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Básně-

BoleslavJablonskf

osvícenskéhoteismu, z jejížvesmírnéharmonie pak odvozuje zámravnosti a humanity. Vše v pÍíroděje
kladní principy kŤesťanské
pro Jablonskéhotoliko podobenstvím,odleskem boŽíchzáměrú,
ježmt e pochopit pouze člověk,,osvíceny..
po
moudrostía toužící
pravdě. A jeJi základním principem takto vnímanépŤírodyharmonie, v Ťádulidskéaktivity je jím vrile k ctnosti' která smiŤujenea která vede člověkak lásce k Bohu, lidem i vlasti. (,,Ctnost
smíŤené
jest anjel,jehožkráse / nic nem žese vyrovnati / ...Ctnostjest krásy
tak mohoucí, / žeji musí rozum ctíti,l Žejí musí srdce tlouci, / žeji
musív le - chtíti!..)I kdyžJablonsk! spojujev bolzanovskémduchu svrij kŤesťansk1i
humanismus s vlasteneck1imi idejemi a osvícensky podtrhujev1fznamvzdělánípro člověka,jejehointerpretace
bolzanovsk ch podnětri dosti jednostranná;zcela opomíjísociální
aspekty Bolzanova učeníi jeho církevněantidogmaticképostoje.
vlasProto je jeho didaktická poezie, i pŤesbásníkovo upŤímné
tenectví a lidskost, až pŤílišprodchnuta konzervativním duchem
a oslavou zlatéstŤední
cesty.Tato myšlenkováneq|'bojnosta konzervatismuspak ovlivnily i uměleckou hodnotu jeho didaktick1fch
veršri;nábožensky kazatel často zvítězi| nad básníkem' proto ve
verších na|ézámemnoho obecné tezovitosti a suchopárného poučování,jako by jejich autorem ani nebyl básník Písnímilosti.
Poslední oddíl sbírky Básně drobné(lyrika z let 1835-1840)
pŤedstavuje soubor sentimentalistické poezie tradičního typu.
Zně|ky a ohlasovépísně se stŤídají
s typick1fmideklamovánkami
určenymi k recitaci ve vlasteneckéspolečnosti.Vše je zde pro.
dchnuto idylicky biedermeierovsk;fm vlastenectvím,kteréchápalo
v němžjsou všichni
národ jako nepolitickérodinné společenství,
spojenibratrskou láskou. A žije-linárodnísgolečenství
ve svornosti
a lásce, je drivod k radostnému zpěvu (,,Cesky sobě zazpívaÍí,f
české
víno píti,/ české
dívky celovati, Čechyvroucně milovati
l
sloužitvlasti, proto je v této
to jest Cechem b;fti...),jímžIzenejlépe
Jablonskéhopoezii tolik chval na českoupíseŘjako v raz národního ducha (,,Dokud česk! zpěv nezhyne' / nezhynou téžČechové!..).
Poezie B. Jablonskéhoje jak ideově' tak svlmi vyrazovymíprostŤedkyjednímz vrcholri českého
obrozeneckéhosentimentalismu.
Zejména Písněmi milosti, vrcholnym vzepětím svétvorby, se Jablonsk pÍiblížilk máchovsky romantickému pojetí poezie jako
osobitéhovytazv básnickéindividuality. I když Jablonsk1fkromě
sv1fchBásní nevydal žádnou dalšísbírku a omezoval se pouze na
publikování pňíležitostnfchveršri,udrželasi jeho počasopisecké
ezie po značnědlouhou dobu nesmírnoučtenáŤskou
oblibu; několik generacízaplĎovalo jeho veršisvépamátníky a recitovaloje pŤi
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Teprve umělecká generace 90. let pňehodnotila
každépÍí|ežitosti.
dosavadní až nekritick;f vztah k Jablonskému a dala mu odpovíobrozenecképoezie čtyŤicátfchlet.
dajícímístona horizontu české
lm

Básněnoci . VítězslavNezval
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Sbírka - věnovaná památce otokara BŤeziny, kter1f nedlouho
pŤedjejím vydáním zemÍel-vznikla seskupenímbásnic[fch skladeb nestejnédélky i nestejnédoby vzniku (|922-1929; dodatečně
byl pŤiÍazeni Signál časuz roku 193 1, pÍevzatyze SKLENĚNÉHO
HAVELOKU),
z nichž některézde byly uveŤejněnypoprvé,jiné se
objevily v novémvydání. Kompozice sbírky neníchronologická: na
počátekjsou umístěnydvě básně z roku 1929,Dedikace a Noci'Prvnizních, básnick1fnekrolog s podtitulem Smutečníhrana za otokara BŤezinu,sqfm zvučn m alexandrínem s vnitŤnímir;|'mya pokusem o pŤehodnoceníbásnivé hodnoty symbolu (motivy Modré
Katedrály, Krále, svatéhoGrálu) se pŤihlásila k v dčíosobnosti
českéhosymbolismu. Druhá v tomtéžduchu pŤedjala zák|adni
princip v1istavbycelésbírky podvojn1fm obrazem noci jako nutné.
ho článku v nekonečnémňetězci vznikáni a zaníkání. Do tohoto
kontextu - zceIa odlišnéhood hravosti PANTOMIMY,
kde se
knižně objevila poprvé- vstupuje skladba Podivuhodn!,kouzelník,
věnovaná JiŤímuMahenovi a členěná do sedmi zpěvri s krátkfm
PŤedzpěvem'Ta ještětémaproměny - za pomoci odkazu k antickému ideálu (hexametr' ovidiovské témametamorfÓz) konfronto.
vanému s nepŤíznivěpociťovanym asketismem českénárodní povahy - spojuje pŤedevším
se základními principy moderní tvorby
stejnějako se společenskm ideálem revolučníhopňetvoŤení
skutečnosti.PŤestojiž zde bylo témanoci pootevŤeno'a to rozhodlo
o pŤeŤazení
skladby. (Později, v pŤedmluvěk druhémuvydáni Moslrz, Nezval ostatně pŤímo označíIPodivuhodnéhokouzelníka za
definici ,,temnfch stavri mysli...) Další poéma, trojdílná báseri
Akrobut 1sČiistrrri
Slavnost- Vyznánía tŤetís názvenr titulním)je
věnována Vladislavu Vančurovi'v jehožRozmarnémtétcobaobně
jako u Nezvala padá pŤiprodukci kouzelníka akrobat- Arnoštek.
PŤíběhakrobata - sám Nezval ho označiljako symbolick1f- je
podobenstvím o osudu poezie v modernim svétě,koriguiicím
v
^mnohaohledech vychozí euforii raného poetismu. Sklaába dÚmyslně komponovaná - vychází osobitě z podnětu Apollinai-
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rova Pásma' v ristŤedníautostylizaci moderního básníka piekonávajícíhoobrovské vzdálenosti prostoru i času (,,kráčelpo laně
z madridské katedrály / pŤesŘím PaŤíŽPrahu ažna Sibiň / kde pr!
mé|zasázettdo ledu / červenourrižiEvropy k žlutérrižiAsie.'...),
ale i v její silnévazbě na složkuautobiografickou. BáseĎ je nepŤímou polemikou s tradicí evropské poezie - iniciativu v budování
celistvéhotvaru synteticky uchopujícíhoosud jedíncei světa okázale pÍedává lyric(fm prostŤedkrim,obraznosti a asociaci jako její
organízačnísíle. Ve skladbě Edison psané rozlehl;fm šestistopfm
trochejem se básník konfrontuje už s konkrétnípostavou amerického vynálezce Thomase Alvy Edisona (1847-1931), klade si nad
jeho osudem otázky smyslu lidskéhožívota,prácea tvrirčíhočinu.
- Téma noci, jímžvrcholí Akrobat a kteréje jedinou časovoudimenzi Edis ona,je znovu nastoleno v romaneskní, fantazmagortcké
v nichž
skladbě Silvestrovská noc, psanév pravideln1fchčtyŤverších,
se básník na samémprahu roku setkává s hroziv m pŤeludemsmrti
a uvědomuje si tragickou tíŽi vlastní v1ilučnostijako toho, kdo ví
',že kažďym dechem umírá... Sbírku uzavírá básei Nezn má ze
Seiny (|929), elegie nad neznámou utonulou dívkou.
Básně noci mají cyklickou stavbu pŤipomínajícísonátovou formu (expozice,provedení, repríza),Uvodní básně jsou těsně spojeny
s básněmi závěrl (tělo mrtvého básníka - tělo mrtvé utonulé dív.
ky, prrivod kolem básníkovy rakve - pohŤebníprrivod pradlenek).
Také všechnyjednotlivé básně se cyklicky uzavíraji nov m, pŤehodnocenym opakováním rivodního tématu (zejménav pŤípadě
Edisona Nezval na sonátovou konstrukci vlslovně upozornil).
Tento na prvnípohled pouze kompozičníkruh je v díleneobyčejně
zvyznamněn,je ztvárněním ustŤedníhotématusbírky' koloběhu života a smrti. Celá skladba nenívěnována památce otokara BŤeziny
jen náhodou' pŤistupujek tématu' kteréavantgarda let dvacátych
pro hlavní
vlastně odsunula ze zorného pole a jež bylo pŤíznačné
proud symbolistickélyriky obecně a pro poezii BŤezinovuzvláště:
tajemství žlvota a smrti. Povědomí symbolistické tradice je tu ovšemuž ve zcela jín;ichsouvislostech - oživováno i volbou básnickfch prostŤedkri,r1imovoutechnikou,obrazností(,,tvéhašišové
bradavky čnído prorockych vizí,,)a konečněi pňímfmi aluzemi
k prvnímu básníku,,noci..'Karlu Hynku Máchovi (citáty,,dobrou
noc.., ,,stínymodra nebe..). Tím vším, stejně jako faktem, že
cyklická stavba současněodkazuje i k formální struktuŤemytu, je
vědomí současného
básníka vytrženozhranic nové,modernísenzibility a odhaluje v sobě archetypy věčnéhoproblémučlověkave
světě.Proto je tu moderníestetickázkušenostprostoupenačetnfmi
prvky z literární i pŤedliterárnítradice, nasává tŤíšť
legend a bájí.
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autostylizacebásníkajako PodivuhodnéhokouzelSama rístŤední
kladoucího si kardinální oÍázky smyslu existence
a
Akrobata
níka
je napojena na mytick pŤedobrazztození, smrti a nového zrozeni,
konfrontována s myticklm
í našífultuŤe oživen;fkŤesťanstvím:je
jeho
ale je i polemikou s nimi'
atributy,
pŤijímá
Krista,
osudem
V souvislosti celéskladby se stává dovršenímobou těchto autostylízací obrazbásníka-tvrirce z rodu Edisonova, kte4f naplĎuje svrij
osud tvrirčí praci a pŤekonává tak chmurnou perspektivu nevyhnutelného konce pŤitakáním nekonečnému proudu žívota.
V mnohém je tak Básněmi noci rozbíjen poměrně irzky názor
avantgardy s pÍílišuměle vymezenou oblastí poetična a s odmítá.
ním filozofrckéreflexe v poezii. oživení otázky lidské tragiky jako
problému,ktery nelze pominout' pootevŤelocestu k hlubšímupoitizení skutečnosti,ale současnězprobLematizovalo i privodně neproblémovépojetíbásnickéhosubjektu;ten se znovu stává nenaiiraditeln;fm nositelem vylučnéhobásnického ridělu, obrácen1f ke
všem, ale zristávajícíosamocen ve svém tvrirčímzápase.
V tomto smyslu sbírkadoslova (a nejen datem vydání)uzavŤela
poetistická ďvacátáléta'Stala sejednímz projevri pŤehodnocování
poetistického v..fchodiska' ke kterému od druhé poloviny ťg:4Halasova SEPIE'
iyct' tet dochází (Závadova PANYCHIDA,
ŠeifertrivPoštovníhotub aj.).Svou tvarovou disciplínou,využitím
tradičníchbásnickfch tvarri jako nositelri nové estetiky sbírka
pronikla do povědomínečekaněvelkéhookruhu čtenáŤ (en v roce
1930 měla dvě vydání) a získalaje pro postupy moderní poezie.

Cestapěšky. VilémZávada

1931

Ve čtyŤechnepojmenovanfch oddílech obsahuje sbírka kromě inpŤírodnílyriku. Je tu v prvé
timních a reflexívníchbásní pŤedevším
Ťadě(v rívodnímoddílu) novy, z dosavadních Záv adovych zpÍacocyklus veršrio rodném
vání tétotematiky umělecky nejintenzívnější
Ostravsku, pojatémjako dramatická krajina v situaci krajního
ohrožení,zn1č,enátěžbou
a pr myslem' sdílejícíse svymi obyvateli
tvrdy osud vykoÍisťování,
boje o chléb,pracovníhovypětí.PŤeměny kraje vyvolanéčinnostíšacheta vysoklch pecíse jevíjako geo.
logicképrocesy-_ jako vlbuchy sopek a pŤesunyzemskékriry; cesta ke skalnímupodložíje všaki cestouk lidskémusrdci, rozpjatému
mezi vírou a beznadějí(básně ostrava, Rodnj,kraj' Marnotratny

