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- VlaďmírHo|an
Kameni,pÍicbáziš...

jednostrann ch Ťešení
nedbajícícho složitostskutečnostia mnohorozměrnost člověka. Protikladn1f motiv plodného váhání, nerozhodnutosti dovolujícídisponovat vlastním duchem a b1/totevŤen budoucnosti patŤí k charakteristicklm prvkťlm Holanova
postoje.
Motivy kontaktu a stňetnutís drsnou skutečností
odlišujísbírku
Kameni, pŤicházíš...v rámci ,,hermetické..(',skryté..obsahem
a zasvěcenecky v1flučné
formou) lyriky prvního Holanova období,
jež v tétoknížcedospívá k svémuvrcholu. - V soudobémčeském
básnictví má Holanova lyrika, směŤující
k zduchovnění spíšecestou
absolutní jazykové tvorby neŽ s oporou jakékoli ideologie (včetně
jen vzdálenépňíbuzné.
náboženství),
Ještěnejspíšje možno vidět
v jejím sousedstvíHalasovo DOKORAN, kterépodobně reaguje
jistá
na napjatou společenskousituaci myšlenkovjlmvyostŤením;
podoba je i v mobilizaci jazykovlch možností.Holan se méněnež
Halas opírá o novoty v oblasti slovníkua víceo bohatě rozvinutou
a odstíněnou větnou stavbu, užitoujako generátor nečekan;|chv!.
znamov ch konstrukcí.Pro kontext celéranéHolanovy tvorby je
nejv'.iznamnější
ta větev evropské lyriky, jejímžrn.fchodiskembylo
dílo francouzského symbolisty St. Mallarméa a jeho pokračovatele
P. Valéryho (tímtorodokmenem se Holanovi u nás blížíformálnější
ametaÍyzíckyméněv1bojná tvorba J. Palivce);pro Holana by|zní
pravděpodobně nejaktuálnější velk1f německ1i básník pražského
privodu R. M. Rilke, jehožHolan i pÍekládal.(Na pruzkum dosud
čeká pŤedpoklad Holanova vztahu k někteqfm soudob1fm básni
krim ruskyim, zejm. k B. Pasternakovi.)
Siršíhoohlasu čtenáŤského
dospěly ažpozdějšíHolanovy skladby; cesta k nim by ovšembylabez lyriky typu sbírky Kameni' pŤicházíš...nemyslitelná.Ta zrjstává omezena na uzky okruh milovník poezie' kteŤíjsou natolik zběhl mi čtenáŤi,aby mohli ocenit
odvahu, která až k prasknutí napíná strunu možností jazyka ve
snaze pŤimětho, aby vyslovil nehmatatelné.
mč

Karolinskáepopeja- JuliusZeyer 1896
Karolinská epopeja,vytvoŤenáv letech l887-1894, obsahuječtyÍi
rozsáhléepickéskladby: Pohádku o Karlu Velikém(Zeyerjivěnoval
polskémuslavistovi Bronislawu Grabowskému),Rom n o čtyÍech
synech Ajmonovj,ch (věnován Zdeně Bratrnerové)'Píseíto Rolandu
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a Píseil o korunováníkr le Lovise (věnována německépŤekladatelce česképoezie o. Malybrokové-Stielerové). Zák|adním Zeyeroqfm inspiračním vzorem byly starofrancouzské národní zpěvy
z||.-13. století,tzv. chansonsde geste-písně oslavujícíhrdinské
skutky rytíÍriz kruhu Karla Velikého. Ustňednípostavou všechčtyŤ
skladeb je císaŤKarelVelikf (.742-8|4), zosobněná ideavítězícího
jeho meč i štít.Zeyer sleduje své starobylé pŤedlohy
kňesťanství,
i v tom, žepanovníkovopostavenív epopejichápejako nadlidsky
je nejen vládcem a hlavou veškeréhozápadního kŤesneotŤesitelné:
ťanství,ale je i charismatickym prostŤedníkemmezi lidmi a Bohem;
nepodrobuje si svět pro sebe, ale pro většíslávu samého Boha.
odlesk této Karlovy velikosti pak dopadá na cely svět těchto
hrdinsklch zpěvti - všichni Karlovi paladini jsou ovládáni vrilí po
velikosti,jejich činyi vášněmohou b1ftdobrénebo zlé,ale nikdy se
neutápějí v malosti, vždy dávají v sázku svoje životy. A protožeje
základním tématemepopeje boj, aťužje to Karlovo španělskétaženíproti Saracénrim,v němž zahynejeho nejmilejšípaladin Roland, nebo pokoŤení vzpurnlch vaza|i' prokazují tito hrdinové
svou velikost většinou v boji. Velikost činri a vášnítyto postavy
monumentalizuje a pŤetváÍíje v jednorozměrné nadčasovétypy.
Statečn;fRoland je ztělesněnímrytíŤskfchctností' na svoji milovanou a krásnou Aldinu musí zapomenout pro rytíŤskoučest,vazalskou věrnost a slávu Frankri: takovéje záklaďnírytíňskékrédo.
pÍítel,musí absolutnost svéhopŤáolivier, Rolandriv nejvěrnější
telstvízpečetitsmrtí po Rolandově boku; ztádce Ganelon, ktery
vydal Rolanda nepŤíteli'pŤijímározsudek smrti z Karlovy ruky
jako vykoupení, protože jeho nenávist vriči Rolandovi už došla
naplnění; Ajmonriv syn Renald, jeden z hlavních hrdinri Románu
o čtyŤech
synech Ajmonov|lch, zosobĎuje hrdost svobodného vazala, kter! stojítŤebasám proti celémusvětu, je hotov ke každéoběti,
aie nem žese zŤícisvéhrdosti. Svět těchto bájnlch hrdinrije plnf
barev a lesku; obrazy hodovních sínívyzdoben1fch s královskou
nádherou a tajupln;fch hradri uprostňed lesri se stŤídají
s dramatick1fmi popisy nesčetnfch bitev, kde bojují rytíŤipod vlajícími korouhvemi za svoji česta slávu Frankri. A tato bitevní vŤava,v nížse
utváňejídějiny, se neustále prolíná s milostn1|mipŤíběhy,v nichž
rytíÍidokazují svou velikost i v lásce k ženě,symbolu nebeskéčistoty, citovévŤelostia rajského,inspirujícíhoprivabu.
J ' Zeyer vnímal starofrancouzskéchansons de gestejako ideální
obraz feudální rytíŤské
epochy, tak jak si jej transformovala lidová
tradice,která povfšila Karla Velikéhona symbol tétoepochy a ztě.
lesněníjejí ideje ,'gestaDei per Francos.. (''činybožískrze Franky..).Básník pŤistupovalk chansonsde gesteobdobně jako k m;ítu
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(zejménave VYŠEHRADU), v němŽ víďěl,,vyraz lidovédušenároda..;proto takéZeyer v pňedmluvěke Karolinské epopejineváhal
označitlid za jedinéhotvrirce tétohrdinskéepiky (,,Lid je prostě
jako matka země, vše,co roste' vyroste pouze z ní a všese k nízase
vrací...)a lidu také svoji epiku věnoval (v piedmluvě k Romántt
o čtyíecll,synechAjmonovychnapsal zároveí s věnovánímZ.Brav
nerové:,,Napsaljsem tuto báseĚpro Vás a pro českylid, pro Vás
proto, Žejste poeta, a pro česky|id z tohotéždrjvodu. Lid jako dítě
zristává vŽdy poetou...).l kdyŽ Zeyer statétexty karlovskéhocyklu
jako pňeklad,a|e parafrázoval je, pňistupoval
nepŤedkládalčtenáŤi
k jejich pňepisuveimi citlivě, píidržujese základní dějovéi ideové
osnovy originálu' Ve svébásnicképarafuáztpŤedevším
oslabil popisnou vrstvu eposu, zejménazkrátil neobyčejněpodrobnépopisy
bojťra zjemniljejich privodníažnaturalistickou drsnost' (Zeyer na
to sám upozornil čtenáňev piedmluvě k Písni o Rolandu,)Naproti
tomu prohioubii subjektivně psychologicky rozměr textri rozvíjením mnoha milostn ch motivti, jejichžromantická zjemnělostje
dosti vzdálená drsně pňímočarému
naturelu autentickych rolandovskych rytíiri.Karlovo vášnivémilostnévyznání,'Ráj bez ní
peklem byl by nejhlubším..mámnohem blíŽekékurtoaznímilostné
lyrice nežk púvodnímchansonsde geste.Zeyer by| takéobdivovatelem zaniklé keltskékultury a vyznavačemfantaskníchpŤedstav
o ní,kterése širocerozvinuly v západníkultuie l9. století;keltské
prvky silně ovlivniiy bretonsky cykius chansons de geste (o králi
Artušovi a jeho rytíňích)'ktery se oproti cyklu karlovskémuvyznačova|hlubšímsmyslem pro niterny život hrdinri i silnym zaujetímpro pohádkově snovéděje' Zeyera pÍi parafrázováníkarlovské
hrdinskéepiky ovlivĚovaly i pŤíběhybretonskéhocyklu; Pohádku
o Karlu Velilcémnapsal ostatně pňímov Bretani a ze svéhookouzlení clávnou keitsko-bretonskou kulturou se vyznal i v její pŤedmIuvě.
Celá Karolinská epopeja je psána, tak jako pÍevážtlávětšina
Zeyetovy b1rsnické
epiky, plynulym, ažmonotÓnním blankversem
jamb). MonotÓnie rytmu je oŽivenanesou(neryrnovanypětistop;y
hlasem veršovéhoa větnéhočlenění(pŤesahyvětnych celkťrz verše
do verše,časté
ukončovánívět uvnitŤverše),a tedy zesílenyma di.
ferencovanym uplatněnírnvětnéintonace. Zeyer se pÍi svémbásnickérn paraírázování pi.idrŽoval nejen základní dějové osnovy
originálťr,ale snaŽi1se zachovat i kompozičnípostllpy chansonsde
geste.Proto v textu panrrjeparataktickyŤád:jedna epizodanásledujeza druhou.jejich rozpornostneníobjasnována,věcijsou piedem dány stejnějako společenská
hierarchiepostav.Děj se často
rozvíjíjako v pohádceopakov1rním,
bohatěje vyuŽívándějov1fpa-
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ralelismus;jednadějová linie vstupujedo jiné,napň.tak, ženěkterá
hlavní linii děje vyprávěnímsvéhovlastníhopŤíběz postav pňeruší
hu, ktery pŤedstavujerozsáhlou samostatnou odbočku,coŽ zpomaluje celkov1i dějov! spád. Ve vloŽenych vyprávěních pŤitom
mluvčírreníodlišenjazykem, hovoŤístejnějako autor pŤitlumočení
hlavní dějovélinie' Hrdinové nemohou samostatně rozhodovat
moo svych činech,dodržujípouze pfedem dany kodex rytíŤského
rálního jednání. Dramatičnostjejich niternéhoživota prameníze
situací,v nichŽ se jednotlivé pÍíkazyjejich kodexu dostávají do
konfliktu (napň'mezi věrnostíkráli najednéstraněa osobníhrdostí
nebo intimními vztahy na straně druhé).Zeyer si byl pňirozeněvě.
dom odlišnostihistorickéhoKarla Velikého od jeho legendárního
obrazu v chansons de geste,kde se změnil z dobyvatelev prototyp
rytíĚe.Básník,jak to sám uvádí v prologu knihy, nekÍesťanského
chtěl oslavovat,,polobarbarskéhoimperátora..Karla Velikého,ale
chtěl skrzejeho typ, zidealizovany lidovou tradicí,znovu vytvoŤit
vysněny svět velkfch činri a nadosobníchideálri.
V podstatěceléZeyerovo dílo,nejenKarolinská epopeja,je neustálou romantickou konfrontací básníkova snu o veiikosti s měšťáckoumalostídoby; proto Zeyer nemohl nevnímatstŤedověkbásnictví- jinak nežjako dobu
tak jak jej zobrazovalo stňedověké
jasu
promethejského..
a stavět ho do
a ohně
,,velkésíly,duševního
ostréhoprotikladu k současnosti.Pod tímto zornym rihlem viděl
básník feudální rytíňejako zosobněnívšechctností,jako lidi, pro
něžměla ještěvěrnost,česta vírahodnotu kategorickéhoimperativu; proto takév pŤedmluvěostŤeodsoudil soudoby pozitivistick
pohled na stiedověk a vyslovil domněnku, Že v Písni o Rolandu je
mnohem vícez ducha Francie nežv Zo1ověrománu Země. Zobrazením těchto pŤíkladnlch typťrchtěl Zeyer dát svémulidu vzory
vyslovil
velkych činria cit , jakénenacházelv soudobéspolečnosti;
to velmi pfímočaŤe
v dedikaci Písně o Rolandu, kterou věnoval
,,všempravym, silnym a odhodlan m mužrimtohoto sicekrásného,
ale ažběda v baŤináchkantorství,advokátstvía šosáctvítonoucího
malosti s velikostídávné
království...V tétokonfrontaci současné
minulosti tkví základní aktualizačnívyznam Karolinské epopeje'
v nížbásník neuniká pŤedskutečností,
ale chce o ní vyslovit v historickéalegorii kritick! soud. I kdyžje Zeyetova tvorba Svou melancholickou aristokratičností,romantizujícímpohledem na minulost i v běrem postav v jistémsmyslu vylučnáa odlišovalase od
ostatnísoudobéliteratury,její využívání
historick;fchlátek k obraně humanistickéevropskétradiceji pevně včleĎovalodo lumírovskéhobásnickéhokontextu, stavěloji do blízkostitakovych básnickych dělJ. Vrchlického,jako bylryMj,ty (l879) nebo Novézlomky
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epopeje(l895). Také tím, že zpňístupřovalačeskéliteratuŤenové
a dosud neznámé kulturní podněty (v pňedmluvě ke Karolinské
epopeji čteme:,,...je našípovinností navazovat všechnysvazky,
kterénás pojily vždy s kulturou všeevropskoua jež pŤeéaty
byly,
když nás do hrobu kladli..)' naplĎovala jeden ze základních lumírovskych postulátri, pozitivně ovlivriujících v1yvoj českéliteratury v poslednítŤetiněl9. století'
jm

Klekání- Jan opolsk1f

r900

Klekáníje druhou ze tŤíbásnicklch sbírek,ježnapsal J. opolsk! na
pŤelomu|9, a20. stoletía jimiž vstoupil do literatury jako básník
symbolistně dekadentníholadění.Celá tato sbírkaje prodchnuta
tíživou melancholií, smutkem a náladami bez těšnéhozmaru.
z nichŽ není ríniku. Ve většině básní, zcela v intencích dekadentní
poetiky, aktivita lyrického subjektu ustupuje pŤed odevzdaností
neurčitymnostalgick1|mnáladám, jimiž demonstruje básník marnost kažrlétouhy (básně Hněv, Melancholie aj.). Scenérii těchto
impresí netvoŤíkonkrétní pŤírodnírealita, ale jakási neskutečná
,,bez|iďnatá země* a ,,morozní krajina.., v níŽse pohybují lidé podobní stínrima romantick m pňelud m, kteňížijíjedině ve snech.
oč nudnějšía ,,mdlobnější..
se jeví básníkovi život, o to většív1fznam pŤikládá snu, do něhožpromítá svou touhu po sílea činu.
(,,Jenve snu chvíse barva krásnévlajky..- báseí Za lodí./HrajeJi
u symbolistně dekadentních básníkri obecně sen velmi driležitou
roli a je-li vždy víceméněvyrazem melancholie a rinikem pŤedskutečností,u opolského je jeho funkce ještě zvytazněna tím, žese do
snťrpromítá i ona romantickábizarnirealita, velmi častákulisa de.
kadentnítvorby. Básník toužicípo v lučnostia exotičnostihledá
jimiž by vyjádŤilsvésny i své
nejkuriÓznějšía nejbizarnějšímotivy,
opovržení vriči šedivéměšťáckéspolečnosti. Česká dekadentní
poezie vylžívala v tomto smyslu velmi častoosobitě pojatych motiv z antiky a stŤedověku(J. Karásek, K. Hlaváček).J. opolsk! se
antick]ilchreáliíjen letmo dotkne, pŤičemž
volí motiv Ťeck:f@áseri
Akropolis),zatímcodekadentytolik obdivovan Řím zcela opomíjí; naproti tomu bohatě využívástňedověkemzabarven ch pohádkovfch a romaneskních motivri (loupežníci,králové, rytíŤi,hvozdy
plné vlkodlakri apod.). Navíc pak opolsk1f svoji touhu po exqtičnostiještědoplĎuje africk1ímia podobn;imi motivy (Nubičanky,
tygŤi'sloni apod.),cožjen podtrhuje bizarně dekadentnícharakter
jeho obraznosti.

_ Jan opo|skf
K|ekání
.
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Exotičnostvšechtěchto rrrotivu Itrriv podstatě jedinou funkci:
jevícíse básníkovijako ztěstát v opozici vričisoudobéspo1ečnosti,
lesněníbezbarvéprostŤednosti,pokrytectvía nudy. Lyrick;f subjekt
zaujímák současnémusvětu postoj pohrdavě aristokratické ironie,
měnícíse občasaž ve vlsměšny sarkasmus. (''Mé rodnéměsto ...
Ninive, plné hnusn;fchstonožek,/ až v hlubinách se za tě hanbí
pňevlecícha sty.
duše...)Toto pohrdání se objevujev nejrriznějších
lizacích - jednou je to don Quijote, uvědomujícísi ironickou proměnu svych iluzí, kterése staly obětíŽivotníbanality a chudoby,
nad krajitakŽez nich ze všechvytrvaly pouze větrnéml1fnyčnějící
nou (báseř Quijote);podruhé Noe, kter1fpŤi pohledu na zem po
potopě, nasáklou silou z tisícrimrtvych' volá po novém stvoňení
tétosílyvyužít(báseĎNoe); potňetípak Gulliver
bytostíschopn1i'ch
smějícíseubohosti mocn ch (báse Dvě pohádky).Dekadentníbásník se siceměšťákovivysmíváa pohrdá jím, ale nerevoltuje,protože
a priori ví, že všechnoje marnost a ,,plynoucíd!m...
Toto programovézd razněnímarnosti má pro symbolistně dekadentníhobásníka piímo noeticky vyznam. Absolutizuje se bás.
nícísubjekt (',zrak světu vzat, do hlubin vnitra civí..- báseř R7áníkbravnj,);vše
mimo tento subjekt,tedy objektivnírealita,je pouhou pŤekážkouči tíhou, zabrařující tvrirčímuduchu v rozletu.
Proto je skutečnosttak častovnímánapouze pod jedin;fm zotnym
rihlem - a tímje hnus, rozpad a tlení.Také opolského pŤitahuje
světélkující
záŤeníhniloby. opolského pŤitakáníbaudelairovské
detail jej
kráse ohavnéhoa častápŤítomnostaž naturalistick1Ích
pŤivedlabezmá|a ažk jakési fascinaci rozpadem, pÍipomínajícípozdějšíexpresionistickoupoezii typu Georga Trakla. V tom je také
jistá opolského osobitost v kontextu české
symbolistnědekadentní
poezie.
Klekání spolu s básnickou prvotinou Svět smutnjlcft(1899)a se
sbírkou Jedy a léky (|901) tvoŤíbásnick;f triptych, jímžopolsk!
zaujal pevnémísto v českésymbolistně dekadentnípoezii. Ve své
tvorbě dovedl opolsk1f zdaŤilepostihnout neurčitostnostalgicklch
nálad, atmosféruuvadání i smutek rozpadu a tlení.Změnil-li však
témasvych básnía objevil-li se v nich epick1iprvek, velmi častopak
upadal do rozvláčnépopisnosti (napŤ.v básních ZvíŤátkaa Petrovštía Probuzení).Sv1m básnickym naturelem, zejménahudebnostísvéhoverše,měl J. opolsky mnohem blíŽeke K. Hlaváčkovi (napŤ.báseĎ Na' GriegťtvErolicon má typicky hlaváčkovské
ladění - viz P0ZDÉ K RÁNU' MSTIVÁ KANTILENA)
neŽ
k J. Karáskovi' Klekání spolu s dalšímidvěma básnicklmi sbírkami z pŤelomu |9. a 20. stoletítvoŤípatrně vrchol opolského literární tvorby, která zristala i ve svém dalšímvlvoji (J. opolsk1f

