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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
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ctnosti a cudnosti. Proti těmto nárokrim občanavyzdvihuje básník
poezii jako zrcad|o a soudce doby i člověka. Na drikaz své odlišnosti Machar hned v prvním oddíle knihy, nazvattémKapitoly
a s jistou dávz méhorománu,rozvíjíažs bezohlednou otevŤeností
kou vědoméprovokace soudobj, ridajně svrij vlastní milostn! pŤí.
běh od prvních nesměl1ich začátkri pii seznámení na plese, pŤes
první schrizky a pŤísahyvěrnosti až k rozchoďu' kdy milá dala
postavenía vdala se zajiného. Rozčaro.
pŤednostspolečenskému
vání z tétozrady pňivádí mladého mužerekapitulujícího svou erotickou zkušenostk tvrd;fm v1ípadr'imvričivládnoucí morálce a nakonec ke stavrim rezígnacea skepse. Jedinou ritěchou mu z stává
vědomí, žeanimi|á neníšťastná,Žepozvolna ztrácí svéprivaby aže
se časempromění v nervÓzní matrÓnu. J1žnázev oddílu naznačuje,
že Machar jej komponoval jako skloubenf celek epizujíciho tázu,
v němžjednotlivé,,kapitoly.. (básně) skládají takŤkaplynulf děj.
Sám Machar o něm hovoŤiljako o románu veršemvypravovaném
lyrickou mozaikou. SměŤováník epičnostipodporuje i vyprávěcí'
mluvní ráz básní' Tento román autor pŤedkládá jako autenticky
pŤíběh vlastního života, jenŽ však zároveř' nab;fvá sociální typičnosti' Je nazírán,v.flučněz mužskéhorihlu, což také umožřuje
ďezlluzívní,usvědčujícítÓn vyprávění, které spolu se sny a zanícením milujících se partner pŤedvádíhned i drsn rub milostného
mírcitu. Lyrick;f subjekt se pŤitom stylizuje do podoby pŤíslušníka
ně cynické a znuděnéměstskémládeže,která se vysmívá romantick:i,mrekrim typu Romea nebo Lear]dra, kterénenínic-svaté(včetně
národem uciívané Kollárovy SLÁVY DCERY a Čelakovského
R že stolisté)a která, rozčarována, pŤestává d věŤovat světu.
Druhf oďdi| Harmonie tvoÍíjakousi oddechovou část sbírky
svlmi pŤírodnímivenkovskj'mi náladami, sentimentálně idylick!.
mi a elegicklmi žánry i líčenímnoq|'ch milostnych dobrodružství,
jež mají dát zapomnění na velké životní zklamání. oďdi| uzavirá
tragikomic[f vlastní nekrolog, kter! básník postupně vkládá do
rist celémusboru svych někdejšíchmilenek, zcela ve stylu jednoho
z velk1fch Macharovych vzorri, německého básníka H. Heina.
Teprve tňetíčást sbirky Disonance poodhaluje širšímotivaci básV plné
níkovy skepse,zdrivodřované zprvu jen milostnou dez1lruzi.
šíŤi
se v něm t otižrozeyírátozpor mezi ideály a skutečností.Machar
ho Ťešítak, že se zÍíká dosavadních ideálri společnostii básnické
tvorby (ve známlch Slokách polemickllch ironizuje napi. vznosně
patetickou básnickou mluvu sv ch současníkria pŤiznává se, Žeja.
ko impuls k vlastní tvorbě mu sloužínenávist a vztek) a ocitá se
osaměl1fabezviry uprostŤedspolečnosti.Deziluze je pŤitom povyšenana básníkrivjediny zorny rihel. Drisledkem je vyrazná promě-
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na dosavadních společens(fch hodnot. Mnohá z nich ztrácí svou
nedotknutelnost, je radikálně odpatetizována a pomocí
dŤívější
svého vyznamu. A naopak Ťada dosud bezvyzbavována
ironie i
znamnychjevri, dosud považovanych často za negativni, nablvá
nové,byť stŤídměváženéceny. Vztahuje se to i na samotnépojetí
milostného vztahu, a|e ďeziluze, jež z něho vyplfvá, rozšiiuje se na
celou společnost,v nížpanuje pokrytectví, násilí a zytile. Machar se
kritice nezastavuje ani pŤednáboŽenstvíma bove svéspolečenské
jako zlovolného,zpupnéhodespotu (báseř Credo),
hem, jehož1íčí
ani pŤedlidem' v němžshledává jen hŤíčku
v rukou mocn;fch (báseĎ
Nad dějinami)'
Jsme tedy v Confiteoru... svědky vyhraněné kritické negace
hodnot vládnoucí společnosti,rozchodu s jejímiideály i s dosavadníbásnickou tvorbou. Confiteor... se stal prvním dílemna sklonku
století' v němŽ se v básnické podobě vyhranil individualistickf
vztah ke společnosti.Sbírka se stala pŤedzvěstítvorby nové básnické generace,která v čeles kritikem F, X. Šaldouv prudkfch
srážkách s konzervativní žurnalistikou, literární kritikou i pŤedstaviteli staršíhouměleckého názoru si tehdy vybojovávala právo na
vlastní nekonformní postoj ke společnostii na vlastní pojetí lite.
rární tvorby.
Avšak Confiteor... zasáhl do v voje české
poezie nejensvou negacía kritikou' Jejich následky se promítly i do tvaru těchto veršri.
D raz na věcnost, pňedmětnost sdělenívedl k v raznému odpatettzováni obrazu skutečnosti,k oživenívyznamové stránky veršea
k celkovémuzprozaičtěníbásnického v1frazu.Projevilo se to zvláště
uplatněním hovorového tÓnu ve většině básní, potlačenímobraznéhovyjadŤováníi zjednodušením
verše(oslabenírilohy větnéintonace' častéužití otňel1fch,ale zvukově vyrazrlych rfmri). Tuto
pr ozaizaci, potlačení většiny dosavadních prostŤedkri poetizace
Machar kompenzoval nevšednímcitov1im zabaryením verše pomocí ironie a sarkasmu, vtipn1fm vyostŤenímpointy, užitímsmyslově sytych, v znamově jednoznačnlch a tÍeba i mÓdních slov
označujícíchnejvšednější
pŤedměty (parazo|, cigáro, citrÓn) i celkovlm zkonkrétněnímbásnick1fchpňedstav.Chce-li napŤíkladr,yjádŤit stesk po domovu, kterf právě proživá pŤítelpob1fvající
v cizině' vybavuje se mu jedno náměstíve vlasti, kde ,,káyžkraj večerní
setralív mlŽnéstíny,/ jde štíhlábrunetapÍizáÍisvítilen.. ....A i tam,
Kde chce zachytit jen určitou pŤírodnínáladu, doslova ji skládá
z Ťadydetailria drobn ch dějri,kterédo tétonálady vnášejípohyb,
neJt pŤímodramatičnost:,,od stromu k stromu rozpjatajsou kola'
/.v níchžpavouk vraždíchyceny rod muší,/ kol bzučíhmyz a ze sněti pták volá...VšímtímMachar podstatněproměnil situaci soudobé
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poezie. Spolu s ran mi verši.A. Sovy z jeho Realisticki:,chslok i ze
šbírekpňírodníchnálad' v nichžse hlásil užo slovo impresionismus,
pŤispěfk tomu, žečeskápoezie tédoby se ve sv1ichpokročilejších
dílechrychleji vymařovala ze sugestivníhovlivu poetiky lumírovcri
a ruchovcri (J. Vrchtickjl, Sv. Čech);ve zietelnémkontaktu s Nerudou pak Machar zaLoží|tradici realistického verše' na ružkrátce
nato naváza|i básníci F. Gellner, V. Dyk a částečněi P. Bezruč,
abrzy icelá škola literárních epigonri. Yyrazn! byl i vliv Macharovy rané lyriky na myšlenkoqf i citov1fpostoj mládeže z konce století.
Polemick;fm a kritickym tÓnem, poetikou a téždalšímimilostn1ymiosudy vypravěčeKapitol z méhorománunavazuji na Machasvatbě i dalšídvě sbírky Bez názvu
r v veršovan1fpňíběhažk šťastné
( l 889) a T Ťetíkniha ly r iky (|892), kteréve druhém vydání vytvoŤily
s Confiteorem... tÍídíln! ceIek (Confiteor... I-III). Autobiografická historie zprvní knihy v nich pokračuje, dalo by se Ťíci,románem psychologic(jrm, v němž milostn;i cit i společnostjsou
podrobeny dalším všestrann m ana|yzám v nich se ještě dále
utvrzuje životní deziIuze hrdiny a zároveí vypravěče Macharova
románu. Básník také všechny tÍi sbírky jako celek už od začátku
komponoval a samostatnymitituly je opatňiljen na pÍánínakladatele F. Šimáeka',,kter nechtěl mít z ohledri kšeftovníchstejné
zp
názvy ttčlověka, ktery teprv začíná,,.

. JosefJ. Langer1835
krakováčky
České
Padesát šestdrobn1|ch lyrick;fch básní se hlásí k ritv-arupolské li.
dové písně,jak ho i<nám uvedl František Ladislav Čelakovsk! ve
svlch Slovanskjlch národníchpísních,interpretuje ho však jako pícelcích psan;fch tŤístoplm trochejem'
seř o dvou čtyŤveršov1fch
obvykle s pŤer'.fvan;fmrymem' Prvních šestkrakováčkri (opatŤen ch poznámkou ',národní..)je taképŤímo- byťs drobnfmi obslok) - z Celakovského
měnami (od jazykovlch ažpo pŤeskupení
sbírkypŤevzato;v pŤedmluvěLanger uvádí, žejde o podobu' v níž
krakováčky žijína vlasteneckych merendách v j eho oko|í.Zbyv ající
krakováčky s charakteristick mi motivy a pŤímocitovan1imi jazykov1fmi obraty lidové poezie jsou vlhradně milostnfmi básněmi;
podbarvena
citová vroucnosterotickéhovyznáníjev nich nejčastěji
steskem'zklamáním a zoufalstvím.Láska jakožtojedinétémacyka vlastnějedinou hodnotou schopnou
lu sejevíhodnotou nejvyšší,

- JosefJ. Langer
krakováčky
České
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otevÍítlyrickému hrdinovi sbírky cestu ke štěstía lidské seberealizací;pÍitom však zristává ideálem pouze vysněn m a neuskutečnitelnfm. od prvních veršrije charakterizována jako vzdálená (,,duši
mám v cizíněla doma jen tělo.., VII-VIII, ,,za pát1fmlesem / a za
Ťekou..,XLIV), jako nedosažitelná(,,Ach, jížjávím dobňe,/ že
tŤetí
nebudemoje..,XxX), zapiraná (,,Slzy,moje slzy, i nekalte mi oko,
l raďěj se ukrejte / v srdci pŤehluboko..,XVIII), narážejicína nepÍízeĎsvětaa lidí (,,ach,|ldé,z|ílidé!
/ odpusťvám to nebe,/ žejste
dvě srdéčka/ odtrhli od sebe..,XVI). V reálu se mezi milence staví
hranice prostorová nebo časová(XXIV), místemsetkánímilencrise
stále vyrazněji stává sen (,,JiŽna ni nemyslím,l jižsi jí nevšímáml a|e ve Snu' ve snu / pŤedceji objímám..,šVI; podobně i XLx)
a smrt. Cyklus' kter;fpočíná(po prologu z Celakovského)básněmi
s konkrétními názvuky básníkov.fch rrizn;fch tragicklch lásek platonicky vzyvanéhraběnky Šternberkové,Eleonory Pábičkové,
jež se odstěhovala do ChotěboŤe,a konečně,,rybášky..krakováčkri, Márinky haltfŤovic - se tak uzavírá motivy skonu, jediného
léku na bolest života. Tato temná' tragická nota pňevažujepak
i v dovětku k Česklm krakováčkrim (Často s nimi také spojovan m), v 19 krakováčcích dalšíchoznačenychtitulem Hraběnce***
na památku, v nichžvysněnou láskou milovaná šlechtičnaztělesnila
pevny bod, k němužse v iluzívzpína|cit' alejenžv skutečném
životě
zrjstal osudově neuchopitelnrÍ.
Na rozdílod ČelakovskéhoOHLASU PÍSNÍ ČnsrcÝcH rLanger jeho poetiku odmítal pŤímo programově) neusiluje Langer
o básnicképostižení,,ducha národní poezie...Proti Čelakovského
v jádru imitačnítechnice žánrovérozmanitosti folklÓru je Langrriv
cyklus okáza|e jednostrunn , opírá se o zňetězeníbásní jediného
drobného lyrického žánru, navíc očištěného(pŤesrívodnípolské
moto ,,Kto nie umie wzdychat.,miloŠÓgo nauczy..) od jaklchkoliv
stop národní - v tomto pŤípaděpolské- specifiky' Jednoduch1f
popěvek (u ČelakovskélioiměŤovalo každéčtyŤverší
k samostatnosti, Langer vytvoŤil svou strofu krakováčkri spojenímobou
čtyňverší)
se hodil právě svou nezatížeností
vnějšímikontextov mi
vazbami, ale i tvarovou snadnostík vyjádŤeníjednoduchého'
autentickéhoa subjektivně zabarvenéhoprožitku. Proti ohlasovéobjektivní,osobně nezainteresované
konstrukci ve stylu lidovépísně
je s folklÓrem navazován styk vlastně samym typem tvorby opírajícím se o improvizaci (některé krakováčky pŤímo poukázují
k prostŤedívlasteneckych merend, na nichž by|y zpivány k tanci osloveníhudebník apod.). V rivodu Langer vls1ovně označoval
krakováčky za vyraz 'iitu okamžitého,,,zí,,p|o-dylibého okamžení...Snadnosta nenucenosttvaru odpovídalaioučasněi dobovému

