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Milodo Pískovó

Poznómky k somizdo|ové tvorbě
Jiřiny Houkové

(vědomí doby a především zvěstování naděje _ charakteristika příznačná pro básnickou
-tvorbu Jiřiny Haukové od jejího počátku aŽ po elegické básně posledního období.
Jiňna Hauková pochází z moravského Přerova, kde získávala své první životní a literámí

zkušenosti jako studentka gymnázia, později redaktorka přerovského deníku obzor, kam se
uchýlila po uzavření vysokých škol v roce |939. v časopise obzor otiskla také svoji první báseň.

V kontextu české literatury je Jiřina Hauková známájako členka výtvarnicko-básnické Skupiny
a2' jejíŽ protagonisté se inspirovali pocity člověka z městského prostředí. Jejími uměleckými
druhy byli Jří Kolář' Ivan Blatný, Jan Hanč, Josef Kainar, František Gross, František Hudeček,
Kamil Lhoták, u zrodu tohoto uměleckého seskupení stál výtvarný a literární kritik a teoretik
Jindřich Chalupecký, zaněhoŽ se Jiřina Hauková v roce l950 provdala.

V básních Jiřiny Haukové, autorky deseti básnických knih' se zrcadlí problémy člověka, které
navozují prostředí, v němž žije, vztahy rnezi lidmi, ale i osudové danosti a souvislosti, lidský
odpor vůči nim. Básnířka se inspiruje každodenním životem, ale i mimořádnými zážítky z cizích
krajů. Vzpomíná na kořeny, z kterých vyrůsta|a. Zaujaly ji také technické vymoŽenosti nové doby'
aby se pak o to více sklonila před konstantními půvaby přírody' pÍedprazáŽitky lidstva a hodno-
tami, na nichž čas nemůže nic ubrat. Nejsilnějšími motivy v její tvorbě, včetně dosud poslední
sbírky EIegie za Jindřichem Chalupeclqt'm', jsou vztahy k jejím nejbližším a přátelům.

Poznání tvrdé rea|ity ji přivedlo k existencionalismu, ke kritickému postoji k životu a k lidské-
mu společenství, odkud už nebylo daleko k revoltě. od roku 1970ji postih| zákaz publikování.
Přežít vlastní Smrt, jak nazvala tento zásah do svého života, jí pomohla tvorba prostřednictvím
samizdatu.

Z tohoto období pochází sbírka Spodní proudy..

,,Jsou noci temné, a|ekaŽdý den se dní'
a proto nevzdávám se v úkry!t',
dokud ve mně ŽíÍí svědomí....'

Spodní proudy v lidech' vlastní hledání, tragédie lidského údělu' odchod přátel z tohoto světa
- to všechno vedlo básnířku ke stále častějším návratům k motivům beznaděje, smrti, viny,
zbytečného Života, hřbitova, svědomí a zapomnění. Autorka v této sbírce hledá zdroje své Životní
sí|y anacházíje nakonec v kraji svého dětství.

Výbor z dí|a _ Letoros4r z roku l 970, ke kterému napsal doprovodnou studii Bedřich Fučík' byl
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Hauková' J.: Elegie za Jrndřichem Chalupeckýrn. Verše z let l990_l992. Praha, nákl. vl. 1992'
Hauková, J'; Spodní proudy. Mnichov 1 988; Brno l 992.
Hauková, J.: Sonet, in Spodní proudy. Brno l992.
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stažen z knihkupeckých pultů a náklad zničen. Nové kniŽní vydání vyšlo v Mnichově roku 1987
v nakladatelství Poezie mimo domov s přispěním Nadace Charty 77 ve Stockho|mu. Své verše
vydávala také v samiz,datových edicích Petlice ( l 983) a Expedice ( 1984).

Další samizdatovou sbírkou Jiřiny Haukové bylo Světlo v z'óří.* Yerše z |et 1918-1984 uvádí
báseň To je můj kraj, pokorná oslava pffrody,vyznání rodné zemi, jež v dalších tématech přerůstá
do holdu krásám světa, které pomáhají básnířce zmírnit tíseň a vnitřní nepokoj. Po verších
inspirovaných přírodou (Krajiny) následuje pasáŽ Obrazy' vzpomínky na přátele z výtvarného
prostředí. Pak se básnffka vrací k motivům přírody a času, aby vykřičela svou prosbu ,,vraéme se
kčistotě Života... Nás|edute vzpomínání, uvedené zamyšlením nad záludnostmi paměti. Dalšíčást
(Svět) je Zastoupena vzpomínkami na Itálii, kterými probleskují obavy o osud lidstva. Poslední
oddíl (osud) pňnáší autorčiny smutky nad bolestmi stárnutí, obavu z b|ízkosti smrti, která pro ni
však nepředstavuje konec bytí, ale Iidské zapomnění. Motiv smrti je zde velmi silný, básnířka se
smrti neděsí' chápe j i jako metamorfózu, dlouhou noc, bezednou melodii, pňrozenou součást bytí.
(Zcela jlný je její vztah ke smrti v Elegiích,zde-prázdnota, bezútěšnost, nenahradite|náztráta).
Mezi posledními verši zmíněné sbírky je zaÍazena báseň věnovaná Jindřichu Chalupeckému
k sedmdesátinám, ve které báSnffka odkrývá své životní krédo - ,,nejvyšší poznání je mi|ovat..
a smiřuje se s naplněnírn svého života'

Motýt a srrrr,5 sbírka, která vznikla v se<lmdesátých |étech formou samizdatu, by|a šffena
v létech osmdesátých' kniŽního vydání se dočkala roku l990 v nakladate|ství Československý
spisovatel v Praze. Tyto verše jsou voláním po člověčenství, inspirované necitl ivými vztahy mezi
l idmi. tragédiemi člověka dvacátého století, l idskou krutostí a duchovní bídou.

Dosud poslední knihou Jiřiny Haukové jsou 1iŽ zmíněné Elegie za Jindřichent Chalupeckym
- bolestné výkřiky nad smrtí životního druha, rekapitu|ace spo|ečné cesty' osobní neštěstí
umocňuje zklamání z roz|íceného světa, představa samotý i rozčarování z mezilidských vztahů.
Snad až přílišná černota v momentu osobního smutku pňměla básnířku k připojení dovětku
jedenácti básní' Vyjadřuje v nich touhu po životě, přestože tu zůstala Sama a lidéjako by propadli
zlobě, zášti a penězům. Neboé smys|em života je pokračovat v cestě:

,,Hnlje mi podkoří trpělivosti,
bojím se azítrachct Žít
v tomto světě, který nebude mít k]idu,
aŽ Pán Bůh ho nechá zaniknout ' . . . .
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