|994 Bdsně ticha (Praha: Česk! spisovatel)
|995 Mistr Sun o bdsnickémumění.Nov! Epiktet' Ndvod k upotŤebení.odpovědi. (Praha: Mladá fronta)
|999 Slovník metod (Praha: Gallery)

ProblémyinterpretaceHolanowch Zdí
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KoLÁŘ
|99| JiŤíKoIdŤ(Praha:odeon)
PoHRIBNÝ. Arsen
|997 ,,Text,,,in:.
KIubkonkrétistú,
str. |36
RIcHTERovÁ, Sylvie
1997Tichoa smích(Praha:Mladá Íionta)

sl-ovo...
|968 Slovo, písmo, akce, hlas (Praha: Čs. spisovate|)
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Místo privodně ohlášenéhoprojektu Nokturnálu jako sepětí dě| Bolest, Strach
a Na sotntÍchvyctlázi roku l980 Noktum.ál, kter;/ obsahuje Noc s Hamletem,
Noc s ofélií, Toskinu a zce|a pŤekvapiv! cyk|us Zdi, kter;i tvoŤíprvní částsvazjimiž
ku. Tento zvláštnístŤihdo ce|éhodíla umožnívydat i 32 novlch textťr,
Zdi
vrcholí
a
které
se
po
cyk|us
teprve objeví básníkově smrti v knize Propclst
propasti roku l982. Ale mylili bychom se, kdybychom to snad pÍičítaliHola.
nově netrpělivostiuž už uvidět svéveršez let l968_l977 vytištěné.
Holan nyní vědomě akcentujedri|ežitostmotivu zdí pro celou svou poezii.
Tento monumentálnísoubor je však specificky gradován texty psan1/miod
jeho nejaktuálnější
vrchol. Zobrazováni zdíje také
šedesát1fch
let, jež vytváŤejí
víc
stále
určovánomalíŤsk1/m
cítěním,takžese stává téměŤažjakymsi prudce
črtanlm skicáŤem.Je to skicáň soustŤeděné
intenzívníneidy|ičnostia pňímoaž
jakésizv|áštníobludnosti.Jako by mě|y byt vyvolávány šokujícíživotnisituace zdí. Holan stále ví, žejeho zdi jsou málem živé,Že skoro nějak dychají,že
velice živelnějsoa. ovšem pŤitomto vysunutítext s tématemzdí do zvláštního cyklu dochází takék specifické dekonstrutcj těchto textŮ. V novémuskupeníje do těchto básnívíc vidět, kdyžmusejíblt ještějinak dešiÍiovány:totiži jako nespočetná,,sousoší..zvláštní
grotesknostia morbidnosti,a|e takénezničitelnostia svéh|avého
vzdoru. chtějí byt takéco nejreálnější:
vytyčujír st ze země i z člověka.Pau| Ricoeur soudí,žev oblasti symboluje pŤímonezbytné'aby
vše koÍenilo v nejreálnějšímreálu a aby tato reálnost byla vŽdy respektována
(srov.Ricoeur |997, zejm. oddí|Metafora a symbol: 66_96).Teprve po jakési
elementárníinterpretaciprvníhoplánu postu|ujeto vydoblvání smyslu zÍaiemství,z hlubin. Holan nyní první plán většinouco nejvíc akcentuje,tÍebaževe
zcela svébytnépolysémii' Cyklus Zdi ve|tcena|éhavěukazuje na to, že zed,je
reál a současněsymbo| maximá|níintenzity už sám o sobě. Není dost dobÍe
moŽnétu razit nějaky školsky instruktivní'zjednodušující
v1/kladzdí jako ně.
čehonegativního,brzdícího,omezujícího,věznícího.Holan v cyklu Zdi podtrjevy
huje ten fakt svéhopozdního tvrjrčíhoridobí,že právě ty nejobyčejnější
jako
pŤivšívychozí obyčeja věci musejíbyt zkoumdny
něco nesantozňejmého
nosti danéhofaktu'
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Je tŤebaještě vzít v vahu takéten ve|ice podstatny Í.akt,Že NokturnáI má jako celistv! svazek Spisr?sám sebou zvláštnídekonstrukčníakcentace.Právě
Noc s Hamletem i Noc s ofélií, ale i velká skladba Toskina jsou budovány jako
stá|epŤikomponovávané
ce|ky.Lze Íici, žecyklus Zdi tutojejich zvláštnídetailizující stavebnosti jejich sepětíse staršímbásníkovym ridobím (napň.Noc
s Hamletetn má dataci vzniku 1949_|956,l962) velice organicky zvyraz uje.
A naopak: cyklus Zdi pÍijímájakousi zpětnou dekonstrukční
energii takéod
nich. Holanovo uměníkonstruktivnostii dekonstruktivnostijdou v Nokturndlu
ruku v ruce. Je to dáno suverénnívrjlí k ce|istvosti,která poutá k sobě všecky
jeho sémantiky.MrižemeÍíci,Že Holan si
rozrrizněnésložky v utváŤení
veškeré
ve svémpozdnímlyrickémtvrjrčím
svlch velr1dobíuvědomil dosah někter1/ch
jeho
postupně
v
genezi
díla
konstituova|a.Dalo by se m|ukych témat,která se
jeho
vit o zvláštnísvébytnéspiritualitě
vědomíšedesátycha sedmdesátychlet.
Snad by nejlépevystihoval tento sémantickyfakt v,lraz vědouc,,oJÍa Snad by
nejlépepostihovalto, očmu zÍejměve|ice šlo:byt moudr!' jako jsou moudréjejeho epika, jako je moudr! Erben, Shakespeare,Wordsworth'
ho ,,pŤíběhy..,
Keats, Rilke. A právě z tétopotÍebysi|néhobásnického,,mudrosloví..vyrostl
i akcent na motiv zdi projeho aktua|izovatelnouschopnostodkr vat něcojinak
zdí.
zv|áštnostjakéhosi
zajeÍia samovítězení
nedostupného
a pŤehlédnutelného:
jaksi
jde
cepatÍi
napÍíč
cel1i
m
životem'
není
okamŽité,
ale
co
Zdi
k tomu, co
|1imčasem.A možnái tadyje k|íčk jakémusipŤivoleník postmodernostiv konceptu odreagováníklasickéhoňádupevnéstavby Díla.Thk se zrodil krásn1/hybrid nazvany Zdi.
Vyberme nahodile-nenahodiletyto tŤiZdi z celéhocyklu a ukažmesi jen
gesto,Z něhožvyrost|y.
letmo to sémantické
je
pŤímo
zpovědíz takovéhogesta.Mluví se o jiné věci' Ťíká
BáseĎ Ta zeď
báseř, a pak náhle uvidíštu zeď. Právě o tu možnostnáhle uvidětjde tu pŤedevším.Zeď si pÍímotakéÍíkáo vlastní zkázu, ačje nutná, ačje vyrostlá z vrile
zhynout,je to jepodsvětí'A silná je i její pointa:chce vlastně ,,sebevražedně..
jí konečnérozhodnutí,ale co všeckoby nám vlastněještě mohla vyjevit z tajemstvía za tajemství...
(Ho|an |980: l |3, cit. dá|epodle tohotovydánípouze
číslemstránky).
Báseř Zeď, která vystavě|a samu sebe (l14) je také pňedevšímvědoucí,
místézeméa z jakésinepochopite|né'nutnosvždyťvyrost|a na n,ejvníruavějším
ti. Je užjíjedno, zda vydržístát aždo omrzeníanebo zda se zhroutí.Podstatné
je' žeplní ro|i zvláštnízpovědnice,zv|áštníhomísta,kde se zjevuje pravda,kde
se člověk styká s osudem. Ty ,,bytostis osudem ve v službě..jsou pŤímovypad|éz logiky Holanovych PŤíběhú!
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Báseř Ateliér (l l5) geniálně propojuje uměleckou a životníprojektovanost
do velice pokoutní,ale energií sršícíprostory.Protožejde o nerozsáhl! text
s pÍímodešifiujícíhodnotou,ocituji ho cely;
Že jde o v mysl? Pročne?
Byl to právě on, kter;/
zprvu jakoby naschvál
doše|později ažk zamyšlení,
kteréby tady ži|opo svém...
Aťje tomu jakkoli (a nevěĚte,
Že to udělajízdi a stěny)'
kdyžjste ve stodole,
nemrjžetevzít nic ok|ikou...
A tak vše,co tu mám'
nenívrozporustím,
co se vzdává na prvnípohled...
Víte, nenítÍebapádu císaŤství,
aby mnohévěci popraskaly,
včetněvoskovanéhop|átna.'.
A pak: kdyžjednos druhym
spl;/vá'nikdy se neptáte,
jakéje pozadí...
Titulníprojekceateliéruje ovšemmetaforoui symbo|em,je v nízárodečněkongesto básně.Vyslání vjmyslu do prvníhoverše
centrovánoklíčovésémantioké
jako opory imaginace je podepŤenooním, Ťekněmelidově, pÍesn;/mtázánim
proč ne. Filozofické Holanovo proč tu dostává pŤesn!rozměr tázavou záporkou
vftvarně, stavitelsky,Stavebnětvone. Vlmysl je pak v následujícímčtyÍverší
Íícímtahem: nejprve je jakoby schválností, aby došel až k zamyšlení,kteréje
je jakési svěceníprostoru ,,atenajednoumonumenta|izováno.DalšíčtyÍverší
liéru..'Zdi jsou součástíimaginárnístodoly.
Ale zase nenístodola pouhou metaforou,n1/brŽh|ubinn;/msymbolem' Tu
pravou dimenzi všemudodává opět ono hovorovékdyžjste ve stodole a současněovšem ono nem žetevzítnic oklikou. Pak by už mohlo sémantickégesa dějinné'
to ,,odpočívat..,
a|e báseř vrcho|ípropojenímperspektivy malíÍské
kdy metaforapopraskání(',mnohévěci popraskaly..)a spllvání (,jedno s druhlm spl!vá,.) je vedena Íezem,,císaňskfm..(pád císaÍství)'kdy vlastně v po.
se explicitně stává právě p ozadí s1|zadíjsou stále pĚedevším
zase zdi, tÍebaže
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Je tŤebaještě vzít v vahu takéten velice podstatny fbkt, žeNokturnál má jako celistv! svazek Spisri sám sebou zvláštnídekonstrukčníakcentace.Právě
Noc s Hamletem i Noc s ofélií, ale i ve|ká skladba Toskdna jsou budovány jako
stá|epŤikomponovávané
celky. Lze ííci,žecyklus Zdi tutojejich zvláštnídetailizující stavebnosti jejich sepětíse staršímbásníkovym ridobím (napŤ.Noc
s Hamletem má dataci vzniku 1949_1956' l962) ve|ice organicky zvyraz uje.
A naopak: cyklus Zdi pÍijímájakousi zpětnou dekonstrukční
energii takéod
nich. Ho|anovo uměníkonstruktivnostii dekonstruktivnostijdou v Nokturndlu
ruku v ruce. Je to dáno suverénnív lí k celistvosti,která poutá k sobě všecky
jeho sémantiky.MrižemeÍÍci,Že Holan si
rozrrjzněnésložky v utváŤení
veškeré
ve svémpozdnímlyrickémtvrirčímridobíuvědomil dosah některychsv1ichvelk;/chtémat,která se v genezijeho díla postupněkonstituovala.Dalo by se m|uvit o zvláštnísvébytnéspiritualitějeho vědomíšedesátycha sedmdesátych|et.
Snad by nejlépevystihoval tento Sémantickyfakt v,lraz vědouc''o.''a snad by
nejlépepostihovalto, očmu zňejměve|ice šlo:byt moudr!' jako jsou moudréjejeho epika, jako je moudry Erben, Shakespeare,Wordsworth,
ho ,,pŤíběhy..,
Keats, Rilke. A právě z tétopotŤebysi|néhobásnického,,mudrosloví..vyrostl
i akcent na motiv zdi projeho aktualizovatelnouschopnostodkr vat něcojinak
zdí.
zv|áštnostjakéhosi
zajeti a samovítězení
nedostupného
a pŤehlédnutelného:
jaksi
jde
cenapŤíč
cellm
životem,
patÍi
není
ale
co
ZÁi
k tomu, co
okamŽité,
je
jakémusi
postmodernosti
v
konpŤivolení
k
A
možná
i
tady
klíč
k
|ym časem.
ceptu odreagováníklasickéhoÍádupevnéstavbyDíla.Tak se zrodil krásny hybrid nazvany Zdi.
Vyberme nahodile-nenahodiletyto i Z'di z ce|éhocyklu a ukažmesi jen
gesto,Z něhožvyrostly.
|etmoto sémantické
Báseř Ta zeď je pŤímozpovědíz takovéhogesta.Mluví se o jiné věci, Ťíká
báseř' a pak náhle uvidíštu zeď.Právě o tu možnostnáhle uvidět jde tu pŤedevšim.Zeď si pŤímotakéÍíkáo vlastní zkázu, ačje nutná, ačje vyrostlá z vtile
zhynout,je to jepodsvětí.A silnáje i její pointa:chce vlastně ,,sebevražedně..
jí konečnérozhodnutí,ale co všeckoby nám vlastněještě mohla vyjevit z tajemstvía za tajemství...
(Holan l980: ll3, cit. dá|epodle tohotovydánípouze
číslemstránky).
vědoucí,
Báseř Zeď, která vystavěla samu sebe (l14) je také pŤedevším
jakési
nepochopitelné'nutnosmistézemě a z
vždyťvyrostl a na nejvnímavějšhn,
ti. Je užjí jedno, zda vydrŽístát aŽ do omrzeníanebo zda se zhroutí.Podstatné
je' žeplní roli zv|áštnízpovědnice,zvláštníhomísta,kde se zjevuje pravda,kde
se člověk stlká s osudem. Ty ''bytosti s osudem ve vyslužbě..jsou pŤímovypad|éz logiky Holanovych PŤíběh |
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Báseř Ateliér (l l5) geniálně propojuje uměleckou a životníprojektovanost
do velice pokoutní,ale energií sršícíprostory.Protožejde o nerozsáhlf text
hodnotou,ocituji ho cely:
s pÍímodešifrující
Že jde o vfmysl? Pročne?
Byl to právě on, kter5í
zprvu jakoby naschvál
došelpozději až k zamyšlení'
kteréby tady žilo po svém...
Aťje tomu jakkoli (a nevěŤte,
Že to udělajízdi a stěny)'
kdyžjste ve stodo|e,
nem žetevzítnic ok|ikou...
A tak vše'co tu mám,
nenívrozporustím,
co se vzdává na prvnípohled...
Víte, nenítŤebapádu císaŤství,
aby mnohévěci popraskaly,
včetněvoskovanéhoplátna...
A pak: kdyžjednos druhym
spl1/vá'nikdy se neptáte,
jakéje pozadí.'.
Titulníprojekceateliéruje ovšemmetaforoui symbo|em,je v nízárodečněkongesto básně.Vyslání vjmyslu do prvníhoverše
centrovánoklíčovésémantické
jako opory imaginace je podepŤenooním, Ťekněmelidově, pÍesn;/mtázáním
rozměr tázavou záporkou
proč ne. Filozofické Holanovo proč tu dostává pŤesn1f
v;ítvarně,stavitelsky,stavebnětvone. Vlmysl je pak v následujícímčtyÍverší
Ťícímtahem: nejprve je jakoby schválností, aby došel až k zamyšIení,kteréje
je jakési svěceníprostoru ,,atenajednoumonumentalizováno.DalšíčtyÍverší
|iéru,,.Zdi jsou součástíimaginárnístodoly.
Ale zase nenístodola pouhou metaforou,n1/bržh|ubinn;/msymbolem. Tu
pravou dimenzi všemudodává opět ono hovorovékdyžjste ve stodole a současněovšem ono nemúžete
vzítnic oklikou. Pak by už mohlo sémantickégesa dějinné'
to ,,odpočívat,.,
ale báseř vrcho|ípropojenímperspektivy malíŤské
kdy metaforapopraskání(,,mnohévěci popraskaly.,)a spl;/vání('jedno s dru(pád císaÍství)'kdy vlastně v pohlm spl1/vá..)je vedena Íezem,,císaŤsk1/m..
se explicitně stává právě p ozadí s1|zadíjsou stále pÍedevším
zase zdi, tÍebaže
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ně enigmatickjm,ale zároveř dešiÍiujícím
závěremcelého básnickéhodiskursu.
osvětlili jsme si tŤimetamorÍ.Ózy
Ho|anov!chzdi, kteréukáza|v mnoho-

funkčnosta ve|kou noetickou i básnickou nosnost tématu:první zeď prosila
o vlastní zkázu, druhá zeď se sama vystavěla atíeti zed,je v]imyslem-projektem
celéhouniverza pevně kotvícímv reáliích,tíhách,ale i snech domova.
Jest|iŽejsme si mohli taképo|ožitotázku, pročsi Holan vza| z jinak jako celek velice ,,holanovského..
motta z Izaiáše(49,16),právě jenom závěr celého
biblickéhocitátu, dává nám právě cyklus Zdi možnouodpověď: nešlotedy nejspíšeo omezeníbibličnosticitátu, ale právě o zv,lrazněnízávaŽnostisamotného
motivu.reá|uzdi'kter! otevíráširokoupo|ysémiisvésymboličnostidoslova dokoÍánsvobodě básníkovasémantického
sesta.
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BIBLE
|984 Bible. PísmosvatéStarého
a Novéhozákona,ekumenickypÍeklad(Ekumenickáradacírkvív ČsR.l
BIBLÍ
1893Biblí svatdaneb všeckasvatá PísmaStaréhoi Novéhoaikona, podle posledníhovydáníkra|ického
z r, |613 (Praha)
HOLAN' Vladimír
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Sebrané
spisyV. H. 8 (Praha:odeon)
RICOEUR, Paul
|997 TeÓria interpretácie:diskurza prebytokvyunmu (Bratislava:Archa)

'

celÝ kontextz lzaiáše(kap.xLIx, Biblí|893)zní:
.'l4. A|e Íek|Sion: opustiItěnrneHospodin'a Pán zapomenu|se na mne.
|.5.I zdaIižse rn žezapomenouti
ženanadnemluvĎátkem
svfm, aby se nesIitovaIa
nadp|odemživotasvé
já všaknezapomenu
ho? A byťse pak ony zapomněIy,
se na íě.
|6.Aj' na d|aních
vyryljsemtě,zdi tvéjsouvždyckypŤede
mnou...
Verš|6 v ekumenickém
vydání(Bib|el984)zní:
,'Hle,vyry|jsem si tě do d|aní,
tvéhradbynriimpŤedseboustá|e..'
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smrtelná
Láskaie skutečně
V L A D I M I RJ U S T L

!.

mi|enka,manželka,matka) patÍik záLáska (eros),žena(děvenka,pŤítelkyně,
poezie V|adimíra Holana (stranou
návratrim
kladním tématrim,nepňestajn;im
pŤíslušné
texty v Holan l988a' sel968
i
in
Holan
nechávám prozaickéritvary
jako
SS).
branéspisy cit.
prvotiny Blouzniv! vějíŤ(vyš|av prosinci l926)
První oddíl Holanem ZavÍŽené
se jmenuje Milostná vánice. o nic takovéhonejde.(Rovněžv deseti básních,publikovanlch pÍedtímčasopiseckyv letech 1924_|926,milostná tematikanení.)odpoetisticdíl Milostná vánice má sedmnáct čísel.Jen rivodníbiáseř, šestiveršovou
pÍípajako
prvním
V
mi|ostn]/.
text
jeden
chápat
lze
a
z devítiritornelťr
kou hŤíčku,
mo.
Hedvábné
lásky
/
ctitele:
jde
mariánského
',Cigareta
o blasfemick! nádech
dě
Panno
polštáŤri
//
o
na
oblacích
hvězdami
s
v
/
Princezny
Ťelásky tZár1ši oknech
SpojeníproMaria hraji s vámi šach/A ve Vďich očíchodpluji aŽ do leruza|éma...
je
jedním
Holanovy
z
rysri
po|oze)
(pŤedevším
v
bloyovské
fánníhose spirituálním
v prvním
vrili
číst
pŤi
dobré
lze
v
celé
sbírce
osobnosti.Druhou milostnou ozvěnu
prsou
mží
na
tvlch
konva|inky
něhy:
ritornelu s názvem Portrét.Má dech
',Vánoční
měsíční...
svět|o
sněhem
tiše
/
Jdeš
/ Pomal! západ slunce nad vzpomínkou
Tak tedy vypadajíprvní nesmětékrúčkyv prostorulásky. PosledníHo|anovou milostnou básníje Dopis II ze sbírkySbohem?, patnáctábáseř od konce,
napsanáv druhépolovině roku |976. Zni:
KdyŽ r Že pŤestalychrlit krev
azavÍe|y sta do posledníchpoupat
a souchotivékopÍivy
se družís lopuchem,
rád uvítám vás
v zahradě,kterou nemám
Rád políbímVám obě ruce,
Rád v besídceVás vínempohostím,
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