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DEsErItETÍ NEKLIDU.
o rnHpÉ čpsxÉ ponzu

DEVADESATYCH LET

e velmi ošidnó v pestré směsici básnickýoh osobností' l iterárních uskupení, smě-

rových orientací a stovek nově publikovaných sbírek' kteró přineslo uplynulé

desetiIetí ptlsledního sttl letí právě končícího nrilénia, naoházet to podstatné, pří-

značné pro literární pohyb sledovaného období. A zaměřujeme-ji se na obraz ntladé
české poezic. tím je ještě naše úloha riskantnější. Mladí autoři. představu.jící se'/ prv-

ních sbírkách, totiŽ mrrohdy zatiln vy,z'rávají, hloctají v mnohohlasí literárrrích ech, iinr
biízkých předclrůtlců a vzorů, svůj osobitý výraz. Mnozí z nich, třebaŽc často dobo-
vou kritikou .' 'yrri išeni' ncpotvrclí dalšínri básnickými krrihami podslatnost svého urně-
leckého a l idského sclělení, jiní sc záhy ctablují ve vlastní konvenci a clpakujíce

epigonsky sami sebe, rozrnělriují svou osobitost v i.cnleslně zručném veršotepectví.
A nakonec.jsou zrle i ti ' a těch.ie nejvíce, kd<lŽ z různýoh důvodů přestanou poezii
psát úrplně: někclv přetclou žánrovýrn úniketn k ménč osobní výpclvčdi prozaické, jin-

dy přestanou poezii prostě r'ěřil, vytratí se v nich prltřeba vlastního básnickélro sl<lva'
nutnost podstupovat tuto bolestnou a zárovcň i úlevnou oestu osamělého hledání.

Pokusíme-li sc při vědorrrí všeclr těchto rizik naznačit rrěkteré vývojovó nomenty
utváře.jící kontur.y nrladé cjcské poezic devadesátých let, jde nárn především o vhled.
který nezastírá subjcktivní írhel prlhledu, je si vě<lorn redr-rkce rnatcriálu i nemožnos-
ti l.1,loŽit jevy dosrrd neskončenÓ' Živé a ustavicxně se nárn jako současníkům prtlniě.

ňu1ící před očlma. Každá nor'á zajímavá knrha mladého autora. která v1'jde. terrto
nánivytvářený obraz' posouvá, pronrěňuje, rnožná zpřesňuje, moŽná bortí' Živá tkáň
současné pt.rezie sc zatírn pochopitelně l'zprruzí jakékoliv vivisekci literárněhistoric-
ké. setr.l'at však pouze u literárně kritického giosování jednotlivilt se nátn zdá 1iŽ anč-
ně alibistické. ncúčelné a zbytečrré. Spíše než untělecká hodnota děl jednotlivých

nlaclých básníků níis protrl budou za.iírnat souvislosti, k()ntexty, cclkovó směřclvání.
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A zapomeneme-li se zmínit o některém kitikou vynášeném jménu, nečiníme tak ze

zlomysinosti , nýbrŽ proto, že v námi předkládané koncepci nehraje tak významnou

roli. Nebudeme se také marně vysilovat deÍinováním kategorie literárního mládí.

Budeme se zaměřovat hlavně na autory debutující kniŽně v průběhu devadesátých let

a přednostně si všímat těch básníků, kde toto literár.ní mládí je podpořeno mládím fy-

zickým.

Zména politického systému po listopadu 1989 vytvořila počátkem devadesátých

|eÍ zce|a nový prostor pro českou poezii. Poprvé v poválečné literatuře, pomineme.|i

krátké období mezi lety 1945_1948, se literární život mohl rozvíjet ve svobodných'

Žádnou ideologií ažáďným mocenským centrem regulovaných podmínkách. Toto prv.

ní, hekticky prožívané období přineslo několikjevů zásadni povahy' Vytvořil se pub.

likační prostor pro básníky všech generací, přednostně však pro ty, kďož z ruzných

důvodů povahy politické nemohli či nechtěli zveřejňovat své texty v nenormálních

publikačních podmínkách normalizovaného Československa. V kátké době začali

být vydáváni autoři žijící v exilu, publikující v minulém režimu pouze v samizdatu,

představili se básníci undergroundu, vraceli se do literatury autoři spirituální orienta-

ce, katolíci a Keséanští humanisté. Vytvořil se tak zcela nebývalý prostor pro koexi-

stenci značně rozdílných autorských poetik, literárních kódů, životních postojů,

generací, skupin a směřování. By| zcela rozbit centralistický model kultury a nastala

značně chaotická a neklidná doba ..literdrní mnohosti,,., Literatura se stala ..souběhem

několika rťlzných časů a střetů mnoha rozdílných kontextů.,,|Tato literární mnohost

byla podporována rozsáhlou nakladatelskou aktivitou počátku devadesátých let, kte-

rá ovšem bez odpovídající distribuční a recepční sítě za nějaký čas narazíla na záko'

ny trhu, což,,daklddají pozdější hromadné výprodeje hluboko pod cenou, cestu ke

čtendřťrm mnohdy nenašla ani díIa současných koryfejů české literatury, natož práce
j ej ich nezruimých ko legů',,z

Tato změna charakteru literárního života se promítla i do mladé poezie počátku

devadesátých let. Nejvýraznější reprezentanti mladé poezie počátku oněch let se rek-

rutovali pÍeváŽně z řad autorů undergroundu a svůj oficiální publikační vstup do no-

vě vytvořeného prostoru literatury devadesátých let si připravili publikací mnohdy
juvenilních básní v osmdesátých letech na stránkách samizdatových periodik a sbor-

níků. Tato generační skupina, doplněna o některé mladé autory koncem osmdesátých

' z. KOŽMÍN . J. TRÁVNiČEK, Na nrdém' klži z, psího vína. Českú poezie od 40. Iet clo současnosti' Brno
1998, s. 25.5.

. L. MACHALA, Průvodce po nových jménech české ptlezie a pró7x 1990_l995. oiomouc t996, s. l3.
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1et debutující v poz,volna se otevírajícím publikačnítn prostoru oÍlciálníhtl literárního

oběhu (např' Jaromír Typlt, SvatavaAntošor'á, Emil Hakl [Jan Beneš] čiVáclav Bidlo

v edici poezie Ladění v Mladé liontě)' se skládala z autclrů rozmanitých básnických

naturelů i poetik, ale je pro ně většinou příznačná výrazová expresivita, gesto odporu

vůči komunistické moci, deziluzc společenská i existenciální' Jsou to převážně auto.

ři narození v průběhu šedesátých let, mnozí lidsky i unrělecky poznamenáni atmosfé-

rou doby normalizace' Nová doba prcl ně znamenala možnclst vstoupit většinou

fornrou rozsáhlejšíoh souborů, výborů nebo dokonce značně předčasných ',scbraných
spisů.. do nclrmálnílro 1iterárního publikačního oběhu. Příkladcnr takovýchto cdičnír"h
počinů jsou tři výbory z poezie J. H' Krchovskóho (Noci, po nichž nepřicház'í rcino

/básně z iet l978-l99 j/, Leda s labutí l|992-96/, Dodtltk;,. '. /1918_|996/), které jsou

dovršeny scluborným vydáním všech tčcht<l .rýborů v Bcisních (Brno l998)'

obdobného charakteru jsou i soubory Jirchyma Topola: např. titul Miluji tě k zblóz-
nění (oťtciální vydání Praha 1990) obsahuje sbirky N(thodne'jch 23 (samizdat 1986),

Vlhk,tr bdsně a jirý příběhv (sanrizdat l988)' a Krajina s Indiánama (samizdat l988),

teprve nás|edu.iící sbírka |/ útervJ bude vtíllu (Vokno l992) vznikla převáŽně v době

polistopadové. I Jaromír .Iy'plt vydává takovétti předčasné sebranó spisy, soubor

Ztracené peklo, v jclroŽ přcdmluvč s naivní přínročarostí a zce la po rirrrbauclclvsku vy-

hlašuje: .,Tlto je rncí poezie y ce.Lku a tiplnrls!i...] Přelornová doba vyvolaia i u mla-

dých autorů potřebu rekapitulace' bilančního ohlédnutí. nutnost uzavíit j istou svtltr

Žtvotní a literáiní etapu' proto také byly takovéto výbory pořádány. Nová doba však

také ukázala' že je velmi obtížné v prorrrěňující se situaci navazovat kontinuálně na

předchozí tvorbu, žc antipoetická undergroundová konvence, poetika ošklivosti, poli.

tický prcltest či pouze rozvolněná imaginace nebuclou dávat dostatečný prostor k hlub-

ší básnické výpovědi. Z tohoto hiediska se zdá proto příznačné, žc Topol i Typlt

opustil i hranice poezie směrem k prozaické výpovědi' zatímco Krctrovský stále vy-

dával své soubory' aniž by byl schopen nějakýnr způsobem vykročit z kruhu svého
vyhraněného, ale postupně se i vyprazdňujícího básnického svčta.

Topol a Krchovský jsou autory, které jsme nezvoli l i náIrodně; .jc1ich svérázné,
v mnohém protichůdrré poetiky ri:1rrezentu.ií dvě vyhraněné podoby první vlny nrladé
poezie devadesátých let, která prošla zkušeností samizdatu a undergroundu. Topol

představuje ve svých nejlepších básních sbírek Milýi tě k zbltiznění a V úte1í bucLe
urílkrr poetiku stylově značně amorthího básnického prcludu, do něhož vstupují reál-
né výjcvy lidské každodennosti, hronnaclění banalit světa pokleslých okrajových žán.

.J. F' TYPLll Ztrutenti pcklo. Praha l992' (poznánlka autor.a k edici)
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rů, fantazljní představy, vize a sny, gesta odporu i fragmenty příběhů. Kritika připo-

nrenula v řadě recenzí důslednou neliterárnost a prozaizaci této básnické výpovědi'

metodu fragmentu i střihu' Topo|ovu vazbu na rozmanité poetiky: nejčastěji byla zmi-

ňována poezie Bondyho a Bukowskéhoo a vliv poetiky básnické skupiny 42 (pÍede-

vším Blatného a Koláře)'. Je moŽno v tomto ustavičně rozkládaném, prolínavém

a chaoticky znovubudovaném básnickém světě nalézt skutečně kdeco: provokaci, ab-

surditu, expresionistickou vizi, schizofrenii i gestičnost. Lze se oprávněně domnívat,

Že za timÍo způsobem psaní stojí nesporně a hlavně ovlivnění beatnickou poezií. I řa-

da dalších mladých autorů nejen z undergroundu byla v těchto letech tímto způsobem

psaní okouzlena; gesto revo|ty a rozmáchlý volný verš, kupící vše, útržek příběhu, os-

tře nasvícený detai| reality' citovost, reflexi i imaginaci, v jedné nesourodé směsici ar.

tikulované pouze lyrickým mluvčím, který ze střípků vnější i vnitřní skutečnosti

vytváří takovýto svébytný lyrický prostor' byly lákavou možností. obdobnou cestou

se ubírala na přelomu osmdesátých a devadesátých |et Svatava Antošová, opíra.;íc se

o dědictví revo|tující poezie Hrabětovy. ZÍradice avantgardy' především pod vlivem

ustavičně se obrozujícího surrea|ismu, vytvářel tehdy své básně Typlt' Byla to přede-

vším jistá výrazová agresivita, hlučnost, mnohdy křiklavost těchto gest, co přináše|o

na počátku devadesátých let čtenářský úspěch i zájem kritiky.

Jestliže pro Topolovu pcletiku je příznačná ne|iterárnost a ptozalzace básnické vý-

povědi, pak Krchovský je stylově Topolovým antipodem. Jeho poezie je budována

prostředky tradičními; oproti Topolovu otevřenómu básnickému světu, který ve svém

všeobsahujícím gestu nese i rozntěr p|anetární, si Krchovský buduje svět dostředný,

uzavÍený, stopený v šeru a tmě, svět umělý, intimní a literárně odvozený. Právě lite-

rárnost a důsledná stylizovanost jsou charakteristickými rysy této poetiky, která ne-

zapře dekadentní kořeny, Zvýtaznéní nrotivů Smrti, mdloby, neŽivota, spolu

s využitím řady funebrá|ních motivů, podpořené i výmluvným |iterárním pseudony-

mem, vytváří básnický prostor snově bizarní, jednostranně zaměřený a značně static-

ký' I využití tradičního vázaného verše přehledné stroÍlcké struktury a mnohdy dosti

nevynalézavých rýmů odkazuje na literárnost, antikvovanost a podivínskost tohoto

básnického světa. JestliŽe kritika v případě Krchovského ustavičně zdůrazňovala de-

'M. MACHOVEC, Šestnáct autorů českého literámího podzemí (l948_l989). |n. Literúrní urchiv PNP
l99l' č. 25' s. 68-ó9 (zde zvýrazněn v|iv Charlese Bukowského' obdobně např. L' MARKS, Indiúnsl<i
lyrl,(a. LN l l. 7' l99l ' příloha LN č. 28, s. 5, dále pňpomíná vliv Bukowského např' J. RULF, Připravený
&rv lc r t .  LN 19.6 .  1991.  s .7

'Vliv poetiky Skupiny 42 je zvýraznén v Telegrafických recenzíoh. Iniciály l993, č. 34' s. 69; názor M.
Kovaříka a J. Rulfa.
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kadentní kořeny, atmosÍéru, morbiditu a moróznost této stylizační masky, je třeba

v protikladu k této |iterární konvenci fin de siěcle poukázat na gesto drtící věcnosti,

na nrotivy banální životní všednosti, které většinou v dobřc gradovaných Iapidárních

poinl'ách popírají tu1o výchozí vysokou literírrní stylizaci, dávají vystoupit Životní

prírzdnotě, osamělosti a bezvýchodnosti ' Tam, kde je tato mystiÍlkační rnaska odlo.

Žena. kde se odchlipuje, aby ukázala pravou tvář l idské Samoty, je síla Krohovského

pclezie. Zdáse, Že v obrazech životní banality, absurdity a zároveň itajemné nevypo.

čiutelnosti života je Krchovský spíše než žákenl dekadentů učedníkem Gellnerovým.

Literární nástup mladých básníků počátkem desetiletí a svobodné podmínky pub-

likace bez jakéhokoliv ideologického dohledu přinesly své ovoce v mnoŽství sbírek,

které je až nepřeh|cdné, Každý mladý autor, najde-li nakladatele či má-li dclstatek pe.

něz, může bez většíoh problémů svou knihu vydat' můŽe ji rozšiřor,at cestou obdob-

nou,.jakou sc dřívc ubírala produkce samizdatová, rozesílat ji přátelům s žádostí

tl zkopírování a poslání dá| (tzv',,putovní samizdat.. Romana Szpuka či Petra Motýla).,

můŽe pouŽít k šíření své poezie i Inožnosti intcrnetové sítě. JestliŽe mladí autoři v oÍl-

ciálně vydávané literatuře předlistopadové doby měli cestu k debutu mnohdy velmi

svízelnou a dlouhodobou, mnozí stačili zestárrrout dříve, neŽ se dočkali svého kniŽní-

ho debutu. devadesátá léta přincsla pozvolna opět normální stav. kdy znovu mladí lidé

vydávají svou mladou poezii. A v l iterární kritice a nrezi čtenáři poezie existuje do-

konce hlad po novýchjménech, jenŽ dospívá nrnohdy až k přeceňování debutantů či

k předčasnémtr '.zklasičtění.. řady mladých autorů, kteří v krátkém časovém intervalu

vydali v devadcsátých letech několik zajímavých knížek.

Pro literární situaci devadesátých letje charakteristická změna společenskóho sta.

tusu básníka a spisovate|e vůbec. Zdá se, že de|.initivně skončily doby' kdy umělecká

literatura nesla rozmanité funkce ideologické povahy (osvětovou, vzdělávací' výcho-

vnou, apologetickou, noralisticko-náboŽenskou atd') a snaživě se zapojovala do pro-
jektů vytváření nových, více či méně utopických společenských světů. Dnesje poezie
předevšínr privátní záležitostí. moŽností vyjádřit neopakovatelnou lidskou cestu, Spe.
ciftckým způsobern intimní lidské konunikace, potřebou a nezbytností, tvůÍčí stopou
existenciá|ního dratnatu' Právě onen existenciá|ní a privátní rcrzměr má ve své větši-

ně to nejzajímavější z ntladé poezie devadesátých let. Pro větší část této poezieje pro-

to příznačný posun od tematiky společenské k problematice existenciální'

. Situaci mladé či nezavetloné literatury první poloviny devadosátých let tnapujc publikace L' MACHALY
Průvotlcc ptl tttlvýdt jménech české ptlez'ie a prtiz;, l990-1995. olomouc l996, která přináší i přehled
o řadč soukromých tiskti a dalších alternativních publikačních aktivitích (s' l l-l4).
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Jestliže počátek devadesátých let se v mladé poezii většinou nesl ve znamení roz-

máchlého gesta ruzné provenience (beatníci, Hrabě, sunealismus atd')' jak o tom

svědčí nejvýmluvněji verše Topolovy, Typltovy či poezie Martina Langra, ale i básně

v próze Jaroslava PiŽla či texty Víta Krenrličky stavějící svůj estetický účin mnohdy

pouze na jazykové ekvilibristice a opakující či variující v poněkud posunuté, post.

modernistické podobě svébytně konstruované hry se slovy, hláskami a význarrry bás.

nické experimenty šedesátých let, pak postupem času se zřetelněji prosazuje tendence

po tvarové kázni a stylové čistotě' Touto cestou Stylového a významového pročišéo-

vání a obrazové kondenzace procházi poezíe Petra Borkovce, v níž se v průběhu au-

torova dosavadního básnického vývoje protnulo množství literárních vlivů: sbírka

Poustevna věštírna loutkdrna je zřetelně poplatná vlivu poetiky Ivana Wernische,

Zvláště jeho knih z přelomu šedesátých a sedmdesátých\et(Loutlql, Dutý břeh),idal.-

ší Borkovcovy sbírky nezapřou řadu výrazných básnických předchůdců - Šruta z ob-

dobí sbírky Přehldslql, Šiktance, ruskou novoklasicistickou lyriku atd. Na příkladu

Borkovcově lze doloŽit, jak je složité i pro nesporné talenty v mladé poezii dobrat se

vlastní osobitosti, nezaměnitelného hlasu, zároveřl i to' jak zrádné je předčasné zkla-

sičtění.

M|adá poezie devadesátých let však nabizi ijiné podoby poezie než gestioké chr-

lení slov, studený kalkuljazykových her či obraznou autonomii krajin duše. Pro znač-

nou část mladších autorůje pÍíznačný obrat k nové věcnosti' Takové, nasycené detaily

všednodenní skutečnosti, jsou verše Petra Motýla, BoŽeny Správcové či Petra Hrušky.

Thto poezie, aé už směřující k příběhu (Motýl)' ať sugerující děje skryté pod povrchem

zdánlivě nehybné reality (Hruška), vytváří nutný kontrapunkt poezii vnitřního pono.

ru, básnickým kontemplacím spirituálního zaměření.

Pro mladou poezii devadesátých letje příznačnýmjevem renesance básnické spi.

rituality. Po období, kdy byla takto zaměřená tvorba programově vytlačována z oťtci.

ální literatury, kdy slova jako Bůh či smrt, víra, mod|itba nebo Kíž byla podrobována

bedlivému ideologickému dozoru jako symptomy nákazy náboženskou metaÍyzikou,

se Znovu vrací v různých podobách tento transcendentá|ní rozměr do české poezie.

V pruběhu devadesátých |et se v souvislosti s postupnými publikačními návraty řady

významných tvůrců spirituální a křesťanské orientace (Deml, Zahradníček, Vokolek,

Reynek, Jelínek, Diviš, Slavík, Rotrekl atd') i v mladé české poezii posilu.je tato ten.

dence. Autoři jako např. Pavel Kolmačka, Bohdan Ch|íbec, Tomáš Reichel, Martin

Josef StÓhr, Petr Pavel a řada dalších především z okruhu Edice poezie Host rozvíje.
jí vědomě tuto spirituální tradici. Nelze nic namítat proti takovémuto zaměření poe-
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zie, proti různým podobám básnické spirituality, které mladá křesťanská' převáŽně ka-

tolicky orientovaná lyrika přináší. Bez ntetatyzického či transcendentálního přesahu

by samo psaní poezie nejspíše ztratilo smysl a stalo by se pouhou zábavou smyslů,

hříčkou či jazykovým ornamentem' Namítat lze však oprávněně, že s přílišným zvý-

razrrěním náboženské dogmatiky se poezie znovu vrací k ideologickému mocielu fun-

gování, pouze místo materialistické koncepce předkládá koncept náboženský.

Namitat lze leccos i proti j lsté rnódnosti, povrchnosti, odvozenosti a z toho plynclucí

básnické nepřesvědčivosti řady takto zaměřených výpovědí' Je dnes snadné naplnit

verše motivy liturgickými a sakrálnírni, obrazy utfpení a spásy, je snadné se ukrýt pod

kří<jla takovéto bohaté křesťanské tr.adice. Snadnost, jakou 1ze předpokláclat vc způ-

sobu psaní a publikování např. Petra Pavla, je výmluvným dokladem takovéto maný-

ry. Skutečného básníka nespasí věroučné gesto, neměl by proto brát jména Božího

nadarmo. Umělecky mnohem přesvěcčivější jsou verše Martina Josefa StÓhra,

v nichž zápasí vliv Reynkův s vlivem Skácelovým, zajímavá je ambiciózní skladeb-

nost Rcichlova, úspornost veršů Miloše Doležala, civilní rozntčr a vnitřní dranlatič-

nost  báSnické výpovědi  Kr . l |mačkovy.  Nej lepší básně mladých sp i r i tuá lně

oricntovaných autorů jscru silné právě onou drarnatičností, s jakou je existcnciální

úděl prožíván, nesnadností a bolestnou tfýZní, SJakou.je nítboŽenská víra stále znovu

vykupována a odívána clcl slov úsporných svou nczbytnosií.

Sledujeme-li básnické vlivy, které utvářejí podobu nrladé poezie devadesátých let,

zdá se být vyčerpáno dědictví meziválečné avantgardy. pomineme-li ustavičné zno-

vuobrozclvání surrealistických východisek. Naopak sílí mezi mIadými autory přitaŽ-

livost přímýrni protichůdců avant'garcly - Weinerern, t{alasenr, Holanem. Yýrazný je

vliv spirituálních básníků různých gener.ací, Reynka' Zahradníčka, Diviše. Hejdy'

Kuběny' Značnáje radiace Skupiny 42, zv|áště poezie Koláře a Blatného, z'novuoŽí-
l.á v různých podobách beatnické gesto, si lný je vIiv poetiky Ivana Wernisclre a Jana

Skácela, přitažlivá je mladá poezie šedesátých |et. Každý mladý autor Se vyrovnává

s řadou takovýclrto rozmanitých vlivů různé provenicnce, vytváří si svou básnickou

genealogii a mnohdy velmi obtížně a pozvolna nachá.zí svůj nczaměnitelný hlas.

Zv|áště v drulré polovině devadesátých let v souvislosti s otvírajícím se publikač-

ním prostorem především na Moravě (Edice poezie Ilost, nakladatelství Petrov atd')

vstupuje svýni debuty skutečně ta nejrnladší generační vlna, autoři narození kolem

poloviny sednrdcsátých let - Bogdan .Iiojak' Kateřina Rudčenková, lvíilan DěŽinský,

Věra Rosí a jiní. Pochopitelně nejsou již ov|ivněni mnohdy obtížnou literární zkuše.

ností předlistopatlových let, mnohé z toho' co autory o deset let starší utvářelo, co hoř-

7l



ce prožívali, je pro ně již pouze vzdalující se historií. Nelze však proto tvrdit, že by

měli úděl o něco snazší. Projejich poezii bývá pííznačná věcnost a nesentimentálnost

výpovědi, zínoveň však i vědomá tvůrčí kázeň, vážtté úsilí dobrat se v básni své neo-

pakovatelné podoby světa. Jsou jim cizí rozmáchlá gesta a svévolné hry jejich před-

chůdců. Čtenář má pocit, žepoezie znovu nabývá v těchto básních své ztracené váhy,

krystalické průzračnosti, čistoty a podstatnosti. Nejzajímavější z těchto autorů jsou

Trojak a Rudčenková, kterým se podařilo vytvořit si takovýto svébytný básnický svět.

Trojakjej buduje z detailů rustikálního světa, Rudčenková převážně z motivů ve|ko-

městských. Pro obaje charakteristická nedůvěra k tradičním podobám lyrického sub-
jektu, opatrnost a ostych mluvit v lch fbrmě' Tímto způsobem ustavičného zahalování

vlastního já do různých osob či stylizačních masek jednak objektivizují svou básnic-

kou výpověd,jednak sugerují za lyrickou výpovědí příběh. Pouze dalšíjejich básnic-

ký vývoj však může prokázat důsažnost takovéto cesty.

Po období stagnujícího bezčasí se čas znovu rozběhl, nastala nek|idná doba let de-

vadesátých. By| to právě neklid, co charakterizuje onu dobu, neklid vytvoři| vhodné
prostředí pro mnohohlasí české poezie a prostor pro různé podoby rnladé básnické

tvorby.
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