
Jak moŤe se jednou uklidnit
a celou duší slunce zrcadlit

(báse Kaleidoskop, s. 46)

Píše-li JiŤí Hol1/: ,,Vilém Závada po vrcholně existenciálně laděné sbírce Na
prahu klesá do stÍední po|ohy mírného optimismu..28, m žeme se domnívat po
právě piednesenych analytickych vstupech a v1ikladech, že v kontextu Závado-
vy tvorby neznamená cesta od pŤedpos|edního k poslednímu opusu pokles, ale
cestu smíÍení, bolestné nalezení klidu na horizontále v blízkosti tolikrát vzyva-
ného slunce _ a zapíraného Boha'

]' J. Hol!: ,,Česká l iteratura l970'1990..' tn Česlď Purnas, Galaxie, Praha l993, s
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'  J. Trefulka: ,,Víra je tedy zápasem o víru.., in: Z. Rotrek|

s. 299.

počátkŮ|

Sněhem zuvtíÍé vinobruní. Atlantis' Brno l99l'

Básník a jeho doba

Poezie Zdenka Rotrekla z normalizace

I VO  HARAK

Sedmdesátá léta pokládám za vŮbec nejv znamnější období v tvorbě Zde ka
Rotrekla; za období nejplodnější, Žánrově nejrozmanitějši a nejv'lraznější také
co se t če kvalitjím vytváÍeného díla.

Konečně mu po dlouhé době vycházejí knížky, i kdyŽ zatímjenom v samiz-
datu nebo zahran1čí.Už'neni tím, ktery jen pĚr.Iímá poclněty, sám je nyní pro dru-
hé pŤíkladem _jak životem v pravdě, osobní statečností i angaŽovaností, tak ta-
ké tvorbou, která se nespokojuje s dosaženlm, aby namísto opakování vzorc
s rispěchem již použitych hledala nová témata i postupy tvárné. Aby v sobě ob-
sáhla rozpětí od pub|icistiky po básnickou rozhlasovou hru.

Na samém prahu vyše uvedeného desetiletí vzniká nová Rotreklova kniha -
psaná však už s vědomím, že legálně b1it u nás vydána nemriže:

,'Z Rotreklovy poezie nikdy nemizí domov v širším slova smyslu, rodné měs-
to (...) Brno, o němŽ nepíše jenom proto, aby odvedl povinnou dař geniu loci, ale
proto, že je zde zcela zŤetelné vnitŤní souznění a spňíznění. Spočívá v rriznotva-
rovosti toho, co k Brnu patií, co se do něho vlévá, co se v něm ukládá a dozrává
k trpce sladkému nápoji' jejž m Že vychutnat jenom ten, kdo tu léta žije: ze se-
veru Vysočina až někam k BystŤici, ke Kunštátu a Boskovicím, z opačné strany
jiŽní Morava ažkPá|avě,,Ivančicko a Moravskokrumlovsko s romantick1imi ka-
iony Ťíček, ale Slavkovsko a Vyškovsko s mírn mi, nahnědl;/mi kopci a opuště-
nymi barokními kostelíky. Z kaŽdé strany jin1/ charakter, jin! jazyk,jiné melo-
die, ale téměŤ všude i zbytek poctivé, nepŤerušené a nenarušené tradice, vesnice
až k rizkostlivosti čisté a plné květin, sady. vinice a vinné sklepy, nrísta, kde se
lidé ještě setkávají a mluví spolu bez zábran prostou Ťečí prostych fakt ...'

Brno se samoziejmě objevovalo v Rotreklově poezti uŽ dŤíve, zietelně ze-
jména v druhé (post-vězeřské) části Malachitu a v Hovorech s mateŤídouškou.

16 .

r 8 l



Nikde a doposud nikdy v takovÓ intenzitě a plnosti jako vc sbírce Nez,děné něs-
/o (psané v lctech |910 a l97 l)' skláda.jící se ve své Ílnír|rrí vcr,zize dvou částí
_ Nezlět ho lněsta a Nedotijkíní: ,'Vcrše první části vycház,eji z drjvěrnc z'na-
losti, ba vŤclÓho vztahu k mnoha místťrrn autorova rodnélro Brna. i ke zceltr k<ln.
krÓtnínl osobám tohoto mčsta tií skupin: českc, nčmeoké a Židovské. V několi-
ka básních sc pňímo objevují autorovy roclné lokality... Druhá část sbírky byla
psána pňeváŽně během pobytu v nemocnici v letech I910-191 |.,,,

Zájem o vclkoměstské prostÍedí mťrŽe jistě koŤcnit v kulturním niveau šede-
sírtych let, do nějž patŤí tv rčí vydobytky Skupiny 42, reIniniscence na dění ko-
lcm časopisu Květen, i nírstup cclé plcjírdy rnlacl ch autorŮ' ktcňí (čírstečně také
pod vlivenl bcat generation) hledají nové vyrazové prostňedky i novy tematick
záběr v opozici vťrči v padesát1ich letcch zncuŽité a zdánlivě jiŽ sémanticky vy-
prázdněné lyr ice, , t rad iční. . .

KoncckoncŮ pro.ievují o prostŤedí velkoměsta a konkrétně Brna zájem také
včkem i místem svého pobytu Rotreklovi b|ízcí ]an Skácel a najmě oldŤich Mi-
kulášck. s nimiŽ se náš básník sice sctkává, ale v pňípadě vzájemnÓho vztahu
bychorn spíšc neŽ o pÍátelství (aké vzniklo napŤ. mezi Janem Skácclem a Jose-
l-em Such1/nr) mě|i hovoŤit jen o známosti.

Nicmérrě - z básníkŮ rná poczie Nezděného n sta (a zejménajcho prvního
oddílu) nejblíŽe k closud v riplnosti ncvydanÓmu cyklu Rotreklova piítcle Vla-
<Jinríra BaŤiny Stctré donn,.:^

Ač.jsou kvality tlbou tvrjrcrj nesounlěŤitclné (ncclostatečné jal'ykové bohatství,
chybě.jící obraznost a místy také Íemeslnou zručntlst nahrazujc BaŤina popisností
a explicitností)' oběnra jclc o totÓŽ: vidět Brno nikoli pouzc jako prostor gcogra-
lick1y, íyzick1y, ale piedevším jako místo trvalc se zdc odehrávající transcendcnce.

Brno jako pr scčík tra<lic nábožcnskych a vťrbec lristorickych, kulturních
i rodovych, Brno životní zkušenosti _ od zt.ozeni pŤes ško|ní léta, básnické po.
čátky, věznění. znovushlcdání v čerstvě nabyté svobodě (s tragickou pŤíchutí
Inatčiny smrti) a setkávání i míjení za časrj opět ztrácené národní suvercnity, Br-
no poznávanÓ za procházek (i těch konan1ich s lampičkou osvětlující černé dí-
ry. do nichž padají nejen<lm těla), Brno stěhování a pobytŮ nemocničních, Brno
jako záchytny bocl v proměnách času, Brno samo proměnlivÓ a Brno trva'jící;
prostor vykupující a vykoupenÓ bolesti. -Takto jc viděno hned v rivodní a klí-
čové básni; Rrněnské litanii 'TétlléŤ symbolicky ocitá sc tato postupně ve tŤech

Z' Rolrckl _ J. Uhdeol' l i: ..Ediční poznlimka... in: Z' Rotrek|: Nc:děnt n sn (Spisl ' 1 ). At|antis. Brno 200l .
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sbornících mapujících trÓ rnožnych kontextrj: v Hoňcově antologii za Živa unll-
čenych básníkrj Na stfepech volnosti (která vyšla v editorově sainizrlatcrvé Čcs.
ké expcdici v roce I987), vc S|avíkově a Hauberovč Antologii české dttchtll,tti
Lyriky XX. století Krajin), fililosÍi (Karmelitánské nakladatelství, Kostclní VyclŤí
1994) a vc sborníku Duše Brna, vydaném p čí Masarykovy univerzity a Ma-
gistrátu nrěsta Brna v rocc l998.

Zvo|ená forma litanie vyhrařuje tendence obsažcné ve sbírce pi.edchclzí a tyto
dáIc rozví1í, aby byla sama dále vyuŽita zcjnléna v rlelších sklaclbách náslcrJu.jí-
cích sbírek (Neobvl,klfch 7:,1,k a zcjnléna Chriru...), o nichŽ se svÓho času
J. Rarnbousek vyjád il, Žc ,,RotrcklovyIn rozsáhlejšíIn básnírn zc scdnrclesírtych
let někdy chybíjcdnotící tv rčí kázeř, ohrožujcje pŤílišná šíŤe vypovědi a sklon
ke zdobné dekorativnosti (tím se liší od halasovské dostŤedivosti a Iakoničnostr)..."

Už v Hovorech s ntltečítlottškorr objcvírnc práci s hláskovou c]élkou rytrnu.jí-
cí verš i spojování vcrš za pomoci asonanoí (také tyto prvky buclou v Rotrck-
lově prclzcldii patŤit ke konstantním).

Řiotc ae nyní využití r mu _ zdc napi. v básni Městtl ztlěné šeŤíkattt ct ltltl-
ltent. IiŽ zmiĎovaná ,'dějovost., Rotrcklov clr básní je opětovnč zdrjrazriována
podstatn;7mi jmény slovesnymi _ která se občas spojují v rymu granratickénr
(vy,koupcn,í - nctléz'tÍttí v básni Suchti Ltlz)'

Ve drulré číisti sbírky _ s pŤech<ldeln od brněnsk ch a šíŤeji (iho)rnoravskych
eXtcriérŮ k nenrocničním (i j inym) intcriérr]m sc pronlěiiujc Rotrcklťlv vcrš, dy-
nanlizovany nyní v\,utanulvyttt pnutíttt nlezi segmentací textu clo verš (ktcríl
narušuje 1lŤirozené zírvislostní vztahy rnczi slovy) a rlo risckťr syrrtaktickych.
objevují sc zc|c také jazzovÓ motivy a názvuky (s věclonlínl sptllečnélto |itarlii
a blues) v básni Co t kd1, ntívtittt pŤetl očinttt (,,Po pohŤbu Louise Arttlstronga
a pŤehrávírní dcsky s názverl Porgy a Bcss..), později vyuŽitÓ v Čcrnošsként sott-
gtt z Choru v plavbě ryb|, [g|11h1,5,

Na dynamickÓm napětí Rotrcklovyclr veršrj se podílí takÓ postupnÓ vrstvcní
pŤcdstav, kde kaŽdá další - aniž ruší platnost pŤedclrozí _ pŤcváclí celek najintlu
kval i tu: , ,Jcnom čas rn i lost i j i zev z stává l  v  rozbi té tváŤi  n i lskÓ sochy / jcŽ se
zhudebnila ze všeho nezničitclnÓlro,, (Epické uvcit1ění do času stlutělí). ZačastÓ
se tak dč.je v souvislosti s vyše uváděnym v1iznamovym pnutím.

V oblasti prozodic pokračuje Zdeněk Rotrckl v toln, co se ob.|evilo v Htlvtl-
reclt s mateŤídouškou.. v sélnanticky zd raznčnych místeclr Nezc!ěnélul ntěsÍtt
(a nqmě v jeho druhÓ části) vstupují do dominujícího volnÓho veršc pasírŽe psa-

J. Rantbrlusck; ,'Zdcněk l{()trck|; Basic Czcch ( I 980).., in: J. 11o|y a krll
s . 2 3 3 .

Čcskl. l,arnus' Ga|axic. l ' laha |99].

IU3



1
Nikde a doposud nikdy v takové intenzitě a plnosti jako ve sbírce Nezděné nĚs.
to (psanÓ v letech 1910 a l97l), skláda.iící se vc své Ílnální verzi ze dvou částí
_ Nezděnélto města a Nedot!,kriní: ,,Vcrše první části vychá'zeji z drjvěrné zna-
losti, ba vŤclého vztahu k mnoha místtjm autorova rodného Brna, i ke zcela kon-
krétním osobám tohoto města tŤí skupin: české, německé a Židovské. V několi-
ka básních se pŤímo objevují autorovy rodné |okality.. ' Druhá část Sbírky byla
psána pŤeváŽně během pobytu v nemcrcnici v letech 1910-|911',,,

Zájem o ve|koměstské prostŤedí m Že jistě koÍenit v ku|turním niveau šede-
sátych let, do nějž patŤí tvrirčí v1/dobytky Skupiny 42, reminiscence na dění ko-
lcm časopisu Květen i nástup celé plejírdy rnlad;ich autor ' kteŤí (částečně také
pod vlivern beat generation) hledají nové vyrazové prostŤedky i nov1i tematick
záběr v opozici vriči v padesát ch letech zneuŽité a zdán|ivé j1Ž sémanticky vy.
prázdněné lyrice,,tradiční...

Koneckoncťr projevují o prostŤedí velkoměsta a konkrétně Brna zájem také
věkem i místem svého pobytu Rotreklovi b|izci Jan Skácel a najmě oldíich Mi-

kulášek, s nimiŽ se náš básník sice setkává, ale v pňípadě vzájemného vztahu

bychom spíše než o pÍátelství (aké vzniklo napŤ. mezi Janem Skácelern a Jose-

Í.em Suchym) měli hovoŤit jen o známosti '
Nicméně - z básníkťr má poczie Nezdá ho ntěsta (a zejménajeho prvního

oddílu) ncjblíže k dosud v plnosti nevydanému cyklu Rotreklova pŤítele Vla-

dimíra BaŤiny Staré don4,.r
Ač jsou kva|ity obou tvťrrcťr nesouměŤitelné (nedostatečné 1az'ykové bohatství,

chybějící obraznost a místy také iemeslnou zručnost nahrazuje Baňina popisností

a explicitností), oběnrajclc o totéŽ: vidět Brno nikoli pouzcjako prostor geogra-

Írcky, fyzicky, ale pŤedevšímjako místo trvale se zde odehrávající transcendence.

Brno jako prrisečík traclic náboŽcnsk]ich a vťlbec historick])ich, kulturních

i roclov ch, Brno Životní zkušenosti _ od zrozcní pŤes školní léta, básnické po-

čátky, věznění, znovushlcclání v čcrstvě nabyté svobodě (s tragickou pŤíchutí

matčiny smrti) a setkávání i míjení za čas opět ztrácené národní suverenity, Br-

no poznávané zaprochá,zek (i těch konanych s |ampičkou osvětlující černé dí-

ry. do nichž padají ncjenom tě|a), Brno stěhování a pobytťr nemocničních, Brno

jako záchytny bod v proměnách času' Brno samo proměnlivé a Brno trva1ící;

prostor vykupující a vykoupené bolcsti ' - Takto je viděno hned v rivodní a klí-

čové básni: Brněnské Litanii' TéméÍ symbolicky ocitá se tato postupně ve tŤcch

: Z. Rotrekl - J. Uhdeov;l: .,Ediční poznámka.., in: Z. Rtltrekl: Ntz,tlěné něsto (Sll is. /). Atlantis. Brno 200l.
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. O Baiinově rukopisné poztista|osri viz I. Harák: ,,Zatykáni kosnrického prachu.., in: R' Denemuková (ed.):
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sbornících mapujících tré rnožnych kontext : v HoŤcově antologii za Žtva uml-čenych básník Na stí.epech volnosti (která vyšla v eclitorově samizdatové Ces-ké expedici v roce 1987), ve S|avíkově a Haubcrově Antoklgii české rluchovní
lyriky XX století Krajiny milosti (Karmelitánské nakIadate|siví' Kostelní VydŤí
|994) a ve sborníku Duše Brna, vy<laném péčí Masarykovy univerzity a Ma-
gistrátu města Brna v roce l998'

Zvo|ená Íbrma litanie vyhraĎuje tendencc obsaŽené ve sbírce pr-.cdchozí a tyto
dále rozvíjí, aby byla sama dále využita ze.jména v c|elších skladbách násleclují-
cích sbírek (Neobvykl1,ch z'v\,kti a zejména Ch ru...), o nichŽ se svÓho času
J. Ranrbousek vyjádňil, Že ',Rotrcklovym rozsáhlejším básním ze sedmclcsátych
let někdy chybíjcdnotící tv fčí kázeř, ohroŽujejc pŤílišná šíŤe vypovědi a sklon
ke zdobné dekorativnosti (tím se liší ocl halas<lvské c|ostie<livosti a lakoničnosti)...r

UŽ v Hovorech s nrut'ei'.ídouštou objevírne práci s hláskovou délkou rytmuJí-
cí verš i spojování veršrj za pomoci asonancí (také tyto prvky buclou v Rotrck-
lově prozodii patŤit kc konstantním).

Řioteje nyní využití r mu _ zd,enapŤ. v básnr Město alět šeŤíkent tt ltlo-
hen' Již znliřovaná ,,dějovost.. RotrekIov1ich básní je opětovně zclrjraziiována
podstatnymi jmény slovesn]imi - která se občas spojují v rymu granlatickém
(vykoupení _ naléztittí v básni SuchrÍ Lod.

Ve druhé části sbírky's piechodern od brněnskych a šíieji (iho)moravskych
exteriér k nemocničnírn (i j in;/rrr) interiér ln sc proměřuje Rotreklrjv vcrš, cly-
namtzovany nyní vyznantovyttt |lttutínt mezi segmentací textu clo verš (která
narušuje pŤirozenÓ závis|ostní vztahy rrrezi slovy) a <Jo risek syntaktick ch.
objevují se zde také jazzovÓ motivy a názvuky (s věclomírn společného |iÍartii
a bIucs) v básni Co někdY, tttívdnt pi,et! očintt (,,Po pohňbu Louise Arnlstronga
a pŤehrávání desky s názvem Porgy a Bess..), poz<lěji vy uŽitÓ v Če rnošs kém son-
gtt z Cl rtt v plavbě r1,b1, !L-|17hy5.

Na dynamickem napětí Rotreklov ch vcršrj se podílí takÓ posl'upné vrstvcní
pňedstav, kde každá další - aniŽ ruší platnost pŤedchozí _ pňcvádí cclek najinou
kvalitu: ,,Jcnom čas milosti j izev zristává / v rozbité tváŤi nilské sochy / jež se
zhudebnila ze všeho nczničitelnéh o,, (Epické uvcit\ění t!o čctsu soutělí). ZačastÓ
se tak děje v souvis|osti s vyše uváděnym vyznamovyrn pnutím.

V oblasti prozodie pokračujc Zc]et k Rotrekl V [om, co sc objcvilo v Htlvrl-
rech s nuteŤídouškou: v sclnanticky z<lriraznčnych místech Nez.rlěnéln městct
(a najmě v jeho clruhé části) vstupují do dominujícího volného verše pasítŽe psa-

I
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Čs l r . /1 r rar r ' r  G i r I l t x i r ' .  P r r l ra  | ( ) ( ) . r

I tJ3



n sylabotÓnicky, trochejem: ,,V zdraném časc vniveč jdoucínl / v tobč zděném
ndčasem.. (osmy doty,k naučtry a sdělujíc). A to záměrně a často i reÍlektovaně:
,,Spadla kapka na klekadla / u nichŽ klcčí holomráz / (Ttl je chyba v rytmu)..
(.(/sloy,0.

PotĚeba, aby zprisob zobrazení odpovídal Zobrazovanélnu, vedc Rotrekla
k.|in mu pŤe<lstavení sclučástí centrtiln,ílto Brna (obvrstveného a pclsvěceného
trldioí) a napň' Lcsné - na piírodě vydobytého betonovéhcl nroŤc, ktcré jc pre.
Zcntováno zptisobenr pii ponr ínaj íc í nl B a s i c C z'e c h.

Krajina reálná se u Rotrekla stává krajinou povytce l itcrární, bydlištérn mc-
taÍor, nryt dčjinnych, nábožensk;ích i rodovych, krajinou odchrávající se v by.
tíjazyka, krajinou stvoÍcnou jazykcm (K Němčanťlnt u Slavkovct). ZÍetc|ní 1e
zltnrěrnost jazykové zaunlnosti, která má čtcnáŤi znesnadnit ,,rozluštění.. (a nu-
tit.jej věnovat básni hlubší pozornost), ale též prisobit bcísticky.., 'PovŽdy tecly
vÝvratník / hlásá vyvráccné po oblozc / objevenych obratníkri a luští pád / k kol.
rnici nazcIt-tvzctí / a v číslech voblohuobrácení / prachu,, (Kdo).

PakliŽe bychtlrn p i rozbtlru některych pasíŮ'i Hovorr1... nohli psát o nroŽ.
nvch souvislostech se surrealisnlenr' budeme-Ii zmiřovat ,,snovost.. Rcrtreklo-
vych bírsní ze sbírky Nez'děné něsto, tedy v scluvislostí s obdobnč ustrojcnymi
texty Dernlovymi: ,,V tonr narazil riplněk na stÍelick hájek s kláštercm /azBo-
žíclr rrruk vyběhla svatá po ozimech / Sebrala dva kousky uhlí / a do <Jíže dojila
ri1lliikové mléko.. (SvattÍ, dojící tÍpl kové mléko). A to včetně mísení nízkého
s vysokynr, raflnované kultury s naivitou pohledu, reálného proŽitku sjeho syrn.
bolnou tl.ansformací.

Sílí pŤcdchozí sbírkou nastoupená itttelektualiz,ace Rotreklovy poezie, o níŽ'
J. Mcd iíká, že ,,většina Rotreklovych básní (pťrsobí) jako sloŽité konstrukty, pl-
né neologismrj' biblisrnŮ, knižních vyra'zi l i citátovych narážek..., DluŽno clodat,
Že " r'yjirnkou experimentu Basic Czech se tato intelcktua1íz,acc víoe či mÓně
projevuje ve veškeré další básnickc tvclrbč ZdeŤka Rotrekla; takŽe jí hrozí ne-
bezpečí, ž'c ji bez' hojnych Znalostí vlastních a bohaté pŤíruční knihovny ne<lo-
káŽeme dešiÍiovat, takžc hrozí nebczpečí, Že z stane pro většinu čtenáŤrj esote-
rickou a hermetickou.

Proč sc na těchto náš autor dopouští takové schválnosti 'J PŤedněje aristokra-
tická uzavŤenost, rnanilbstující, co všechno její nositel (stojící nad vnější sku-

tečností a odrnítající podléhat jejím proměnám) ví a l 'ná _ a nakolik jsou jeho

vědomosti v17lučné, součástí Rotreklovy básnické stylizace. Stylizace zámérně

akcentující vyčlenění básníka z okolní society - oproti básníkovi, kter! jí s|ou.

]' Med: '.Básník koJnry.jako voda v studni... in: Spistlvutalé va s|ínu.Zyt:n, Ptaha |995' s' l73
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Ži (kter'! jen p|ní aktuální společcnskou objcdnávku) nebo kter jc hŤíčkou pa-
nujících untěleckych tendencí.

Rotrek| se -jako poeta doctus - staví do opozice k lyrice sluŽebné, ať užjdc
o sluŽebnost ve smyslu politickém. nacionálníIn či ve smyslu bezv hr.adného na-
plřtlvání pŤcdzjednaného očckávání čtenáÍova (podmínčného ,,tradiční.. podo.
bou české lyriky od Hálka pŤcs Sládka, Vrclrl ického aŽ po Seil.erta). A staví sc
tak pÍedevšírn proti kultu alrttvého po?,emšťunství s nímŽ vyrukovala nir počát-
ku scdnldesát]ich lct nastupující gencracc ttorntuli?!čnícil básníkrj, zdťlrazriu.jc
své klasické prvorepublikové vzdělání a nretalyzickÓ koŤeny vlastního snaŽení.

Rotrcklova poezic jc sloŽittlu jistě takÓ pr()to, aby o t<l vícc zttvitŽ1|o pobyvít-
ní v1ejích prostorách: snadno získané zdá se lehk5]m. A lehkÓ zasc nczár'aznytn.

Nu' a nesnadná pŤístupnost básní Zdciika Rotrekla spočívá také v rnnohosti
věcí' které se básník-syntetik usiluje skrzc své dílo s.jcdnotit. ViděnÓ i rnyšlcné,
vyčtcné i prožité, vědomé i podvčdorné, stvr;icné tvťrrčí vrjlí a generované sa-
mospádcm 1azyka je pro nčj skutečností rovnonlocně živou, skutečntlstí umě-
leckou (.i iŽ oživuje van Ducha).

V jeho tvorbě jsou mnrlhost Vrstcv a.jich vzír.jcnlné prolínání z,t"ete|nymi uŽ
od rivodní básně: ocl Starého zákona vcde ccsta k neclávnÓ minulosti (ne.jen) br-
něnsk ch ZidŮ (,,oroduj za nás kostní moučko k hnojení a rnydlo z, Židovskyclr
těl.._jistě nikoliv bcz souvislosti s _ v téŽc dtlbě vznikající - rozh|asov<lu hrou),
od Nového zákona k pŤítolnnosti i budou.:nosti ncpcl.jmenovan\,clt u naznrhn'yclt
svatÝch, od brnčnského plcnéru k intcriér.u, v něrnž byla po autorr;vě uvěznění
nucena žít jeho matka (',orodujte za nás Inístnosti kde matky nenrclhly dychat..,t
_ v lnístnosti prorostlc clŤcvornorkou (onou z Hovor s nateŤítlouškorr)' o<l vi-
dění bolcsti a utrpení k tušcní bluž'ené slrlrtl (,,orodujte za nás panny čekající na
svou lásku jíž .ie smrt..) _ s opor()u v Ezcchielově vidění zapojenÓrn do nauky
kato|ickÓ: ,,očistcov pták (...) Lctí krajinou vstírvajících kostí / vprostŤed r.ido-
|í,, (Rotl,ntÍ krajirul vitlěntí z' jihu\ - a s individua|izací a intirrrizací ve verši:

',A sInrt.je rnou ncjvětší pÍítelkyní..(Nrit,od Íretí...). Také v básni MěsÍo t,tott-
nént pruchu (,,Panna utonulá na Staré poště v orlí / jí ptačí serncna / Ida Pol-
nauerovít a Klarovíi pŤiš|a / z myd|a a kostní rnoučky jíst / ptačí Semena / Něnl-
ci ze StaréIro Brna a dčlníci r'eZábrdovic / potmě vstali a všichni jínre / ptačí

semena..) nalezneme nlísení osobní zkušcnosti s dějinnou daností, proŽitého se

zas|cchnutym (i kclyŽ také - Karlem Čapkem v povídcc Zločin na poště - |ite_

rárně ztvárněnym) a ve vlastní tvorbě uŽ dňíve pouŽitym, rninulého (alc skrze

báseř i budoucího) s pŤítonrnym (a díky básni trvajícím).
Ne vše bude ovšem zjevnyrn: víme, že Údolní ulice je mís(cm dávného au-

torova rocliště a obilní trh místem jcho procházck (tŤebas za Ivancm Blatn17m'

L.
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né sylabotÓnicky' trochejem: ,'V zdraném čase vniveč jdoucím / v tobě zděném
nečasem.. (osmj, dotyk naučny a sdělujícfl. A to záměrně a často i reflektovaně:
,,Spadla kapka na klekadla / u nichž klečí holomráz / (To je chyba v rytmu)..
({,lsLov).

PotŤeba, aby zprisob zobrazení odpovída| zobrazovanému, vede Rotrek|a
k jinému pŤedstavcní součástí centrdLního Brna (obvrstvcného a posvěceného
tradioí) a napi' Lesné - na pŤírodě vydobytého betonového moŤe, které je prc.
zentováno zpŮsobem pÍipomínajícím Basic Czech.

Krajina reálná se u Rotrekla stává krajinou pov tce literární, bydlištěm me-
tafbr, mytri dějinn]/ch' nábožensk ch i rodov1ich' krajinou odehrávající se v by-
ti jazyka, krajinou stvoŤenou jazykem (K Němčanťttn u SLavkova). ZÍete|ná je
záměrnost jazykové zaumnosti, která má čtenáŤi znesnadnit ,,rozluštění.. (a nu-
tit jej věnovat básni hlubší pozornost), ale též prisobit btisniclq..,,Povždy tedy
v1ivratník / hlásá vyvrácené po obloze / objevenych obratníkri a |uští pád / k kol-
rnici nazemvzeti / a v číslech voblohuobráceni /prachu,,(Kdo).

Pakliže byclrom pÍi rozboru některyoh pasáŽí Hovorrž..' mohli psát o moŽ.
n ch souvislostech se surrealismem, budeme-li zmiřovat ,,Snovost.. Rotreklo.
vlch básní ze sbírky Nezděné město, tedy v souvislosti s obdobně ustrojenymi
texty Demlovymi: ,,V tom narazil riplněk na stŤelick1Í hájek s klášterem l azBo'
žích muk vyběhla svatá po ozimech / Sebra|a dva kousky uhlí / a do díŽe dojila
ripliikové mléko.. (Svatá dojící tipliíkové mléko). A to včetně mísení nízkého
s vysokym' raÍinované ku|tury s naivitou pohledu, reálného prožitku s jeho sym-
bolnou transformací.

Sí1í pŤedchozí sbírkou nastoupená intelektualizace Rotreklovy poezie' o níŽ
J. Med Íiká, ž'e,,většina Rotreklov ch básní (prisobí) jako sloŽité konstrukty, pl-
né neologismŮ, biblism , kniŽních vyrazt icitátovych naráŽek.., 'Dlužno dodat'
Že s v1jimkou experimentu Basic Czech se tato inte1ektua|izace více či méně
projevuje ve veškeré další básnické tvorbě Zdeťka Rotrekla; takže jí hrozí ne-
bezpečí, že ji bez hojnyoh zneilostí vlastních a bohaté pŤíruční knihovny nedo-
kážeme dešiÍiovat, takžc hrozí nebezpečí, Že z stane pro většinu čtenáŤri esote-
rickou a hermetickou.

Proč se na těchto náš autor dopouští takové schválnosti? PŤedněje aristokra-
tická uzavŤenost, manifestující, co všechno její nositel (stojící nad vnější sku-

tečností a odmítající podléhat jejím proměnám) ví a z'ná - a nakolik jsou jeho

vědomosti v |učné, součástí Rotreklovy básnické sty|,izace. Stylizace záměrně

akcentující vyčlenění básníka z okolní society - oproti básníkovi, kter1/ jí slou.

] ' Med: ,,Básník kolm;Í jako voda v studni.., tn' ' Spisovuta|t ve stínu. Zvon, Praha | 995, s' l 73
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Ží (ktery jen plní aktuální společenskou objcdnávku) nebo kter1i je hŤíčkou pa-
nuj ících uměleck ch tendencí.

Rotrekl se -jako poeta doctus - staví do opozice k lyrice sluŽebné, ať užjde
o služebnost ve smyslu politickém, nacionálním či ve smyslu bezv hradného na-
plĎování pŤedzjednaného očekávání čtenáiova (podmíněného ,,tradiční..podo-
bou české lyriky od Hálka pŤes Sládka, Vrchlického aŽ po Seif.erta). A staví se
tak pňedevším proti kultu z,dravého pozemšt|clnství, s nÍmž vyrukovala na počár
ku sedmdesátlch let nastupující genr;racc nonnaliza'čnícá básníkrj, zdŮrazřuje
své klasické prvorepublikovÓ vzdělání a metaÍyzické koŤeny vlastnílro snažení.

Rotreklova poezie jc sloŽitou jistě také proto, aby o to více zaváŽt|o pobyvá-
ní v jejích prostorách: snadno získané ztlá se lehkym. A |ehké zase nezávaznyn-

Nu, a nesnadná pŤístupnost básní Zde ka Rotrekla spočívá také v mnohosti
věcí, které se básník-syntetik usiluje skrze své dílo siednotit' Viděné i myšlené,
vyčtené i prožité, vědomé i podvědomé' stvoŤené tvťrrčí vr]lí a generované sa-
mospádem jazyka je pro něj skutečností rovnomocně Živou, skutečností umě-
leckou {triŽ oživuje van Ducha).

V jeho tvorbě jsou mnohost vrstev a jich vzájemné prolínání zňcteln1imi uŽ
od rivodní básně: od Starého zákona vede cesta k nedávné minulosti (nejen) br-
něnsk ch Zidťr (,'oroduj za nás kostní moučko k hnojení a m1Ídlo z židovsklch
těl.._jistě nikoliv bez souvislosti s - v téŽe době vznikající - rozhlasovou hrou),
od Novélro zákona k pŤítomnosti i budou.:nosti nepojmenovan,ych tt nezn,cimych
svatych, od brněnského p|enéru k interiéru, v němž byla po autorově uvěznění
nucena Žit jeho matka (,,orodujte za nás místnosti kde matky nemohly d1/chat..1
- v místnosti prorostlé dŤevomorkou (onou z Hovorú s mateŤídouškou), od vi-
dění bolesti a utrpení k tušení blažené snirli (,,orodujte Za náS panny čekající na

svou lásku jíž.je smrt..) - S oporou v Ezechielově vidění zapojeném do nauky

katolické: ,,očistcov! pták (...) Letí krajinou vstávajících kostí / vprostŤed do-
1í,, (Rodnti krajina viděnti z jihu) - a s individualtzaci a intimizací ve verši:

,Á smrt je mou největší pŤítelkyní.. (Ndvod tŤetí...). TakÓ v básni Město v rod.

néru prachu (,,Panna utonu|á na Staré pclště v or|í / j i ptačí semena / Ida Pol-
nauerová a Klarová pňišla i z mydla a kostní moučky jíst / ptačí semena / Něm.

ci ze Starého Brna a dělníoi zeZábrdovic / potmě vstali a všichnl jíme / ptačí

semena..) nalezneme mísení osobní zkušenosti s dějinnou daností, prožitého se

zaslechnutym (i kdyŽ také - Karlem Čapkem v povídce Zločin na poště - |ite.

rárně ztvárněn]/m) a ve vlastní tvorbě už dŤíve pouŽit]/m, minulého (ale skrze

báseř i budoucího) s pŤítomnym (a díky básni trvajícím).
Ne vše bude ovšem fevnym víme, Že Údo|ní ulice je místem dávného au-

torova rocliště a obilní trh místenr jeho procházek (tŤebas za Ivanem Blatnym'
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kter1i zde byd|el). Ale Bárrov.? - kdo z nás ví' že právě odsud - z rnísta proslu-
lého pěstováním česneku - pochází básníkova Žena Marie? Anebo jinak: kdo
v sepětí ',kotvy s husou..rozluští prorťrstání kŤesťanskoŽidovsk ch tradic do kul-
tury latinské? _ S vědomím souvislostí dalších: ,,o mnoha vrstvách nrlč ty jdou-
cí /zeŽir] a islámu a Ťeoké révy,,(Co se někdy natéz,á...).

Pro Rotrekla je typické vědomí mnohoznačnosti jevového, jcho plné nepo.
stiŽitelnosti, jeho vnitŤní mnohosti * již rnetafora toliko opatrně osahává (aby se
sama stávala metorrymií, synekdoohou pars pro toto), alc nedopovídá a nevy-
světluje: ,,V nepravděpodobném akváriu a šumění ostŤic / riplně vespod p|ují
mrtvé ryby.. - aby nám verše básnč Co umoŽiiovala pokládat napŤíklad za .1a-
kous i  kraj innou archeologi i .

Zce|a záměrně se v sat-notném z/rvěru prvního oddílu sbírky nalézají básně
Co, Kdo, Čím a Jak' Ač názvy bez otazníkrj, sanrotné básně sc spíše táŽí neŽ vy-
kládají pravdu již nalczenou, neboť poczie není teologií aŽi1etudiŽ více z rrcjis-
toty, pochyb a hledání než z jistoty pevně už držcné (I cestrl je tedy cíl).

Velmi driležitou jc pak aktivita subjcktu. Nejen toho obsaŽeného v básni co
její mluvčí' ale pŤedevším toho, kter skrze báseii uskutečĎuje zas a znova pŤc-
sah od l-rmotného světa cesty všeLikého těLclku světu duchovnímu, transcendcn-
ci. Tady nrriŽe byt Rotrcklova p<>ezie za podnoŽ jeho kroktim, vy.jít však každ
rnusí od scbc a ze sebe.

Rotreklova poezie. precizně vyložcná Zdeřkem Kožn'ríncm. Jeho intcr.1lrcta-
ci básrrě Kachničky tdhnou k jiltubuderne nyní věnovat více prostoru, neboť.jsou
v ní postižcny signiÍikarrtní rysy básníkovy tvorby danélro období:

',Položíme.li si otázku po časovÓ a prclstorové vystavbě Rotreklovy poezie, nl -

žeme ji zodpovědět rozborem text z Nezděttého něstct, napŤ. básně Kacltničky táh-
ttou k jihtt... První stroi.a se vztal.ruje k rovině rnezi.jilrcnr Moravy a Brnem, ale prc>
stor tu má zvláštní ]idskou dirnenzi:je natahován na vlastní plcť' na vlastní tvár, a to
ještě v pro.iekci podkroví domu' Ale vše se děje V negativním vymezení: nenatáh-
rru. Pak Sc negativa promění v pozitivní moŽnost: kdyŽ nelze piitáhnout člun. snad
budou nataŽeny tť-rně a viničky. Thdy je model prostoru v Rotreklově lyrice zcelit
pŤesně určen: d ležitější než prostor sám jc jcho duševní a duchovní trarrsÍbrmace,
jeho včlenění do vnitŤního napětí Životní aktivity. Ještějasně.;i to ukazuje další stro-
ta s těsnlm propojenírn kop'Ýtka a ducha, což navazuje na pŤedchozí clbraz' ovcí vi-
niček.Yzn]ká tu v zašiÍiovirnÓ podobě slcd kŤesťanskych symbolťr, pokračující i ob-
razem mše, bŤezové čistoty,, pi,edjctir-. Je tu signalizováno něco z poselství vcliko.
noc, Kristova zrnrtvychvstání. Vše.je transÍbrrrrováno do vLtíní, coŽ evokuje i obraz
ducha vlajíoího na všccky strany. Zncpokojivé otázky jen prohlubu.|í tajemství bc.
ránka, kter je tu konotován duclrern a kop tkem. Kachničky táhnoucí nad Brnem
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k jihu nevědí, co to má všcchno Znamenat, ač tím vším vlastně také nějak jsou. Pod
reáln1i mi obrazy je pÍítomen skryty svět Smyslu:jde o ritěk, o zavolání, nebo o pŤi-
cházení? Ale spíš platí všechna tato tňi určení.

Tato transíbrmacc reálného prostoru a času do duchovní symbolické platnos.
ti je pro Rotreklovu pclczii poclstatná. Vzdálenost nrezi konkrétní rea|itou a jejínr
vnitŤnírn smyslem je to, co Rotrekla nejvíce pŤitahuje, co mu umožĚuje č'ísl pro-
stor i čas v poloze duclrovní platnosti. Vzdálcnost nrezi konkrétními objckty r.jc-

.j ich propojováním do dalšího smyslu je značná, takže se tu pohybujenle v ja-

kémsi všudypiítornnérn zázračnu, co je za zjevn m světem pÍítomno. Reáln čas
je pohlcován prosvítající věčností, je.jím tajernstvím. Ale toto prosakcrvání nad-
reálna do reality je vŽdy dramatenr. Nic tu není pňedem zajištěno' Stále podstu-
pujerne riziko, zda se nám podaÍí bariéru zjevné skutečnosti Smysluplně trans-
cendovat. Rotrekl zná do hloubekjak tíhu konkrétního světa, tak sílu duchovních
vzcpětí. Ner.rrťrže byt ani idylikem' ani snivym vizionítŤenl. Jedno se tu probíjí do
druhého. Pohybujeme se tu V kra.;ině stále pohyblivlch vrstev, nečekan ch pro-
iáklin i prudk1i ch v1/šek. Je vidčt vztrťrru i do propasti. Není tu jcdnou provŽdy
poklidno, nybrŽ další smysl se odkr1ivá obnovovanymi otŤesy Ťeči i světa.... '

Budenle-li poněkud zobeciiovat, nl žerne Ťici,Žc v prvním clddílu sbírky pro-

bíhá tato ccsta směrem dovniti - od krajiny či městské scenéric k interiéru a po-

slézc do vnímatelova vědorní: proto také název oddílu Nezděné město, název
jedné zbásní Prúklest zdí.- Pronikání skrze jevové; to však - svojí mocností -

často takovénu prriniku brání.
Ve druhérrr oddíle - Nedot'l,ktíní _ jde o cestu právě opačnou _ interiér (na-

pŤíklact nemocniční) vyvolá ve vědomí vnínlatele rcakci, která vedc k jeho pŤe-

sahu (pÍesazení) do krajiny vnější, rnnclhdy ovšem Íantazijní: ,,v tuto chvíli kve-

tou citrÓnovníky / na pšeničn ch lánech pouště,. (Detail z okncl); která jc v kon-

trastu ke krajině skutečně (z okna) patŤcné, nebo.ii dokonce plně vytěsiiu.1e.

Musímc si uvěclomit, Že prostor má u Zdeřka Rotrck|a pŤedevším rozměr du-

chovní * všeclrno časné vzlíná k věčnénru, které je mimo prostor a čas' Díky

tomu Se v Rotreklově Brně mohou setkávat postavy a děje časově odlehié' aniŽ

pak vzniká dojem něčeho nepatňičnÓho' nelogického. Ba naopak _jako by se na

sebe vrstvily bez zÍctelnych (a viditelnych) švri, jako by jedno bylo nutnym do-

plněním druhého.
Star' zákon zákona Nového, E'zechiclovo vidění parafrází Kazatelov ch'

světci a rnučedníci dŤevního kŤesťanství politickych včziiťr let padesátych, pro-

stňedí toho, kdo jr: obydluje a kdo v nčm trvá svym dí|cm i po smrti.

iček:Nt tnn léntk lž 'íz 'psí l tovínt t . Jo ta ,Brno l998 '

s .  1 7 5  1 7 6 .
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ktcr zde bydlel)' Alc Bírnov.J - kdo z nás ví, Že právě oclsud _ Z místa proslu-
lÓho pěstováním česncku _ pochází básníkova Žena Maric.J Anebo jinak: kdo
v scpětí ,,kotvy s lrus<lu.. rozluští prorrlstání kčcsťanskožidovskych tradic d<l kul-
tury latinské? - S věd<lrrtínr souvislostí dalšíclr: ',o mnoha vrstvách nllč ty i<l<lu-
cí l zeŽidil a islárrlu it icckÓ révy,,(Co se někth,ttttléz,ti '. ').

Pro Rotrekla je typickÓ vědorní mnohoznačnrlsti jevovÓho, jcho plnc nt.ptl-
stiŽitelnosti, jeho vnitční nrnohosti - j iž metaí<lr.a toliko opatrně osirlráv/i (aby sc
sanla stávala rnetonytrl ií, synckdochou pars pro toto), a|c nedclpovídá a nevy-
světlujc: ,,V nepravdčprlclobrrém akváriu a šunlění ostŤic / riplně vcspod p|u.jí
tnrtvé ryby.. _ aby nírnr vcrše básně Co urnrlž ovala p<lkládat napňíklacl za .ja-
kous i  kruj  i  nnou archcolo! i i .

Zce|a záměrně sc v sarnotnÓnr zíivěru prvního tlddílu sbírky nalézají bírsnč
Co, Kclo, Čím aJak' Ač nírzvy bez ottrzníkťr, saIrrotnÓ básně se spíšc táŽí ncŽ vy-
kli idají pravdu jiŽ nalczcntlu, neboť poezie ncní tctl l<lgií a Žije tudíŽ více z ne'jis-
ttlty, pochyb a hledání ncŽ z jistclty pevně uŽ c|rž'cnÓ (I r:estct'.je tech'cíl)'

Velmi dťrleŽitou .jc pak aktivita sub.jektu. Ne.jcn t<lho obsaŽeného v bírsni co
.ic.jí nlluvčí' ale pŤedcvšíltl toho, ktery skrze báscii uskutečiiuje zas a znovlt pi.c-
salr od hmotného světa cesty vše likélto těla ku svčtu duchovnírnu, transcenclcn.
ci. Tady nirižc byt Rotrcklrrva poezie za podnoŽ.jcho krokrin. vy1ít však kažcl
nlusí od sebc a zc scbc.

Rotreklor,a poezic. pr.ccizně vyloŽeníl Zclcrjkcn Kožn-rínem. Jeho intcr;lrcta-
ci básrrč Kttchtičb, Írílttttltt k ji l ir l buderrre nyní včnrlvat vícc prostoru. nebtlť.jstlu
r,ní postížcny signiíikantní rysy básníkovy tvorby clanÓlro období:

,,Položíme'li si otíizku po časové a prosttxlvé vystavbě Rotreklovy poczic, rn -

žerrle ji zcldpovědět r<lzborcttl LcxÍťs z, Neztlěttéhrl lttěsÍtt. napi. básně Kachttir.\kl' ttíh-
ttou k.jihu'.. První strol)r sc vztahuje k rovině nrczi .j i lrcnr Moravy a Brncrrl. alc pr<l-
stor tu nlá zvláštní l iclskrlu dirrrcnzi: je natahclr'1tn na vlastní pleť. na vlastní tv.rr. a t()

.ještě v projekci podkroví clorlu. Ale vše se clěje v ncgiitivnínl r,ymezcní: ncnatíill-
nu. Pak Se negativa prornční v pozitivní rnoŽnost: kdyŽ nclze pŤitálrnout č]un. snacl
budou nataŽeny tťrnč a viničky. Tády je nrodel prrlstot.u v Rotr.eklovč l1,ricc zccla
piesně určen: d lcžitč.iší ncž prostor sárl jc jcho clušcvní ii duchovní transli lrtttacc.
jeho včlenění dcl vrritiníhcl nirpčtí Životní aktivity' Jcštč'|asněji to ukazujc da|ší stro-
l)r s těsnym propojcnírrr kopitku a ducha, což navazu.jc na pi.edchozí r>bra't' tlvt:í vi-
tir\ek.Yznlká tu v zašiíiované podobě sled kicsťansk ch symbolŮ, p<lkraču.jící i <lb'
t.it,zctt.t nt,še, bi'ez'ové r,istotl,, píedjaňí Je tu signaliz<lvírrlo něctl z pclsclství vcliko-
noc, Kristova znrrtvychvstítní. Všc je transÍbrr.t-t<lvítrxl c|o yl ní. coŽ evokujc i oblaz
duclra r,lajícíIlo nzr všccky s{rany. ZnepokojivÓ <ltírzky jen prohlubují ta.jcnlství bc.
rírnka. ktery jc tu kontlttlván duclrem a kopytkcIn. Kachničky táhnclucí nacl Brnctlt
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k jihu nevčdí, co to má všechno Znal]lcnat, ač tím všírn vlastnč takÓ nčjak.jsou. Pod
reálnymi obrazy.je piítonren skryty svčt sntyslu:jde o těk, o zavolítní, nebo o pŤi-
cházení'] Ale spíš platí všechna tato tňi určcní.

Tato translorrnace reálného prostoru a času do duchovní symb<llické platnos.
ti .1c pro R<ltr.cklclvu poezii podstatnír. Vzclítlenost mezi konkrÓtní rcalitou a jejínl
vnitiníIn snryslenl je to, ctl Rotrckla nc.ivíce pÍitahuje, co rnu unltlŽřuje rlístpro-
stor i čas v polrrzc duchovní platnosti. Vzdálcnost mezi konkr.étníIni objekty a.jc-
jich prtl1-ltl.jovánírn do dalšího srnyslu jc značná. takŽe se tu ptllryhu.|cnlc v ja-
kérnsi všudypÍítornném zázračnu, ctl .jc za z,jevn m svčtcIlr pÍíltlnlno. Reálny čas
je pohlc<lvírn prosvítající věčností, jc.jínl tajcmstvínl' Ale tot<l prosakování nad.
rcálna clo rcality jc vždy dranlatenl. Nic tu není pňedern zajištěn<l. Stálc podstu-
puJelnc rizik<l' zda se nám podaií bariéru z,1evné skutcčnosti smysluplně trans-
cendovitt. Rotrekl zná do hloubek jak tíhu konkrétníIro světa. tak síIu duchovních
vzcpětí. Ncnirjžc byt ani idylikenr' ani snivynl vizionáŤcrn. Jedno sc tu probíií do
druhcho. Pohybujerne sc tu V krajině stíile pohybliv clr vrstev, ncčckanych pro-
iáklin i prLrclk1iclr vyšek. Je vidět vzirr]ru i do propasti. Ncní tu jcdnou provŽdy
pokliclntl, nybrŽ <lalší smysl se tldkryvír obntlvovanynli otÍcsy Ťcči i svčta.... '

Budcnlc-l i pclnčkud zobcc ovat' nlr]ržcrne Íícl,Že v prvnírll tlcldíIu sbírky pro-
bíhá tat<l ccsta sIněrem dovnitŤ _ od krajiny či niěstské sccnéric k interiéru a po-
slézc do vnítrratclol,a vědomí: proto také n1rzev oddílu Nezdětrc tttěsto, název
jedné z básni Pr klest zclí. - Pronikírní skr.zc jevové; to však _ svojí rnocností _

častcl taktlvÓtnu prriri iku brání.
Ve drulrénr oclclílc - Netlotvkcíní - jdc o cestu práVě opačnou - inleriér (na-

pŤíklacl ncrrrocriiční) vyvolá ve věiJorní vnínlatele reakci, kterír ve<Je k.;eho pŤc.
sahu (pňesazení) do krajiny vnější, rnnclhcly ovšcm fantazijní: , 'V tuto clrvíli kve.
tou citr novníky / na pšeničnlch líincch pouště,, (Detail r, tlkna); kteríi jc v kon-
trastu kc kra.i ině skutečně (z okna; patŤené, nebo ji dokonce rlplně vytěsiiuje.

Musínlc si uvčdornit, že prclstor nlá u ZdeĎka Rotrekla pŤctlcvšínr rozměr du.
chovní _ všcchnrl časné vzlín1r k vččnÓrnu, které je minrcl prosttlr a čas. Díky
tomu sc v Rotreklově Brrrě rnol-rou sctkávat postavy a dějc časovč odlehlé, aniŽ
pak vzniká clojern něčcho ncpatŤičn ho, nelogickÓho. Ba naopak -jako by se na

sebe vrstvily bcz zŤetclnych (a vicl itcln1ich) švťr, jako by jedno bylo nutnym do-
plněníIn clrulrÓho.

Stary zirkon zákona Novéh<l' Ezcclriclovo vidění paralr.írzí Kazatelovych,

svčtci a niučcr]níci clÍevního kicsťanství politickych včzriťr lct paclesátych. pro.

stŤeclí toho, kdo jc obyctluje a kdo v nčnl trvá svym dí|crn i ptl srrlrti.

Z. Kožnrin: ..Syn1éZy diskontinuit. '. in: Z' KoŽnlítt ' J, Trávníček: Nu n'rdén loži : l lsÍ,/ro t.r,ltrt. Jota. Brno | 998.
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Scnl patňí ncznítnré azmi,zelré l,váŤe zplynovanych Židťl a vylrnanych NčnrcŮ,
senl patŤí ctihodn! Martin Stňcda i neznámy rnalíŤ světic na boŽích rlukách.
A patŤí sem i sebevrazi Mahen s Chaloupkou, neboť také Brno nui své drtipky,.
PatÍí scm i Halas (charakter je tlúle ž,itější než talent), i JoscÍ.Palivec citu.jící Va-
léryhtl piisus o pňckíržkách vhoclně poloŽenych (,,Je den v ptxlobě sobě uklírda-
nych piekáŽek,. - praví titké Zdcnčk Rotrekl v básni Ntívod tlruhÝ jak číst tuÍo
pocz'i i proztticftÝ). PatŤí sem _ s intctrzitou poslvírde ncpoznanou - Ivan Blatn ;
vcrš .jcho Melanc:holickych ptochcizek ,,StŤíbro a konvičky ir zpěněn kťrii.. se
stal intcgrální součírstí Rotreklova obilního trltu (cl němŽ viz vyše); právč v té.
to dobč vytváií Zdcněk Rotrekl - ve cjně zŤc.jnlč nikdy nepublikované - bírsnci-
kolíiŽc' sestávající zc zdánlivě bczcšvych spojcní veršŮ r znych autor .

,'KclyŽ se v čcrvnu l968 stal autor redaktrlrcnr čtrnáctideníku obrcxla' <.lka-
InŽitějcho stránky tltcvŤel urnlčcrryrn a oporníjcn1inr spisovatcl rr'r... Získal také
adresu lvana BlirtnÓho' dosud nczníttrrou (i BIatného spolužírci se domnívali, Že
v zahraničí zemŤel); napsal nru clopis a nabízel tl lu v nětn stranu obtoth', odprl.
věd'na ně.j nedostal. (v létě l969 navštívil arrtor v pŤítel Vladimír BaŤina ]virnir
BlatnÓho v Ipswiohi;'do rukopisnÓho deníčku si telrdy BaŤina ,za,znatnena| r<.lz-
hovor, ktery s BlatrryIrr 2. čerr,encc l 969 vedli: , Psitl j ste tady./ - Ne, co .jscnr (a-
cly' ncpíši. _ Alc piecc' recituji nru báseř V noci, kdl,ž se ro7'sy,[6yj2 obilí. *Ttl

ano. tojsem napsal na začátku. _ Psaljste snad anglicky'] _ Nc, nčkdy..) V picd-
poslcdnírrl čís|e obndl.(č' 25, 3. |2. 1969) uvcŤejnil Zc|cněk Rotrekl v běr
z Blatnclro starších vcrš . Korrccnt prosince l969 Českoslovcnská stranir l idovír
v ráIt-tci ,nornlalizacc. obrodu zIikvidclvala. Na konci roku I973 píše Blatny clo
Brna Vladimíru BaŤinovi: ,Co dčlír Rotrekl.] Rc<Jiguje .iešt'ě oblodu? Kclysi nli
nabízcl, žc by mi věnoval v ní celou stránku. Tc<-|'bych rrru poslal šest básní. Za-
títrl proVás jednu rrrirlou..V té.jcdnÓ ,malé, z,20. prosince l973.jsou verše: ,Zir-
tínr vy znltte viadukt u pensijního tistavu z nré panrěti / a nir svrij vlastní jstc uŽ
zaponlrrčla. . Na tyto vcrše navazujc Zdeněk Rotrckl v básni Tesknotct. (oba bírs-
níky spojc iva la rodnír rnísta.  obi lní t rh čís lo 4 a Údoln i  uI iec č'ís lo 5 l .  pozděj i
gyrrrn/tziurn na Legionáňské ulici ') Zas|ané bírsně Ivana Blatného publikoval Z.
R. v saInizdaLové Moravské čítance l983...*

U Zdeiíka Rotrckla sílí v tÓto době vědonrí kontinuálníhcl v1ivoje vlctstttího
díla, ktcrÓ pĚehodnclcujc toto minulÓ pro budclucí vyuŽiti (a ktcré se zároveii usi-
luje včci vidět z několika zornyclr hlrj, ztvárněny rozličnynl zp sobern _ takŽc

'  Také v t}aŤinově poezii sc _ jako u Zdeiíka l{otrck|a (a par.ně potl v|ivcnl sclkíní s |' []|atnyn) - objevltií na-

ri ižky na BlatnÓho cxistcnci a.jeho tvorbu: k ltlnru viz už znrióovanli studie l. Hariika.
'  Z .  I{ot rek l  -  J .  Uhdeovr i :  c .  d . .  s .  721-722.
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se město Brno stává tématcrn nikoli pouze Rotreklovy poezie, alc takÓ.jelro pr z
a rozhlasovych dramat' také jeho publicistiky a ese.jistiky).

U básně Co se někdv truléui atrcb pcl1lis erbu m.hŽeme sledovat .je.jí vztah
k někdcjšíntu Kantennéntu erbu (zejnérta části Krlt,ž 'se erb rozevŤcl)' ale takÓ
zké scpčtí s nynějšínr autorovym Životem (Rotrckl vstupuje cio .jrlhanitskélro

iádu: v prosinci l990ie dokonce jmcnován Magistrítlnírn rytíienl Čcskcho vel-
kopt'cvclrství). Nčco podobného bychorlr našli ve včtšině Rotrckl<rvych básní'
které rozvíjc.|í Inotivy neb<l dokonce cclé vcršcivé pasírŽe tvorby pi.cclchozi, aby
pclslézc salny Vstupovaly clo text , jeŽ tcprve vzniknou. Takclvrlu procházkclu
vlastní (l itcríirní) rninulostí sc Rotreklovi stávají napi. vcrše z básnč Cínt: ,,Por-
trét svícnu kclyŽ / z obrirzu dclrristají vlirsy na zenl / <lbčas.jc stŤíhírrn pi,i portrÓ.
tování cínu / rclzpustrryclt {alíŤr] rozpustnyclr měst / v rozpustnént pÍ.ic|lízení /l
občas kanc na Zem lbct'c r.bytku / Kanulínr a dorrjstíinírn / dcl tiplnÓho bronzu
/ v zástěic z rnalachitu? / Alc bronz kulhír po oblozc nad Špilberkcln / a plyno-
vá lampa šunlí /.jako všcchny zbytečnÓ kovy pro krírsu... - Aniž' r,c,clu poz'byva.
jí sepětí s osudern svéhcl autora, koŤení tyto veršc * pÍes Hovor1, s ttxtteŤídouš-
kou a Malctt:ltit _ opět v.jcho ranétn Kantcnném erbu, itby prach z antikvit stírtr.
ly věclonrírrr Životní závaŽnosti věcí sp.jatych s vyše uvedenym clsuclctn.

K budoucí Rotreklovč tvorbě hleciíi cestu radur nlotivťr kiesťanskych (pňecl-
znamenávii.jícícÍl Cltrjr v plrtvbě rt'D.t./ry'rrl ' l 's) či židovskych (se vztaltcIn ke kni-
ze Něn holtt|lice dcÍlek it rozhlasovéhtl clramatu Zprtívrl o poltŤbít,tittí mydla
a kostní nulur,Yky, - to však vzniká uŽ na ptlčátku scdnldesát1/ch let). K budoucí-
mu ukazujc clcklarování nčkolika biisní z oddílu Ncr1oÍkciní z.a ' 'popis.. _ jeho
několik r,r,l:í. k(crÓ.jsou vlastně naprost() sanrostatnyItl i b1rsněnri (vrl lnč spjaty-
mi ristŤednírn tématcrrr), pŤcdznanlcnírvíi poclobny p()stup - vytvíii.cní ver:'í _
v následu.jícícl'r dvou sbírkítclt' Ta druhír z nich - Neobvyklé zv.t,k.y _ rtlzvcde po-
tom do tŤí sanrostatnyclr bírsní triádu,,Víra je tedy zápaseIn o víru / |1rskl je to
co nás pŤcžívíi o kr ček / všcchna na<tějc je v odcházení.. (z básně Co ttěkly zbÝ-
urí; psané ,,(l. čcrvencc na svíttck Mistra Jana Husa.._ tccly také /rl lo tradicc pat-
Íí ke ktto lí ktlyi Rotreklovi ! ).

Vědomí ncclostatečnclsti včcí stvoňen ch' stvoŤcn ch lidmi, sebc sarnii i vlast-
ní tvorby (,,všude koleIn slabč llalová /jak barva erbu / [ne kanlennÓho' už jcn
z porcelánu]..) pŤivádí k ptlktl c pÍed ncIrrčnrr;ím iádcrn světa a jehcl Tvťrrcenl, ale
také k r,ěclonlí' Že i vlastní ncdostatcčn()st tná určit stnysl, uvčdoInítrrc-l i si to-
tiž skrze ni svÓ l irnity, svír <ltnczení - a budcme toto brírt jako vyzvu k činu, k sc-
beuskutečnění, k sebepňesáhnutí, k naplnění svého ridčlu, svÓho rikolu: ,,Kter1i'
koliv dcn sc ti pŤihodí / Že zpoz'oruješ odčinitelnou ztrátu svědonrí .icŽ l nizelo
Jakoby darovíiním rozpl1itváno neboť / všu<Je v kaŽdém Zastavení i krŮčku jsi nc-
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Scrn patŤí neznámÓ a zntze|é tváŤe zplynovanlch Zidri a vyhnan ch Nčmc '
senr patŤí ctihodn;/ Martin strcda i neznám malíŤ světic na boŽích mukách'
A patií sem i sebevrazi Mahen s Chaloupkou, neboť takc Brno ntí své drtÍpky.
PatŤí scm i Halas ('charakter je d lež'itěiší než tctlent), i Josef Pa|ivcc citu jící Va-
léryho pasus o pňekážkách vhotlttě poloŽen ch (,,Je den v podobě sobě ukláda-
nych pÍekáŽek.. - praví také Zdeněk Rotrekl v básrri Ntivotl druh1, jak číst tuto
poezii prczttict1i). PatÍí sem _ s it]tellzit()u posavírde nepoznanou _ Ivan Blatny;
verš .jelro Melancholicksch prochdzek ,,StŤíbro a konvičky a zpěněn kťrii.. se
stal intcgrální srlučástí Rotreklova obilnílrcl trhu (cl nénŽ viz v šc); právě v té-
to době vytváIí Zdeněk Rotrekl - veŤejně zŤe.|rně rrikdy ncpublikované - bírsnč-
kolážc, sestávající zc zdánlivě bezešvych spojení veršri rr1zn}ich autor .

,,KclyŽ se v čcrvnu l968 stal autor rcclaktorenr čtrnítcticlcníku obtoda. <'lka.
rlžitč.jcho strírnky otcvňel urn|čcnym a tlpomíjen rrl spisovzitelrinr... Získal také
adrcsu Ivana Blatného. closud ncznámou (i BlatnÓho spolužáci se dornnívali. že
v zahraničí zcrrlňel); napsal mu clopis a nabízel rnu v něm stranu obrocl1'' odpo-
včd'na něj ned<lstal. (V Iétě l969 navštívil autorrjv piítcl Vladimír BaĚina Ivirna
Blatného v Ipswichi;' do rukopisného dcníčku si tchdy BaŤina zaznamenal roz-
lrovor, ktery s Blatnyrrl 2. červencc l969 vedli: ,Psal jstc tady? - Nc, co.jscrlr la-
dy' ncpíši. -Ale pÍecc, recituji nlu báscri V noci, kdl,ž se ftl7sylgujg obiLí. -To

irno. to jsen napsal na začátku. _ Psal jstc snad ang|icky.7 _ Ne, někdy..) V pŤcd-
poslcdnírrr čis|e obrody- (č.25,3. 12. |969) uvcÍejnil Zdenék Rotrekl v;/běr
z Blatného starších veršrj. Konccm prosince l969 Českosl<lvenská strana Iidová
v rán lc i  ,norn la l izace,  o l l todu z l ikv idova|a.  Na konc i  roku l973 píše Blatn do
Brna Vladimíru BaŤincvi: 'Co dělá Rotrekl,/ Rcdiguje 1ešt(: obrodu'l Kdysi rrri
nabízcl, Že by nri věnovzrl v ní cclou stránku. Teď bych rnu poslal šcst básní. Za-
tím proVás jednu rnalc lu. .V tÓ  jcdné 'malé.z20. pros ince l973 jsou vcrše: ,Za.
tínr vy znáte viaclukt u pensijního stavu z nlé parrlěti / a na svrlj vlastní jstc uŽ
zaponlněla.. Na tyto verše navazuje Zdeněk Rotrckl v básni Teskttottt. (oba bás-
níky spo. jovala rodná místa,  obiIní t rh čís lo 4 a Udolní u l ice c.ís l t l  .5| '  pozdčj i
gyrrrn|iziurn na Legionáňské ulici.) Zaslané básně lvana Blatncho publikoval Z.
R. v sanrizdaÍ.ové Moravské čítance l9t]3... '

U Zdciika Rotrekla sílí v této době vč<Jorní kontinuáIního v vrlje vLasÍního
díla, které pŤehodnooujc toto minulé pro budoucí vyuŽiti (a ktcré se záiroveii usi.
lujc včci vidět z několika zornyclr rihlrj, ztvárněny rozličnym zpťrsobem - takŽe

'  Tirké v Baiinol'č poezii se -.iako u Zderjka Rotrekla (a patrně po<l vlivent setkíní s I' B|atnym) _ objcvtt|i na.

ráŽky na Blatného cxistenci a jeho tvorbu; k tornu viz uŽ zmiĎovanl-t sludie l. Haráka.
\  Z '  I{ ( ) l rek|  _  J .  Uhdeová:  c '  r J ' ,  s '  12|_122 '
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se měst<l Brno stírvá tématcm nikoli pouze Rotreklovy poezic, alc takÓ.jclrcr pr(lz
a rozhlasov ch drarnat, také jeho publicistiky a esejistiky).

U básně Co se ttěkth, ttaLézti aneb popis erbu m Žeme sledovat .jcjí vztah
k někdejšínru Kuntennéntu crbu (r,ejména části KrA,ž se erb ro?.evŤel). ale takÓ
rizké sepčtí s nynčjším autorov)im Životem (Rotrekl vstupujc do johanitského
ňádu; v pr<lsinci l990 je dokonce.jrnenovárn Magistrír|nírn ry(íŤerrr ČcskÓho vcl-
kopievorství). Nčco podobného bychorn našlí ve většině R<ltreklovych bírsní,
ktcré rozvíjejí motivy nebo dokoncc celé vcršové pasáŽe tvorby pŤcdcllrlzí. aby
posléze samy vstupovaly clo textri, .jcŽ leprvc vzniknou' Taktlvou prtlcl-tázktlu
vIastní (l itcrární) ltrinulostí sc Rotrcklovi stírvají napr. veršc z hásné Črll l: . '])tlr-
trét sr,ícnu kdyŽ l l ' obrazu dorristají vlasy na zenl / rlbčasjc stiíhárn pii portrÓ
tování cínu / rozpustnych talíňrj roz1'lustnych rněst / v rozpustnéIn pŤic|tízerlí ll
občas kanc na Zcm / bezc zbytku / Karrutínl a dtlrťrstáním / dtl plnÓh<l bronzu
/ v zástěIc z malacl'ritu? /Alc bronz, kulhá ptl oblozt- rrlrd Špilhcrkcnl / lr plyntl-
víi lampa šurní / jako všcchny zbytcčné kclvy pro krírsu..,-AniŽ z'cela po'zbyvtt-
jí scpětí s osuclem svého itutclra, koŤcní tyto vcrše _ pŤcs Hor,ol.i' s tttateťídclttš'
kou, a Mulachlr - opět v jcho ranénl Kantettnéttt erbu. tlby prach Z antikvit stíra.
ly věclornírl životní závažnosti včcí spjat1ich s vyšc uvedenyItr osudcrtr.

K bucltlucí Rotreklově tvorbě hlcdá cestu Ťada rrlotivťr kŤcsťanskych (piccl '

znamenírvajících Clt r y 1lluvbě rybl' Ichtltys) či židovskych (sc vztalrcrtl ke kni-
zc Němé holubicc tldlek it rozhlasového dramatu Zprcívct o pohi.bít,títtí tttydltt
a kostttí tttoučkl, - to však vzniká uŽ na počírtku sedmdesátych let)' K budoucí_
nlu ukazuje cleklar.ování nčkolika bírsní z oclclílu NcriotÍkiní'l ',.t ',popis..- jehcl

několik vr:l:1, kterrj jsou vlastně napfosto Sil l l lostatnyIni bírsnčrni (volnč spjaty'
rni stŤeclnírn tÓnlatcm), pŤcdznirnlcnává prlclobny p()stup _ vytv./rŤcní r'cl:r
v náslcdu.jících dv<lu sbírkírch. Ta clruhá z nich - Neobt,l,klé:r,.t 't.t '- rrlz,vcde po-
totn rlo tňí samostatnych bírsní triádu ,,Víra.;c tcdy zí4lasenl rl víru / lírska1c trl
co nás pŤcŽívá o kr ček / všcchna nadějc je v odcházcní.. (z bírsně Co ttěkdl, r'bí'-
url; psané ,'(l. červcnce na svátek Mistra Jana Husa..- tcdy také 1rrÍo traclice pat-
Íí ke katolíkovl Rotrcklovi!).

\čdonrí nedostatečnosti věcí stv<lčcrrych. stvoienych Iidmi, sebe saIna i vlast-

ní tvorby (,,všuclc kolem s|abě Ílal<lvá /.jak barva erbu / [ne kirnrennÓhrl' uŽ jen

z pclrcclírnu],.) pŤivírclí k pokoŤe pÍecl ncměnn rn iádcrn světa a jcho Tv rccm, alc
také k včclrlmí, Žc i vlastní nedostatcLYnost mír určity snlysl, uvčdornírnc-li si t<l.
tiž skrzc ni své lirnity, svír otnezení - a buderne toto brírt jako vyzvu k činu, k sc-

beuskutcčnční, k scbcpŤcsáhnutí, k nap|nění svého ridčlu, svÓlro rikolu: ,,Ktery.
koliv clen se ti pŤihodí l Že zpozorujcš odčinite|nou Ztrátu svčdomí jcŽ l mize|o
jakoby clirrováním rozplytvírno neboť/ všude v kaŽdérn Zastavcní ikrťrčku.1si nc-
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chiil / kus scbe tedy rakÓ jc.j.. (Co se někll, ztrrít,í). Jclro pochope ní nás pčivliclí

k pocho1lcní srnys|u vŮbec: ,,KaŽdy clcn se ti pŤihoclí l Ť,c tl.lit znattlcnít Zt|.ílcc| l

Žc všechntl jc jenoIrr r, ub1ivirní/ rnizcní / plynutí l 'zÍl.áccní / irle i v nalézání clítv-

no nalezcncho... Diirce rn tolroto smyslu _ vědorrií. Ť,e zdán|ivé odtaŽitÓ spolu srlu.

visí, Žc nic. co bylo' nemťrŽc byt vynrazáno _ ncní Však s1rrn človčk, tlítrcern ttl-

htlto smyslu jc ten. ktcr1i jc apostroíovírn. aby bylo ziíe.jmÓ. která žc z částí v šc

ul,cdenÓ triády jc nc.idŮleŽitě.iší a podrniriující ostatní' ktcry.jc apostrotbván iako
ž-ivé ztělesněIrí a pŤcpodstatnční Jobova utrpení, slov Kazatclov ch i vidění Eze-

chielovir. ktcr.y nás rlzkou branou vedc tl ir cestě blaŽen sr.nt.ti a ktcr1i je záruk<lu'
-t'c tYcts tni!o'yti ji7et. ''ťtsÍtít,á...,Lírsko ktcrii zniiš scbe sanlu a.jsi navžcly živá / spo'

;ující sptljitelné od prahor.. (I:)pické ut,dtlěttí clo čttst,t soutčlfl.
Rotrcklova sbírka Nezrk'lté ntěsttl nikdy ol.iciálně ncvyšla.jaktl samostatnii

kn iha.  V roce 197tJ by la však vydána. iako l .5 l .  svazek satn izdatovÓ Edicc Pct-

l ice. v rocc l988 začazena drl souborného svazku irutorovy Poezic II v samizcla-

tové Ťac]č Milana.Iclínka. Po roce l990 se objcvuje v Trclulkově vyboru SilŽ-

|tetn zctt,tíÍé t,inobntní (Atlantis. Brno l99 l). V dcÍinitivní autorskÓ i ipravě však
,lŽve Spiscch l (Atli intis. Brno 200 l), kde v E<Jič'ní ptlznátnce naIr.'zncnlc ccn-

nÓ inl.orltracc ke gcnczi a vydírvání - ncjen tÓt<l - sbírky.

Zivot je ve slovech

Poezie Josefa Lede rera a Oldricha Tomana

M l cHAL  JAREŠ

Zač|rtek seclrnclcsátych lct dvacíttÓIro stolctí pati iI ncjen u níts ke značně cleplc'
s ivnírrl rokťrnl, ve kterych se do života začaly vracct všechny nlysl itelné cltjs lccl-
ky cuÍbrie šcdcsátych lct: kulturní Živclt byI znornlal izován vc všecl l  r lc lvčtvích.
rnntl lro autorťt se dočkalo z'ákaz'u publ ikovírní i i  na.jc.j ich tnísta nastoupi l i  ochot'
ní pčisluhovači režimu. ZejmÓna v letech |L)]O-|915 se posr1'rnovíi kocrlvina a vc
všcch pádcch sklorioi 'any po.jcIn nornlal izacc stírl 'aIy leitnlotivcnl Ži l ,t l ta v Čcs.
kosIrl." 'ensku' vcdle tt lht l cely svčt <ltravrlval nckoncčny konÍlikt r,e Victnirt l lu, na-
stup()\,al kt lnzumní Živtlt v kl ic lu. nevybtlčovílní. kcly televizní soutčŽc a seriír ly
oslavující prírci a pohtldu začaly nlít tu nc'jvyšší slcclt lvanost. Hleciat alc V tol l l t()
obclobí v cxi l<lvé poczi i . jc inspiratir,ní i i  <l l l . jcvné: snarj <líky kIirnatu sc na tol l l to
ptl l i  objevi la i irda autt lr , jej ichŽ tvorba sc z,dáIab,j lt ukončcna'j iž zač|rtkcrn pa-
desl ityclr lct. Mezi ně patŤí i Joscl.Lcderer a oldi ich Tonran.

J t l se f  Lcc l c re r .an i  o Id i i ch  Tt ln lan  n ikc ly  nepat i i I i  rncz i  nc1r ,yh lec l í rvančiší bás .
níky poťlnortlvc et-nigr.acc: tvoi i l i  součást.jakéhosi 1. locl lroubí, l ,  ně|"lož' clI l lgracc
vyrťrstala. Arl i . jcdcn z t l ic lr v lctcch l9't8-l968 ncvyclal sbír.ku básní. sV()u tV()f-
bu pÍ ináše l i  p t luzc  p ií IcŽ i tos tnč časop isccky .  a  to  zc . jn léna r 'p t . r 'ní  p t l I r l r ' i ně  pa-
dcsl itych lct. oba básriíci nlají alc r-ttnohtl společllÓhtl. chtělr l  by se iíci tragicky
sp<llcčného i lva autrl i i  <lsobitÓ poctiky ztracení vc svčtě. ktcr1i jc ncslyší.

J r l sc f  Lcc l c rc r . sc  nar t l c l I l  27 .  Ťí . jna  l9 |7  v  Prazc .  . , , ys tudova l  reá lné gy lnnáz i -
urrl r, J ihlavč a pak začal stut]ovat na FF UK. JiŽ' <lcJ svyclr |3 let psa| clo Srrr
t lettt 'ského t.Ytt,so1l ist,t. 1l<lzdčji (až clt l  roku I953) pubIikoval p<lczi i  pt lcl pseucl<l.
nytl lc l l l  J i ií KIan. PatňiI nrczi autt lry ne.juŽšího okruhu tzl ' '  bcclItíi ir lr 'skÓ skupi-
ny. s nimiŽ vydi ival jcclcn z prvrrícl i  sarrr izdi it u tríts. str.t l jr lpisny časrl1l is,Vr,,r '
( l938 l939) .  V  rocc  I t )39 cn l ig r r l va l  spr l l cčně s  o tou orncs te ln  d i l  l - t lnc i )ína '
kclc ptl rrčkolika zanlčstnítních pokračoval v pi.erušcnÓrn stucl iu nir Univcrsity t l l '
Wtlcs. Mirr lt l . j inÓ sc sprl lupodílcl s Pavlct l l  Tigriclcrr l '  Waltrct lt Bcrgcr.cIlt a Kar-
lerlr Bruš|rkcrt l na vyclítvání cyklclstylr lvanéIro časclpisu Ku!turttí tttěsíčttík
( l94  l_ l943)  č i  Rr : r , l c t r .  1 '1  (1943 l94 .5) .  Díky  pčír tc Is tví  s  T ig r i c lem a  ornes teI t t
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