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Siréna- VilémZávada

Pro složitěkomponovanou sbirku uŽivajici několikerych styli.
zaci je nejpÍíznačnější
spojenípatetického kazatelství, které všemi
prostŤedky stupřuje expresivitu vášnivého morálního tázáni
a hodnocení (autor sám nazva| svéverše,jeremiádou.. tj. náŤkem
starozákonního proroka), s nakupeninami drasticky nahromadě.
n1Íchpňíznaki zkázy. obraznost pŤejmenováváa monumentalizuje
tyto rilomky reality s využitímmotivri z moderní techniky, z kĚesťanskéi antické mytologie; nejcharakterističtějšívšak jsou pŤedstavy ze sférygeologick ch procesri a katastrof, cožzŤetelněvypovídá o sepětílyrického subjektu s haldami a struskami ostravského
kraje' Sociálně konkrétní situace se tak pňipodobřují neodvratnému pŤírodnímudění, ale tato naturalizace není nikdy dovedena do
konce, cesty pro lidskou aktivitu nejsou definitivně uzavŤeny.PíevládáJi pŤesto dojem chmurné těžkomyslnosti, je to zprisobeno
mj. i záměrnou těžkopádnostía nerytmičnostítétopoezie: záp|avě
projevri rozkladu není subjekt s to vzdorovat ani adekvátním vynaloženímenergie tvárné a kompozičnía jeho dočasnábezradnost
je sugerovánai popisností.zejménav rozsáhlejšíchbásních.Vyt!kalaJi kritika autorovi tuto popisnost (Šalda.Píša),vytfkala mu
tedy i slohov1f prvek obsahově funkční a umělecky zdrivodněnf.
Zárovei však se i autorovi ukazovalo, že Siréna znamenákrajni
bod a žedalšícesta stejnfm směrem je
těžko možná;v da\šiZá.
vadově poeziijde slohovéoproštěnía zpŤesněnív1fběruruku v ruce
s vyhraněním perspektilry ideové.
V Siréněse Závada definitivně odpoutal od poetismu svéhostaršíhopŤíteleV. Nezvala. Spolu s F. Halasem (KoHoUT PLAŠÍ
SMRT) dotvoŤili novou koncepci moderní poezie, navazující na
Baudelaira, na dekadenty a symbolisty a inspirujícíse nejen smys]ovou a fantasknístránkou jejich obraznosti, ale i jejich myšlenkovfm aktivismem, jejich schopností deformovat jevovou stránku
světatak, aby vystoupilajeho rozpornost i krizovésituacesubjektu.
Pro Závaďu se stává v tétodobě ve|icezávažryfmdědictví o. BŤeziny; v jeho jménu hájí proti poetismu myšlenkujako zdroj poezie.
Do jistémíry se takésbližujese soudobymi katolicklmi básníky,
i když jejich cesta k harmonizaci pŤedemdané a jedincem pouze
pŤijatému zristala vzdálená.
Text jednotliv1fchbásní Sirény'jak ukazují jeho rané podoby
v časopiseck;|'ch
otiscích,Závada několikrát velice podstatně pŤepracoval. Sedm básníještěpŤedSirénouvyšlo bibliofilsky pod názvem Pašijovjl tj,den (193|; sestava se nekryje se stejnojmennym
oddílemdefinitivnísbírky).- Dalšízásadníproměnou, drastickym
zkrácením a zcela novu stylizací prošla sbírka v novém vydání
z r. 1950; snaha o oproštění,v razovou lakoničnost a ideovou
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iednoznačnostvedla ke vzniku textu zcela odlišnéhood privodní Siiény. v souborném vydání básnického díla se autor naštěstívrátil

k historicképodoběsbírky.

SkleněnfhavelokVítězslavNezval
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Rozsáhlou básnickou sbírku o sedmi oddílech uvádí jako prv!
z nich delšíbásei Signál času,kteráje vlastně dovětkem skladby
Edison z sÁsNÍ NocI (takék nim byla v dalšíchvydáních pŤiňazena) akterá vznikla pod dojmem rozhlasovézprávy o vynálezcově
smrti (podtitul básně je Panychida za Edisona). PŤestožetvarem
veršeS ignál času na EdiS onabezprostňedněnavazuje, harmonizující
a oslavná plynulá intonačnílinie je tu již nejednou rozčeÍenahoňkou ironií. Velká osobnost, která symbolizovala nejlepšísnahy
moderního věku a jeho m;ftus neustáléhopokroku, je konfrontojak harém..,s tíživougenerační
vána s obrazem světa,jenžje,,šílen1f
zkušeností,která nedovoluje piijmout skutečnostjako rozumnou.
Programovf závěrečnyverš ,,Usínám a všechno ostatní je sen!..,
kladoucí ve vášnivémrozhovoru s potomky a v obraně vlastní po.
etiky proti fantasmagorii skutečnostipravou realitu sněnía básnění,je tak bezprostňednímrivodem sbírky. Její nejrozsáhlejšíčástíje
pestr;f oddíl Lyrika s v'.imluvnfm podtitulem ,,Básně, písně, popěvky, Ťíkadla,hŤíčky,
veršedo památníku... Je pln1fokouzlení nad
p vabem elementárníholyrického tvaru očištěného
od literárnosti.
Nezval je uchvácen možnostmi, jež nabizí hra se slovy ( Nezodpovědnévěty, Kalamb ry), od logiky osvobozená spontánnost ryimu
(Tildenní dny, Měsíce, Čísla,Znamení). H|edáni,,prvotního vkusu.. je zde současněvelice pŤirozeněspojeno s proklamacemi politického (optimismus] nebo uměleckého ( Asentimentální) ídeá|u.
oddíl uzavírajíbásně věnovanéautorovym pŤátelrim ( Karel Teige,
Vladislav Vančura,Josef Šíma,Konstantin Biebl, Vilém Zdvada,
Roman Jakobson). Po oddílu 8 text k negro blues, těžících
ve svém
risilí o sociální lyriku z podnětu bluesové písně, následuje oddíl
Skleněnj, havelok, charakterizovan;f podtitulem jako o,poezie,sny,
texty... Zahrnuje básně objevujícípoezii všednodennískutečnosti
naziranéz neobvykllch hlri (BuŤinka věnovaná Voskovci a Werichovi, Havelok) a automatické texty obdobně aktualizující
jazykovou skutečnost experimentální tvorbou osvobozenou od
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kontroly racionálního vědomí (Noc, Levitace).- od'dí|Antilyrť
ka, ,,poezie protestu, revolt' v!zvy,,, vytváŤí protějšek Ťíkadlové
prostotě Lyrtky , těžíz poet1čnotinevázanévfpovědi ,,bez grimas..
(,,prostěvypravovat jak zapomenutéumění..);zdánlivě prostépro.
zaické sděleníse stává básní. objevují se tu opět portréty básníkovych souputníkri z Devětsilu a okolí ( VyzvánípÍátelftm) abásnícky
nekrolog Majakovsk!, v Praze (věnovan]f R' Jakobsonovi); celou
částuzavírá apelativní politická poezie (Nutnost revolty, Revolta šílenství, Budoucí válka) a proklamace nov'-ich vztahi mezi lidmi
(báseĎ Tyranie nebo láska, provokativně pŤipomínající
mar\fze de
Sade).Ještězcela v tradici poetistickfch dvacát1fchlet pŤinášísbírka
takéfilmov1fscénáÍProcházka citlivéhoměšťákaa co tomu Ťíkalkttú.
Knížka končídelšíbásní Rozvrat podzimu, označenoujako Metametafora; je psána voln;|'mveršemblízklm verši většiny textri Antilyriky a nabízi nové, od tradic odpoutané vidění krajiny, které
krajinomalbu pňetváŤív tiživy a zneklidĎující piízrak.
PŤesznačnourozmanitost jednotlivjch textri ba v jistémsmyslu právě skrze ni - sjednocuje q|'znamovou v'-fstavbuknížkytéma
života nespoutanéhožádnlmi vnějšímikonvencemi, svobodného.
Tímto jednotícímprincipem, kter;ybuduje novou celistvost rozrušovánímnejrriznějšíchstereotypri v nejširšímsmyslu slova, společenskfch, uměleckych' biologick1fch, se Skleněny havelok dostává
do těsnéblízkosti francouzského surrealismu (už název odkazoval
k motivu zpr6zy Nadja A. Bretona, vridčíosobnosti surrealistického hnutí).Poezie se stává v tétologicejakousi všezahrnující
revoltou; proti epošesoukromého vlastnictví a jeho deformačníhotlaku
na lidskou citovost,proti racionalismu,ve kterémje spatňovánplod
moderní doby, proti sociálním institucím a sociálním normám
znevolĚujícímlidskou pŤirozenost, proti všem podobám zmechanizování vztahu člověka ke skutečnosti.Tato pŤedstavaspojuje satirickou lyriku ironizující životníideál měšťáctví(Línépobroukávání žen,sonety Měšt k a Fetišista v oddíle Lyrika) s milostnou
poezií stavějícído protikladu k ženěmanželce,'svobodnou..ženu
milenku a s básněmi, v nichžje zkonvenčněláskutečnostozvláštŘována perspektivou dětskéhovnímání,jazykovlm kalambťrrem
a formálním experimentem. Nezvalova revolta je obsažena i ve
všudypŤítomném
risilírozrušovat literární tradici - zvlášťzňejméje
to tam, kde je pŤedstavatradice prostŤednictvímtvaru taképŤímo
polemicky vyvolána, tedy ve znělkách, rondelech, ritornelech apod.
Proti zdánlivé racionalitě norgm' která se jeví nerozumná, je kladena iracionalita jako esteticlf a ve sv1fchdrisledcíchi etick! princip. Je nastolována častonávratem k pŤedracionálnímustadiu biologickéhov1fvoječlověka,k dětství,v němžje spatŤovánsoučasně
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ještěspolečenskynenaplněnévarianty lidského
zárodek jíné,zatím
jako schopnostnahlížet
sezde pňedevším
Prosazuje
štěstí.
kě
vÝvoie
jakoby
ve stavu zrodu,
recepční
klišé,
skutěčnostmimo ustálená
ještě
neznámé
a nahrazuje je
věcmi
z
stávají
mezi
spoje
kdy logické
nái|é a nečekanésetkání, spoj estetickf. I vriči literatuie a jazyku
zauiímá básník roli velkého dítěte, pro které je jazyk i literárno
pŤeámětemhry. Současnějevšakraciona[ta destruovánai pokusy
b automatické texty, poezií psanou s programovym vyloučením
rozumové kontroly amajícítak zachytit nahodilé souvíslosti pŤedstav v básníkově vědomí a podvědomí. Básnická technika se
v těchto krajních piípadech blížísnu, jehož alogičnost a ztajená
symbolika se stávají driležitlm inspiračním zdrojem' Ve svém
avantgarhrnu,,revolta prott zvyku.. dovršovalapŤedstavučeské
se
ďy 20' Iet o poezii jako osvobodivém gestu vnitŤně spŤízněném
sociální revolucí,která v budoucnu vyvážeé|ovékazpoutzotročení
buržoazni společností.
okolnosti, zakterych Skleněnf havelok vznikl, sám autor poci
ťovaljako mimoŤádnéa z jejich bizarnosti vyvozoval i ,,bizarnost..
knížky (v Píedmluvě k dosavadnímudílu v druhém vydání sbírky
Most, aIe i později v memoárech Z méhoživota). Sbírka byla napsánaz podstatnéčástio prázdninách l93l v Dalešicích,kdy básník, místo aby odjel na plánovanou cestu ďoPaÍtže,se náhle vrátil
od autobusu a na cestu rezignoval. Unik ze Zvláštníhoduševního
stavu (,,Nevíš,co $ys hledal v dálce a nablízku není nic, čeho se
uchopit..)mu nabízípoezie. ,,Jsi št'asten,
dobraljsi se konkrétního
světa, podivně všedního,chvílemi se ti zjevuje jako Ťíkadlo,navštěvuješv duchu perverzní oficíny. Věšák tě drásá svfm tajemstvím
právě takjako buŤinka'na kterou sis po létanevzpomněl,ajako havelok. Zachutnaly ti věty bez rytmu. Tajemná sděleníudivujícísvou
prostotou se mění vzápětí v kalambrir...
Reakce kritiky na knížku byla rozporná. Jakkoliv kompozicí
navazovala na volnéantologie typu PANTOMIMY,
zďáIa sebyt až
pňíliš,,nejednotnáa nesoustavná..,pŤičemž
volnost stavby nebyla
obvykle pňíjímánajako součástcelkovéhozáměru. Teprve pozdější
pohled na knížku- poučenf už ze souvislosti s dalšímiNezvalo.
vfmi sbírkamiz tédoby (Pět prstú,|932; Zpátečnílístek,1933)podtrhl v jejím tvárném risilí pŤedevším
hledání novékonkrétnosti
a prostoty na stranějednéa odbojnésociálnígestona stranědruhé.
V mnohém (v inspiraci Freudovou teorií sn , v experimentu
s automatickymi texty,v pohledu na podvědomíjako na místo,kde
se odkr1ivá vlastní,autentick! smysl skutečnostiapod.) užSkleněn!
havelok pňedjímalNezvalriv - i organizační- pŤíklonk surreallsmu.
vm

