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mělo ráz pevné soudržnosti. od pásma vědomí pŤešelk pásmu
podvědomí' je}ož asociačníaktivita se stala určujícímkompozičním prvkem skladby. Zrodi|o se tak dílo,ježbásníkovi umožnilo do
básnickézkratky koncentrovat nesmírnémnožstvíděj a prožitkri,
pňehlédnoutvlastní dosavadní život, vyjádŤit pocit melancholie
a smutku, tíhy života zaskočenéhoa natrvalo poznamenanéhoválkou, ale takévědomí neustáléproměny světa a prožitek věčné,životodárné moci lásky. Skladba syntetizujícíbásníkovo dosavadní
tvrirčí risilí pŤedstavuje vyvrcholení jeho pňíklonu k poetismu.
Vznikla v době, kdy v tvorbě poetisticklch básníkri nastává odvrat
od hravosti a kdy i k nim pronikají momenty tragickéhovidění světa a rozpor doby. Norn.fIkaros se stal jedním z nejqfznamnějších
aktivity podvědomí pak
plodri této proměny; uplatněním tvťrrčí
zp
zárovei naznačil básníkúvpŤechodk surrealismu.

válka.
občanská

Politickéverše- JiŤíHaussmann1923
občanská válka je posmrtně vydaná sbírka pňedčasnězemŤelého
satirika; nese podtitul Politické verše a obsahuje epické i lyrické
veršea epigramy vesměs satiricky glosujícípoválečnéspolečenské
poměry v mladé Československérepublice. Sbírka je svědectvím
prudkého v voje mladého básníka, kter..f od nacionalistickfch
a objektivistickych Zpěv hanliv!,ch (1919), rozdávajicích vysměch
hodnotícímuvztahu ke
na všechnystrany' dospívá k rozlíšujícímu,
společenskémui politickému dění v novém státě. Piitom některé
rysy občanskévátky nasvědčujítomu, žeani v ní není autorriv v!voj dovršen, že ani nad ní nelze jednoznačně hovoiit o básníkově
trvalejšímnázotovém stanovisku. V občanskéválce nejde o pran!ňování jednotliqfch zloŤádri, nepravostí a omylri vládnoucích
tÍid, nybrž o zásadní negativní postoj ke společenskémuŤádu zrozenému ze soukromého podnikání (epigram Vznik kapitalismu),
jenžpanuje i v novérepublice. PÍitom však básník ve sbírcezristává
racionálně uvažujícím,v podstatě osamělym, levicově orientovan m intelektuálem, kter1f hájí socializaci, ale ponechává stranou
sociální otázky ve smyslu zájmri pracujícíchvrstev, a ačhájí ruskou
revoluci, nestává Se Stoupencem revolučníhoňešenídomácích společens[fch poměr .
PŤedmětemHaussmannovy satiry jsou politické poměry v repu-
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pak'ze stablice,jak sejeví v činnosti politick1fch stran, pŤedevším
réhomladočešstvízrozenénárodní demokracie. Básník pran!Ťuje
její protiněmeckf šovinismus, upjat;f k vidině všenárodního státu
bez národnostních menšin,její nenávist k socialismu, její antibol.
ševismusa carofilství i pokrytecké pseudovlastenectví,za nímžse
skrfvá honba za sinekuramiazisky zvlhodnfch obchodních transakcí' Nevyhlbá se pŤitom ani jednotliqfm osobám; vedle vridčích
politikri K. KramáŤe, A. Rašína,A. Kusáka, A. Stránského a jeho
syna častujesvou ironií i básníky V. Dyka a J. S. Machara (bjvalf
nonkonformista se stal generálním inspektorem armády)' spisovatelku B. Vikovou-Kunětickou, národohospodáŤe K' Engliše, filo.
zofa F. Mareše, novináňe K. Judu aj. Z ostatnich politickfch seskupení se vypoŤádává Haussmann s agrární stranou, hlavně s její
ochranou válečnfch lichváŤri a s jejími spekulacemi s vfživou národa, posmívá se stoupencrim Hlinkovy slovenské lidové strany
i soudobé vládní koalici. Kárá nesamostatnost čes[|ch politikri,
kteŤíbuď se ŤídíFrancií' nebo vzhlížejík Moskvě. Satirickému rn.fsměchu je podrobena vládní politika, ať už se projevuje rristem
drahoty, strachem ze sociálních reforem' které by mohly dráždit
spojence - dohodové mocnosti, nebo postupem v otázkách církevních.Cást sbírkyje věnována literatuŤe:ironicky je komentován
osud básník , kteŤíse pŤedčasemstali klasiky' ale ani pakje nikdo
nečetl,a pseudokulturnost podnikatelri, kteŤívyhlašujíliterární ceÍy za propagaci všenárodníhovlastenectví,stávajících Íád:Ů',a zejména vlastních v robkri.
Báseí Prťnodce(zaÍazena- ve shodě se záměrem autorovym spolu s básni Vol ní doby aždo 2. vydání z roku 1934)je svlm zprisobem pÍíznačnáproHaussmannriv satirick! typ. Pro svébásně si
totiž autor volí zpravidla konvenčnísituace, dávno ustavená literární dějová schémata,kter;fch - anižby je parodova| - využivá
k satirickému zobrazení současnosti.Y Pr vodci tak užil Haussmann principu putování: anonymní informátor a vykladač (iako
kdysi v Komenského Labyrintu) provázícizince Prahou a ukazuje
mu pozoruhodné budovy; prohlídka posloužila satirikovi k rn.fsměchu jednak poválečn1fm'nešvarrim,jednak hrubé neznalosti
česk1fchpoměrri v cizině. V básní Legenda je zase rozvinut havlíčkovsk1f motiv putování duše do nebe: neznaboh, keťas, zloděj,
opilec a chlípník se dostane do nebe, protože volil Hlinku. Velmi
oblíben1fmnástrojem Haussmannovy satiry je motiv válečnického
tažení.Jeho vzorem se stala zŤejmě Macharova perzifláž staré
hrdinské epopeje Božíbojovníci;Machar v ní líčísv j sen, v němž
mladočešitáhnou na Vídeř a u Tábora potkají dělnickémasy, které
tyto novodobé ,,boži bojovníky.. vyhubí. Podobně v Haussman-
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nově básni Ser sleduje vlastenecky pisálek, jak pochodují národní
demokraténa Rus vyhladit bolševismus.Stejn1Í
motiv, včetněpojetí
národních demokratri jako macharovsk1fch božíchbojovníkri, obsahuje i ristŤednískladba, jež dala sbírcejméno, občanská válka.
Takév ní národní demokratétáhnou na bolševiky'pokládají za ně
čtyŤisněhuláky s rudou hvězdou na čepici,s rud1imi praporky a nápisem ',Pryč!My jsme bolševici!...Než se ovšem,,božíbojovníci..
zformovali k boji, slunce nepŤáteleroztavilo a národní demokraté
mohou zapíjetsvrij triumf. Tato báseř je ovšemjen nová, ideově
protichridná varianÍa Haussmannovy epické básné Karmínová
garda ze ZpěvŮ hanlivj,ch, kďe básník ironicky vykreslil vypravu
česk1fchsociálních demokratri na pomoc ruské revoluci. A do tŤe.
tice táhnou vyhubit nepŤátelei básník Dyk a filozof Mareš v básni
Vlastenecká legenda. Nejprve pobili všechny Němce, pak realisty,
socialisty a bolševiky a nakonec i všechny ostatní, neboť ,,vše
ostatní,co země našehostí,/ je nakaženointernacionálností...Aby
se lid mohl dále množit, ponechali na živu jen spisovatelku Kuně.
tickou: ,,A tak, ačjen tiíčlenny,l národ bude spaseny...
Jako si Haussmann nedělal starosti s dějovou osnovou pŤíběhu
abezrczpakiji pňejímalze staršíliteratury' tak takév podstatě tradičníje i jeho verš,pravideln1í,rytmicky vlrazny, poukazujícízvláště v epigramech ažk Havlíčkovi. obojí je mu jen vnějšímrámcem
s\ftajícím prostor pro uplatnění a rozvinutíjeho nejsilnějšízbrar.ě:
pronikavého' rítočněbŤitkéhointelektu, miňícíhovždyk jádru věci.
Tento intelekt nepodává empirii jednotlivin a detailri z tehdejšího
politického dění, nlbrž racionálně konstruuje modelové situace,
kterév satirické nadsázce zobecĎujípodstatu analyzovanéhojevu
a odhalují jeho absurdnost. Takové situace vytváŤí Haussmann
tňebai nazák|adé intelektuální hry se slovy. Stačímu k tomu napŤ.
homonymita slova tŤídní(tŤídní
loterie a tŤídní- opak celonárod.
pamflet
ní),aby se zrodil
Balada o zoufalémzrádci, o národním demokratu, kterf si dovolil vyhrát v tŤídníloterii.
Vedle vytváŤenímodelovlch situací se pronikavost básníkova
intelektu nejzŤetelnějiprojevila ve vynalézavéptáci s v 'znamově
funkčnímir1imy.V nich se koncentrovaly dílčípointy jednotlivlch
strof i dvojverší(KramáŤe - za cáŤe), satirizující kontrasty (na
klobásy - národ spásy, kalem - generálem) i jazykové hŤíčky
v podobě rriznorod ch lomenlch r;imri (národ - dar Ód, nar'-dem.
- bardem). Není pochyb , žeprávě tradičnífaktura veršeposkytla
možnost, aby v kontrastu k ní plně vynikla básníkova hra s r;Ímy
a jejich v znamové zdtnaznéni.K tomuto kontrastnímu vyniknutí
rlmri pŤispívái satiríkova mírně archaizovaná větná stavba (někdy
ovšems parodicko-ironickou funkcí). Archaizující prvky pronikají

válka_J!Ťi [I!!ssn3!!
občanská

185

spolu s lidovlmi obraty a vulgarismy, ale také s učeneck1imilatioi'-y u slovy ze současnychcizích jazyktt i do básníkova slovníku'
zvláště na sebeupozorřují tím, žejsou soustŤeděnydo
pÍlčemžzase
(ster:Ích
blah - konal tah, oslyšán- zase pán; Mareš Franta
nímu
j_
svazek Kanta, zjev Ty - kšefty;Veni, vidi, vici - bolševici, nethédansant, ještě
známá - fueramus Pergama; Smith a Kant
Spuckgefáss).
dnes
I když občanská válka někter;i,mi svlmi rysy souvisí se starší
tradicí satiry Havlíčkovy, Macharovy, Dykovy a Gellnerovy' svou
intelektuální potencí' schopnou v satirickém vyostňenízachytit situaci v jejím tehdy podstatném,politickém aspektu, dále r movou
vynalézavostíi jazykovou hravostí se piiŤadila po bok uměleck1fm
vfbojrim mladébásnickégeneracedvacá|fch let. Haussmann se stal
jejím nejv znamnějšímsatirikem a občanská válka souputníkem
zp
tehdy se rozvíjejícípoezieproletáŤské.

ohlas písníčeskfch.

FrantišekLadislavČelakovskÝ 1839

Sbírku, opatŤenou obsáhlou pŤedmluvou usilující postihnout
zvláštníráz českélidové písněmezi písněmijin1fch slovansklch národri (a tím také obháiit odlišnost českéhoohlasu od oHLASU
pÍsNÍ RUSKÝCB,
vénoval Čelakovsk1fzemielfm pÍátel m' Josefu Vlastimilu Kamar'.ftovi a Josefu Krasoslavu Chmelenskému'
kteŤímohli po dlouhá léta sledovat pozvoln! vznik knížky. Sám
básník vyčlenil několik ',tŤíd..českélidové písně, které se pokusil
v ohlase pŤedstavit:básně rozpravné, písně elegické,písně naivní,
žertovné
a satirické,vlastnípísněa popěvky (drobné,jednoslokové
písĚovéminiatury). Toto členěníse nijak nepromítlo do kompozice
sbírky,taje naopak vedenasnahou pŤedstavitčeskoulidovou píseř
jako rítvaržánrově co nejrozmanitější
a pestr!. Do čelaohlasu je
umístěna balada Toman a Lesní panna. Její hrdina odjíždi,,večer
pŤedsvatfm Janem..na koni za svou milou' ale zastihneji uprostŤed
zásnubní hosttny jížjako zaslíbenoujinému.V zoufalství zapomene
na varování, se kterym ho vyprovázela z domu sestra, a zabočído
doubravy' kde se dostává do moci Lesnípanny. Skladba končísestŤin m pláčem u koně, kter! se vráti| bez jezdce. Epickou poezii
zastupuje ještě historickjl zpěv Prokop Holy zpracovávající historicky nedoloženouepizodu z husitsk1fchválek, baladická píseĎ

