Časby| tenkrát na dovolené,
Nebyl pŤitom a věčnostaž sveňepěm|čela...
Mlčídodnes...Mlčíi čas'
ktery se užzaÍímdávno vrátil
a o něco staršíneví,proča komu závidět...
UŽ to, žpse v posledníchdvou sbírkáchobjevujítŤibrásněadresovanéŽeně,je nové.Nikdy pi.edtímtomu tak neby|o.Život se schyluje...Je krásnémoci se obrátitse
štítem
k ,jednéženěvšechŽenAdamov ch.. (Noc s Hanletem,Ho|an 1980:l65).
V.
o neopakovatelnostilásky, kterou |ze proŽít,jen jednou.. (Holan 1980: l82),
jako mužijako básník.Takév tomto oh|eduje jeho osobbyl Holan pŤesvědčen
nost mono|itní.Pro něho opravdu,,Láskaje jenom jedna a je jenom jednou./
Láska je skutečněsmrte|ná...Tak zni jedna z maxim jeho Noci s Hamletem
(ibid.: l82). S pňesahemdo transcendentnačtemestejnépÍesvědčení
v básni
Miluj... ze sbírkyBolest:
Nerovnost země, a tedy i nerovnostlidí
jen na ko|enouucítíš'
Miluj však obě a věru jen tím spíš,
Že nenílásek, žeje jen jedna láska,
jsou jen jeden kŤíž.
tak jako všechnykŤíže
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VladimírHolan,umě|ecbytí
| S T V Á NV Ó R Ó s

Vladimír Ho|an je poustevníkemčeskéliteratury.Toto tvrzeníovšemm žeme
směrem k jihned omezit na: Ho|anje poustevníkemliteratury.A odtud rozšíŤit
nékoordinátě:Vladimír Ho|an je poustevníkembytí.To jej spojuje s takov1imi
madbrskymi básníky'jako je Attila JÓzsef, kter se narodi| ve stejnémroce jako Holan, a János Pilinszky,jenžzemŤelrok po Holanovi.
Holan v životplynul ce|kembez událostí,právě tato nehybnostvšakbylajeho největšíudálostí.Je to oxymÓron Holanova životopisu?Nikoliv pouze to' Je
to setkáníživotadtjs|edněprožitéhos drisledněuskutečněn!mživotnímdílem.
V|adimír Holan byl básníkem,což v jeho pojetípňedstavova|oumělce lidské
existence,člověka'jenž umí Žít,ovšem ne hédonikadetailri' ale hédonikasaméhobytí' Č|ověka,jenŽ se pokoušítázatpo stŤeduvěcí.Slova básníka člověk
měla pro Holana toÍožnyvyznam.
Což ovšemneznamená,že by mu byl každyčlověk zítroveť.l
básníkemv užšímv1iznamutohoto slova. A neznamenáto ani, žeby snad byl chtě|dokazovat
onu banalitu,žebásníkje takéčlověk.Poezie se u něj neomezova|ana pouhou
veršovoupraxi. Měla pro něj vj,znamv tom smys|u,jako by neustá|enesla tíhu
lidskéhobytí.Možná i proto nikdy netouži|po společnosti'
Značnoučástdětstvístrávi| Holan na jednom z poutnick;/chmístliteratury,
v okolí Bezdězu a Máchova jezera. Tento kraj je doslova literárnímprostorem,
místem,kde se odehrává Máchovo stěžejnídílo.Nema|á částnovodobychčesklch dějin se uskutečřujeprávě v literatuŤe.
PÍesnějiňečeno,
událostijsou udá.
|ostmi literárními,nebo je alespoř nelze od literárníchudálostíoddělit. Ho|anovo dětstvíse tedy s malou nadsázkouodehrávalove vnitŤnímprostoruvelkého básnickéhodíla. odtud (také)jeho vnímavostk neustáleprobíhajícím
proměnám vnitŤnícha vnějšíchdimenzí,cožje Ťídícím
prvkem Tbskdny,jednoho
z jeho nejdrileŽitějších
pláštěse
U Máchy, z, jehožčerného
básnick1/chpŤíběhri.
zrodilo celé českémoderníbásnictví,se Íbrmálně-kompozičním
prostňedkem
stává oxymÓron a po něm se dědí sklon k extrémnístylizaci. Schopnostsměšovat Slavnostníse směšn1/m
a tragickym, kterési lze v osobit1ichproporcíchpovšimnouti v Ho|anově díle. Toto dílo je v zásadékomorně |aděné,radikální
a kruté'a|e nepostrádá humor. Zrodi|o se z jazyka, v němžšpekáčekv octu na-
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z1ivajíutopencema jistétypickécukrovírakvičkou.V Holanov1ich veršíchjako
by se rozeznívalmorbidníhumor češtiny.
V době protektorátuse česká|iteraturaznovu stŤetáváse zdánlivějiž pŤekonan1/mi koly počátku19. století.A nezbytněse pŤibliŽujek vyprávění,k epice. Je tomu tak i v poezii. Češtíbásníciznovu proŽívajiobdobíepiky. V tédobě se k této formě obrací i Ho|an (První testament, |940; Tere2krlPlanetovri,
l943)' v jeho pÍípaděse to ale neukázalojako změna orientacevedenámimoliterárnímisilami. stejně jako ostatnívlznamní básníci se i on stavík dávnym
tikol m a pros edk m tak, žeje piitom proměřuje v nové,jako ti, kteÍíz minulosti Íídíudálosti našídoby.
Po pŤevratuv roce l948 se počínáHolanovo skutečné
poustevnickéobdobí
a rodíse jeho nejvlznamnějšíbásnická díla.Bydlí na Kampě, v pŤízemním
bytě s klenutymi okny a odtud se v podstatěnevzdaluje(roku l968 se stěhujeo několik rohti dál)' trpíagorafobií'nedokážese objevit pŤedširšíveŤejností'
Tím vícejej navštěvujíjehožljicipÍáte|é
a obdivovateléa víno na stole naléváijiž nežijícímuFrantišku Halasovi, jemuž nabízížidli. Holan se pohybuje zároveťl
v pŤítomnostii minulosti, v možnémi nemožném,
a proto nem že pŤekročit
práh svéhopokoje. Zjednoho zjeho rekapitulujících
básnickfch děl, z rozsáhlé skladby Noc s Hamletem víme,že hostíi literárníhrdiny velkéhoÍbrmátu.
V Holanově díleje vše postavenona životopisnémzákladě, tento životopisje
všakzávisl1i na proměnách vnitÍníhoobrazu,jinak Ťečeno:
na poezii.
V Holanově básnickémdíle nejsou obsaženycity, tedy city v obvyklémv1fZnamu,neboťjehocity ve veršíchexp|odujía padajínazpět,sotva zde narazíme
na verš,kter! by bylo moŽnévepsatdo památníkunebo kter by se vyplatilo si
osvojit s rimyslem dob1itženu.Ačkoliv kdo ví.Doba uháníve stopáchtěch, kteňíjdoupÍední,aje možné,
žejiŽ dnesjsou city běžného
nonkonformisty(nonkonformistyjsme trochu všichni,nikdo se nechcemeusadit) takové'O |ásce toho slyšímemá|o, nebo pokud pŤeceněco, cítíji k sobě navzájem věci (,,A roztŤíští-li
Mose na moňi dvě lodi o sebe / neníto z nelásky téjednék druhé'',,,;
zartiana XIII). Tím častějihovoŤío tě|esnosti,o smys|ovosti,jeho texty jsou
prvk . Jako by chtěl počastorimyslně drsné,nezaleknese ani pornograÍick1/ch
psat démonatěla.
Padesátáa šedesátálétaznamenajípro Holana bezesporudvě desetiletíprožívanánejaktivněji a s největšíintenzitou.Tehdy se naplřují jeho básnickézárněry,aleještě ho nedostihujeopakovánísebe saméhoani staŤecká nava.
Hlavním jeho tématemje samotnébytí,nezajímájej nic kromě toho' jak je
tťebasprávně nikoli žít'a|e bjt, existovat, Na jeho umění uchvacuje, a|e zároveř i děsíto, žetoto uměníb1/tse v něm uskutečřujes promyšlenoudivokostí.
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To, že si pro sebe za vá|ky nacházi epiku jako moŽnost pro podprirnou tkář
je
k básnímvelkéhorozmachu,otevírájeho poezii nezměrnéperspektivy.Holan
ovšem(velk]im)básníkemprávě proto' Že tyÍonezměrnéperspektivynejen zakusil' ale dokáza|je nějakym zpúsobemi odhadnout.Stejnějako se do těla nemocnéhovsákne moderníoperačnísteh, nasál Holan do svélyriky v pr běhu
Nezměrny častráven! na Kampě v bytě položesvépráce epickou linii, pŤíběh.
náhony
jejíž
regulovanávoda proudila rťrzn;ími
Vltavy,
hladiny
némna rirovni
po
Že
kráčeje
tím,
zhodnocoval,
bezčasí
své
respektive
naplřoval,
všudekolem,
(často
do
Stejné
situací
veršovych
nov;/ch
stále
vstupoval
do
linii
jednéepické
k verši,k veršové
(pŤípadně
ŤadoupÍíležitostí)
ieky). PŤíběhjeu něj pŤíleŽitostí
pak pŤíležitostí
a
to
pÍem;išlení
je
k
soustÍeděnému
pŤíležitostí
inténzitě,verš
se neobáHolan
sebe
samého.
pokračování
k
k
sebepŤekročení,
k sebepoznání,
jako nenudné
b]/t
verše
nemohou
moh|
bát,
se
také
jednotvárnosti.
Jak
by
vá
ževeltom,
o
hovoŤil
často
Pilinszky
János
JtŽ
zminěny
zábavné.
ani
blt
mohou
jsou
za
nudou.
nudu,
mimo
stojí
ká díla
i pro Holanovy básně,obzvlášťpro ty rozsáhlejNěco takovéhojepŤíznačné
pro svou monologičnost,očekávámeod něj
nudn!
zdát
mi
e
verš
Se
ší.Kratší
skladbě všakčasneplyne (nanejv;/š
v
básnické
pointu,
delší
prriběh:
dramatick;/
pÍínosti
je
jedním z nejdrileŽitějších
času
právé
zadrŽení
Ačkoliv
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upozorřujejen
se,
vymlouvání
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metafora,
samozĚejmě
verše.
Toto
Holanova
me sami sebe, nášpostup ovšempotvrzuje sám Ho|an, podle nějžbásník ,,nesnri odpovědět na některou otázku.. (Tosktina),
Toto témase zdá blt poněkud anachronicAle pročje básníktak dťr|eŽit;/?
ké.V dnešnídobě básníkneexistuje,mftevje i autor.Tím lépe.Holan psal verševŽdy proti proudu.Brodil se směrem vzhriru.
odtud se dá směŤovatpouze nazpátek.Tady nrá počátekgesto vyprávěnípŤíSbohen)' Btisník v těchto veršíchsamozňejmě
běhu (,,Pojď, drobn! pÍíběhu..;
já textu. Jinak
není totožn;is Holanovou soukromou osobou ani s básnick1Ím
vyjádÍeno:není s nimi totožn nijak méněnež s Mozartem v Mozartiandch,
Je to základnípodoba lidskéexistence,o níŽ
Básník a Mozart jsou jedno a totéŽ,
hovoÍíi Béla Hamvas: ,,Tajemstvívelkéhočlověkanenív tom, žeje vfjimečn1/'
n1/brž
v tom, žeje obecn1/a normální.Vljimky jsou ti ostatní...
ŽivotnímdílemVladimíra Holana se zab vám vice neŽdesetlet, pÍekládám
jeho verše.Poprvé si pŤekladatelvšiml pro češtinupÍíznačnlchzáYez , které
stránky učebniceneodhalí,pŤipráci na Mozartiancich.Sotva tehdy uměl česky.
již měl, rukávy se mu plnily pilinami a ušihluovšem zkušenostis pŤekládáním
kem práce. (,,Ne,tady nenítÍebazaopatsi ušialpsk1/mvodopádem,..;Moz'artia.
naXXX.) Později by|o samozŤejměnutnétyto pňekladydrikladněpÍepracovat.
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ZÝvajíutopencemajisté typickécukrovírakvičkou.V Holanov ch veršíchjako
by se rozezníva|morbidníhumor češtiny.
V době protektorátuse česká|iteraturaznovu stŤetáváse zdánlivějiž pŤekonan1/mi koly počátku19. století.A nezbytněse pŤibliŽujek vyprávění,k epice. Je tomu tak i v poezii. Češtíbásníciznovu ptoŽívajiobdobíepiky. V tédobě se k tétoformě obrací i Ho|an (První testament, |94o; Tere2krlPlanetovcj,
1943)' v jeho pŤípaděse to ale neukáza|ojako změna orientacevedenámimoliterárnímisi|ami. Stejně jako ostatnív znamníbásníci se i on stavík dávnym
rikolrim a prostŤedkrimtak, žeje pŤitomproměĎujev nové,jako ti, kteŤíz minulosti Íídíudálosti našídoby.
Po pŤevratuv roce l948 se počínáHolanovo skutečné
poustevnickéobdobí
a rodíse jeho nejv1/znamnější
básnická dí|a.Bydlí na Kampě, v pÍízemním
bytě s klenutymi okny a odtud se v podstatěnevzdaluje(roku 1968se stěhujeo několik rohri dál)' trpíagoratbbií,nedokáŽese objevitpŤedširšíveŤejností.
Tím víjeho ŽijícípÍáte|é
ce jej navštěvují
a obdivovateléa víno na stole na|évál již ne.
ŽijícímuFrantišku Halasovi' jemuŽ nabízi Žid|i. Holan se pohybuje zároveř
v pŤítomnostii minulosti, v možnémi nemoŽném,a proto nem Že pŤekročit
práh svéhopokoje. Z jednoho z jeho rekapitulujících
básnick1/chděl, z rozsáhlé skladby Noc s Hamletem víme,že hostíi literárníhrdiny velkéhoÍbrmátu.
V Ho|anově díleje vše postavenona životopisnémzákladě, tento životopisje
všakzávisl;i na proměnách vnitŤníhoobrazu,jinak Ťečeno:
na poezii.
V Holanově básnickémdíle nejsou obsaŽenycity, tedy city v obvyklémvjznamu' neboťjehocity ve veršíchexplodujía padajínazpét,sotva zde narazime
na verš,kter;Íby bylo moŽnévepsatdo památníkunebo ktery by se vyplatilo si
osvojit s rimyslem dobyt ženu.Ačkoliv kdo ví.Doba uháníve stopáchtěch, kteňíjdou pŤední,a je moŽné,Žejiž dnes jsou city běžnéhononkonformisty(nonkonÍbrmistyjsme trochu všichni,nikdo se nechcemeusadit)takové.O lásce toho slyšímemálo, nebo pokud pŤeceněco, cítíji k sobě navzájem věci (,,A rozďíští-lise na moÍi dvě lodí o sebe / neníto z nelásky téjednék druhé.'.,,;
Mozartiana XIII). Tím častějihovoíío tělesnosti,o smys|ovosti,jeho texty jsou
častorimyslně drsné,nezaleknese ani pornograÍickychprvkri. Jako by chtěl popsat démonatěla.
Padesátáa šedesátálétaznamenajípro Holana bezesporudvě desetiletíprožívanánejaktivněji a s největšíintenzitou.Tehdy se naplřují jeho básnickézáměry, ale ještěho nedostihujeopakovánísebe saméhoani staŤeckárinava.
Hlavním jeho tématemje samotnébytí,nezajímájej nic kromě toho,jak je
tÍebaspruivně nikoli žít,a|e bjt' existovat. Na jeho urnění uchvacuje, ale zároveř i děsíto, žetoto uměníbyt se v něm uskutečřujes promyšlenoudivokostí.
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To, že si pro sebe za vá|ky nacházi epiku jako možnost pro podp rnou tkář
je
k básnímvelkéhorozmachu,otevírájeho poezii nezměrnéperspektivy.Holan
ovšem(velk;im) básníkemprávě proto, že tyto nezměrnéperspektivynejen zakusil, ale dokáza|je nějaklm zpŮsobem i odhadnout.Stejnějako se do těla nemocnéhovsákne moderníoperačnísteh, nasál Holan do svélyriky v pr běhu
svépráce epickou |inii, pÍíběh.Nezměrny častráven! na Kampě v bytě položenémna rirovni hladiny Vltavy, jejížregu|ovanávoda proudila rriznlmi náhony
všudekolem, naplřoval, respektivesvébezčasízhodnocoval,tím,Že kráčejepo
jednéepickélinii vstupoval do stále nov;/chveršov;/chsituací(častodo stejné
k verši,k veršové
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se,
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sarnozŤejmě
verše.
Toto
Holanova
me sami sebe, nášpostup ovšempotvrzuje sám Ho|an, podle nějžbásník ''nesní odpovědětna některouotázku..(Toskinct).
Ale pročje básníktak driležit;/?Toto témase zdá b:/tponěkud anachronické.V dnešnídobě básníkneexistuje,mrtevje i autor'Tím lépe.Holan psal verševŽdy proti proudu. Brodil se Směremvzhtjru.
odtud se dá směšovatpouze nazpáÍek.Tady má počátekgesto vyprávění pŤíSbohem)' Bdsník v těohto veršíchsamozňejmě
běhu (,,Pojď, drobn! pÍíběhu..;
není totoŽn s Holanovou soukronrouosobou ani s básnicklm já textu. Jinak
nijak méněneŽ s MozarÍem v MozartiantÍch.
vyjádŤeno:není s nimi totožn1í
Je to základnípodoba lidskéexistence,o níŽ
Básník a Mozart jsou jedno a totéž.
hovoÍíi Béla Hamvas: ,,Tajemstvívelkéhočlověkanenív tom, žeje vfjimečn1/'
n;/bržv tom, žeje obecn a normální.Vljimky jsou ti ostatní...
ŽivotnímdílemVladimíra Holana se zablvám více neŽ desetlet, pŤekládám
jeho verše.Poprvé si pŤekladatelvšim| pro češtinupŤíznačnlchzáíez ' které
stránky učebniceneodhalí,pÍi práci na Mozartianrjch. Sotva tehdy uměl česky.
již mě|,rukávy se mu plnily pilinami a ušihlu.
ovšem zkušenostis pÍekládáním
kem práce. (,,Ne,tady nenítŤebazacpatsi ušialpsk;fmvodopádem...;Mozartia.
na XXX') Později by|o samozíejměnutnétyto pŤekladydrikladněpÍepracovat.

671

Pňekladate|se častobezradněpozastavil i nad větami,jimž jinak naprostopresně porozuměl. Holanovy texty totiŽ nemají roveř porozumění.Pod tím chápu
povrch' kteréhokdyŽ člověkdosáhne' získá pocit, Ževi,co se ve větě skryvá,
a na tomto základějasně vidí nebo si dokážepÍedstavitsvět vnitŤníi vnější.Holanovy texty nemajítakovétobezpečnérovně. Ho|anrjvveršneneseSamostatn1lvlznam. Je to intenzívníspojenív 'znamrislov a jejich vzájemn,jhon. Platí
to pro každ! verš,ale pro Holanovy veršezvyšenouměrou.Jsou nejh|ubším
bodem' jejž nelze stupřovatŽádn m radikalismemani minimalismem.Absolutně
nu|ov m stupněm v znamu. V běžnémjazykovémtvaru se s|ova Ťetězía spojují se s těmi sv1imivj,znamy'jeŽ právě chceme mobilizovat.Ho|an to otočí,tyto d |ežitější
páky postavírovnoběžněa pohybovatnechá i ostatními,jako nezmar pohybuje sv mi bičíky.Vznikly text nenígramaticky chybn1/'a|e ani nenap|řuje našenároky na vytvoÍeníjednotnéhoobrazu textu pÍesahující
mluvnickou správnost.Ho|an nekres|íprrihledn1/svět a dosahuje toho pootočením
prvkŮ jazyka kolem pomyslnéosy.
Valná částtohoto deseti|etého
vztahu plynu|a v očekávání'V čekánína to,
kdy se věci ukážíve svépravdivépodobě' Těch deset let se nap|nilo očekáváním a opatrn m obcházenímmateriálu' jindy horečnouprací' pak po letech
drobn;im opravováním,prostě tak, jak tomu b;/vá,kdyŽ má nějaky vztah svou
historii.

Skácelo\^/konce a začátky
Pokuso interpretaci
ANNALISA COSENTINOVA

psát;vlraznostjeho poezieje tak
Jan Skácel patÍimezibásníky,o nichžje obtížné
V Dovětku ke své
v;/kladyji těžkoobjasnízŤetelněji.
si|ná,žei ty nejzasvěcenější
knize o Skácelovi Zdeněk Kožmínpíše:,,Jeto básníkna prvnípohled ažčin-/a prrizrŇn,!, avšakpňi hlubšímprriniku k němu užasneme,z jakétmy se tato pytivost
vlastně vynoÍuje.Čímvíc do Skácela pronikáme, tím se nám dál rozestupujedo
(KoŽrnín1994:203)'ská.
souvislostí,tímse stává méněuchopiteln;/..
nesčíslnych
ticho a h|as)jsou univerzální,
smrt a život,časa věčnost,
celovatémata(napÍík|ad
či sonet)jsou základní básarchetypální,a Skácelovy Íbrmy (napÍíkladčtyŤverší
nickéformy: studie o Skácelovi tedy snadnonab]/vábanálníintonace,rázu zby.
popsat (poetickou)skutečnost,která se jeví samozňejtďnosti. Prď je tak obtížné
Jest|iŽeexistuje nějaká odpověd'na tuto otázku' je asi
máazfuoveř pŤekvapující?
možnéhledatji v povaze básnickéhotvoÍení.Thkovy riko| pňesahujerámec tohoto
skromnéhopŤíspěvku;
zkusírntedy aspoř vy|ožitpracovníhypotézu.
V literatuÍeo Skácelovi je s tematickjm vymezenímjeho poezie častospojen
se zdá
pojem,'m!tus..(srov.Fučíkl994, Trávníček|992,1993);ještěvfstižnější
v tomto ohledu pojem archetypu.'Podle Junga patŤíarchetypydo kolektivníhonechvílíchse arvědomí,tvoÍízkušenostkaždéhočlověkaa všechlidí.,V určit]Ích
.

o archetypu se zmiĎuje Kožmín:,,Ani tvo$a pro děti ne|ežístranou velk/ch Skáce|ovfch archetypúotce a matky.. (Kožmín |994); ,'Skícelova prvotina Kolik pÍíležiustíntí r žc (|957) rozviji neustál! dialog lidského sub.
jektu a naléhavostiarchetypálních pÍírodníchdějri.,(Kožmín l998: 94). Také JiňíTrávníčekvšak ukazuje na archetyp, když píše:,,skácel pot|ačujena minimum první s|ovesnouosobu' l v tomto grarnatickémpÍíznakudává

básníkuv svět mjevo' že se nerďí jako zpÍedmětnění,sémantizacejedné |idskézkušenosti'jako pouhá osobní
vfpověď. Ve Skáce|ov/ch veršÍchnachazíme pŤedevším
sty|izaci ,my.. sty|izaci Y tomto pŤípaděZastupujícíko.
lektivní,rodovou či univerzá|nízkušenost..(Trávníček|993:249\.
.,Na rozdíl od osobní povahy vědomépsyche exisnrje druh! psychickj systémko|ektivního neosobníhtrcharakteru ved|e našehovědomí' kreréje zcela osobní povahy, a ktery - i ktlyžiako pÍívěsekpŤipojímeosobní nevědomí - povaŽujemeza psyche, jižjedině |ze zakoušet.Kolektivní nevědorníse nevyvíjíindividuálně, je děděno. Sestává z preexistujícíchforern, archetypú,jež si |re uvědomit až sekundárně ajeŽ dávají obsahrim vědorní pevně

vyznačenoufomu.. (Jung l99?: l48)' viz také:.'AÍche(ypensind [...] universel| vorhandene und vererbte For.
í|ten,welche in ihrer Cesamtheil die Struknrr des UnbewuBten arrsmachen.[...] Die Archetypen sind jene Formen
oder Srombetten, in denen sich der FluB des psychischen Geschehens von jeher bewegt hat" (Jung | 991: 74).
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