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|vo Harák

ZATÝKÁNÍ rosvlcKÉHo PRAGHU

e ňada autor , kteňí se po d|ouhé fdvaceti|eté, čtyňiceti|etéJ
odm|ce dnes vracejí do |iteratury. Co si a|e počÍt s těmi, kteňí
do ní ani nestači|i, nesmě|i vstoupit? - a kteňí do ní dnes sami

vstoupi t  nemohou.. .
Název naší studie - vypracované nad laskavě nám ZdeĎkem

Botnek|em zaprijčenou pozŮstalostí jeho pňíte|e a básnického dnuna
Vladimíra Baňiny [1923 -  1s86]-  jsme nezvol i | i  náhodou: Kosmick!
prach nám [v intencích básníkou/ch] symbo|izuje ono nehmatné,
nehmotné a neuchopite|né, co hovoňí pňes básníka, za básníka a po
básnÍkovi. Žiitctm - s|ovy Rotrek|ouimi - ,,v prostoru někotikanásobné
kulturní diskontinuity,,, kterou se jeho veršŮm nepodaňi|o fyzicky pnoÍ.a-
zit, pňekonat.

Nahodi|! j istě nenÍ ani název rukopisného konvoIutu Baňinornfch
básní: Sťaré domy. Tak se totiŽ privodně mě|a jmenovat autorem USpo-
ňádaná sbírka.  Staré domy, staná bydI iště,  stará pňáteIství.
Antikvovanost schrařující z minu|osti to podstatné [a tedy Života-
schopné]. Mimo jiné téŽ z pňedchozího ujvoje naší poezie. Jak ostat-
ně praví jeden z k|íčor'n/ch Baňinorn/ch verš z básně Variace, která da|a
jméno zatím jedinému - ovšem až posmntně [péčÍ A. Muzikáňové a
V Kr.atochví|al vydanému - souboru Baňinovy poezie: ,,Neumíš zapomÉ
nať,, [citováno z rukopisu].

Staré domy namísto StarÝch Žen, starych lidí. Věci, děje, zdi. otisry
těch, kteňÍ tu procháze|i, procházejí, budou procházet. A budou se
ztrácet.

Mnoho je zp sobŮ, 1imiŽ |ze ,,punkevního., básníka, básníka zatím
téměň cele ponoňeného do h|ubiny zapomnění, pňedstavit veňejnosti '
AniŽ tvrdím, Že je jedin1im moŽn;im, volím odstÍnění B. poezie pod|e
záběru tematického, v němŽ nejlépe vyniknou |átkové zdroje autonovy
i okruhy problémŮ, jimiŽ se zab va|.

Do prvního z oddí|r]r bychom tak moh|i zaňadit ref|exe místní a kra-
iinné. Mezi nimi ná|eŽí podstatné místo těm, které se zaobíra|í Brnem:
od |yrismu Melancholickych procházek pňes poetiku Skupiny 42 (za
vyrazného v|ivu Ha|asoval aŽ po obrazy takoňka sunreá|né. od |yrismu
po jeho zpochybnění v metafoňe záměrně odpoetizované: ,,Smrkance
bílych kaštanŮ,/se roztékaty zuolna'/Vesnická dechovka,/roŽŤískala
náves [citováno z rukopisu].,. KdyŽ právě taková metafora míňÍ rce
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smys|u skrytému za obrazem' Rozek|ání Baňinor'nich motivŮ mezi chrá-
my a hospody se pak jeví b,ft zástupkou dichotomie uvnitň celé jeho
wŮrčí bytosti, uvnitň [jehoJ světa nejen umě|eckého.

Brno jako záchytn!  bod, k němuŽ se směňuje.  Jako bod, z  nějŽ se
směňu1e' Tňebas na jih, do krajiny táh|ého smutku a soupňítomné
minulosti, do kna1iny ve|mi ostňe viděné v souvis|ostech časoprostoro-
vlch:,,NěkteŤí stále/jen stále pŤestupují/a stále hledají,,/hledají
marně,/minulé krajiny' /Ale do současné/už všechny vlaky/dávno odje.
/y,, [citováno z nukopisu].

Na 1ihozápad od Brna jsou os|avany [v básni Setkání v oslavanech
v nich Baňina na|ézá ,,Strašné r Že májové',- citováno pod|e r^ukopisu],
nebo |vančice - |vančice d|ouholetého pňeŽívánÍ kdesi na okraji spo|e-
čenského zájmu jako učite| na stňedním odborném uči|išti, a|e také
lvančice d|ouho|etfch a pevnlch pňáte| - 1istot nejistého času.

- Kter57 se promÍ|á také do Baňinorn/ch kra|innr!'ch vizÍ: z nich patňÍ
k nejp sobivějšÍm jeho krajiny bez |idí, s ději ukryE.fmi ve věcech a za
nimi, s tajemsWím číha1ícÍm kdesi za obzorem ÍNedělní odpoledne)'
Baňin v verš se v nich nadobyčej dynamizuje sepětím pr.otik|ad - i lus-
trujících pohyb po souňadnici prostoru a času: ,,Rakev nočního rána
byla otevčená,/Do Ďady se stavěly topoly mrakŮ,' [citováno pod|e
rukopisu l .

Nad popisností [pĎÍtomnou tam, kde B.  není mocen synekdochické-
ho u/běru nebo metaforické zkratkyJ a kňečovitostí gesta [rozmách|é-
ho pňí|iš; tak, Že surreáln! humor pňesmykne do tnapnosti) vítézí
VladimÍr Baňina tehdy, nevynábi|i poezii, a|e jen - bez zjevně pňÍtomné
vťr|e tvárné - ňadí fakta zdánIivě spoIu nesouvisejÍcí [kdyŽtě uŽ
v samotné jich prezentaci a zprisobu seňazeníje pňÍtomno hodnocenÍJ:
,,Na zámek jezdÍval,lTomáš Masaryk./Nic po něm nezbylo'/V parku se
popásaly/opuštěné /aně,'[citováno z nukopisu). - V básni Zidlochovice
však kaŽd! z těchto faktr] - odrazem od skutečnosti |imi spo|ečně
vytvoňené - nab1fvá také an sich nového vyznamu.

Básně obsahující Baňinovy dějinné ref|exe bychom mohIi shr.nout pod
společn! název: Noc.  Noc po okraj  nap|něná tmou. Čas nebezpečí
a ohroŽení, čas, v němŽ vycháze'|Í na |ov dravci. Noc ztrácejících se
cest. A|e také: noc temná pr.oto, aby by|y vidět hvězdy'

Nejistota a uzkost jsou erbovními v|astnostmi, j imiŽ pňeznívá atmo-
sféra konce vá|ky do doby pová|ečné: ,,Je všude ticho,/vyčkávavé
ticho,/a nikdo neví,/co má vlastně dělat,/jak se má chovat,,/když skon-
čila válka;'' ,,jak znám, jak znám tu uzkost,lpŤed nikym, tu zkost stále
k pláči,'[citováno z rukopisuJ' Ne1istota a uzkost z dějinného pohybu,
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kter! nad ději pnostě |idskfmi sklenu| k|ec ideo|ogií. JenomŽe tyto ide-
o|ogie, rozdnobeny do svého kaŽdodenního pňeŽívání, zdajÍ se nakonec
ma|ichernymi a trapn1í.mi fbyi kvŮ|i tomu ještě nepňestanou b1ít nebez-
pečnlmiJ '

Dějiny v jazyce a dějiny jazyka - jazyka po|itického ka|kulu, jazyka

[pa]vědy' a|e také jazyka bytujícÍho kdesi na pav|ači souknom17ch rado-
stí [Scény). A tedy jazyka nytmovaného stňídáním faktŮ, pnom|uv, všed-
nÍho se svátečním, ma|ého s domně|e ve|kfm (Zátopek, Zátopek,
Zátopek!)' pojmenování pňímého [místy natura|isticky vyostňeného]
s pojmenováním obraznym [a poetizujícímJ. KoIik jen zde gest záměr-
ně pňepjatfch a skanda|izujících pňedmět, na nějŽ jimi ukazováno, ko|ik
gest mísících inte|ektuá|ní s notně pok|es|fm [Návštěva)|

Na straně jedné tu stoií na|éZání souvis|ostí e|ipsou: ,,Tanky byly oble-
peny/vytrhanymi listy/z Kafkova Procesu;'' ,,častušl<y vÍtězstvÍ/vystupo-
valy hrŮzou/z Goyovych obrazťl vraŽd" [citováno z rukopisu]. Na stnaně
druhé tu ku|turní a|uze otevírajÍ Baňinťrv text dourčení prostňednictvÍm
text dalších, a ne jen Iiterárních [silové po|e dějin se tu prostupuje se
silov/m polem kulturyl

Zas|echneme zde ozvy poetiky haIasovské i existenciá|ní nozpětí
ontenovo: ,,Padalo listÍ bez pŤestání,/a houstla rez po siré zemi./Jak
hryzat žal? JiŽ nechce se mi/dál měnit dálky v kamení;,' ,,Za prázdno,
dál, uŽ bez paměti' ' ' ,,fcitováno z rukopisuJ.

,,V Anglii/lvan Blatn ,,/v zahradách Clayburry Hall,/zkoumá tmavé stro-
my,,/ve l<terych čÍhá smrt', [citováno z rukopisuJ. - pozdější Blatného
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poezii je b|ízká napň. Baňinova fa|ešná etymo|ogie ,,Marxisté a/rdošÍj-
ně,/zkoumají Mars,, [citováno z nukopisu] - , v níŽ.je ovšem nutno roz-
kr t i souvis|osti metonymické: Mars je rudá p|aneta, p|aneta boha
vá|ky. .  '

AŽ do konce Života zŮstává V|adimír Baňina básníkem s dějinami
veImi Úzce spjat./m; aby tyto dějiny posléze pňepodstatnil do umě|ec-
kého tvaru, kter! v aktuá|ním a zdánIivě nahodi|ém odrazí podstatné
a trvající.  Tak jedna z pos ledních jeho básní- datovaná 12.  5.  1s86
- nese název Černobyl''.

Lidská existence - zachycená ve sr4ich uz|otryich bodech v oddí|e
odoovědi - se ovšemŽe neodehrává ve vzduchoorázdnu. Proto také
b|ízkost mnoh1ich zde obsaŽenlch textťr textŮm z oddí|u pňedchozího,
proto jejich b|ízkost pnacem ze ,,sta|inské epochy., ZbyĎka Hav|íčka:
,,Stfeva vnitŤností,lse rozlézala po stole,lDíVky je shazovaly/do bílych
kbelíkťt,, [citováno z rukopisuJ.

Patrně zárodkem další básnické sbírky, jíŽ neby|o dopĎáno dot.ťtsti aŽ
k definitivnímu tvaru, je cyk|us něko|ika ho|anovskfch básní |,,A pŤe-
sto/naprasklé svědomí,/dovoluje vpŤed/i když jen konec by byl jisb|m
začátkem., - citováno z rukopisuJ, ktené niko|i náhodou vznikají na
samém konci |et šedesát;ich [jedna z nich ie dedikována Janu
Palachovi l .

By|o tu uŽ hovoňeno o |vanu B|atném, o kterém bude ňeč i nadá|e.
Právě jeho jméno moh|o by padnout v souvis|osti s pŮsobivě vykres|e-
nlm protik|adem mezi časem minu|fm a časem pňítomn m. Je-|i však
Blatn! básníkem spíše nostaIgicky vzpomínajícím a projektujícím do
pňítomnosti [vzpomínkouJ minuIost, je Baňina vŽdy hoňce vědoucím
o pĎÍEomném [i v tom minu|ém]: ,,BrĎáci jezdívali,/sledovat ŠindetáŤe/ve
vídeĎském Bapidu.,/ZatÍm tu jezdíme,/na bramborové brigády/do
osové Bib|šl<y,.[citováno z rukopisu]. Baňina Je Zkrátka satyrik!

NeŽ p jdeme dá|e, moh|i bychom ještě pohovoňit o nezňete|nfch hra-
nicÍch mezi jednot|iufmi oddí|y, jednot|iulmi tematickÝmi zábéry' TyŽ
text by k|idně moh| patňit do něko|ika z nich. Napňík|ad onen, v němŽ
existenciá|ní notou zaznívá brněnská městská scenenie, ukotvená
v konkrétním čase: ,,a ty jdeš' jedin'! Živy,/čershrym hrobem ulice,,Ícito-
váno z nukopisuJ. - A báseř doznává i svého vysvětlení, které není bez
vztahu k názvu Baňinou chystané sbírky: ,,Všichni se zasuli/do svych
prázdn ch domťt'' [citováno pod|e rukopisu].

Se zniterněním poezie a postupnym prohIubováním k|adenych otázek
dospíváme od povrchu [těch hospod] pňes nejasné tušení |,,ieště je den
ve kterém zemŤeme,,_ citováno pod|e rukopisu] aŽ k jasnému a kon-
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ně pňepjatfch a skanda|izujících pňedmět, na nějŽ jimi ukazováno, ko|ik
gest mísících inte|ektuá|ní s notně pok|es|fm [Návštěva)|

Na straně jedné tu stoií na|éZání souvis|ostí e|ipsou: ,,Tanky byly oble-
peny/vytrhanymi listy/z Kafkova Procesu;'' ,,častušl<y vÍtězstvÍ/vystupo-
valy hrŮzou/z Goyovych obrazťl vraŽd" [citováno z rukopisu]. Na stnaně
druhé tu ku|turní a|uze otevírajÍ Baňinťrv text dourčení prostňednictvÍm
text dalších, a ne jen Iiterárních [silové po|e dějin se tu prostupuje se
silov/m polem kulturyl

Zas|echneme zde ozvy poetiky haIasovské i existenciá|ní nozpětí
ontenovo: ,,Padalo listÍ bez pŤestání,/a houstla rez po siré zemi./Jak
hryzat žal? JiŽ nechce se mi/dál měnit dálky v kamení;,' ,,Za prázdno,
dál, uŽ bez paměti' ' ' ,,fcitováno z rukopisuJ.

,,V Anglii/lvan Blatn ,,/v zahradách Clayburry Hall,/zkoumá tmavé stro-
my,,/ve l<terych čÍhá smrt', [citováno z rukopisuJ. - pozdější Blatného
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poezii je b|ízká napň. Baňinova fa|ešná etymo|ogie ,,Marxisté a/rdošÍj-
ně,/zkoumají Mars,, [citováno z nukopisu] - , v níŽ.je ovšem nutno roz-
kr t i souvis|osti metonymické: Mars je rudá p|aneta, p|aneta boha
vá|ky. .  '

AŽ do konce Života zŮstává V|adimír Baňina básníkem s dějinami
veImi Úzce spjat./m; aby tyto dějiny posléze pňepodstatnil do umě|ec-
kého tvaru, kter! v aktuá|ním a zdánIivě nahodi|ém odrazí podstatné
a trvající.  Tak jedna z pos ledních jeho básní- datovaná 12.  5.  1s86
- nese název Černobyl''.

Lidská existence - zachycená ve sr4ich uz|otryich bodech v oddí|e
odoovědi - se ovšemŽe neodehrává ve vzduchoorázdnu. Proto také
b|ízkost mnoh1ich zde obsaŽenlch textťr textŮm z oddí|u pňedchozího,
proto jejich b|ízkost pnacem ze ,,sta|inské epochy., ZbyĎka Hav|íčka:
,,Stfeva vnitŤností,lse rozlézala po stole,lDíVky je shazovaly/do bílych
kbelíkťt,, [citováno z rukopisuJ.

Patrně zárodkem další básnické sbírky, jíŽ neby|o dopĎáno dot.ťtsti aŽ
k definitivnímu tvaru, je cyk|us něko|ika ho|anovskfch básní |,,A pŤe-
sto/naprasklé svědomí,/dovoluje vpŤed/i když jen konec by byl jisb|m
začátkem., - citováno z rukopisuJ, ktené niko|i náhodou vznikají na
samém konci |et šedesát;ich [jedna z nich ie dedikována Janu
Palachovi l .

By|o tu uŽ hovoňeno o |vanu B|atném, o kterém bude ňeč i nadá|e.
Právě jeho jméno moh|o by padnout v souvis|osti s pŮsobivě vykres|e-
nlm protik|adem mezi časem minu|fm a časem pňítomn m. Je-|i však
Blatn! básníkem spíše nostaIgicky vzpomínajícím a projektujícím do
pňítomnosti [vzpomínkouJ minuIost, je Baňina vŽdy hoňce vědoucím
o pĎÍEomném [i v tom minu|ém]: ,,BrĎáci jezdívali,/sledovat ŠindetáŤe/ve
vídeĎském Bapidu.,/ZatÍm tu jezdíme,/na bramborové brigády/do
osové Bib|šl<y,.[citováno z rukopisu]. Baňina Je Zkrátka satyrik!

NeŽ p jdeme dá|e, moh|i bychom ještě pohovoňit o nezňete|nfch hra-
nicÍch mezi jednot|iufmi oddí|y, jednot|iulmi tematickÝmi zábéry' TyŽ
text by k|idně moh| patňit do něko|ika z nich. Napňík|ad onen, v němŽ
existenciá|ní notou zaznívá brněnská městská scenenie, ukotvená
v konkrétním čase: ,,a ty jdeš' jedin'! Živy,/čershrym hrobem ulice,,Ícito-
váno z nukopisuJ. - A báseř doznává i svého vysvětlení, které není bez
vztahu k názvu Baňinou chystané sbírky: ,,Všichni se zasuli/do svych
prázdn ch domťt'' [citováno pod|e rukopisu].

Se zniterněním poezie a postupnym prohIubováním k|adenych otázek
dospíváme od povrchu [těch hospod] pňes nejasné tušení |,,ieště je den
ve kterém zemŤeme,,_ citováno pod|e rukopisu] aŽ k jasnému a kon-
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krétnímu poznání: ,,Tiše, leč neunavně/mě nyní vyhledává Bťlh.',
A ráno, kdyŽ vzhlédnu,/ze svého okna smrti,/tuším, jak na mne
čeká/ve věLvích bdělych stromŮ.' (citováno z rukopisu].

Řazení do námi vymezenlch oddí|ťr skrfvá vedIe faktu, Že poněkud
,,ukna1uje,. ze smys|u básně, interpretuje ji ur"čitfm zp sobem a zdrjr-
razřuje vŽdy jeden z rozměrŮ, také da|ší nebezpečí: neumoŽřuje pIně
postihnout básníkŮv vwoi a proměny jeho poetiky. Nutí zňÍ| synchron.
ně to, co vznika|o po určitou dobu a postupně navazova|o na roz|ičné
vnitňní a vně1ší podněty. [V této souvis|osti nutno zmínit také ojedině|y
B. pokus o tvorbu pro děti, báseĎ Á to sluníčko, ta má vyznam spíše
dokumentární neŽ jako doklad autorornich kva|it.]

BudiŽ zde na omIuvu ňečeno, Že datace Baňinor'nich básní je známa
u mizivého procenta z nich. A Že postihnout tento v/voj, 1doucí od rané
|yniky pová|ečné [b|ízké poetice pr^vních dvou knih |vana B|atného] aŽ po
pozdní poezii z ptj|i |et osmdesátlch je ve|mi nesnadné, neboé ne vŽdy
se v nÍ zachytiteIné vně|ší v|ivy musejí kryL s umě|ecklmi směry tehdy
panujícími.

Mnozí z básníkťt b|ízk.fch v té či oné době našemu autorovi zde j|Ž by|i
zmíněni. S|uší se jmenovat ještě a|espoř Jana ZahradnÍčka, jehaŽ Žíz-
nivému létu a Pozdravení slunci je b|Ízkou napňÍk|ad báseĎ Zně: prosta
ovšem Zahradníčkovy rytmické pňesnosti a vyna|ézavosti intonační'

Řada básnicklch osudŮ by|a ostatně Baňinovou poezíí tematizována,
aby tak tvoňi|a da|ší z iejích moŽn5ich oddí|Ů: v něm figurují generační
druhové Jiňí orten [jehoŽ verše 1sou pňedčÍtány ,,cerné kočičce', - cito-
váno z rukopisu] nebo něko|ikráte jiŽ zmiĎovan! |van B|atn!. - MáIokdo
ví,  jak mnoho se BaĎina _ spo|ečně se Z.  Rotrek|em - podí|eI na jeho
znovuobjevenÍ [a to nejen pro českou |iteraturuj. Toh|e však je kapito-
Ia, kterou by mě| dopsat někdo do tohoto prob|ému zasvěcen!, moŽná
právě Zdeněk Rotrek|. Kter! se ostatně - ještě se spo|ečnym pňíte|em
K|ementem Bochoňákem - v Baňinově poezii objevuje také'

Do tematického záběru BaĎinovy poezie patňí samozňejmě také
něko|ikráte jiŽ zmiĎované |vančice' |vančice nejen Andě|y Muzikáňové
a Vladimíra Kratochvíla: ,,U Ťeky nad Rénou,/v nÍŽ kdysi dávno,/ležel
k nepoznání/kamarád Mojmír KaIáb,ls roŽrhanym hrudnkem,/z něhoŽ
strašně trčelo/červené čersdté maso/a kosti Žeber/iak zuíŤecÍ č^trť,,,
[citováno pod|e rukopisuJ.

Patňí sem i p|ynutí času, patrné ze vzkazu |vanovi Blatnému [Z té
konespondence mezi dvěma básníky, mezi dvěma básněmi]: ,,Kdybyste
tudy šel,/marně budete hledat,/ten hŤbitov v Komáravě,/na němž byt
kdysi pohŤben,/Váš Bulhar jménem Pasternak'' [citováno z nukopisu].
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A patňÍ sem také naděje _ stojící na této fyzické pomí1ivosti, stojÍcÍ
nad ní: ,,Nedaleko odtud,,/kvetou ještě hroby',(citováno pod|e rukopisu].

Za |vanem B|atnfm se Baňina vypravuje aŽ do Ang|ie, aby nad jeho
tehdejšÍm obyd|ím čet| ,,pŤesmutny nápis:/Hope house _ Dťtm naděje''
[citováno z rukopisu]. TotiŽ nápis - |itotes, nápis - nechtěnou ironii Ude
pňece o d m pro duševně choré] '

Jako by se - v BaĎinouich ,,cestovnÍch', básnÍch - SVět uzavÍra| p|nos.
ti proŽitku, a tak jen krávy na ostrově Wightu ,,jsou tiché, neboť víc
znajÍ,/pŤefuykujÍce svět,,/ktery my marně zkoumáme'' [citováno z ruko-
pisu]. Jako by mozek by|' jako by vzpomínky by|y cestovateli spíše na
obtíŽ'' ,,'..trávu tu spásám,/česk,m koněm hrŮzy,' [citováno z rukopisuJ'
Cestovateli, ktery ,,dráty . vzpomínek'' [citováno z r"ukopisuJ pňenášÍ na
p|átno kraj nově poznávanlch ty d věrně známé', ty, v nichŽ se jeho

soukromy osud odehráva| 1ako synekdocha osudu nár.odní society.
Faktognafická pňesnost Se tu - poněkud paradoxně - stává zák|adem

symbo|né potence básnick.fch obrazr] [tako v básni obuv značky Barrow
and company). Faktografická pňesnost zároveĎ se schopnostÍ Vyjmout
z ce|ku takové detai|y, které v sobě obsahují symptomatické a jsou

zároveř _ konotovanymi vyznamy - schopny obsáhnout někdejší domá-
cí zkušenost vypovídajícího subjektu. To najmě pňi vy|íčení kra1iny ame-
rické. za níŽ se básnÍk pos|éze vypravi| z Anglie'

Aby všude S ním ruku V ruce kráče|a rodná sestr.a básníkŮ (lzkost,

a poznávaná knajina tak nab5íva|a vyznamŮ existenciá|nÍch. Aby na
jedné straně slce bo|estně zjišéova| svoje ne-ztotoŽnění s pojednáva-
n1Ím pňedmětem Í,,tak pŤÍliš patňíš/na druhou stranu,'- citováno z nuko-
pisuJ, aby však _ stejně bo|estně - viděl i spo1ité [,,Hroby jsou všude pŤi-
praveny,/a čerstvě otevŤené', - citováno z rukopisu].

Abychom poněkud od|ehči| i  vyznění naší studie,  pňipnavi| i  jsme na
samy její závěr probínku Baňinovou poezií erotickou. JenomŽe... UŽ ve
dňevnÍ B. |yrice, rymované a psané s pozonností věnovanou rytmické-
mu [eufonickému] uč|enění básně (''Vylétly kačeny a letí lehkou nocÍ,'_
citováno pod|e r^ukopisu], najdeme pňevahu skepse a dezi|uze nad
šéastnlmi konci _ v duchu poezie ortenovy, se zdŮnazněním konotací
erotickych: ,,nesmím se bát, nenÍ to nic, jen odcházenÍ,/urputná samo-
ta, z které se tady vzpínám,'[citováno pod|e rukopisu]. Zazně|o-|i opět
jméno ortenovo, mě|o by nyní - V souvis|osti s ním _ Zaznít také
Ha|asovo: ,,Plachty bílého bezu,/visí jak Ďadra,/star|ch Žen.' [citováno
z nukopisuJ.

,,Dívky se Wratily,/se svym tajemstvím', [citováno z rukopisu]; a věci
nablvají vlastností a podob těch, kteňí s nimi obcova|i: dochází k posu-
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krétnímu poznání: ,,Tiše, leč neÚnavně/mě nyní vyhtedává BŮh'.,
A ráno, když vzhlédnu/ze svého okna smrti,/tuším, jak na mne
čeká,/ve větvích bděl,lch stromŮ,, [citováno z nukopisu].

Řazení do námi vymezenlch oddí|Ů skr. vá ved|e faktu, že poněkud
''uknajuje.. ze smys|u básně, interpretuje ji určitlm zpŮsobem a zdŮ-
razĎuje vŽdy jeden z rozměnŮ, také da|ší nebezpečí: neumoŽĎuje p|ně
postihnout básníkťrv vwoj a proměny jeho poetiky. NutÍ zňít synchron-
ně to, co vznika|o po určitou dobu a postupně navazova|o na roz|ičné
vnitňní a vně1ší podněty. (V této souvislosti nutno zmínit také ojedině|
B. pokus o tvonbu pro děti, báseĎ Á to slunÍčka: ta má Vyznam spíše
dokumentárnÍ neŽ 1ako dok|ad autorovych kva|it.J

BudiŽ zde na omIuvu ňečeno, Že datace Baňinorn/ch básní je známa
u mizivého procenta z nich. A Že postihnout tento v/voj, jdoucÍ od rané
lyriky pová|ečné [b|ízké poetice pnvních dvou knih |vana B|atného] aŽ po
pozdnÍ poezii z p |i |et osmdesátlch je velmi nesnadné, neboé ne vŽdy
se v nÍ zachytite|né vnější v|ivy musejí kr1it s umě|eckfmi směr.y tehdy
panujícími.

Mnozí z básnÍkrjr b|Ízklch v té či oné době našemu autorovi zde jiŽ by|i
zmÍněni. S|ušÍ se jmenovat ještě a|espoĎ Jana Zahradníčka , jehoŽ Zíz-
nivému létu a Pozdravení slunci je b|ízkou napňík|ad báse Žně: prosta
ovšem ZahradníČkovy rytmické pňesnosti a vyna|ézavosti intonační.

Ěada básnicklch osud by|a ostatně Baňinovou poez|Í tematizována,
aby tak tvoňi|a da|šÍ z jejích možnlch oddí|rj: v něm figurují genenační
druhové JiĎÍ onten [jehoŽ verše 1sou pňedčítány ,,černé kočičce.. - cito-
váno z nukopisu] nebo něko|ikráte 1iŽ zmiřovan! |van B|atn57. - Má|okoo
ví, jak mnoho se Baňina - spo|ečně se Z. Botrek|em _ podí|eI na jeno
znovuobjevení [a to nejen pno českou |iteratur.u]' Toh|e však je kapito-
|a, ktenou by mě| dopsat někdo do tohoto prob|ému zasvěcen!, moŽná
právě Zdeněk Rotrek|. Kter1i se ostatně - ještě se spo|ečnfm pňíte|em
Klementem Bochoňákem - v Baňinově poezii objevuje také'

Do tematického záběru Baňinovy poezie patňí samozňejmě také
něko| ikráte j iŽ zmiĎované |vančice.  |vančice nejen Andě|y Muzikáňové
a V|adimíra Kratochví|a: ,,Ll Ťeky nad Bénou,,/v níŽ kdysi dávno,/teŽet
k nepoznánÍ/kamarád Mojmír Ka|áb/s roŽrhan|m hrudníkem,/z něhoŽ
strašně trčelo/červené čerstvé maso,/a kosti žeber,/jak zuÍŤecí čtvrť',
Ic i továno podle rukopisuJ.

Patňí sem i p|ynutí času, patrné ze vzkazu |vanovi B|atnému [z té
korespondence mezi dvěma básníky' mezi dvěma básněmi]: ,,Kdybyste
tudy šel,,/marně budete hledat,/ten hŤbitov v Komárově,,/na němŽ byt
kdysi pohfben,/Váš Bulhar jménem Pasternak,,[citováno z rukopisu].
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A patňí sem také naděje - stojÍcí na této fyzické pomíJivosti, Stojící
nad ní: ,,Nedaleko odtud,,/kvetou ještě hroby,,[citováno pod|e r.ukopisuJ.

Za |vanem B|atnfm se Baňina vypravuje aŽ do Ang|ie, aby nad jeho
tehdejším obydlím čet| ,,pŤesmutn,| nápis:.lHope house _ DŮm naděje,'
[citováno z r.ukopisu]. TotiŽ nápis * |itotes, nápis * nechtěnou ironii [jde
pňece o d m pro duševně choné].

Jako by se - v Bačinouj'ch ,,cestovnÍch,. básních - svět uzavína| p|nos-
ti prožitku, a tak jen krávy na ostrově Wightu ,,jsou tiché, neboť vÍc
znajÍ'/pŤeŽrykujíce svět,,/ktery my marně zkoumáme', [citováno z ruko-
pisu]. Jako by mozek by|, jako by vzpomínky byly cestovate|i spÍše na
obtíŽ: ,,'.'trávu tu spásám/česk|m koněm hrŮzy,, [citováno z rukopisuJ'
Cestovateli, l<ter ,,dráty . vzpomÍnek'' [citováno z r^ukopisuJ pňenáší na
p|átno kraj nově poznávanlch ty dŮvěr.ně známé; ty, v nichŽ se jeho
souknomy osud odehráva| 1ako synekdocha osudu národní society.

Faktognafická pňesnost Se tu _ poněkud panadoxně _ stává základem
symbo|né potence básnicklch obnazr] [iako v básni obuv značky Barrow
and company). Faktografická pňesnost zároveĎ se schopností vy1mout
z ce|ku takové detai|y, které v sobě obsahu1í symptomatické a jsou
zánoveř - konotovanlmi vyznamy - schopny obsáhnout někdejší domá-
cí zkušenost vypovída|ícího subjektu' To najmě pňi vy|Íčení kr.ajiny ame-
rické, za níŽ se básník posléze vypnaví| z Ang|ie.

Aby všude s ním nuku V nuce kráče|a rodná sestra básníkŮ Úzkost:
a poznávaná krajina tak nab va|a vyznam existenciá|ních. Aby na
jedné str.aně sice bo|estně zjišťova| Svoie ne-ztotoŽnění s pojednáva-
nlm pňedmětem [,,tak pŤíliš patŤíš,lna druhou stranu,,_ citováno z ruko-
pisuJ, aby však - ste1ně bo|estně - vidě| i spojité (,,Hroby jsou všude pči-
praveny,/a čerstyě otevŤené', - citováno z rukopisu].

Abychom poněkud od|ehči|i vyznění naší studie, pňipravi|i jsme na
sam.!' její závěn probírku Baňinovou poezií erotickou. JenomŽe... UŽ ve
dňevnÍ B. |yrice, rlmované a psané s pozorností věnovanou ry[mické-
mu [eufonickémuJ uč|enění básně [,,Vylétly kačeny a letÍ lehkou nocť,_
citováno pod|e rukopisu], najdeme pňevahu skepse a deziIuze nad
štastnÝmi konci - v duchu poezie ortenovy, se zdŮrazněnÍm konotací
erotickych: ,,nesmÍm se bát, neníto nic, jen odcházení,/urput,ná samo-
ta, z které se tady vzpínám'' [citováno pod|e rukopisu]. Zazně|o-|i opět
|méno or"tenovo, mě|o by nyní - v souvis|osti s ním _ zaznít také
Ha|asovo: ,,Plachty bÍlého bezu,/visí jak Ďadra,lstar|ch Žen,. [citováno
z rukopisu l .

,,Dívky se vytratily/se stnj,m tajemstvím,'|Citováno z rukopisu]; a věci
nab vají v|astností a podob těch, kteňí s nimi obcovali: dochází k posu-
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nu optiky, kter! vede ke koncentnaci uj'znamu a zároveĎ r^ozknybí urči-
bych specifik našeho zp sobu vnímánÍ: ,,rozcuchané,' je ,,oko.,[citováno
z rukopisu] - V|astnost vnímaného pňedmětu [obtektuJ se pňenáší na
pňedmět vnímající [subjekt].

CoŽ je mimochodem |edna z v|astností nezva|ovského surnea|ismu
z časŮ Absolutního hrobaŤe, toho surnea|ismu, kter! si |ibu1e také
v hádankách za|oŽen1Ích na (metonymickém] pĎeexponování v|astností
pojmenovávaného:,,Rozsedliny Útrob,lčtvrt,ily maso/na Ťeznick,! zpťl-
sob./KyLy světélkovaly,/jak v rentgenové síni.,lStěny bŤicha se tŤásly/jak
rozpárany kjt1./Chystala se jiná vysvětlenÍ,/všech nabízenlch obra-
zŮ : /Nah á dívka prosvitla,lv nast,raŽené pasti,, fcitováno z rukopisu].

Také v tomto oddí|u spájí se pňÍtomné s minu|fm, naděje s rezigna-
cí, osobní s dějinnlm, čas č|ověka s časem pňírody [v našem pňípadě
denním i nočním současně]: ,,Náhle se pŤipozdilo' Je zima,/,lzima jÍŽ na
všechno, co ukryváme,'[citováno z rukopisu]. Pňírodní s |idskfm se
navzájem osvět|ujÍ a zrcad|í v mnohosti rnjznamornich osci|ací - a ne|ze
ňíci, která z rovin v dané chvíli nato|ik dominu.je, aby potlačova|a p|at-
nost té druhé [Pšenice pŤede Žněmi)'

Nedočkáme se tedy Ú|evného spočinutí - básníkova erotika zr]rstává
napjata mezi kňehkou touhu po sp|ynutí a pňí|iš pňítomné maso. A bás-
ník sám? - bWá více věrojatn! ve skepsi neŽ ve svém pňitakánÍ -
nadmíru popisném, notně rozv|ek|ém a věru má|o básnickém
[obklopila mě st4ima očima)'

,,Stále postaval,,/jenom jÍt, nechcípnout-,,Icitováno z r.ukopisu] - nako-
nec a|e i to nekašírované vy1ádňení i ten vu|garismus mají v poezii své
místo, jsou.|i totiŽ pňesnější a prisobivější zdobn./ch obraz '

Za rámec celého souboru Baňinorn/ch básní by moh|y pos|oužit texty
tematizující autor v pobyt v nemocnici. Básník, konfnontovany se smrtí
druh.!'ch i se smrte|ností v|astní nepr^opadá beznaději. Ani ve chví|i, kdy
se uŽ sám cí1|í b|ízko těm, kteňÍ odcháze1í ,,vŽdy bez loučenÍ,/spěšně
a velmi tišÍ,ldo jiné intenzivnÍ péče,, [citováno podle rukopisu].

A my si náh|e uvědomu.|eme, jak./ch nolnlch [i kdyŽ v|astně velmi sta.
rfch; jenomŽe dnes aŽ pňí|iš často zapomínanlch] vyznamťr nabfva1í
básníkova slova; abychom jimi zpětně dešifrova|i ce|ou jeho tvorbu
a její směňování.

A tedy věňíme, Že nezemňe| zce|a ten, kter! nás do |iné intenzivní
péče pňedeše|, Že neumňe|a ani jeho poezie. Která by si j istě zas|ouŽi-
|a pozornosti čtenáň , svého zpňístupnění jim, svého vydání.

z ] a l a š e d B s a l a

Zdeněk KoŽmín

DOMINANTY HOLANOVY
LYRIKY 60. LET

est|iŽe chceme vyznačit prťr|om Ho|anovy tvor.by do druhé pti|ky
našeho století, brzy z1istíme, Že s tradičním popisem proměn tu
Sotva vystačíme. Čtu-|i si dnes své Tecenze 1ednot|ivych

Holanouich kníŽek. uvědomu.|i si, jak jsem tu nestači| zachytit to obrov-
ské sémantické, jazykové, fi|osofické bohatství toho, co pňináše|y sbír-
ky Na postupu, Bolest, Na sotnách, Asklépiovi kohouta a dvě části sou-
boru Propast propasti' Ho|an 1ako by zača| číst pr.avdu č|ověka a prav-
du dějin vědomě od začátku, od pr.vního písmenka. Je na něm moŽno
pňímo studovat onen obrovit! pohyb od vá|ečného vědomí a revo|UčnÉ
ho vědomí - zkratkovitě ňečeno . aŽ po vědomí jakéhosi náh|ého pro-
zňení do totá|ní demyLizace veškerého cítění a básnění, a|e do demyti-
zace, která neodbytně a po svém zaznamenává zápas o druhou po|o-
vinu tohoto věku jako zápas napr"osto o všecko. By|o by moŽno ňíci, Že
60. |éta uvo|ni|a Ho|anovy sí|y pr"o odvahu destrukce ce|é své dosa-
vadní poezie a její specifické rekonstrukce.

M|uvit o dominantách této dosud jen povnchově zah|édnuté funda-
mentální pňestavby Holanovy |yriky, která ovšem do sebe zahrnu|a uŽ
i básníkovy epické proměny' znamená h|edat i sám no47 smys| tňeba jen

toho, co jsem si kdysi pojmenovaI jako anonymizaci postavení č|ověka
ve světě. ono pojmenování anonymizace totiŽ postihu1e jen zv|áštní
deperzona|izaci, a|e ve skutečnosti onen typ od|idštění jde u Ho|ana aŽ
ke stanovení 1 i n é h o obrysu samotné pozice I i d s k é h o zv|á-
dáníce lé  sku tečnos t i ,  ňekněme samotné pods ta t y  č  |ově  c  ko  s t i
m tu a dějin. Ho|anova |yrika vychází z neÚprosného odkrlvánítr"adičních
civil izačních kategoriÍ' Právě tuto radiká|ní proměnu nejostňeji signalizu-

1e propojováníprah|ubin | idského světa jako spojení p ro p a st i  S
p r o p a s t í. PromÍEnutí této nové |idské situace do kontextu obraz-
nosr'i ŽalmŮ svědčÍ o tom, Že Ho|an h|edá pno ,,topogr.afi i., své deskrip-
ce monumentá|ní scenérii. Tato monumentá|nost je stá|e jakoby

z rubu všívána do všech anonymizací' Stá|e je víc vidět do chatrnlch
švŮ |idského spojení a spojování, a|e právě s í | a této chatnnosti stojÍ
v popňedí nové Ho|anovy |yrické pozice jako zv|áštní n á ň e k nad č|o-
v ě k e m  s  j e h o  n e z n i č i t e | n o u  v z p Í  í č  e  n  o  s t  í  s  m  y  S  I u  u p r o -
stňed vše| ikého času, času ma|ého ive|kého, tv nčÍho iboňivého, knás-




