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Zpěw páteční

husitskou minulost. Konečně kontrast vznešenéminulosti a malátné pŤítomnosti postihuje paralelismus strnulé africké krajiny,
kterou prošellev zanechávaje ji v němémustrnutí, a tesknéhoticha
v Čechách,kudyjenjednou kráčelnárod lev a dosud všichntciti,že
,jsme zde ve lví Ťíši..(Ve lví stopfl.
Uloha kŤesťanského
mltu ve vlastních pátečníchzpěvech je již
poněkud jiná nežv BALADACH
A ROMANCICH.
Jestližetam
š1ohlavně o oživenípŤedstavuž zakoŤeněn;fchv lidu, zďe dochází
k aktivnímu využití m1ftu k obraznému zv!ruzněru osudri vlasti
a pŤedevším
k zdriraznění osobně prožívanébolesti nad tímto osudem' Proto také nevzniká rczpor mezi aktualizací tradičního
kŤesťanského
m;ftu a odkazy na husitskou tradici. obojí má totiž
stejnou funkci a obojíje chápáno ve svémsociálním dosahu. U husitstvíje to zjevné,u m tri to pŤímodokládá nejstaršíbáseř sbírky
Ukolébavka vánoční,v nížJezu|átko ,,chud1fchlidí chudé dítě.. se
stává symbolem svobody lidstva, jak se to zhusta dálo v ideologii
demokratickfch a utopick ch proudri 19. století.
Zpěvy páteční'Nerudriv odkaz národu, zristaly nedokončeny;je
to však torzo, které nov m pojetím časovépoezíe, vyvžitim rozmani|!'ch forem rozvit1fchpŤirovnáníi osobním citov1improžitkem
stvoŤilo nov'.fpatos, jehož vliv je patrnf už v parabolické politické
poezii Macharově i v sociálních veršíchBezručovych,kter1ivšak jak svědčíčetnéohlasy i citace v poezii Horově, Halasově, Seifertově i Neumannově, vzniklé v politicky vypjat1fch chvílích natrvalo poznamenal veškeru českoupolitickou a sociální poezii.
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Že|eznákošl|epatií ke skupině básnick1fchknih, jejichžzásluhou se
jejich autor, pŤedtímnovináÍ pravicového bulvárního tisku a autor
literatury ovlivněnéžurnalismem, zaÍaďi|už na prahu staršíhosvého věku mezi vynikající básníky tŤicátlch a čtyŤicát1fch
let' Hlavní
podíl na tomto pŤekvapívémuměleckém vzestupu má autorriv
obrat k tématumládí a rodné venkovské usedlosti a básnická metoda využívajícístylizace vzpomínky; tyto na první pohled běžné
zá|ežitostípojal Kolman zcela originálně, neobyčejnědramaticky
a tak, žezkušenostmládí je tu nikoli reprodukována' ale nově tvo-
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Ťenapodle ryze básnickfch zákonitostí. Proto je zdrojem intenzívního prisobení.V letech národního ohroženíse na tento tematick1f
okruh navrstvily motivy kolektivního zápasu o zachováni češství
a organicky s ním splynuly. Vznikla poezie monumentalizovaného
mužnéhopostoje, ktery prostupuje intimní i sociální sféruživota.
Řada básní prvého (nepojmenovaného)oddílu sbírky Že|ezná
košile patŤíještědo staršíhookruhu Kolmanovlch návratri k ven.
kovskému mládí, do návratri motivovanfch více či méně osobně.
Tak báseř Vzpomínka pňivolává zdávna následující vyjev: na
chodbě venkovského stavení,,,kde bzukot brrryza zní,,, dívka krájí
pro maléhochlapce chleba' ňíznese pŤitom do prstu a chlapec jí saje
krvácející ránu. Učinky aktu vzpomínání se projevují nikoli
v měkkém konvenčním oparu snivosti, ale v tom, že jednotlivé
uzlové body qfjevu vystupují izolovaně z luvajici okolní temnoty
zapomnění a ve svémzcela novém, neriplnémpropojení nab vají
latentně obraznéhodnoty. Běžná událost je pŤedvedenajako jeden
z uhrančivfch momentri zrodu lidské osobnosti a je ve svémprisobení nevyčerpatelná;v tomto smyslu žije i po létech.Právě takto,
v perspektivě děsu a očarování'vzrušujícíhozážitku a otvírajících
se hlubin, pojal Kolman vzpomínkovou evokaci mládí v pŤedchoá
sbirce ovčín,s podobnou mámivostí jí dávázaznítiv Ze|eznékošili, napŤ. v básni očistec lásky. A|e už rivodní báseĎ celé sbírky
programově ohlašujepŤeměnupŤedstavydomova z toho, co bylo
možno pŤirovnat k hnízdu, v dynamickou hodnotu, která žijednes
a ted',v něco, co bije kŤídlya činemuniká zániku. Je to zrazenost
domova, to, žeskutečnydomov rodu je vyhaslf a opuštěnf, co činí
lyrickf subjekt svobodn1im a umožfiuje mu pochopit a vyslovit
dramatičnost nehmotného domova vzlétajíciho(báseř KŤídla domova). Démonickfmi pŤísvityhraje obtaz domova v básni věnovanéP. Bezručovi ( Básníku), kter;f ožilujepŤedevšímvědomí hanby,
kšivdy a hněvu, ve SLEZSKYCH
PISNICH spjatés rodnym kraJem.
Po těchto pÍedehrách proživá lyric[f subjekt v druhém oddílu
(lojmenovaném stejně jako celá sbírka) obranné vzepětí osmatŤicátého roku. Těchto deset básní není obrazem jednotlivych stadií
krize; básně postihují - každá ze zcela nového,objevného hlu rriznéaspekty kolektivního zránik obrannému činu.Pojem domova se Kolmanovi prudce rozšiňuje,ale nestává se proto abstrakt.
nějším,neboťje proživán stejně vášnivě a osudově jako pŤedstava
rodnéhodomu v lyrice vzpomínkové.Tradičnívlasteneckésymboly boje za nátod - meč,hrst hlíny, Že|eznákošile sv. Václava procházejí v prriběhu básně několikerlm pŤepodstatněním;ožívají
pŤitom nejen proto, žebyly aplikovány na nové události, ale žese

Žebzná kďi|e - Jaroslav Ko|rnanCassirrs

životni zkušenostízkomplikovaly a zvrstvily, naplnily dramaticky
se srážejícímiv!1znamy.Tak hrst hlíny, dosud básníkovi asociovaná
s pohŤbíváním(kdy ji pozristalí berou do dlaně), k ridiw mluvčího
v době ohroženínáhle zavortl'životem,ačby právě tď vlastně měla
uštknout dlař jako had a vfronem jedu kŤečovitěsemknout pěst
i srdce v tvrdost balvanu; nejvícse prodlévá právě u tétopiedstavy
-jaká by hlína podle očekáváníměla b!t' a není (Hrst země).Podobně v titulní básni motiv železanapŤed odkazuje k podkovám
sbíran;im pro štěstí,a ty jsou zas metaforami pro ,,twdá slova..
na|ézanána cestách dosavadní Kolmanovy poezie. Teprve v kon|ro1taci s tímto vstupním vjznamem, tentokrát ve vy}namu nejkrajnějšího odhodlání k boji, je v závěru že|ezo,železná košiie
zbrojí národního zápasu' kteqf všechenkov spotŤebujek zabíjení
nepŤátel;i zde však zristává dramatická dvojznačnost železná-košile se na okamžik stává i děsivou žhavou mŤíží
muk. navlečenou
na tělo, znakem planoucího hněvu a uzamčenívšechslov (od slov-podkov báseř začínala!)do klece mlčení.
Vášnivf prožitek nastávajícího zápasu je pro Kolmana o to
konkrétnější,žejako jeden zmá|aautorri veršrir. 1938 mohl a dokáza|zač|enitdo svépoeziezailttouzkušenost vojáka první světové
války. Válka, která nastává ted je proto pro něho drivěrně znám1irn
a zároveř děsiq|lm pŤízrakemchystaného zabíjení,utrpenía ničéní.
Srovnává ji s tou minulou, mj. takév tom, žejeho geneiacepŤedléty
bojovala v cizích zemich, ale nové pokolení vojákri budě dfchat
pach krve v krajině domova - nebude proto užvystupovat v riloze
štvancri, ale jako mstitelé svévlastní sežehnutézemé(My a ty ).
Spolu s pŤíštímvojákem prohlížílyrickf mluvčí místa iodného
kraje a rozeznává v nich rikryty' stňílny, scenérienastávajícího
hrdinství a snrÍi (Tentokr t tady).Takové vidění dává Kohánovi
pocítit dobové situace jako skutečnérozhodujíci okamžiky vlasti
a jejíchsynri, okamžiky vyzyvajicík mobilizaci všechsil, vytváŤející
osud ( UdeŤilahodina). Autor zároveř sám sobě hluboce ujasnil, že
jedinf lid je možn1fmnositelem záchrany národa: v zástupu kŤičícím vlastenecká hesla pozoruje tňi muže,rolníka, dělníka a básníka,
kteŤímlčí,protoževlast pro ně neníheslem, ale životempráce (a pro
dělníka i ocelovou pastí vykoŤiséování),
podnětem vzpoury, oživovatelkou srdcí- a právě tito muži se budou bít nejstatečněji(TŤi
muži a jedna věc). Toto demokratické stanovisko není v rozporu
s romantičnostíbásníkova postoje, i když driraz na nitern svár
vytrhává jedince ze zástupu a morální problém doby staví do
osvětleníheroického individualismu. - Verše Že|eznékošile byly
dopsány v záŤí1938;ohlas mnichovské kapitulace užv nich není,je
to poezie shromaždbvání sil k obraně' Tragick1f tÓn sbírky zazněl
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silněii, kdyžji brali do rukou první čtenáŤi už s vědomím, žesíly
bvlv pro tuto chvíli shromažďovány nadarmo. Dalšíakty národního.diamatu se odrážejív následujícíKolmanově sbirce Hromnice
hoŤí(|939) a v dalšíchjeho veršíchválečnfch.
Druhé vydání Že|eznékošile (1947) se značnělišíod vydání prvního;autor je pojal jako'l".|bor svéobčansképoezie zprvniválky a
vátky druhé a text mnohlch básní - zpravidla s nez pŤedvečera
mč
gativními drisledky - pŤepracoval.

Životabído,pŤectě mámrád Fráin Šrámek
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První autorova básnioká knížka. Do její atmosféry zasvěcuje
rívodníbáseĎ s piíznaěn1fm názvem Blizko konce, jejížlyrickf hrdina, ,,ani hŤíšďk,ani spravedlivÝ,,, ,,tu|ák jara.. se hlásí k hoŤkére.
zignaci (,,blínemzraje to, co kvetlo krví..),k vědomí jedinéživotní
eventuality - cesty ,,do močálri, do baán... Znechucení, ironické
skeptickégesto - kterése tu napáji i z literárních plamen , z ob|ibenéčetbypŤelomu století (iluze a beznaděje hrdiny Turgeněvova
románu D m, trpká anatlza lásky z Tolstého Kreutzerovy sonáty,
ozfvá se i Wildova Balada o žal Ťi v Readingu) - prostupuje všechny roviny hrďnova postoje k životu. Poznamenává jeho aktivitu
citovou v ritržcíchmilostnlch piíběhti, v nichž je láska nahlížena
jako navždy ztracená a uplynulá, aéjiž smrtí milenky ( A umŤela,
Pohíbímji v neděli), nebo - již jednoznačně mimo klasická po.
etická schémata- banálním vyvanutím někdejšíhocitu (Návštěva). Na místo ,,romantické..věrnéa vášnivélásky, všespalujícího
citu se dostává láska-epizoda' okázale tělesná (,,dobŤelíbám, koušu
taky..) a stále plně neuspokojující',hlad Srdce...Scenérietétolyriky
jsou nejčastějimelancholické zešeňelé
interiéry - za deště,večer,
v noci, nebo prostŤedíměsta čiještěspíšepŤedměstí.Celkové zne.
chucení pierustá v jednoznačně vyjádŤen;faktivní odpor vriěi so.
ciální skutečnosti,jejížznevolĎujícítlak je tu pŤímosymbo|izován
vojenskou mašinérií(Vojáci, Raport, Curriculum vitae), Lyríck!
hrdina ve svévnitŤnírevoltě proti skutečnostihledá kontakty s jin1fmivyvrženfmi (baladická báseř Ada, Minka, Marta) a s jinfmi
bouŤícímise (v básni Psi chorálužjednoznačně s hornickou masou
českéhoanarchistického severu) a zakotvuje Svou negaci ve víÍe
v naplnění zatím ještě velmi nejasně formulované pŤedstavy (Kus

