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HoŤkájádra - Jaros|ayVrchlick1f

tom rezignovaně pÍitakat slov m literárního znal'ceo tom, Že pose ženeza
hloupá hesla,vŠe
eziesejlžvyžila.Iji zaplavujínejrriznější
moderností.PŤestožese v knihách básníkri staréškoly shledávají
,,samémoly..' i ve veršíchmtad;fch,,v spoustě kaltr, rmutu, špíny/
zamazaná bez pÍíčiny/ skví se rybka - ideál|.. (Romance o modernosti).Pocit outsiderství,odcizenímezi autorem a společností
vyusťujedokonce v rezignaci na tvorbu, pÍeď níŽ básník dává
pÍednostprostémužívotu(Chci žít!),Hned vzápětí však,jako uŽ
tolikrát pŤedtími potom, básník své rozhodnutí ruší'Tak jako
strom nemriŽepŤestatkvéstjen proto, žemá dost nepŤízněpočasí,
tak i básník musí pŤesevše dál tvoÍít(Mus). Zristane jen závist
k akrobatovi, kter , když ho jeho uměníomrzí,mrižerázem skoncovat se Životem, zatímco básníky jejich umění jen zvolna škrtí
(Akrobat\.
Jestližev tŤetímoddíleještěpolemick1ftemperamenta občasná
ironie nadlehčovaly zaÍrpkly tÓn veršri,pak v poslední č,ásLlZe ži.
votapropukábásníkriv pesimismusnaplno. Vrací se stesknad mrtvym promarněnlm mládím a stále silněji se ozyvá memento smrti,
však se básníkovizačhá
ohlašující
se i několika epitafy;pŤedevším
všechnoděníjevit jako jedin1fklam. Tento stav názorně ilustruje
pÍedstavy;ty
IoďZora,vzbuzující svym jménemty nejušlechtilejší
se však záhy rozplynou, když se objeví,žeje to loď pirátri (Zora),
Básníka rmoutízlomyslnost, děsího lidská bídaa do krajnosti rozhoňčujízkoušky novych zbtaní, zatímco apoštolovélidstva káží
o míru a humanitě (báseĚ K ti, zaÍazenáaž do 2. vydá sbírky).
A tak jediné,co zŮstává,jsouchiméry,pŤeludy,iluze;udrŽujílidi pŤi
životěna pokraji kráteru (Píeludy)a i básník se k nim utíká ve své
beznaději (.Chiméry).Tentokrát mu vjlchodisko nenabídne ani
vlastnítvorba, z nižpociéujeťtnavu,ani voluntaristicky imperativ,
rezignujícína všechnokrorně lásky: ,,Nic platno / a hleď pouze rnilovat!...Sbírkase uzavíráEpilogem,v němžse autor obracíke svym
budoucím čtenáŤrims otázkou, zda s porozuměním básníkovu
snaženíajeho ideáhim taképochopívšechnoto, co básníkadeptalo' Jejich podiv nad zlobou doby bude takéjedinou autorovou pomstou.
HoŤká jádra se Ťadík těm málo Vrchlického knihánr, v nichž
životnískepse prostoupila všechnytematickéoblasti jeho veršťr.
doby' ale
Svědčío básníkověcitlivosti, sjakou reagoval na nepŤízeĎ
takéo jeho tvlirčímtypu, jemužmnohem víceprospívávniiŤnírreklid subjektivníholyrika, zbavujícilrose v osoblrěvypjatéchvílivší
rétorickézdobnosti, než sebejist1/patos vyrovnaného básníka-věštce.Neboťprávě ztráta všechjistot podnítila tu verše,ježspolu
s OKNY V BOURI z devadesátÝchlet a pozdnímSTROMEM ZI-
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VOTA patŤík nejqíznamnějšímprojevrim Vrchlického lyriky' Navíc v tétosbírcebásníkpŤedjalmnohéz postupri, kteréplně rozvinula ajako znaky svétvorby konstituovala aŽ následujícígenerace
devadesát1/ch
let. Zristane paradoxem' žek tomu došlov době, kdy
se objevily ptvti náznaky nesouladu mezi básníkem a touto generací.
Zp
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Prvotina' jeďna ze dvou básnick1fchknížekpŤedčasně
zesnulého
autofa, je rozdělena do tŤíčástí.Pwní z nich, charakteristickv nazvaná Chlapec. shrnuje básně s nápadnou autostylizacíbášníka
jako nejmenšíhoz nejmenších,nejpokornějšíhoz pokornych,
,,chlapečkabosého...Autostylizace včleřuje i Ťadu autobi<rgra.
ficklch momentri(odchod do Prahy na studia, steskpo domově, po
je v obecnou historii chlapcova seznamovánise
matce),ale pŤetváŤí
se"světem, s ',kamenim.,. Dětsky pohled skutečnostzdrivěrĎuie.
objevrrjebásnivost obyčejn1fchvéci (Kamna, Poštovníschránka)
a obyčejn1fch
slov. Chlapcova vyprava do světa(do ,,cizíhoměsta..)
je spojena s hledáním místa mezi lídmt (ŽnQ, s pŤedstavounově
uspoŤádan1ich
mezilidsk ch a vlastnějiŽ sociálníchvztahri' kjejichž
etice odkazuje i naivisticky zdrivěrnělá náboženskámotivika v obrazech pánaboha chodícíhona návštěvuk lidem a Pannv Marie
utěšujícírozbolavělé chlapcovo srd'ce(Žebráci, zvukově uti"t.í*i
tituly spojená dvojice básni Háj a Hoj! a .KŤest.anskystylizováná
láska jako mravní princip vnuceny skutečnostiovlivřujei cu<lnou
milostnou lyriku (K svrÍtku mémilé)a vypravy do světa obra cí zpét
k torrženému
ráji srdce, ,,do nízkésvětničky.
která zavirá se / nad
-oad
star mi známymivěcmi.. (o k no).- oruh!
íILrk Ťižovanésr dce,
uveden stejnojmennoubásní,pŤináší
lyriku sociálníbídya utrpení
s pŤíznačnou
scenériípiedměstí' lacin1í'ch
hotelri, kasáien, věznic
(báseř Vězeii' věnovaná pňíteliuvězněnémuv souvislosti s orosin9o1Ým1bouŤemi1920)atd.;najdemetu i poezii solidarity o u'por;.y
(Dlážděn)' HoŤk1ftÓn pak poznamenává i poezíimilostnou. 7ávěrečn5,'
titulníoddíl Host rlo tlontu(opětuveden progranovou
básní s tymžnázvem) je poeziínarovnání se světem.Haimonizač.
ním risilím se pŤibližuječásti první, ale lyrickj, hrdina už pozbyvá
vlrazně dětskéstylizace:vyznává sez lásky k tomuto světu(t,'dci)ve
všechpodobáolr, dob1fvázrno životníhokladu i z nejtragičtějších
stránek ŽivoÍa-- i sama Smrt se stává prostou součástíživota _
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,,Smrtjsou jenom bílá božímuka f narozcestí,v poli.. (Snrl), ,,Na
tétozemi nenísmrti, - / jsou jenom staŤía mladí..(Híbilov), V dalšíchvydáních bylajako čtvrtá částa ideov1fdovětek prvotiny
podle autorova ridajného pŤánípňiŤazována skladba Svatj, Kopeček,báseive volném rymovaném veršikolísajícísvou délkou mezi
12-25 slabikami a tematicky soustŤeděnák jednomu dni prožitému v rodinném letním sídle na Svatém Kopečku. Básník sem pŤijiždí,,z daleké Prahy a rodného Prostějova.. k loži nemocné babičky,strávíden hovorem s ní,procházkou v lese,kde potká pŤítele
Karla Šnajdra,navštěvujejiného pŤítele,procházi se po návsi a lošovskésilnici a znovu se loučíazistávásám ve svésvětnici, ale piece
spojen tisícerlmi pouty s práteli, kteŤí,jdou za hlasem zvonu okusit
Se mnou štěstívšeho..,a skrze ně i se všemi ostatními. Záznam plnf konkrétníchfakt, místníchi životníchreáI1í-zdánlivě všední
a nepoetick1fse stává podobenstvím o nalezenémqfchodisku a do.
označovánjako
vršenémpoznání. Lyrick! hrdinaje tu už pÍíznačné
ve
Rusko..
věŤící
a
socia1ista..,
student
chlapec,
,,veliké
,,dospělf
a ',statečnéhoLenina... ozŤejmuje si pevně své vztahy ke světu
a pŤekonává vychozi insitní naivismus svého pohledu na svět
(,,spravedlivou sílu' dětskéočia jazyky ohnivédej nám všeml ať'to,
v co věŤímednes, téžzítra provedem!..)jednoznačněa konkrétně
proklamovan1im socialistick1fm ideálem.
Vyraznou trojčlennou kompozici sbírky sám Wolker interpretoviděnísvětaje vyvaljako jakousi tematickou triádu: ,,chlapecké..
a mučekŤižovaného
lyrického
hrdiny
stŤídánov antitezi tématem
néhosvětem, závérje syntézou,prolnutím chlapce s ukŤižovanym,
vykoupenímbolesti světa nalezenouživotníjistotou.Soubor lyricklch básní je tak vnitŤně propojen vyhraněnou myšlenkovou
osnovou: hrdina si osvojuje svět' stŤetáváse s ním,je jím zraĎován
a současně si ho pŤetváŤík obrazu svému. Hrdinova vyprava
z uzavÍenéhoprostoru do ,,že|eznéhosvěta.., světa ,,kamení..'
,,města..je pohybem jen na první pohled odstŤedivfm.SměŤování
vně se pŤekqfvá dostŤediqfm směŤovánímk hodnotám srdce, chlapec je zasvěcován - stává se mužem;',ráj srdce..,nevidoucía nevědoucí, netečny,se mění v srdce jako nástroj ovládnutí skutečnosti.Současněvšakje zasvěcován i svět, měníse ve svět polidštěn1i.Proti jeho abstraktní univerzalitě je kladen svět drjvěrně
známych pňedmětri (',Miluji věci, mlčenlivésoudruhy..), proti jeho
nekonečnostije kladena zdrobnělost, blízkost, proti jeho necitlivosti skutečnostproteplená láskou a sentimentemtéměŤbarvotiskoqfm. Všechnokolem lyrickéhohrdiny je zintimĎováno, pŤedmětná složitosta nepÍehlednostskutečnostije zpŤehledněnanejen
volbou prost1icha jednoduchych slov (sám pojmenovací akt se
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stává básnickym postrrpem vyčleřujícímz obecnéreality prosté
pŤía vlídné,'věci..),ale ijejich poměrně nerozsáhlym rejstŤíkem,
roda se domestikuje,rnizípi.edělymezi básníkema ostatními(,,cíi v milostnépoezii
tím,žejsem: klas v Ťadě,písmeno,vykŤičník!..),
pievažujenad erotikou pocit blízkosti a sounáležitosti.
názvem
Knížkavznikala od jara l920 do léta1921s pŤedběžnym
Ráj srdt:e,kter1fJiŤíWolker vyměnils pÍítelemZdeĚkem Kalistou
za plánovany titul jeho prvotiny Host do domu (pod|e nápisu na
domě na Riegrově nábiež| kde b1fvalakavárna Riviéra).V Ťíjnu
l920 poslal Wolker rukopis redaktoru Janu Vrbovi do Beníškova
nakladatelstvív Plzni, na konci dubna 1921 bylo odesláno definitivní znění. Knížkavyšlav nákladu l000 v1ftiskti(a za minimální
honoráÍ 180 Kč). okamžitě vzbudila nečekanyohlas, i kdyŽ z počátkurozporn;í.Částkritiky pŤikládalana sbírkuměŤítkatradiční
poetiky (Pujmanová vytykala improvizovanost, Arne Novák primitivismus, lyrické žvatláníbez pevného uměleckéhotvaru), ale
ňada recenzentri(Hora, Karel Čapekaj.)projevila smysl pro novj'
vrstevník vytkl J' Seifert Wolk.
zjev v české
|yrice.Z generačních
rově prvotině nedostatek tendenčnostia komunistickédisciplíny
(dostalo se mu Za to obdobně negativníhooceněnívlastníprvotiny
ze stranyJ. Wolkra' jenžho obvinil z komunistickéhoveršováníbez
počinocepromyšleného
etickéhotvaru),jako vyznačnygenerační
nil Hosta do domu A. M. Píša.
DodatečnějakočtvrtáčástpŤipojenySvatj, Kopečekvyšelpoprvév časopiseČerven20. 5, 1921(eho napsáníse stalojednímz podnět Wolkrova rozchodu se Zdeiikem Kalistou, kter1fWolkra obvinil z plagiace vlastního rukopisu).
Poémabyla jednímz prvníchpokusri o ovládnutíapollinairovské
polytematickébásně a o její pŤehodnocení,stála tak na počátku
Žánru Ízv. ,,pásma.. (poctle Apollinairovy básné Pásmo, Zone)
poezii 20. a 30. let. Kritika si všinla i širšího
v české
mezinárodního
kontextu Wolkrovy poezie (německ1fexpresionismus'francouzsk
unanimismus,zvláštěDuhamel a Vildrac), jakkoliv místyaŽ pŤecenila jeho pťtsobnost'V kaŽdémpi.ípaděWolkrova prvotina těsně
souvisela s generační
poetikou (primitivisrnusa naivita lyrického
hrdiny, náboŽenská obraznost 1ako vyraz ovládnutí světa a jeho
sociálníchrozporri láskou a srdcem)postupně se formujícív tomto
celoevropskémkontextu a u nás realizor'anoutéŽnaPi. v Seifertově
MĚSTĚ V SLZÁCH. PíšověNESRoZUMITELNĚM
SVA'IÉM,
Kalistově Ráji srclce aj,_- Svatjl Kopečekvšak současnějiž napovídalWolkrriv rozclrod s vlastnímpostoiemchlapectvía otvíralcespoeziijeho TÉŽKÉHoDlNY. vydání tétodruhé
tu k proletáŤské
sbírkya brzká autorova smrt zpětně aktualizovaly hodnoty básní-
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kova nerozsáhléhodíla a soustŤedilytakéznovu pozornost k jeho
vm
knížceprvní' která se stala vzápětí hodnotou klasickou.
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ČtvrtáZávadova sbírka pocházíz\eÍ1937-39.I kdyžjsou tu i jedohlasy soudoblch historick;izchŽyrati, reaguje na ně
notlivé pŤímé
Záv adi pÍedevšímstál;fm posilováním humanitního zaměŤenísvé
poezie. Projevuje se to už v pÍírodnílyrice (l. oddíl),kde krajinné
vjejich prisobenína lidské nit.
šcenériebásník pŤedvádípŤedevším
ro. V básních na čtyŤiročníobdobí (Zimní, Jarní atd.) je země
dramaticky rozepjata mezi peklem a rájem. Vyhnanství z rát1eje
podnětem k sounáležitosti mezi lidmi i mezi lidmi a krajem (báseĎ
Uhetnj, kraj, kďe ve snovém pŤepodstatněníse rájem jeví druhohorní pralesy a ostravskéuhlí tedy jeho pozristatkem).
Pravděpodobné nejzávažnějšíuměleck1f pŤínos Hradní věŽe
pŤedstavujíverše2. oddílu' Jsou tu objektivně pojatéobrazy lid.
sklch postav ve vyhraněnécitovésituaci, která v lyrickém subjektu
vyvolává to nejvŤelejšípochopení, spolucítění' obavy a něhu
(Sedmnáctiletí, Pasačka aj.). Zdrojem hoŤe, štěstía touhy je tu
erotická láska prožívanás otevňenostía intenzitou, s onou žhavostí
duše, v nížZávada vidí vjlchodisko z blazeovanosti, která je mu
prokletím moderního člověka. oddíl vrcholí v monumentálních
á zároveí něžnfch obrazech ženymatky, jejížsíla i tragika je v sepětí s bezprostŤední,věčnouintimitou soukromého života, zatímco
muž a syn jsou rozběhnuti zachimérami, do širéhosvéÍa(Matka).
Jako dárkyně dítěte a lásky (báseĎ Suspiria) nezasaženávše zpochybĎuj ícímracionalisme m znamená ženanejen princip uchování,
ale i perspektivu obnovenéholidství.Verš těchto básníje pŤerfvan1f
vlstedkem je spíšněžnézajiká neždrsnost.
ap|ny zámlk' pŤičemž
I zde směŤujeZávaďa k pevnlm aforistick]ilm formulacím, ty však
vycházeji častoz denní intimní zkušenosti a z pŤepodstatněníhoz prst / jsem vám vydírala? / Trn
vorové mluvy (,,Pročjen tŤísečky
chiméry z vás vytrhnout..).
V 3. oddíluje několik alegoriípoezíe,schopnénáznakem odkazovat k tajemstvímžitía plnit tidsky posilujícía tvoŤivéposlání; PiseúkameníkapÍedznamenáváužnásledujícísbírku velképŤestavby
lidského nítraPovstáníz mrtvych (|946). _ 4. oddíl kromě básní
válečnékatadramaticky vyslovujícíchpostavenídušev počínající
je
vlasti
poušti
apostrofou
(mezi
bolestnou
na
Pokušení
ntmi
strofě
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po mnichovském okleštění)se vrací i k chmurnému zobtazeni odlidštěnéhovelkoměsta s pŤíznačnfmmotivem zatracení;oproti obdobnfm básním SIRÉNY stavívšak nyníZávada svéveršena pŤíztačnych, lakonicky pojmenovan ch pňedmětn1Ích detailech
a proti lhostejnosti otevŤeněklade morální požadavek vzájemného
porozumění a lásky prost;fch |idi (Slepá ulice). Ape|ativní,k činorodosti vyzyva1íciotazník pŤipisujebásník i k pňedstavěpŤíštích
životních forem, k nimŽ lidstvo směŤujenechávajicza sebou ztraceny
ráj i peklo minulosti. - 5. oddílsoustied'ujeněkolik básní s tematikou smrti jako podněcovatelkyvášnivéhopŤilnutík životu.BáseĎ
Anděl posledníhosoudu byla vyložena jako jinotaj situace kultury
v okupovanézemi, kde ''slovo..svobody nem žeb t vysloveno,ale
vtěluje se do pŤíštích
společensk ch pŤevratri.- Rozsáhlá Meditace zaÍazetá jako samostaÍny 6. oddíl pokračuje v myšlenkovém
risilí reflexívníchveršri pŤedchozíhooddílu; je to zamyšlenínad
kladnou rílohou bolesti v lidském životě.
poezii z konce meziválečnérepubliky a počátku okupace
V české
zaujímá Závadova Hradní věž osobité postavení. Na rozdíl od
ostatních autorti ďochází u Závady ke zce|a nevlraznym tematickym a žánrovym posunrim. Jednotlivá tématapŤedchozíZáv aďovy
tvorby však získávají nové osvětlení. Dramatická problematika
lidskédušea zeměje nynítraktována tak, ževeršedostávajípovahu
vlzvy a posily. Metafory' a v bec zprisob, jak1fmjsou pŤedk|ádána
nadčasová témata(vyhnání z ráje, země, matka' láska, bolest) získávají oporu v kolektivně sdílenfch a traďicí posvěcenjlch pŤedstavách' Také obecnéaforistické formulace, které shrnují smysl jednotlivlch básní, mají nejednou podobu obecně srozumitelnych v rokri lidové moudrosti (,,Je život bez lásky jak země bez nebe..).
V Hradní věži se dovršuje, co zača|ouž v pŤedchozíCESTĚ
pĚŠry: problematika lidskéexistencei jejítragiky se nerozehrává
jen na scéněpalčivéosobnízainteresovanostiindividua; Závada jí
začleřuje do rámce zkušenostipŤirozenéhoživota,na kterémse všichni podílíme;tak její intenzívnípociťování' subjektivní vybičovaná starost o duši, nevede k vllučnosti a osamocení,ale naopak
podněcuje soudržnost s druh1ími.V ovzdušímravní tvoňivosti kolektivu i bolest, zoufalství a Smrt dostávají pozitivní poslání ve
společnémrisilí o zrod pŤíštích
ritvarri životních.
okupační poměry omezily šíŤi kritického ohlasu sbírky
i možnostijejíinterpretace;pŤestoještěmohli J. Hora a A. M. Píša
pŤijítse sv1fm1íkladem a kladnlm hodnocením. Širokévrstvy čtenáŤ poezie za okupace spontánně pochopily posilujícíposlání
knihy, která byla znovu vydávána i v době poválečné.
mč

