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Pokoušímese o první českf literární slovnik' jehožjednotkami nebo|i
,,hesly* nejsou spisovatelé ani Pojmy, ďe |iterární dila. PŤitaž|ivéna
mezi litom pokusu je pro nás to, žesměŤujek jádru věci: v ůčtování
teraturou a společností,|iteraturou a kulturou, |iteraturou a každodennímfivotem jsou to právě dfla, co se umělecké literatuŤe zapisuje
do rubriky ,,DAL... Lidé vědí žeexistují hodnoty, s nimiž se nemohou
setkat jinak a jinde nežv |iterárním dile; právě na tyto hodnoty se zaměÍují' když berou knihu do ruky.
V novodobépoezii se s dflem jako ukončen;imcelkem setkáváme na
je tu jerlnak báseř, jednak básnická sbírka.(Yfjimkou
dvou írrovních:
jsou ovšemrozsáhlejšísamostatněpub|ikovanébásně.) Mnoho básní
čtenáisky žije mimo sbírku, do které je autor kdysi zaÍadil. Jejich
smysl je v tétoizolaci poněkud jinf nežv privodnÍmkontextu. To ne.
znamená, žeje deformovanf. Ustupují historické a situačnívztahy
básně, zdurazůujese její platnost nadčasová.Snadněji probihá i čtenáŤovomimovolnéztotožněnís tyrick m nrluvčímbásně. ČtenáŤjednotlivébásněje orientován spÍšk prožitkunežk pochopenípoezie.Ale
i pro něho nastane okamžik, kdy svrij prožitek bude chtít prohloubit
pochopením;tehdy se bude ohlížetpo širšímkontextu, do kterého báseř náleží.Jednímz jeho pomocnikŮ v tomto stadiu mrižebft i taková
popularizačnípÍíručka'jako je slovnik básnickfch knížek.

UspoŤádánísbírky bylo pro básnfta pÍiležitostínejen shromáždit'
ale i nově pŤečísta zhodnotit svétexty, vzniklé z nejrozmanitějších
podnětŮ:pÍečíst
a zhodnotit je tentokrát jako celek a z hlediska ko.
munikace s veŤejností.Naléhavěji vyrstala v téchvfli pÍed básníkem
i tváŤpííštihočtenáÍe.Konkrétně si uvědomil, koho chce pÍedevším
oslovit a čehohodlá pŤi tépŤítežitostidosáhnout. Tato hlediska nebo
aspoĎněkteréz nich vyjádÍil i titulemokter;f prezentujeuváděnf soubor jako souvislf text jednotnéhosmyslu a zdrirazřuje pro veškeré
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čtenáÍecelistvost knihy, ,,velké..kulturní jednotky, co do integrity
a závažnostisrovnatelnés eposem nebo románem.
Sbírka tedy vypovídá o místě a času,veŤejném
místě a veÍejném
času'v jejichžznameníbyla koncipována. ZaměÍeník dilu pro nás ne.
mrižeznamenatjeho umělou izolaci. V každéstati se snažímeryznačit
spojnices tím,co pŤedcházeloa bude následovat,i s tímojak jiní, současníautoŤireagovali na společnousituaci společnostia umění.ZŤetel
k nejrriznějšímspolečenskym,politickfm a kulturním kontextŮm
uplatĎujemejak ve faktografii, tak v pasážíchvěnovan;fchhlubšímu
smyslu dila, jeho platnosti pro |idskou a společenskousituaci, do které
básnik svou qfpovědí zasáll| nebo do níž- i v okamžiku naší,současnéčetby- ještě po desetiletícha staletích zasahuje.
Sbírka je takéumělecky záměrn;fmtvarem a v tomto smyslu i sama
o sobě je zdrojem estetickfch prožitkri. Má vlastnosti, které tkvějí
v jejím uspoŤádání.Hodnota a vyznam uspoÍádanéskupiny básní
pÍedstavujeněco navícproti pouhémusoučtuhodnot a qiznamri všech
těchto básní vzatych v izolaci. V znam ce|istvésbírky se obohacuje
napŤ.konfrontacemi básnía jejich skupin - konfrontacemi v stylové,
tematické,ideovérovině. Tvar vznikl;i uspoŤádánímmŮženadto pŤipomínaturčitf charakteristickf druh sebránítextŮ (iako deníknebo
zpěvnft)' navozovat pŤedstavučasové
posloupnosti a tedy i děje a vfvoje' pŤinášetspecifickéuměleckékva|ity typu symetrie, napětí,harmonie' naznzčovat,jak je rozčleněnbásnftúv svět. Věnujeme často
pozornost právě těmto kvalitám uspoŤádání,kterédělajísbírku sbírkou, a také charakteristiky jednot|ivfch částíknihy chápeme jako
pŤíspěvkyk pŤedvedení
onoho členitéhoa zároveř jednotnéhomikro.
jímž
je
ko1mu'
kniha básní.

Kdyby se slovníkbásnickfch děl snažilo ůplnost,bylo by to nepochopite|néa směšné.
Víc nežjinde je pŤiněm nezbytnf vfběr. Snažímese
pŤiněm postupovattak, abychom vyjádŤili něco z hierarchie hodnot
platnéobjektivněji, nežjak ji vytváŤíosobnívkus nebo okamžitá situace. Vodítka vfběru - kterf nikdy nebudemoci uspokojit ani náso
natožčtenáÍe- nacházímepŤirozeněve v sledcíchdosavadníholiterárněhistorickéhovfzkumu. ZÍete|k tomuoco bylo v minulosti a pro
minulost nejdŮležitější,není ovšemjedinfm kritériem našehovybírá.
ní. Zkoušímezahrnout do tohoto slovnikujen to, co dnes a pro současného
milovnika poezieje (mohlonmělo by bft) živé.Drivodritakové
životnostije ovšemmnoho, od tematickézajímavosti a myšlenkové
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prribojnostipÍescitovoujímavostažpo dokonalost neboYynalézavost
technickéhoztvárnéní.Ikdyžjsme nemohli psát o všem,co vyhovuje
tomuto kritériu, nemusel náš vfběr bft ani zdaleka tak ílzkf' abychom byli nuceni dávat pŤednostjen jedinéz téchtohodnot, kteréve
vzácnych chvílíchbásnictvíse spojujív jedinémvytvoru, ale častějise
spíšerozcházejí.PŤi vfběru sbírek'jimž věnujemestat' i pŤirozhodování o míÍezastoupeníjednot|ivfch autorú byla nám nezbytn m
rámcem kulturně politická orientace současnédoby. PŤitom rozsah
svazku nám neumožnilrealizoyat našepŤedstavyv celéšíŤi.Zvlášť
neradi jsme se louči|i s knížkami těch autorri, kteÍí tak zristali ve
slovníkunezastoupeni(J. V. Frič' G. Pfleger-Moravskf, F. Nechvátal' L. Stehlík aj.).
Vedle hodnot prověŤen;ichčasema obecně znám!,chse časod času
snažímepŤedložitčtenáÍii iniciativní návrhy: pÍipomenoutněco z tohonco je podle našehonázoru neprávem opomíjeno.A tak jsme do
slovníkuzaŤadili někdy alespoř jedno dílo i od autorŮ, kteÍínestá|i
v čele,ale mají svrij osobitf hlas. Proto jsme nejednouubrali jinde:
z básnftri čelnfch a zároveíl plodnfch neváháme zaÍadit místo skupiny pracístylem a metodoupodobnfch jen jedinou reprezentujícíknížku; pouze z toho drivodu zústalastranou tak vj'znamná dfla jako je
DykŮv Giuseppe Moro, HolanúvYečertŤíkrálovf,Seifertovo Jablko
z klína nebo mnohá kniha Vrchlického i Zeyerova. Věnujeme jim
alespoĎ zmínky u pŤíbuznychzaÍazenychděl téhožautora.
Literární druh (lyrická a epická poezie s vfjimkou dvouknížekbásnickfch prrízpsaná veršem)i období(od vrcho|nfch knih obrozenské
poezie po díla z let druhésvětovéválky' pÍičemž
z Kainarovy generace, která svá hlavnídílapublikovala ažpozději' je tujedinf' pÍedčasně
zemŤef JiŤíorten) jsme si pro tento slovníkstanovi|ijak podle svého
pracovníhozaměŤení,tak ve shodě s pŤedpokládanj'mzájmem širokého okruhu čtenáŤŮ'kteÍív uvedenémobdobínacházejímnoho živfch a zároveĚ už klasickfch hodnot. ZÍete|k bezprostŤednínalé.
havosti se musel projevit i v tom, že- zhruba íečeno- čímje časově
b|ižšíobdobíotím hojněji je v našich heslech zastoupeno.
Mluvíme-|i už o kritériíchvfběru, poznamenejmeještě,že naším
pŤedmětemjsou vflučně díla, která napsal a také- kromě evidentních pŤípadŮ,jako jsou Nerudovy Zpěvy páteční- sestavil jedin$
autor. (Tituly zaíazenlch děl' kdeko|i je o nich Ťeč,vyznačujeme
VELKÝM PÍSMEM, kterétedy znamená odkaz k pŤíslušnému
dalšímuheslu; všechnyostatnínázvy básní, sbírek, oddilri i pŤíslušnfch
studií pišeme kwzívou.)
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Jak je v soudobépopularizaci poezie víceméněběžné'počítámei my
s aktivním, pŤemfšlivfm' spolupracujícímčtenáŤem.Básnické dilo se
celou svou povahou vzpírá tomu, aby se jeho vnímánía pochopeníŤí.
dilo receptem. ČtenáŤrivpŤÍmfa nevypočitateln! záiiiteknení nahraditelnf ničím:zejménamusí bjt bohatšía více vztaženf k jedinečné
životnízkušenosti nežvfpověď literárního historika. Ta zristává leše.
ním,pomocn mrámcem. Zkouše|ijsme psát tak, abychomčtenáffnic
nedekretovali' ale poskytova|i mu klíčea podněty. I rívahy' kterfmi
chceme zásadně vymezit smysl, |idsképoselství dila' zústávajípokud
lze ve sféÍemožného- tak, aby jimi bylo možnoještě dále disponovat. Jsou to náwhy' jejichžrealizaci, rozvedenínebo zamítnutípone.
cháváme čtenáÍi.
okamžik vnímáníbásnického dila je jeho šťastnouvteÍinou: z černfch značek na papiŤe se probouzí k životu, uvolřuje svéskryté potence. Stává se události duchovní silou, hlasem. Zkoušíme byt
v tomto rozhodujícÍmokamžiku prospěšníoběma ůčastnftrimrozhovoruo básnikovi i jeho vnÍmate|i.Co oklešťujea banalizuje r"fsledky
tohoto procesu,je velmi častonedostatekinformací.Chceme upozornit na fakta, pojmenovat věci, které patÍík textu dila a snadno by
mohly uniknou$ proto zpravidla zahajujemestaťpopisemdílatak, jak
pŤednámi leží.Postupně pÍipojujemefakta, která k texfu pÍímonepatŤí- inspirační zdroje, souvislosti s životem a ostatní veŤejnou
aktivitou autorovou, vznik a proměny dila (dal-|i autor Y některém
pozdějšímvydání knize vlrazné od|išnoupodobu, vždy se tím v hesle
zablváme a vyznačujemeto i v záhlaví hesla dvojím wočením),jeho
společenskfa |iterární ohlas atd. Podle potŤebypŤipomínámezačle.
nění dila do domácích i světovfch směrúoproudúa tendencí.
PochopenívnitŤnihobohatstvídflaje dnes častoomezenotím,žeuž
nevímedost o ruznfch zpŮsobech označovánía sdělování,kterfch
autor užil.Básnikovfm základním nástrojeurje národníjazyk, češti.
na, a zdá se' žezde rozumíme bezpotíží;ale už neznalost proměn jazykaa poměrně rychlfch posun&v rozloženíjehostylŮ (zejménapak
v ruznfch vrstvách stylu básnického) znemožřuje docenit tÍeba Gellneroyy Radosti života nebo mladou tvorbu Nerudovu. Jsou zde však
i ustálenédorozumívací(znakové)soustavyjiné,a takés nimi básnft
pracuje pŤedpokládaje, žečtenáÍij e znají a použijíjich pfi četběstej.
ně' jako jich pŤi tvorbě použil on. PatŤísem napÍ.obrovsk soubor
mytickfch' náboženskfch, filozofickfch, ideologickfch pÍedstav
a symbolri vyrost$ch v historii kultury. Když básník uvede motiv ha-
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da, je to jako by užil jednoho z mnoha slov složitéhoprastaréhojazyka. Had v básni neníjen názvem z fivočichopisu; qfznamy spjatése
symbolem hada se v našemkulturnÍm okruhu, ovlivněnémbib|ickjm
podáním o ztraceném ráji, (: zákeÍn! nepŤítel)uplatní aspoĎ jako
pozadí:i když ho básnft tÍeba nakonec postaví do zcela jiného světla'
není to lhostejnost k tradici, ale polemika s ní.
Podobné znaky si YytváŤía z minulosti pÍizpŮsobuje každá doba'
nás
napÍíkladobrozenskévlastenectví,a poezie je dále rozvíjí.Ale to
u
je jen jeden druh z mnoha věcnfch znalostí, bez jejichž užitíje poezie
srozumite|ná jen neírp|ně.Poezie často pŤedpokládá i poučenío historii, informace o starších uměleckfch dilech, o jednou vzniklfch
básnickfch tvarech a ovšem o literárních druzích a formách, které
pocházejí z jistého prosfiedí a mají svou tradici: to všese narážkou
pÍipomínáčtenáŤi,a jsou to opět jakási ,,sloYa..dávného,jazyka,,
kultury - stejnézávažnínositelév znamu, jako to, co je v textu pŤímo pojmenováno. ČtenáŤovjm Úkolem je, aby také z nich budoval
svou píedstavu o obsahu díla. Podobnou ro|i hrají i literární programy
a směry, k nimž se básníci hlásí a jejichž klíčemsi otvírají pŤísfup
k jednotě iíivota a celistvosti umění;meziválečnéavantgardní poezii
těžko rozumět bez ponětí o místě, které v Nezvalově nebo Bieblově
tvorbě programově zaujÍmal sen a jeho sugestivní psychoanalytické
vykladačství.
Takové zríležitosti do četby nevstupují snadno; pÍesto se snažíme
napomoci alespoĎ náznaky. Uvést tyto stránky procesu porozumění
do pohybu - to je podle našehonázoru dŮležitější'nežprostě postavit
pŤečtení
dila, kteréby se o ta.
pŤedpublikum hotovéa jednoznačné
kovt{ znalosti - pro čtenáŤeskrytě - porrze samo opíralo.

Naše pŤíručkaby se neůměrněrozrostla a stylisticky rozpadla, kdy.
bychom pÍi každémužitívysvětlovali běžnéodbornějšítermíny, bez
nichž je Íečo literatuie neuskutečnite|ná: názvy |iterárních druhri
a směrŮ, slova užívanáv poetice apod. V tétověci doporučujemečte.
náŤrimnavazujícímprvékontakty s poezií a jazykem jejiho popisu už
vydanéslovnikovépráce.
ČtenáŤnemúžeočekávat, žesi z jednotlivfch hesel složíobraz tvorby pŤíslušnfchbásnickfch osobností. Zdeuž je nutno obrátit se k literárněhistorickfm monografiím, pÍehledn m statím, doslovrim atd.
Také my jsme jich pochopitelně mnoho užíva|i;patÍíuž k populari-
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začnípráci, že čerpáz dosavadníliteratury pŤedmětua užívá- bez
odkazri k pramenrim- všehoo
načpÍišeldosavadnívyzkum pŤedmětu.

Ve chvili, kdy se autoÍipÍeduzavŤením
rukopisu probírajítexty hesel,
vyvstává zv|ášťnázorně rozmanitost, vnitÍníroz|išenosta mnohotvárnost českéhobásnictví.Knížky' o nichžpíšeme,vytváŤejíjedinou
souyislou tradici a vyrristajíkoneckoncŮ z téhožírsilío humanizaci
člověkaprostÍednictvímumění;a pŤecezkaždéz nich jinak znívlzva
k odpovědnosti,osobitosti aodvaze, kterou tato poezie tak aktuálně
oslovuje kohokoli z nás.
Miroslav Červenka
Dovětek z bŤezna1990, Psalijsmel tento slovník v sedmdesátych
a ran ch osmdesátychletech a r. 1983jsme ho uzavŤelis cílemzasáhnout ďo tehdejšísituace. Proti oficiálním pŤíručkámjsme zamyšleli postavit diferencovanějšív1fklad nespoutany dogmaty, upozornitna básnickéhodnoty vymykajícíse v kladovym schématrim.
I když jsme tehdy pŤirozeněmuseli počítats oktrojovanlmi kulturně politicklmi poměry (pro slovník to mělo drisledky pŤedevším
ve vyběru hesel), podstatu našeho sdělení to neovlivnilo. Proto
zinictativy tehdejšíhoŤeditelenakladatelství byl slovník dán k ledu.
Teprve na jaŤeloĎskéhoroku se plán jeho vydání obnovil. Bylo
však nutno vypustit ňadu hesel kvrili sníženírozsahu, požadovanému nakladatelstvím z finančníchdrivodri: několik z těchto hesel lze
čístv ČeskéliteratuŤe3], 1g8g, sÍr.24j-65.2
Dnes' kdy se se sv mi texty po létechznovu setkáváme v korekturách, soudíme,žeslovník mrižeplnit svéposlání i v novém,svobodnějšímkulturním ovzduší.

1 odstranění zábran nám nyní umožĚuje pÍiznat autorství jednotliv1fchstatí.U každéjsou tedy pŤipojenyiniciály, pňičemž
mč : Miroslav Červenka,zp : Zdeněk Pešat,vm : vlaai.
mír Macura, jm : Jaroslav Med'
2 Jsou to hesla:Cimbál a husle(Heyduk, mč),Zdoby táborri (Stašek'jm), Aporta inferi (Dyk, jm), Písněz bašty(Frič,jm), Modr1fa rud! 1Srámek,vm)' Korálov1f náhrdelník (HoŤejší,
zp),Běžícipás(Noha, mč)'Magnetová hora (Nechvátal, mč),Domov
(Hora, mč),Básně z koncentračníhotábora (J. Čapek, mč).

AbsolutníhrobaŤ. VítězslavNeZva| 1931
Básnickou sbírku uvádí delšíbásnick]i autoportrét Muž kterj, skládá z pŤedmětftsvou podobiznu, pÍedztamenávajícív mnohém základní rysy jejípoetiky. Nová podoba tohoto oblíbenéhoNezvalova žánru, jenž registroval veškeréautorské proměny umělecké
techniky a pohledu na svět, pŤinášízcelajinou autostylizaci nežbyl
Podivuhodn1f kouzelník nebo Akrobat (viz PANTOMIMA
a sÁsNĚ NoCI): lyrick;f hrdina zďe už není ztělesněnímbásnivé
proměnlivosti světa, melancholick1fm hráčem s jeho pŤedmětností
- je ,'vyléčenz těchto svfch tělov1fch farltazmagorií... Věci se
zmocĚujíjeho hmotnéi duchovníreality, mozaikově skládajíjeho
náhle jakoby nesamostatnéjsoucno. Pňedmětnost okolní skutečnostise dostává jednoznačnědo popŤedív cyklu kratších,robustních' nesentimentalizovanych a vytvarně pojat1fchobrazri odďílu Větrnj, mli,n (Plavba krlní, Pokr!,vač, Zenci)' Zatímco tento
oddíl zachycuje v detailním zázlamupŤedevšíminteriérya exteriéry, oddíl Absolutni hrobaŤshrnuje pět rozsáhl1ich fantastickfch
portrétri.Úvodní báseĎ,titulnískladba oddílui celésbírkyje popisem pŤízrakumontovaného z motivri hniloby a rozkladu, ironicky
ztělesĎujícího
',velikou budoucnost..lidstva' V rozporu s touto pochmurnou vizí pŤedvádějíostatní básně oddílu - stejn1fmpostu- naopak nápadně hyperbopem vystavby portrétuz pňedmětťr
lizované postavy z reáInj,ch pŤedstavitelri rozmanitych profesí
( oráč,KováŤ, Dojení); bezprostňední
všednostjejichkaždodenních
v symbol, ktery se svou
životnícha pracovních konťrse pŤetváňí
nadčasovostídiktátu smrti vymyká (KováŤ jako znametí vzpoury
a revoluce,oráč oploditelství,DojičkamateŤství)'
Jednotlivéfigury
zvláště v pňípadě KováŤe a oráče, běžn1fchpostav světovych
bájesloví jsou tak pŤímovtaženydo sféryjakéhosi neurčitého
m1itu. - oddílr Stínohry zachycuje aŽ groteskní podobizny všedních pňedmětlŮ( Mucholapka, Cívka, Sud). S1|ny,jakkoliv zdefor-

