) Mladá fronta, Praha l95ó.
l0) v básni Jakdítě hraiícísi ořed domem.
l l )  V i zoozn .6 .  

"

12) Mlaáá fronta. Praha.l960.
13) Báseň o tíze.
14) v brásni lat aítě v mlze na okně.
15) Mladá fronta. Praha l962.



30

popálený p|ameni... '6 A|" Č",u"nka se nyní obrací také k sobě veršem: ,,Blázínku, co jsi
skrýval?.. ,, ZaÍímco v prvních sbírkách se jevil jako pevný budovatel šéastného nového
světa, nyní vyjadřuje skepsi: '.Na'řece vážných vď / tancuje pěna duhová / praská to a šustí
nemá to význam / a to jsem já... .o odklon od schematické poetiky počátku padesátých let
je u Červenky nyní vyjádřen též převahou volného verše bez interpunkce.

Celkově méně apostrofje u Holuba. V první sbírce Denní s|užba '" oslovuje budft, nosiče
uh|í. Einsteina, křeséan;l, biskupa, generála. |azary v nemocnicích, korouhvičky, ve druhé
sbírce Achil les a Želva.., jen svatou Janu z Arcu' ve Slabikáři .. v jistém ironickém postoji
(de o pozadí elektronických počítačů) pouze básníky: ,,Spočítají vám / všechny ty plátky
růží l a duše nesmrtelné, / poetové... ..

V další sbírce Jdi a otevři dveÍez3 uŽ neoslovuje věci a množství lidí' jen přáte|eza
a soudruhy. 25 Z,dáse, že tato poezieje značněneosobní, vychází zbásníka ajakoby na něm
ulpívá. Stejný pocit nadosobnosti a nepřesahu máme i při čtení sbírky Kam tečekrev..o 7Áe
neoslovuje už nikoho kolem sebe, je to poezie vztahově podobná chladným fotografiím
z výzkumného lékařského prostředí, jež knihu doprovázejí. Ale v časově souběžné sbírce
Tak zvané srdce "' se Holub obrací na přátele, soudruhy, Hamleta a bytost, jiŽ rczývá
miláček.

Lze Ííci, Že zatímco Holubovy kontakty se světem jdou od širších vztahů až k jistému
osobnímu odpoutání, k jakési zasklené pozorovatelské izo|aci, u Červenky je to proces
téměř opačný' kdy od vnějškových, prázdrrýclr a ve skutečnosti neosobních gest dospívá
k niternému souznění s lidskými osudy.

Hledejme nyní, zda jsou u obou básníků nějaká výruznáepiteta spojená s citovým hnutím.
U Červenky ve sbírce Po stopách zítÍkaje nejfrekventovanějším přívlastkem slovo radostný,
dále tu najdeme šéastný, okouzlený, prudký, veliký, světlý, tančící, pevný, posvěcený, prostý,
zjasněný, naproti tomu jen u obrázku ze Žlyota Havlíčka Borovského jsou přídavná jména
smutný, opuštěný, chladný. První Červenkova sbírka i takto vyjadřuje v duchu tehdejší doby
rozumný a nekomp|ikovaný vzÍah ke světu. V další sbírce To jsi ty, země již není plakáto-
vých charakteristik kolektivní radosti, ve vztahu k milé se používá epitet šéastný, znavený,
nejistý' těšivý' něžný, udivený, vroucný, laskavý, marný, báz|ivý. Sbírka Lijáky má velmi
málo epitet spjaýh s citovou charakteristikou. jen láska můŽe být ,,ztřeštěná.. a v kapsách
má ,,touhy přespříliš těŽké*.ló Rovněž ve sbírce Hra na hvězdy je vidět ještě větší střízlivost,
epiteta vyjadřující cit jsou ojedinělá a bolestně zhutnělá: ukřižované okouzlení, krvavá
touha.

Má také Holub citově zabarvená epiteta? Ve sbírce Denní službajsou to falešné slzy světel,
příliš veliká bolest' bzučivé svědomí kuchyní, pučící ucho naděje, sladká oválná láska,
uštvané sovy srdcí. Holubova epiteta vztahující se k citu majíjistý ironizující a relativizující
podtext, v další sbírce Achilles a želva pokračuje ve stejném rázu: pracující duše, nitkový
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V básni Už sis mě označila.
V básni Básník.
V básni Pozdní vločky se tříští o asfalt.
Ceskoslovenský spisovatel, Praha l 958.
Mladá fronta, Praha l960.
Ceskoslovenský spisovatel, Praha l9ó1.
V básni Elektronické počítače.
Mladá fronta' Praha l96l.
V básni Vríha.
V básni Trefa.
Československý spisovatel, Praha l 9ó3.
Mladá fronta, Prúa l963.
V básni lxion.

V básni Cesta.
V brísni Studie k problému poel
V básni Hostina.
Ve sbírce Achi|les a Želva.
Ve sbírce Jdi a otevři dveře.
Ve sbírce Tak zvané srdce.
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veletok naděje, nahá harmonie, sisyfovské plazenísrdce a pak kovově racioniílní charakte.
ristika: pravá, rukodělná, nezmrazitelná radost. Sbírka Slabikář mluví jen o vrzavé lásce
hrobaříků a o biosyntéze nehmatatelného štěstí. V knize Jdi a otevři dveře není vůbec epitet
vztahujících se k citu, je zde pouze řeč o ,,mapě tak zvané duše..'29 Další sbírka nese název
Tak zvané srdce a v níHolubještě více ironizuje běžný cit. Snyjsou tu elastické, srdceje
oválné, svalnaté, pichlavé, zplihlé, mohutné. krychlové, vesele kulaté, radost je u něho
zelená, naděje purpurová' Mluví.li o slze, pakje průhledná, neobydlená, naprosto zbytečná.
Výslovně zde říká o své poezii: ,,nevěřím na rozpínání knoflíků na duši...Ju Bezcitná
racionalita Holubova ve sbírce Kam teče krev mluví zde jen o rovnováze všeho, tj. přiměřené
utrpení, přiměřené ulehčení, přiměřená naděje. ,' Ale pod tímto chladným Holubovým
výrazem je nesnesitelná vibrace citové intenzity' jak uvádí v básni Galoše: ,,Každý máme
své galoše pro vstup / do našeho osmého Nitra, / Kam je nutno vstoupit neslyšně, / nepo-
zorovatelně, po|ehoučku / a nezanechat Stop... - ,,Neboé tam je do nemožnosti napnutý
/ výKik' / Thk tichý / tak tichý / tak tichý / jako exploze hvězdy'..

Ačkoliv míra racioná|ního přístupu ke světu je u obou básníků rozdí|ná' přece se ještě
v něčem sbližují. U Holubaje báseň nejčastěji statický obraz, u Červenky vyvíjející se vztah.
U obou však najdeme typy básní, jež jsou tvarově podobnými momentkami ze světa. Holub
má např. básně Napoleon, Voják, Alexander Veliký' Jeanne d'Arc, Mucius Scaevola,
Goethe,3z,nebo Vodník, Polednice, E|egán, Posluchač, Potápěč, Malff, Strojvedoucí 33rov-

něž okrskový vedoucí NSDAP, Diskobo|os.,* Podobnou metodou tvořil Červenka ve sbírce
Hra na hvězdy, kde má básně holubovského typu, jako Řidič tramvaje, ošetřovatelka, Herec
u magnetofonu, Básník, Zámečník, Pradlena'

Červenka i Holub byli ovlivněni dobou zvanou ,,budování socialismu.. a reagovali na ni
podle své přirozenosti' Setkali se pak nejen v redakčním kuhu Května, což svědčí ojejich
sblížení s ,,poezií všedního dne.., ale také v některých tvůrčích charakteristikách' jejichž
dílčíúsekjsem se zde pokusil podat.
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V básni Cesta.
V básni Studie k problému poezie.
V básni Hostina.
Ve sbírce Achilles a želva.
Ve sbírce Jdi a otevři dveře.
Ve sbírce Tak zvané srdce.




