
/ JE SAMA PROTI SoBĚ V JINEM MUŽI. MilostnÝ vesmír srozumění se za-
čínározpadat, jde sám proti sobě.

Mi lenc iIII
ocitujme si celé osmiverší:
,,UŽ pod|e jejich chťrze vidíš,
že se pohněvali. AniŽ
se od sebe vzdalují, jsou stále
jin1im místem, kde láska
je tak osamě|á, že to nevydrží'
Anol Neboť dĚív než smr1í
mťrže b;/t bytí zničeno
jenom láskou'' '..
Cel1f triptych je koncipován jako sevŤené drama tozuz|ené paradoxní ab.

surdní pointou. Dalo by se Ťíci, Že všecky tŤi cykly Milencri generují svoje vel-
ké téma ve tŤech žánrovych po|ohách:

triptych ze sbírky Asklepiovi kohouta je malé absurdní drama,
sedmidí|n]li cyklus ze sbírky PŤedposlední je velk existenciální miniromán,
šestidílny cyklus se sbírky Sbohem? je existenciálně exponovaná miniatura

s velkou existenciální pointou polarity nenávisti a dětství.

Nad poezií,,pětatÍicátníkrj..

PETR  LYCKA

Prostor, jenž se otevíra| generaci básník debutujících na sklonku šedesátych
a počátkem sedmdesátych let, začínal b t záhy poznamenáván ,,normalizačními..
opatŤeními drisledně zasahujícími všechny roviny literárního života. Ti autoÍi,
kteňí se vzhledem k času svého nástupu nedostali v době kulturního a politické-
ho uvolnění šedesátych let v rovině politické ani tvrirčí do konÍliktu se socialis-
tickym režimem, tÍebaŽe zpočátku v oficiální sÍéĚe literatury byli spíše jen trpě-
ni, se postupem doby stávali zvolna těmi, kdo sv m dílem pomohou pŤeklenout
onen ,,krizovj,,, vlvoj české literatury pňedcházejícího deseti|etí a současně pŤi-
spějí k zdání zachování její fakticky pŤetržené v vojové kontinuity. Prťrvodním
jevem této situace, kter1i však nemusei byt pouze dťrsledkem plnění kulturně po.
litické objednávky, ale také pňirozen m v1isledkem hledání literárního projevu
adekvátního Životní realitě a pocitrim let sedmdesát1Ích, bylo odpoutávání od po.
etiky šedesát1ioh let' Té byla v oficiálních literárních kruzích vyčítána, s pňihléd-
nutím k politick])im ,,pok1eskrim.. jejích tvrircri, ztÍát'až|yého aktivního vztahu ke
skutečnosti, pĚílišná Zabstraktnělost či upadnutí do metaÍyziky vyrisťující v de-
Íbrmování ',piirozeného.. básnického jazyka. Společn11;mi rysy poezie nastupují-
cí básnické generace - posléze označované jako ,,pětatŤicátníci.. či generace
sedmdesát ch let - se tak v prťrběhu hledání autonomního vyrazu staly odklon
od artificiálnosti a exkluzivity, polemika s literárností, v kontrastu k níž stálo risi-
lí o zcivilnění zasahující s|oŽkujazykovou i tematickou. Součástí těchto snah by-
lo zkonkrétnění básnického prostoru, jenž měl b1ft po piedchozích snovych kra-
jinách vystavěn z míst rezonujících svou prozaičností Se čtenárskou empirií' K té
se poezie měla navracet také zachycením událostí verifikovanych jako autobio-
graÍická v pověď, formující básnické sbírky nezŤídka až do podoby jakéhosi ly-
rického deníku. Poezie ,,pětatňicátníkri.. se dílem emancipovala od společensko-
politickych skutečností, dílem je akceptova|a či od nich proziravé odhlíŽela
v soustÍedění na svět privátní a intimní. Místo disonantního tvárného experi-
mentu let šedesát1/ch navrátila se vyznamnou částí k nezvalovské melodické li-
nii a avantgardní tradici vribec' a lzeŤíci, Že tato tradice se v očích mnoh;/ch ,,pě-
tatŤicátník ..sta|a pokladnicí inspirace takÍka nevyčerpate|nou' Vedle ní však poe-
tika někter ch tvr]rcri generace sedmdesátlch let vykazuje stopy spŤízněnosti
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také se Skupinou 42. PŤih|ášení k těmto autorťrm bylo a|e nehalasné, ba tiché
a nikdy se nestalo součástí programov ch proh|ášení. Jistou v1ijinrku Z této ,,uta-
jované..návaznosti pŤedstavují některé Sysovy sbírky,jež se poji ly s kresbamijc-

.jích vytvarníkŮ, pŤedevším pak Františka Grosse a Kamila Lhotáka (v této sou-
vislosti bych pňipomenu| zv|áště jeho sbírku Nadechni se a leť, |917 ' č| pozděj-
ší Atomovy pléd, |986)' Z tematického hlcdiska se v ohnisku básně ocitly běŽné
životní situace, partnerské či rodinnc vz'tahy, milostné proŽitky a trápení.

K textrim' které stály na počátku tohoto směŤování, náleŽi sbírky Karla Slse
a JiŤího Žatua,iejichŽ dílo znamena|o vyrazny pŤíspěvek k ustalování civilněj-
ší poetiky scdlndesátych let. PŤíznačné je pro ně oproštění a zcivilnění jazyka,
ťrstup tzv. poetick]/ch prvk , proti nimŽ stavějí tematickou a vyrazor,ou všcd-
nost, a větší či nlenší nríra autobiograíické stylizace. Patrny je také určity ktln-
Íklrrtační ťá'Z LcXt.ť| vzhledem k poetické linii |et šedesát ch, rcprczentované zc-
jrnéna Grušou' Kabešem a Šrutem. ZpŮsob vymezování v či ní nabíral u obou
autorrj relativně odlišnych forem.Za společn1i pak |ze povaŽovat akcent na te-
matiku milostnou, pňevládající městsk topos, a|e také prvky hry a humoru blíz-
ké intencírn poetismu. V dalších Ťádcích svého pŤíspěvku si však dovolím tcnto
v znamny zakladatelsky tandem opustit a věnovat se více autorrim, kteŤí na
zpevřující se platformě nové poetiky' jak ji konstituovala pŤe<lcvším díla Sysc
aŽáčka' začali stavět v prvych letech,'norma]'izace,,, tŤebažc jejich básnická vy-
clrodiska odkazovala prlrvodně k jin;Ím zdrojrim a jcjich autorsky rukopis se tím-
to aktem lcckdy radikálně proměnil. Vliv , 'normalizace..se v tzv. vyvojové lo-
gice jejich tvorby projcvuje zv1áště zÍetelně. Dozvuky poetiky šedesátych let
lnizely z jejich díla spolu s relativní svobodou kulturně-politického prostÍedí'
v němž vznikalo. Těmito autory jsou Josef Peterka, Petr Skarlant, Michal Čer-
ník a Petr Cincibuch. Prvy' nad k m se pozastavíme, bude Petr Skarlant.

oproti prvotinéVyíp7,i,o,i osel (|969) vsazené do pŤevážně rustikálního rám-

ce a nesené v polozc blízkÓ poezii Miloslava Topinky, sbírce vrstevnaté a nelibo-

zvučné, zjit iené, leč tenlné obraznosti, kde proŽívání světaje poněkud symbolic-

ko-dekadentním zp sobcm rytmováno smrtí a zanikáním spojen1imi s náznaky

InctaÍyzického vanutí' doznala Skar|antova tvorba vyrazné proměny poémou Pa-

Ťíž, PaŤíž! (|913), Jako projcv básnické a občanské odpovědnosti se dočka|a uve-

clcní v pražské Viole a v interpretaci pňedního recitátora Eduarda Cupáka též, vy-

rlírní na supraplronské LP desce umělcckého pŤedncsu. Thto sk|adba navazující na

avantgarc|ní pásmo znamená návrat od experimcntu a gramatickych deÍilrmací

zpět k harmonicky plynoucímu jazyku a jistotám tradice. Skutcčnost návratu se

stala také osnovnym prvkcm tematické struktury básně. Tr1i znivé dilema básníko-

va paŤíŽského pobytu roku devětašedesátého - volba návratu či cmigrace - zde
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bylo s deíinitivní platností rozÍešeno rozpoznáním vlasti jako ,,velmoci srdce
a vnitňního Života,. a zpečetěno autorov m ujištěním, že ,,zestárne v Praze''.

V porovnání se Skarlantem byl kontrast starší poezie Joscfa Peterky k lyrice
Žáčkově a Sysově ještě markantnější. Peterkova p voclní básnická kon."p.c s"
také v1irazněji promítá <lo celé jcho tvorby, tÍebaže ta je ve znamení pozvolnÓho
pňibliŽování k ,,poeticc sedmdesátych let.. ' o<llišuje se však clo jisté n'' iry suou in-
telektualizovaností, vyrazovou náročností i iloznívajícími clisharmonick;7rni t(lny
ve zvukovém plánu básní. od ranych, skepsí proclchnut clr sbírck vykazujících
nepŤeh|édnute|nou lrl iaci s tvorbou Holana či Diviše (Lití olova, 1964; Žaltny,
l965)' v nichŽ vztah individua a světa vyznačují motivy m.azu, pÍes Krušnclu
(1910), kde sejiž počal oprošťovat básníkrjv vyraz amožnost opory tápajícíhoje-
dince se začina|ar)isovat v Iidové kultuňe a venkovské krajině cjětství, clospěl vy-
voj Peterkovy poezie až ke sbírkárn (Místo u ohně, |973; obrana pŤíchozích,
l978)' pŤcsjejichž dia|ekticky pojímané protiklacly arozpory Se nese lidsky pro.
teplen;i hlas poučencho pŤitakání: ,,Já bych tak toužil po ráji./ / Proč se všechny
hry pŤehrají./ //PÍehrají, pravda. Vždycky, všu<le, / a pŤece ráje neubude. //Yzpo.
mínáš ještě' kterak včera / broukal sis doma./ V koutku šera!.. '

Poczii autor , kteÍí se k nové poetice pÍihlásili v prŮběhu prvé poloviny scclm-
desátych |et,|ze charakterizovatjako pokus o hlcclání takňíkajíc,,věčn ch..jistot
,,v dramatickych hodinách a rocích rekonstrukcc nosn ch struktur socialistické
literatury...r Jistot ovšem takov ch,.|cjichŽ nadčasová platnost by nevyr stala na
základech spirituálních ani metaÍyzickych, ale samozŤejmě by zapaclala clo šká.
ly hodnot stávající společností respcktovanych. současně pŤitom však jaksi uni-
verzálnícl-r. Tomuto cíli slouŽila pŤevážně témata clomova, jenruž byvala pÍisuzo-
vána role točiště pŤed víceméně nepiátelskou cizinou |ežící nazápad, od státníoh
hranic, dálc témata rodinná a témata lásky či rnilostného vzl'ahu.

Ve Skar|antově tvorbě téma domova závažně promlouvá jiŽ ve skladbě Paňri
PaŤíž!. Frckventované je také v dalších jeho sbírkách. Básnicky deník z italské
svatební cesty, jímŽ.jc sbírka Kdo jde po dně bud,oucího jezera, rezonuJe no-
stalgickou otázkou: ,,Proč žádné nrísto se domovu nevyrovná...] Domov v této
poezii transccnduje do podoby térněň symbolickÓ a ideální, záchovné a obrozu-
;ící jistoty V nevyzpytatelném světč soudobé civil izace. Rodinny život, clomov
a láska ochrarují pňed nástrahami nevyzpytatelného okolního světa také v Pe-
terkově Místě u ohně, obrana piíchozích spojila téma clomova s ideou kolekti-
Vlty, v níž teprve má byt naplněn jeho smysl.
. J. Peterka: Místo u ohně. Čs' spisovateI. Praha |973, s. 38.
. J. Peterka: ,'Čtvrté skupenství č|ověk.., (dos|ov) it:Zn'chlenÍ ttp' Mladá Íionta. Praha l980.
. P skaflant: K t jtle 7t tlně butloucího jcz'cru' Me|antrich' Praha | 973, s. 48.
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také se Skupinou 42. P ihlášení k těmto autorŮm bylo ale ncl-ralasnÓ. ba tiché
a nikcly se nestalo součírstí programovych prohlášení. Jistou vyjirnku Z této ,,uta-
.jované.. návazntlsti pictlstavu.jí některé Sysovy sbírky,.jcž sc p<lji ly s krcsbarni.ju.-
.|ích vytvarníkri, picdcvším pak Františka Grosse a Karnila Lhotáka (v této s<lu-
vislosti bych pňipomcnul zvláštč jeho sbírku Nadechni se a let', |911 , či pozděj-
ši Atontovi pléd, |986)' Z tematického hlcdiska se v rihnisku hásně ocitly bčŽné
Životní situace, partnerskÓ či r<ldinné v7.Íahy, niIclstné prožitky a trápcní.

K text m, ktcré stály na počátku tohoto snlěŤování,ná|cŽi sbírky Karla Syse
a Jil 'ího Že*.a..iejichž dílo znaIncnalcl vyra,zny pŤíspčvck k ustalování civilnčj.
ší poetiky sedmdesát ch let. PiíznačnÓ je pro nč oproštění a zcivilnční jazyka,
tistup tzv. poetickych prvkŮ. proti niInŽ stavčjí tcmatickou a vyrazor'ou všcd-
ntlst' a větší či nlcnší Iníra autobiograllcké stylizace . Patrriy jc také určity ktln-
l iorrtační rá7 LcXtŮ vzhIcdcm k poetické linii lct šedesírt ch, rcprezeIrtovanc ze-
jrnéna Grušou. KabešcIlr a Štutetn. Zprisob vytnezovírní vŮči ní nabíral u obou
autorťr relativně odlišnych |orem. Za společny pak lzc povaŽ<lvat akcent na tc-
Inatiku ntilostnou' pŤcvlírdající Irrěstsk topos, alc také prvky lrry a humoru blíz-
ké intencírn poctisrnu. V dalších ňádcích svého pŤíspěvku si však dovolím tento
vyznamn zakladatelsky tanclcnr opustit a věnovat sc více autor nl, kteŤí na
zpevřující sc pIat|orrl lě novÓ poetiky' jak ji konstituovala pŤcdcvším díla Syse
aŽáčka, začali stavět v prv ch letech ,'norma|izace,., tiebaže jc.jich bírsnická vy-
chodiska odkazovala pŮvodně k.1in;/m zclroj nr a jejich autorsky rukopis se (íIn-

trl aktcItl leckdy radikálně proIněnil. Vliv .,norrnalizace.. se v tzv. vyvo.jové |o.
gice jcjiclr tvorby pro.jevuje zvl1rště zÍctelně. Dozvuky poetiky šcdcsátych let
tnizely z.jejich díla spolu s rclativní svobodou kulturně-politickéhtl prostňcdí,
v něrnŽ vznikalrl. Těmito autory jsou J<lscf Pcterka, Petr Skarlant, Michal ČcI.-
ník a Pctr Cincibuch. Prvy, nad k1im sc pozastavíme, bude Pctr Skarlant.

oproti prvcltirlěV\. .eztívanl,osel (|969) vsazenÓ do picvážně rustikálního ríurr-
ce a ncsené v polozc blízké poezii Miloslava Topinky, sbírce vrstevnaté a nelibo-
zvučné. zjitňcnÓ, lcč teInné obrirznosti, kdc proŽívárrí světa jc poněkucl symbolic-
ko-dekaclcntnínl zpris<lbcm rytnrováno smrtí a zanik/rnínr sp<l.jenynli s náznaky
Inetalyzického vanutí. cloznala Skarlantova tvorba vyrazné prorněny poÓmou Pa-
Ťíž,, PaŤíž! 'l913), Jako projev básnické a občanské odpovědnosti se dočkala uve-
clcní v priiŽskéViole a v intcrprclaci pŤcdního recitátora Eduarcla Cupírka téŤ'vy-
dírní nii supraph<lnské LP descc unrčleckého pÍcdnesu. Tato skladba navazující nir
avantgarclní piistrro znaInená návrat <ld experitnentu a gramatickych dcÍbrmací
zpět k harmonicky plynoucímu jazyku a jistotárn tradice. Skutcčnclst návratu se
stala také osnovnym prvkem tcmatické str.uktury básnč. Tr1iznivé cli lcnla básníko-
va paŤíŽského pobytu roku clcvětašeclcsátého - vo|ba návratu či ernigrtice - zde

1 5 0

bylo s deÍinitivní platností rozŤešeno rozpoznáním v|asti jako ,,vclmoci srclce
a vnitčního Života..a zpečetěno autorovym ujištěním, že ,,zestárne v Praze.'.

V porovnání se Skarlantenr byl kontrast starší poczic Joscl.a Pctcrky k lyrice
Žáčkově a Sysově ještě markantnější. Peterkova p v<xlní básnická koncepcc sc
také vyrazněji promítá <]o celé jeho tvorby, ticbaŽe ta.jc ve znamcní pozr,olnÓho
piibližování k,,poeticc sedmdcsát ch lcť.. odIišuje sc však clo jisté nlíI.y svou irr-
telektualizovan<lstí, vyrazovou nárrclčnrrstí i doznívajícírni disharrlonick mi ttiny
ve zvukovénr plánu básní. od ranyclr, skepsí prodchnutych sbírek vykazujících
nepŤeltlÓdnutelnou Íll iaci s tvorbou Holana či Divišc (Lití olova, |()64; Žaltttl,.
l965)' v nichŽ vz-tah individua a svčta vyznačují nlotivy mfllzu' pi.cs Krušttrtu
(l970)' kcle se již počal oproštbvat básníkriv vyraza InoŽnost <lpory tápirjícíh<l.|c.
dince sc začínala rysovat v l idové kultuŤe a venkovské krajině dětství, dospěl vy-
voj Petcrkovy poezie aŽ ke sbírkárn (Místo u olně, |973; obrana p .íchoz'ích,

l978)' p esjejichž dialckticky pojímané protiklady a rozpory se nese Iidsky pro-
tepleny lrlas poučeného pŤitakání: ',Já bych tak toužiI po ráji./ / Proč sc všcchny
hry pŤehr;qí? llPÍehrají, pravda. VŽdycky, všude' / a picce rá.jc neubudc. l/Y t'p<l-
mínáš jcště' kterak včera / broukal sis dorna.J V koutku šera!..]

Poezii autorŮ, kteŤí sc k nové poeticc pŤih|ásil i v prriběhu prvé poloviny seclrn-
desátych let, lze charaktcrizovat jako pokus o hledání takŤíkrrjíc,,věčn1ich...j istot
,,v dramatickych hodinách a rocích rckonstrukcc nosnych struktur socialistickÓ
literatury...r Jistclt ovšern takov ch, je.jichž nadčasová platnost by ncvyrťrstala na
základech spirituálních ani metafyzickych, a|e samclzčcjmě by zapacli i la do šká.
ly hodnot stáva.jící Společností respekt<lvanych. současnč piittlrn však jaksi uni-
verzálnícl-r. Tonruto cíli s|oužila pÍeváŽně tÓmata domrlva, jenluž byva|a pŤisuz<l-
vána rolc ritočištč pňed vícemcně nepiirtelskou cizinou leŽící na západ od stíitnícll
hranic, c|írle ténrata roclinná a tÓInata lírsky či milostnÓho vztalru.

Ve Skarlantově tvorbč ténta domova z'ávažnč prorrrlouvá již vc skladbě Prri lí
Paríž!, FÍekventované je takÓ v dalších jeho sbírkách. Básnicky dcník z italské
svatební cesty, jímŽ jc sbírka Kdo jde po dně bud,oucího .jer'cra, rczorruje no.
stalgickou otázkou: ,'Proč žádnÓ nlístrl se domor,u ncvyrovnír...] D<lnlov v této
poezii trarrscenclu.je do podoby térnčŤ symboIické a idcální, zírchovnÓ a obrrlzu-
jící jistrlty V ncvyZpytatelnénl světě soudobé civil izacc. Rodinny Život, donl<lv
a láska ochraIiují pŤcd nástralrarni ncvyzpytatelného okolního Světa také v Pe-
terkově Místě u ohně' obrana pŤíchozích spojila téma domova s idcou kolckti-
vtty, v níž teprve má byt naplněn jeho smysl'
'  J' Petcrka: Mísru u ohně. Čs' spisovatcl. l,raha l973, s.38'
. J' Petcrka: ..Čtvrté skupenství č]ověk... (doslov) itt ' Zn'dt|cnÍ tt7l. Mlarll i l lonta. Prirha | 980
. P skarli ln(: Klo jlc po tlně lutloucílto jt:cru' McIantrich' Praha l973, s. .{8'
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Lásku a rnilostny vztah sv1im ristŤedním tématem učinil však pŤedevším Petr
Skarlant. TvoŤí jádro podstatné části básnick1/ch {povědí sbírek Ústa spojená 1lrtl
štěstí (1971), Mintotittlvtiové kŤižovatky, (l980)' Prťtvodkyně cizincti (1984)' Ne-
píetrlitti tělru (|986) či Vrat, ni ftu 0989), otevŤeně navazujících na nezvalovskou
poetiku. V městsk1/ch a často piímo praŽsk1/ch kulisách rozehrává nekončící dra.
mata lásky zprostŤedkované bez zÍete|nější distance, zato však s emocionálním
zaujetírn zesilujícím jejich částečně autobiografické vyznénÍ. Piedmětem není pou-
há Íysis, jak je tomu pňeváŽně u Syse, ale ce| vesmír psychick1ich hnutí, kter
teprve n.i tonrto fundamentu vyrustá. V poctistickérrr názvuku vcršri se principem,
kter;jej organizuje' zdábyÍ r1pěnlivě toužcná něha, a pŤedevším slast. Láska ana-
logicky k domovu stává sc vc svÓ ideální podobě opěrnym bo<lern existence, po-
lidšťující silou pŤenášející člověka pÍes nebezpečí zmarnění a absurditu pouhého
pÍeŽívání. Apel k vyuŽití up|fvajícího rnládí a všech darrj živo1a se zvláště v po.
zdějších verších sváŤí s hlasem rinavy a skcpse. Zpochybnění slasti nezasahuje'jak
je tonru u S;isc - s nímž Skarlanta spojuje tragicky pocit plynoucí z faktu stárnutí
-jen moŽnost jejího dosažení, ale samu podstatu životního naplnění skrze ni.

Raná poezie Michata Čcrníka, zvláště prvotina Náhrcldní krajina (I971), pro.
zradi zasc okouzlení tvorbou Jana Skácela. Pozdější, idylicky pojaté krajinomal-
by jsou jiŽ v1irazněji protkávány pro poetiku sedrndesátych lct typickfmi autobici-
gralickyrlri záŽitky. jež. u Čcrníka sestávají pi.cváŽně ze vzpornínek na dětství a ro-
diče. Záchovn1y bod jistoty je zde na|ézán v rurálním pŤimknutí k rodné venkov.
ské kra.jině a jejírnu pradávnému Ťádu, v uvědomění rodovych koŤenťr a pout (sk-
lize srdce, |914; Kdybychom nechodili po cestdch, 1976).v osmdesát oh letech
se tato poezic dále proměiiuje azískává stále více rozměr společcnské angaŽova-
nosti aspirující tu a tanr ve svém reflcxivnírn risi|í až najakysi vyklad Íllozolle dě.
jin, ncseny vysoce civilní dikcí, pieci všakještě strukturovan do veršťr.

Konečně Cincibuclrova prvoLina Panenství (|969) pŤipomene _ jako tolik jin1/ch

debutťr šedcsát1/ch let - poctiku Vladimíra Holana, kterÓ se autor poněkud vzdírlil
svou druhou vydanou knilrou, básnicklm protiválečn m rnanil.estern, jímŽ.jc poÓ-
ma PŤístlhtím (|914). Ke zccla jin;/m v1/chodisk m pak odkazuje sbirka Veteran
rallye (|916)' spjatá sv m zájmem o mizející svět staré, ale privabné techniky s ob.
razy Kamila Lhotáka i S1isovou jiŽ zmíněnou sbírkou Nadechni se a Leť, Na hra-

bětovsky oivilisnrus sv;Ím nciluzivním pohledem na Život nrěstské perifcrie a spo-
lečenskc dění vribec navazujc Cincibuchťrv soubor tií básnickych skladeb Dláždě.
ncí zahratlu (|919), ktcry by| ještě v rocc |9.7.7 nakladatelstvím Českos|ovensky
spisovatel, jehož odpovčdnÓnru redaktorovi byla udě|cna z'a pÍijetí rukopisu stra.
nická d tka, Vrácen aut()r()vi a rrrohl vyjit až o dva roky později. Svym odmítnutím
lhostejnosti a prospěcháňství, koncentrovanérrr v závěrečnénr dvouverší ,,Kdo se
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zamíclrá mezi brarnbory, / toho sežcrou prasata..a, současně pŤedznamerrítvá někte-
ré sbírky vycházející na sklonku sedrndesát ch a v prriběhu osmdcsát ch let.

V druhé po|tlvině sedmdesát ch let se k poctice ,,pětatŤicátníkŮ.. pŤihlásil i
svyrni debuty nrladší autoŤi, v jc.i ichž díle touhu po jistotách, ve ktcr ch by by.
|o |ze v komp|ikovanÓ době po pŤestálé ,,krtzi,,spočinout, strídá _ tak jak pole-
VuJe tuhost norrnalizačního reŽimu - gesto revolty a provokacc; triny společen-
ské kritičnosti počínají pŤevládat nad tíhnutírn k harInonizaci. PŤirozen m in-
spiračním zdrojem někter m z těchto básníkrj (Holoubek, Šímon; byla beatnic-
ká pclezie' k níž odkazovaty pňíbuzné postoje, cxprcsivní vyrazové prostŤedky,
ale i typ obraznosti ' Tyto rysy pak tvoŤily speciíicky ama|gám spolu s prvky
pieclstavuj ícím i součást,,kánonu.. s sovsko-Žirčkovské generace.

Y Zctkázttnént ovtlci (|919) a Stradivdrkrich ntl dtilttici (l980) Jaroslava Ho-
loubka pŤevládá ostentativní stylizace v bohérna dráŽdícího i povzneseného nad
šedivou a omezcnou měšťáckou vrstvu. Vnějškovym pŤihlášením k inspiraci
beat generation je báseř Poctct Jctcku Ketouacovi s pňíznačn nr, avšak v danych
podmínkách poněkud paradoxně vyznívajícím tnotivcm cesty aktualizovaně si-
tuované napŤíč Evropou, od Itálie aŽ po tehdejší Leningrad. SpŤíznčnost s bás-
němi S;/sov;/mi nastiřuje Holoubkova erotická otevŤenost, ale i vysoká Íiek-
verrcc civil izačně-tcchnick ch motivri, jeŽ jsou zároveťl komponcnty popisu ob-
lastí jim vzdálenych a často také abstraktnich' Čelní ncíraz (|985)' sbírka do jis-
té míry bilanční, v níŽ autor pŤekvapil ko.lcepcí ,,odpovědného ronlantika..sou-
časnosti, se kajícnč noňí do l-ristoric básníkov1ich privátních vztahr], pŤcdevším
však hromadí crnÍatické v1/čitky adresovanÓ pŤetechnizovanému světu i kon-
junkturální, pohodlně pňeŽívající spolcčnosti, pŤed nimiŽ ritočiště poskytuje pŤe-
devším milostn vztah, věčně riskantní, avšak o to vášnivěji prožívany.

Josef Širnon se oddal poezii poté, co jiŽ měl za sebou zkušenost s tvorbou
rockové hudby i textrj. Vedle někter1i ch rys beatnické poezie shrnuje jeho dílo
kvality obsaŽené alespoii in potentia právě v rockové kultuŤe: dravost, nespou-
tanost a nckompromisnost, ale takri určitou nabubňelost a sebestŤednost. Sbírky
Snícluttě v automaÍu (1976), Asfaltoví ltolubi (|978), Česky clen (|979) jsou
komponovány jako stŤetání kontradiktorickych prqevrj ,,normalizclvanych.. je-
dinc bez identity, jejichŽ svět jc vášnivě odmítán, ale s intelektuální distancí ta-
kÓ ironizován, a vččnč nepÍizprisobivého, rozporuplného ,,outsidera.., spŤízně-
ného s mytick1im Ikarem, symbolizujícím v autorovych návratnych kosmick1ich
vizích moŽnost svobody a l idskéhcl sebepŤesahování' S méně okázalymi gesty
se oz vá touha po autentickém bytí ve Vyvolávači (1988)' ktery je zároveř ne-
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Lásku a rnilostny vztah sv1im ristŤedním tématem učinil však pŤedevším Petr
Skarlant. TvoŤí jádro podstatné části básnick1/ch {povědí sbírek Ústa spojená 1lrtl
štěstí (1971), Mintotittlvtiové kŤižovatky, (l980)' Prťtvodkyně cizincti (1984)' Ne-
píetrlitti tělru (|986) či Vrat, ni ftu 0989), otevŤeně navazujících na nezvalovskou
poetiku. V městsk1/ch a často piímo praŽsk1/ch kulisách rozehrává nekončící dra.
mata lásky zprostŤedkované bez zÍete|nější distance, zato však s emocionálním
zaujetírn zesilujícím jejich částečně autobiografické vyznénÍ. Piedmětem není pou-
há Íysis, jak je tomu pňeváŽně u Syse, ale ce| vesmír psychick1ich hnutí, kter
teprve n.i tonrto fundamentu vyrustá. V poctistickérrr názvuku vcršri se principem,
kter;jej organizuje' zdábyÍ r1pěnlivě toužcná něha, a pŤedevším slast. Láska ana-
logicky k domovu stává sc vc svÓ ideální podobě opěrnym bo<lern existence, po-
lidšťující silou pŤenášející člověka pÍes nebezpečí zmarnění a absurditu pouhého
pÍeŽívání. Apel k vyuŽití up|fvajícího rnládí a všech darrj živo1a se zvláště v po.
zdějších verších sváŤí s hlasem rinavy a skcpse. Zpochybnění slasti nezasahuje'jak
je tonru u S;isc - s nímž Skarlanta spojuje tragicky pocit plynoucí z faktu stárnutí
-jen moŽnost jejího dosažení, ale samu podstatu životního naplnění skrze ni.

Raná poezie Michata Čcrníka, zvláště prvotina Náhrcldní krajina (I971), pro.
zradi zasc okouzlení tvorbou Jana Skácela. Pozdější, idylicky pojaté krajinomal-
by jsou jiŽ v1irazněji protkávány pro poetiku sedrndesátych lct typickfmi autobici-
gralickyrlri záŽitky. jež. u Čcrníka sestávají pi.cváŽně ze vzpornínek na dětství a ro-
diče. Záchovn1y bod jistoty je zde na|ézán v rurálním pŤimknutí k rodné venkov.
ské kra.jině a jejírnu pradávnému Ťádu, v uvědomění rodovych koŤenťr a pout (sk-
lize srdce, |914; Kdybychom nechodili po cestdch, 1976).v osmdesát oh letech
se tato poezic dále proměiiuje azískává stále více rozměr společcnské angaŽova-
nosti aspirující tu a tanr ve svém reflcxivnírn risi|í až najakysi vyklad Íllozolle dě.
jin, ncseny vysoce civilní dikcí, pieci všakještě strukturovan do veršťr.

Konečně Cincibuclrova prvoLina Panenství (|969) pŤipomene _ jako tolik jin1/ch

debutťr šedcsát1/ch let - poctiku Vladimíra Holana, kterÓ se autor poněkud vzdírlil
svou druhou vydanou knilrou, básnicklm protiválečn m rnanil.estern, jímŽ.jc poÓ-
ma PŤístlhtím (|914). Ke zccla jin;/m v1/chodisk m pak odkazuje sbirka Veteran
rallye (|916)' spjatá sv m zájmem o mizející svět staré, ale privabné techniky s ob.
razy Kamila Lhotáka i S1isovou jiŽ zmíněnou sbírkou Nadechni se a Leť, Na hra-

bětovsky oivilisnrus sv;Ím nciluzivním pohledem na Život nrěstské perifcrie a spo-
lečenskc dění vribec navazujc Cincibuchťrv soubor tií básnickych skladeb Dláždě.
ncí zahratlu (|919), ktcry by| ještě v rocc |9.7.7 nakladatelstvím Českos|ovensky
spisovatel, jehož odpovčdnÓnru redaktorovi byla udě|cna z'a pÍijetí rukopisu stra.
nická d tka, Vrácen aut()r()vi a rrrohl vyjit až o dva roky později. Svym odmítnutím
lhostejnosti a prospěcháňství, koncentrovanérrr v závěrečnénr dvouverší ,,Kdo se
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zamíclrá mezi brarnbory, / toho sežcrou prasata..a, současně pŤedznamerrítvá někte-
ré sbírky vycházející na sklonku sedrndesát ch a v prriběhu osmdcsát ch let.

V druhé po|tlvině sedmdesát ch let se k poctice ,,pětatŤicátníkŮ.. pŤihlásil i
svyrni debuty nrladší autoŤi, v jc.i ichž díle touhu po jistotách, ve ktcr ch by by.
|o |ze v komp|ikovanÓ době po pŤestálé ,,krtzi,,spočinout, strídá _ tak jak pole-
VuJe tuhost norrnalizačního reŽimu - gesto revolty a provokacc; triny společen-
ské kritičnosti počínají pŤevládat nad tíhnutírn k harInonizaci. PŤirozen m in-
spiračním zdrojem někter m z těchto básníkrj (Holoubek, Šímon; byla beatnic-
ká pclezie' k níž odkazovaty pňíbuzné postoje, cxprcsivní vyrazové prostŤedky,
ale i typ obraznosti ' Tyto rysy pak tvoŤily speciíicky ama|gám spolu s prvky
pieclstavuj ícím i součást,,kánonu.. s sovsko-Žirčkovské generace.

Y Zctkázttnént ovtlci (|919) a Stradivdrkrich ntl dtilttici (l980) Jaroslava Ho-
loubka pŤevládá ostentativní stylizace v bohérna dráŽdícího i povzneseného nad
šedivou a omezcnou měšťáckou vrstvu. Vnějškovym pŤihlášením k inspiraci
beat generation je báseř Poctct Jctcku Ketouacovi s pňíznačn nr, avšak v danych
podmínkách poněkud paradoxně vyznívajícím tnotivcm cesty aktualizovaně si-
tuované napŤíč Evropou, od Itálie aŽ po tehdejší Leningrad. SpŤíznčnost s bás-
němi S;/sov;/mi nastiřuje Holoubkova erotická otevŤenost, ale i vysoká Íiek-
verrcc civil izačně-tcchnick ch motivri, jeŽ jsou zároveťl komponcnty popisu ob-
lastí jim vzdálenych a často také abstraktnich' Čelní ncíraz (|985)' sbírka do jis-
té míry bilanční, v níŽ autor pŤekvapil ko.lcepcí ,,odpovědného ronlantika..sou-
časnosti, se kajícnč noňí do l-ristoric básníkov1ich privátních vztahr], pŤcdevším
však hromadí crnÍatické v1/čitky adresovanÓ pŤetechnizovanému světu i kon-
junkturální, pohodlně pňeŽívající spolcčnosti, pŤed nimiŽ ritočiště poskytuje pŤe-
devším milostn vztah, věčně riskantní, avšak o to vášnivěji prožívany.

Josef Širnon se oddal poezii poté, co jiŽ měl za sebou zkušenost s tvorbou
rockové hudby i textrj. Vedle někter1i ch rys beatnické poezie shrnuje jeho dílo
kvality obsaŽené alespoii in potentia právě v rockové kultuŤe: dravost, nespou-
tanost a nckompromisnost, ale takri určitou nabubňelost a sebestŤednost. Sbírky
Snícluttě v automaÍu (1976), Asfaltoví ltolubi (|978), Česky clen (|979) jsou
komponovány jako stŤetání kontradiktorickych prqevrj ,,normalizclvanych.. je-
dinc bez identity, jejichŽ svět jc vášnivě odmítán, ale s intelektuální distancí ta-
kÓ ironizován, a vččnč nepÍizprisobivého, rozporuplného ,,outsidera.., spŤízně-
ného s mytick1im Ikarem, symbolizujícím v autorovych návratnych kosmick1ich
vizích moŽnost svobody a l idskéhcl sebepŤesahování' S méně okázalymi gesty
se oz vá touha po autentickém bytí ve Vyvolávači (1988)' ktery je zároveř ne-
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pokfytou polemikou s utilitární životní a ]iterární praxí básníkri v|astní genera-
ce. Piíznačná je pro něj neoďesite|ná drivěra v nezničitelnost a očistnou moc
poezie: ,,živím se tím že biji poezií a hledím / pŤitom strachu do očí / když se
i Koniášové / rozestupují / pŤed laserovym kopím démantu poezie,,s.

PÍi procesu vzniku poetiky ',pětatŤicátníkťr.. neby|o bez v znamu, že stěŽejní
autoňi stojící na samémjeho počátku (S]ÍS' Žáček) zača|i tvoŤit bez pŤedcházející-
ho literárně-teoretického vzdě|áni. Spoutanost |iterárními tradicemi a závislost na
soudob ch básnick1/ch kánonech by|a u nich nepoměrně slabší neŽ u generace še.
desát1ich let' jejiŽ někteŤí pňíslušníci se občas neubránili napodobivému učednic-
tvi a vyrazovlm klišé. Naopak pňedností poezie ,,pětatŤicátník 

.. byla, alespoř
zpočátku, spontánnost a neodvozenost projevu, relativní tematická novost a vyra-
zová neotielost' V prťrběhu nebfva|e dlouhého tvrirčího období více či méně ho-
mogenizovaného seskupení' kdy byly neustále exp|oatovány a pouze variovány
taKka identické náměty a vyrazové rejstŤíky, však docházelo zejména u dňíve na-
stoupivších autor generace sedmdesát]/ch let k rozmělnění v|astní pŤedchozí
tvorby,jakje tomu napŤ. u Syse'jehoŽ sbírky z osmdesátych letjsou ve znanlení
neustál ch bilancí provázen ch ustrnulym provokalivním gestem a rutinní exprc-
sivitou vyrazu, Vice versa mnozi z později nastupujících autor této generace
svlm hladk1im navázánim na postupy svlch pňedchrjdcti tvoÍili v jistém smyslu
mimovolnou a paradoxní para|elu s generací šedesátlch let. Dan stav konzervo-
vala rovněž absence konfrontace s poezií protikladné poetiky' jeŽ by leŽe|ajinde
neŽli v šedesát;ich letech, spolu s problematičností rozvíjení jiné neŽ avantgardní
tradice (spirituální, metafyzická linie)' vnímané jako ideologicky piijatelné. Svou
neblahou roli sehrálo v neposlední ňadě také (s,zké vymezení of.iciálně tolerovatel-
nych postoj k společensko-po|itickému a kulturnímu kontextu, na němž měli
dobrovoln a podstatn podíl i někteŤí z ,,pětatĚioátníkri.. prosazující v roli kritíktj
nastolen ,,norma|izační..kurz (Peterka, Pelc). Toto vymezení se v pr běhu sedm-
desát1ich let sta|o závaznou nonnou' jež bylaještě o deseti|etí později jen obtížně
a ojediněle pŤekračována. Thkovou v1/jimku pňedstavují napĚ. Šimonovy sbírky
Pouštttí ptdk (1981) nebo Vyvoldvač Cincibuchova Dldžděnri Klhrada a Peterko-
va Autobiografie vlka (1980), za niŽ však následovala kajícná a pÍitakávajici Au.
tobiografie člověka (l984). Bez moŽnosti pravdivého pojmenování společné zku-
šenosti se poezie ,,pětatŤicátníkú.. pŤimkla k témat m privátním a ideologicky ne-
exponovanym' avšak jedna z jejích podstatn1ich deviz; za niž by| povaŽován tzv,

,,Živy,,vzÍah ke skutečnosti, se postupem doby stále častěji proměĎovala v hrst
drobn1/ch mincí tratících se v inflačním procesu setrvačné tvorby.

. J. Šimon: Vl'voldvat., Čs' spisovatel' Praha |988' s. 90.
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Básnické debuty sedmdesát1ich |et

J I R I  URBANEC

Léta sednrdesátá, jež nám dnes pŤipadají jako ,,čas zaŽiva pohčben .., nejsou
jednolit;m celkem a|ze v nich na1ézt jistf pŤedě|, dan1/ pŤibližně|ety 1971 až
1973. Počáteční rok I970 mrjžeme ještě chápat jako pos|ední d,ozníváni l iberál-
ního období, ale další tii léta jsou do značné míry poetickou pouští' pokud jde
o debuty mladé generace'.1eŽ by znamenaly pÍíslib do budoucna.

Není dnes dťrvodu, abychom se pňi pohledu na sedmdesátá\éta v poezii ori-
entovali pod|e Slovníku české literatury, 1970-]9811' protoŽe pŤináší i Ťadu
jmen, u nichŽ kromě debutu již nic podstatného nenás|edovalo.2 Pokusím se ny-
ní podívat s odstupem na ty poprvé knižně publikující básníky, kteŤí podle mé-
ho soudu znamenají i dnes nespornou hodnotu, i kdyŽ ve svém celku nejsou vti-
bec souměŤitelní s nástupem velké generace narozené kolem roku l 900 ani je
nelze pŤirovnávat k nadějn m debutantritn z první poloviny šedcsátych let' j imŽ
se r,ěnovala v soudobém tisku značná pozornost.r

Měl do značné míry pravdu Jan Adanr, když na konci sedmdesátych let na-
psal: ,,První shodn1 rys nejmladší poezie, ktery nás upoutá na první pohled, je
okruh zpracovávan ch témat: jsou to pov tce verše reagující na první doteky nej-
b|ižšího světa - krajiny dětství, lásek, pŤírodní imprese. (..') V návratech a ritě-
cích k dětství a pŤírodě cítíme konzervativnost; svět těchto sbírek není pňíliš otev-
Ťen budoucnosti, nic se nežác]áod let piíštích, vše je v minulosti, v nejlepším pŤí-
padě v čase pňítomném _ a to pouze mi|ostná tematika...a Lze se ovšem divit těm-
to jednostrunn m mlad nr poet m' kteŤí si vskutku nechtěli spálit kňí<tla, jak to.
mu bylo u společensky angaŽovan1ich autorťl Z let těsně pŤed rokem l968?

S podtitu]enl B sníci, proz,uici u drunttÍíci, litertírní vědci tt kritici publikttjící v tonto obdttbí' Piipravil ko-

lektiv pracovník Ústavu pro čcskou a světovou |iteraturu ČsAv Čs. spisovatel, Praha l985.

NapŤ' Ji lka Badoučková, Rudoll.BaÍinka. Zdeněk Janas, VácIav Ječn!, Marie KaÍková, PaveI Kovái. František

Mmeš, DaIibor Pcšek. JiÍí Stcgbaucr' JosefSplíchaI, VIastaTyIová, Richard Uher, JarosIav Valenčík'

o těchto.jnlénech' nastupujících s velk11imi naclějerni po schematické poezii sta|inského tlbdobí a pojisté dife-

renciaci v období časopisu Kl,ětan, yiz rnimo jiné J. Urbanec: ,'Básnick1/ svět v debutech první po|oviny šede.

sát)ich |eť.' in: R. Denemarkoví\ (e(|.): Z! š"íksíí(í. Materiály z konÍ.erence poŤádané Ustavem pro českou

li leraturu AV ČR |6'-l8' června |999 v Prrze' Ústav pro česLou Iitcraturu AV ČR, Praha 2UJ0's.27|_279.

Mladti poezia _ věc soukronuÍ'! Studie. I-iterár.ní měsíčník |979. č' l0' s. l56' Pietištěno v kniZe Jan Adam,

Petr Bí|ek. Vladinrír Kolm: 'Soltlt l Čs spisovrte|. Praha |98|. s' ]8J5
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