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Host do domu- JiŤíWolker

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.
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