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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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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.
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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
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kraj aj.)' Vznikl tak - v nayázání na některé symbolistíckéverše
Bezručovy - nov typ pŤírodnílyriky, pňedjímající
dnes tak zjevnou a aktuální ekologickou problematiku. Tyto verše směŤují
k monumentalizaci, k obrazu souhrnnému a typizujícímu; nejde
všakjen o zachyceníobecn;!'chkontur kraje, ale ibjeho dějiny, vfvoj minul! i budoucí jako vlsledek stŤetáníprotichridn1ici šii. Protikladem těchto scenériije Závadovi venkovská krajina v nejprudšímžáru|étaazráni (4. oddíl),bičovanásršícím
sluncem.(Závada tu tentokrát má na mysli spíšekrajinny typ nežurčityregion:
báseí Jižníkrajina má jihoslovanskou inspir aci.) zaz,tet'- lehŘosti
a jasu mění pŤírodníobtaz v symbol duchovního vzepětí- vzletu
vzhriru, a zárove vášnivéhoobětízemě. Závada tu vvtváŤíkladnÝ
protipÓl cynismu a vyprahlosti, kterépro něho vždy byly neizŤetel.
nějšímipŤíznakyprokletí moderního čiověka(viz stnÉŇe). ve sve
extatičnostimají tedy tyto veršei vyznam morální. - Totéžplati
o intimní a milostnépoezii druhého a tŤetíhooddílu, která evokuie
- podobně jako v prvotině PANYCHIDA
- okamžikv ticha
a zdánlivého klidu' v nichž se SoustŤed'uje
intenzita Živoia jako
v pŤipomínkáchztracenéhoráje. Je to právě síla a bezelstnost citového prožitku, co udržuje člověka vzpŤímeného(báseri Zrri).
Lyrika Cesty pěšky zahajuje novou etapu Závaďova básnického
stylu. Spolu s orientací na kladn1f pÓl moiálního hodnocení a soustŤeděním
kjádru prožitkujsou potlačenyrétorické
prvky i popisné
hromaděnísouběŽn1fch
pŤedstav'Závadavyvodil dliďedk'z ohlasu svéSIRENY a tvoií teď lyriku oproštěnou,koncentrovanou'
uyužívajícipádné a myšlenkově nosné metafory; poslání veršrije
častoshrnuto v lapidárních gnÓmickfch vfrocích. Těžištěumělec.
kéhovyrovnávání se se skutečností
se pŤesouvádo aktu pojmenování' Básně jsou soustňeděnyk uzlov1fm bodrim pocitovfilra myšlenkov1fch zvrattl, k vyostŤeníkonffiktri protikladnlch principri.
PŤechody vfplně jsou vypuštěny. Tím piip-omíná lyrika Cesty
1
pěšky soudobou Halasovu sbírku DOKÓŘÁN'
ale bba básníci
v době svéhodozrání idou už vlastními cestami.
Nejvyznamnějšísouč?stísbírkyje rozsáhlá titulní bás eizaÍazená
jako samosta!yÝvlty oddíl.Programatic\| obraz pěšícestyjednak
naznačujepiilnutí k tomu, co je v podmínkách společenďktkrize
(de jak o civilizačníkrizi, tak o krizi politickou v pŤedvečerválky)
trvale a spolehlivě lidské,jednak zdrirazĚuje společenstvís proSt]Ími lidmi. Pracujícílid je apostrofovánjako udržovatelživotá,dárce
chleba; takébásník v subjekt má na tom svrij podíl, neboÍje tomuto chlebu ,,žárema kvasem..' Následuje mnohovrstevny obraz
země pojatéjako rodny kraj (tentokrát bežpr myslov1fchaiributri,
ve svézemědělskéa horsképodobě),jako česká-zeměv konkrétni
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jako ontohistorické situaci fašistickéhoohrožení,a konečněi
jírnav1fch
obrazťt
Ťadě
V
země-matky.
máchovské
princip
loeick.i
pŤib1yvá
konffiktri, básníkova hoŤkostje motivována
zJmě žnénáItla
sociální nespravedlnostíi obecně lidsklm ridělem trpícíhoa Smrtelnéhočlověka.Básnick1f subjekt však usiluje o zahrnutí všech
těchto rozporn1|cha hodnotově protikladn ch aspektrizemě do jedinéhodramatickéhoprožitku.Vrací se motiv nočnícestypo vsích
se zastávkami ve venkovskfch hospridkách a obnovuje se téma
histov perspektivěčeské
prostéholidu' viděnéhonyní pňedevším
rie a tradice, vítězstvía poráŽek, z nich vždydokázal povstat a Íozkvést'Jeho aktivita, staletícitovéhoptožívání,touhy a lásky, projestliže jinde
stupují zemi: vytváÍí se jak1Ísiobráceny mytus
pŤipodobĎuje
společensky
Závada svou geologickou obrazností
motivovanéprocesy proces m piírodním, zde je naopak pŤíroda
prostupována principem lidsk1fm a historicklm (,,Ani hroudy nelíširší
scénětakto pobanésnemv rodnémkraji nesmírném.....).Na
jatése nově rozehráváidrama básnickéhosubjektu,kter odvrhuje
tíŽívyžaI,chce zpívat drivěru i ranami a pozvedat zemi k naplnění
svéhosnu. V básni Cesta pěšky se prostupuje individuální a kolektivní subjekt; morální poselstvíje sdělováno velice konkrétními'
zárove však v obecnémčeskémpovědomí zakotvenymi nrotivy.
Tak Ťadourysri pŤedjímátato báseř z r. |93] o rok pozdějšívlnu
demokratickébojovné poezie z období Mnichova.
Jak svědčíčasopiseckéotisky jednotliv1fchbásní, prošeljejich
text pňi pŤípravěknižního vydání četn1Ími
změnami; dovršoval se
v nich v1fvojke zkratce a pŤesnosti.Později už autor text knihy neměnil. Kritika pÍIja|aCestu pěšky jednoznačně kladně. Další
vydání se však pŤekvapivě uskutečnilo až v r. 196I.
mč

Machar1887
Confiteor..
.- JosefSvatopluk
Macharova první sbírka,jejíŽtitul ironicky narážína konfesi, ná.
boženskévyznánívíry,je věnována J. Arbesovi, spisovateii,ktery
pry autora pŤesvědčil
o tom, žebásnickésvědectvío vlastnímnitru,
o sobě samémjako člověkustojízato vydat na veŤejnost.Skládá se
ze ÍÍížánrově odlišnych oddílri, pŤičemŽobsahuje hlavně subjektivnílyriku. o jejímobsahu vypovídáťrvodníauÍorovokrédo,veršovany Vstupnídialog, polemicky rozhovor básníka s občanem'
Básník v něm odmítá tvoŤitverše,ježby sílilynárod v jeho zápase,
oživovaly dědictvípŤedkri,sloužilyjako didakticky rádce a učitel

