okna v bouÍi- Jaros|ayVrch|ic!1[
Konfesijní ráz knihy doplĎují objektivované obrazy básníkovy
krize. PŤírodnídění se tu zpravidla pŤirovnává k básníkovu niternémustavu. Yzniká tak typická dvoudílná skladba. Tak napÍíklad
okna, která první odnášeji nárazy bouňe,jsou srovnávána s vlastními verši,které taképrvní zachycují rozbouňenébásníkovo nitro
( okna v bouŤi). Jindy stojípŤírodníjeva ná|ada s náznakem paraboly vedle sebe (dvě části básně Podzimní melodie, Impromptu)
ajindy zase bere na sebe toto dění podobu alegorie: celodenníhon
na motfly-písně se završujetím,žejsou chyceny jen večernímriry pochmurné meditace (Chyť!). Alegorickf rázmá i posmrtné setkání dvou duší,které se za života ujišťovalyvzájemnou láskou
a nyníjako mrtvé stínyjsou si zcela cizi ( Stíny) ' Konečně pÍírodní
vyjádŤenímbásníkova stavu
ná|ada se stává symbolem, nepŤím1fm
(oc nky, Vítr - báseĎ v umělé formě villanelly)' Propojení pňí.
rodních jevri se subjektivními stavy značně aktivizuje básníkovu
obraznost. Paralelnost dvou obraznlch rovin se zračív detailu
(napňíkladbásníkovo srdce a písněpŤipomínajípivořky,,o Božím
těle / kudy slavnjl prrivod táh..- Písei_.epilog, nervy moderního
člověkajsou telegrafnídráty vedenéz mozku k duši- Nervy ) ,v cel1fchstrofách (okna v bouíi, HerbáŤ), a také ve vzájemnémproli
nání v rozloze celé básně (Plavba).
Prožitá bolest a vyznavačsky ráz sbírky vedou k značgéoproš.
těnosti vyranl i verše. Zprisobují zjednodušenísloži|fch větn1fch
konstrukcía zesíleníbásnickéspontánnosti;jednotliv1m slovrim se
pŤes ojedinělé poetismy, vznikající krácením slov (vzchod, krt,
slední),vracíjejich vyznamová hodnota, zce|amizirétorick]í patos
a všechnareprezentativníokázalost. Vrchlického typick! pětistopf
jamb sice i zde dominuje, ale je doplřován jambick1fm, trochejskfm
i daktylotrochejsklm veršem krátkj'm' kterf se piečasto sbližuje
s písřovlm projevem (Mrtvé štěstí,Povzdech, Impromptu, Sladké
a hoÍkéchvíle, Písežt-epilog aj.); drisledkem je značná pestrost
veršovychi strofick1fchritvaru. A tak ačokna v bouŤijsou bezprostňednímvlrazem básníkovy osobníkrize, na Vrchlického básnické
cestě znamenaji vyrazné obrození tv rčíchsil a patŤík vrcholrim
jeho lyriky.
zp
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Druhá autorova sbírka a zárovei programovf básnickf manifest
poetismu je okázale pestrym seskupenímrozmanit ch text . Uvádí
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Abeceda, kter..f se opírá o asociace vycházejici
ii oddíl čtyŤverší
ž tvar jednotlivfch písmen. Rodina harlekj,ntl je lyrick! oddíl vázany ob|íben;fmtématempoetistickfch dvacátlch let - světemjarmarečnícha poutbqÍch zábav ( Panoptikum, Kočujícídivadlo, Pierot cyklista). Teoretickou programní staénazvanou Papoušek na
motocyklu a proklamující proti poetice minulého věku, v němž
,,básníci...holdovali filozofii.., noqf zprisob tvorby,,,organick1i
a fyziologick! rrist formy z pŤedstav a jejich reprodukčních zá.
konti.., pÍedcházíbásei Poetika S nenucenou drzostí vrhající do
tváŤe veňejnosti básníkovy zák|adní esteticko-revolučníslogany:
,,nejprve pohrdání lakomci!..' ,,s aeronauty v jedné Ťadě/ tančiti
lebek sádlo na šrouby..,
Rag-Time na barikádě.., ,,z měšéáck1fch
ran / svébásně koktat žha,,v dělnickém barlza hudby stŤeln1fch
vym nevěstkárn..',,plítina literáty.. atd.
Vedle lyrickjzch oddílri Tj,den v barvách, Exotická láska, Muza a
Cocktaily jetu i vaudeville Depešenakolečk ch, filmov scénái,tzv.
fotogenická báseř' Raketa, obrazovábáse Ade, a scénáňpro pantomimu. Ustňednípostavenív Pantomimě zaujala - jakkoliv již od
dru!ého- vydání sbírky nezaŤazena, protože našla nové místo
v BASNICH NOCI - lyrickoepická skladba o sedmi zpévechPo.
divuhodnj, kouzelník, dedikovaná JiŤímu Mahenovi. Je uvedena
čtyŤverším
napsanym zcela ,,nemodernisticky.. hexametrem (v náznaku se ozve i na konci l. zpěvu), jenž podtrhuje ristňednímotiv
básně a celésbírky,totižmotiv,,proměny.., takéodkazem k Metamorfozám ovidiov1im' Noční toulka básníkova Snovou pražskou
scenériívede ke klášteru, kde na podloží oáven1fch kŤesťanskfch
legend a v polemice s nimi stejnějako s celou,,asketickou piísností..
českénárodní povahy vyrristá legenda kouzelníkova zrodu. Druh;f
zpěv uvádí Rodokmen kouzelníkovllchpÍedkťljakoŤetězpoetickfch
emblémri- sasanka, vodotrysk pod zemí,krápníková síĎ,uheln1f
dril, roubení studny, mramorová lod', měsíc.Ve zpěvu tÍetím(Jezerní dáma a kouzelníkovo mládí) kouzelník spatŤípaní z jezeta
a vypráví jí svuj piíběh, ve čtvrtémzpěvl (Revoluce) kolze|ruk
jako kamelot stojív čeleproletáiského povstání a po vítězstvímizí
(,,no'l".fchprezidentri nepotiebujem / a občanz něho bude / tak jako
tak ňádn1f..),pracuje ve stoce (,,Zápach stoky / rovná se zápachu
kanceláŤe/ když m žešpo práci dvěma skoky / v nejlepšímoděvu
prohlížet nejhezčíchsoudružek tváÍe,,),táže se ryb ve v1ilkladní
skŤíniobchodu na jezerní dámu. V pátém zpěvu (Ltiska) se kouzelník probouzi ze sna, v1ÍkŤikempŤivolá jezernídámu, milenku'
matku, unikajícía nedosažitelnou'a hovoÍís ní. V šestém
zpěvu
Pohroma Kouzelníkovy metamorfozy a transfigurace Vodotrysk)
navštěvujekouzelník nemocnici, stŤetáváse se smrtí a protí vnucu-
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jícíse pŤedstavězániku klade tezi proměny zažíva:jeho život opisuje kruh zpět k sedmi pŤedklim.Poslednizpěv (Závěrl se obdobně
vrací k samémupočátku skladby, básník procházi Prahou a tok
obrazi shrnuje v pŤímfch formulacích, kteréjako by zobecřovaly
zákLaďniprvky generačnízkušenosti,zčástiještěve znameníproletáŤskéhoumění a poválečnéhoexpresionismu (básnivost dětství,
revoluce, láska, nemoc a smrt) ažk obrazu dělníkri organizujících
,,svrij sen v novou hvězdu volnosti...
Generačnízkušenost - orientovaná však už novym směrem se promítá taképŤímodo podoby knižky,jejížautorstvíje vlastně
spíšekolektivní; mimo Vítězslava Nezvala se na Pantomimě podílel
i JiŤíSvoboda jako autor hudebnípŤílohy(e uveden i jako autor
hudby k Depešina kolečkach),JindŤich Styrsk jako autor obálky
a ilustrací, JindŤich Honzl jako autor doslovu a pŤedevšímKarel
Teige - jehož se dovolává již i dedikace (,,Svémrize a Teigemu..),
kter Pantomimě udělil definitivní podobu originální vytvarnou
a zvláště typografickou pravou. Kolektivní autorství, které
u Pantomimy setŤelohranici mezi literárním dílem a jeho záznamem v knize, patŤík nejnápadnějšímpŤíznakrimgeneračníhocharakteru sbírky. K společnémuuměleckému kontextu českého
poetismu, jak byl programově v}.mezenv polovině dvacát1fch let,
odkazovala ostatně i celá Ťada citáti z Jeana Cocteaua, Tristana
Tzary, Guillauma Apollinaira' Jacoba Epsteina, StéphanaMallarméa,Charlese Baudelaira, a konečněmnožstvídoprovodného maplastiky, světelné
fotografie klaunri Fratellini, černošské
teriálu
reklamy newyorského kina Criterion, reprodukce obrazi Apollinairovy pŤítelkyněMarie Laurenciové aj.
Už v tomto kolektivně stylizovaném tvrirčímgestu se odráže|a
zcela nová pÍedstava o poezii a nové pojetí jejího subjektu,
osobnosti básníka, kterf je tu nápadně zbavován někdejší u.flučnosti.Protí určujícístylizaci básníka z druhépoloviny 19. století
jako myslitele a věštce,stejně jako protí pňedstavě dekadentního
básníkaz konce stoletítu stojínáhle pŤedstavabásníkavědomě nearistokratická: ,,básníkem je žena,která chtěla Ťíci,dítě. a Ťekla
,zlato,,anižse bá|a,žejí nebuderozuměno..(JiŤíHonzl v doslovu).
Tradičníhranice poezie v souvislosti s tím mizí. Rušíse tu drisledně
nejen pŤedělmezi básnictvím a jinfmi druhy umění, ale pňedevším
se pŤedstavaumění rozšiŤujesměrem dolri: k novym uměleck1Ím
oborrim dosud považovan;|'m za neprestižní (film' fotografie),
k pomocnym technic(ium disciplínám (typografie), k umění ,,nízkému.. (cirkusy' varieté' atd.). Těsnf vztah je navazován ptávě
s těmi oblastmi malíŤství,hudby a divadla, kteréjsou samy o sobě
z hlediska tradičníestetiky považovány zakyčovité,periferní (sen-

Pantomima- Vítězs|avNezval

t99

timentální pokleslá romantická píseř a odrhovačka,jarmarečnípíseĎ, orientální malíŤství,africké umění, formy lidového divadla,
pantomima, klauniáda, komedie dell'arte aj.). Poezie se stává sy.
nonyÍnem umění v nejširšímsmyslu slova, pojatéhojakožto ,'du.
ševníhygiena..; je vědomě zbayena vznešenosti (,,atleti, básníci
a kurvy v jednom šiku..)a dosavadníchpŤíznakriliterátštiny. PŤivší
obrazovénespoutanosti a vynalézavostije tak typ poezie, jaká se
v Pantomimě nabizí, velice jednoduchy, nápadně neprofesionální
a laickf. Cílem básnictví v této koncepci není než hra, obrozeni
smyslri dětskou fantazii, objevování krásy asociativním spojová.
ním motivti mimo konvenčnívztahy logiclfch souvislostí. Jeden
motiv piivolává v procesu tvorby jinf podle volnfch a častojen nahodilfch spojri, jak se vytvoŤily v konkrétní paměti. M žejím b1ft
podobnost tvarová, asociacena základě prostorové,místnínebojiné souvislostí, a to s podkladem často i velmi osobním. ZvIáště
zvuková blízkost pojmenování dovoluje uvádět ve styk zce|a rozdílnépŤedstavy,spojovat je a konfrontovat - z toho vyplynula
v Pantomimě d ležitá funkce n.fmu (,,sbližovati vzdálené pustiny,
časy,plemena a kasty souzwkem slova..) a plná rehabilitace neplného rymu, asonance (,,asonancepŤipouštívelké množstvíasociací, nejsouc zatiženaakustickou vazbou tak legálně jako rfm..).
Slovo není používáno v básni z hlediska pojmové potŤeby (,,není
pro mne pojmri..), uplatřuje se právě z hlediska potŤebyodvíjející.
ho se asociačního Ťetězcesmyslov ch pŤedstav, kterf je vyjme
z trad1čnisouvislosti a vŤadído souvislosti nové,kde se nečekaně
uplatní esteticky anayáže ŤetězpŤedstavdalších.To se |fká i zevšedněllch literárních asociací;patŤík nim jméno hrdinky yypújčenéze skladby F. Mistrala v básni Mirěio 1923, pokleslé romantické Adé z německésentimentální písně, Poeovo Víckrát ne,
Scottova (Apollinairem zprostŤedkovaná) Jezerni dáma v Podivuhodnémkouzelníku aj. V asociačnímprostupování nejrriznějších
pŤedstav se pŤestorrěkterfm vrstvám skutečnosti dává pŤednost:
těm' kteréjsou spjaty s atmosférouzábav, atrakcí, komediantského
kumštu, a pak i těm, kterésouvisí s civilizací. Na rozdíl od civilistní
je tu však civilizace
poezie (srov. Neumannovy NovÉ ZPĚv!
jako zdroj emocí a radovánek (film, umělé
pŤijímána pŤedevším
květiny, parníky, aviatika' turistika, sport, jazz-band, parfémy).
Poezie, která byla ztotoŽněna s jak1fmkoliv esteticklm prožíváním
skutečnosti,se tak zmocĎuje téměŤv1flučněskutečnosti,která jako
estetická jižbyIa pŤedem prožívána;v logice tohoto pojetí se tak
pŤedmětempoezie stává vlastně poezie sama, promítnutá do světa
a Životního stylu.
Proti bojovnému patosu sociální poezie, zvláště pak proletái-
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jícíse pŤedstavězániku klade tezi proměny zažívaijeho život opisuje kruh zpět k sedmi pňedk m. Poslednízpěv (Závěr) se obdobně
vrací k samému počátku skladby, básník procházi Prahou a tok
formulacích, kteréjako by zobecřovaly
obrazťtshrnuje v pŤím1fch
základní prvky generaěnízkušenosti,zčástiještěve znameníproletáŤskéhoumění a poválečnéhoexpresionismu (básnivost dětství,
revoluce, láska, nemoc a smrt) ažk obrazu dělníkri organizujících
,,svrij sen v novou hvězdu volnosti...
Generačnízkušenost- orientovaná však už novym směrem se promítá taképŤímodo podoby knižky,jejížautorstvíje vlastně
spíšekolektivní; mimo Vítězslava Nezvala se na Pantomimě podílel
i JiŤíSvoboda jako autor hudebnípŤílolY fe uveden i jako autor
hudby k Depešina kolečkách),JindŤichStyrsk1fjako autor obálky
a ilustrací, JindŤich Honzl jako autor doslovu a pŤedevšímKarel
Teige - jehož se dovolává již i dedikace (,'Svémrízea Teigemu..),
ktery Pantomimě udělil definitivní podobu originální vytvarnou
a zvláště typografickou rípravou. Kolektivní autorství, které
u Pantomimy setňelo hranici mezi literárním dílem a jeho záznamem v knize,patÍi k nejnápadnějšímpÍíznakrimgeneračníhocharakteru sbírky. K společnémuuměleckému kontextu českého
poetismu' jak byl programově vymezen v polovině dvacát1fch let,
odkazovala ostatně i celá iada citát z Jeana Cocteaua, Tristana
Tzary, Guillauma Apollinaira, Jacoba Epsteina, StéphanaMallarméa,Charlese Baudelaira, a konečněmnožstvídoprovodného maplastiky, Světelné
teriálu - fotografie klaunri Fratellini' černošské
reklamy newyorského kina Criterion, reprodukce obraz Apolli.
nairovy pňítelkyně Marie Laurenciové aj.
Už v tomto kolektivně stylizovaném tvrirčímgestu se oďráže|a
zce|a nová pŤedstava o poezii a nové pojetí jejího subjektu,
osobnosti básníka, ktery je tu nápadně zbayován někdejší vflučnosti.Proti určujícístylizaci básníka z druhépoloviny l9. století
jako myslitele a věštce,stejnějako proti pŤedstavědekadentního
básníka z konce stoletítu stojínáhle pŤedstavabásníka vědomě nearistokratická: ,,básníkem je Žena, která chtěla ňíci ,dítě. a Ťekla
,z|ato,, anižse báIa, žeji nebude rozuměno.. (JiŤíHonzl v doslovu).
Tradičníhranice poezie v souvislosti s tím mizí. Rušíse tu drisledně
nejen pŤedělmezi básnictvím a jin1fmi druhy umění, ale pŤedevším
se pŤedstavaumění rozšiŤujesměrem dolri: k nov m umělecklm
obor m dosud považovany'rn za neprestížní(film, fotografie),
k pomocnym technick1|m disciplínám (typografie), k umění ,,nízkému.. (cirkusy, varieté' atd.)' Těsnf vztah je tavazovát právě
s těmi oblastmi malíŤství,hudby a divadla, kteréjsou samy o sobě
z hlediska tradičníestetiky považovány zakyčovité,periferní (sen-
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timentální pokleslá romantická píseĎa odrhovačka,jarmarečníp!
seĎ, orientální malíŤství,africké umění, formy lidového divadla,
pantomima, klauniáda, komedie dell'arte aj.). Poezie se stává sysmyslu slova, pojatéhojakožto ,,dunonymem umění v nejšírším
ševníhygiena..; je vědomě zbavena vznešenosti (,,atleti, básníci
a kurvy v jednom šiku..)a dosavadních pŤíznakriliterátštiny. PŤivší
obrazovénespoutanosti a vyna|ézavostije tak typ poezie, jaká se
v Pantomimě nabízí,velice jednoduchy, nápadně neprofesionální
a|aicky. Cílem básnictví v tétokoncepci není nežhra, obrození
smyslri dětskou Íantaz1i,objevování krásy asociativním spojováním motivri mimo konvenčni vzÍahy logick ch souvislostí. Jeden
motiv pŤivolává v procesu tvorby jinf podle voln ch a častojen nahodilfch spojri, jak se vytvoŤily v konkrétnípaměti. Mriže jím b1ft
podobnost tvarová, asociace na záklaďě pro storové,místnínebo jiné souvislostí, a to s podkladem často i velmi osobním. ZvIáště
zvuková blízkost pojmenování dovoluje uvádět ve styk zce|a rozdílnépŤedstavy,spojovat je a konfrontovat - z toho vyplynula
v Pantomimě ďtiežitá funkce r;jzmu(',sbližovati vzdálené pustiny,
časy,plemena a kasty souzvukem slova..) a plná rehabilitace neplného r1i'mu,asonance (,,asonance pňipouštívelké množstvíasociací, nejsouc zatiženaakustickou vazbou tak legálně jako rfm..).
Slovo není používáno v básni z hlediska pojmové potŤeby (,,není
pro mne pojmri..), uplatřuje se právě z hlediska potŤebyodvíjejíci
ho se asociačního Ťetězcesmyslov1|'chpŤedstav, kter1f je vyjme
z ttadični souvislosti a vÍadi do souvislosti nové' kde se nečekaně
uplatní esteticky a naváže ňetěz pŤedstavdalších.To se t1fká i zevšedněllch literárních asociací:patŤík nim jméno hrdinky vyptijčenéze skladby F. Mistrala v básni Mirěio 1923, pokleslé romantické Adé z německésentimentální písně, Poeovo Víckrát ne,
Scottova (Apollinairem zprostŤedkovaná) Jezetni dáma v Podivuhodnémkouzelníku aj. V asociačnímprostupování nejrriznějších
pŤedstav se pŤestoxěkteq m vrstvám skutečnosti dává pŤednost:
těm' kteréjsou spjaty s atmosférouzábav, atrakcí,komediantského
kumštu, a pak i těm' kterésouvisí s civilizací. Na rozdíl od civilistní
poezie (srov. Neumannovy NoVÉ zPÉvY)je tu však civilizace
pŤijímána pÍedevšímjako zdroj emocí a radovánek (film, umělé
květiny, parníky, aviatika, turistika, sport, jazz-band, parfémy).
Poezie, která byla ztotožnénas jak1fmkoliv estetick;fmprožíváním
skutečnosti,se tak zmocřuje téměŤv1ilučněskutečnosti,která jako
estetická jižbyIa pŤedem prožívárla;v logice tohoto pojetí se tak
pŤedmětempoezie stává vlastně poezie sama, promítnutá do světa
a životníhostylu.
Proti bojovnémupatosu sociální poezie' zvláště pak proletáŤ-
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skéhoumění, stojív tomto mikrokosmu pojetí revoluce pŤedevším
jako tvrirčíhočinu,tedy aktu poezii velice blízkého,ne-li s ní totožného (Depešena kolečkách' nekrolog Památce Mikuláše Lenina).
Myšlenkov1fm vrcholem knihy je i po této stránce Podivuhodn!,
kouzelník: revoluce i poezie tu tacházejí společnéhojmenovatele
v principu proměny, metamorfÓzy, a jsou tak pojaty - jedna
v oblasti společenské,
druhá ve sféŤe
lidské psychiky - jako hybné
síly skutečnosti.
SvÝm tvarem i filozofií sehrála Pantomima driležitou rílohu pŤi
formování českéhopoetismu' jehož zák|adní estetickéobrysy žačaly krystalizovat mezi mlad1 mi umělci z Devětsilu už zhruba
v roce 1922 (pŤednáškaK. Teigeho a J' Seiferta ve Studentském
domě na Albertově v Praze, setkání Teigeho s Nezvalem, sborníky
Revolučnísborník Devětsil, Životllaj.). Spolu se Seifertovou sbírkou NA VLNÁCH TsF (1925) pŤediÍavovala vlastně vyhranění
poetiky, která poznamenala tak vyrazně literární styl českfch dvacátlch |et. Teze o smrti umění, programová laicizace básnictví
souvisela ovšemvelice těsně s cel m myšlenkov1fmsvětem evropské
avantgardy (dada, rusk;f futurismus, Erenburgriv román Julio Jurenito a zvláště soubor esej&A pŤecese točí,francouzsk1|'surrealismus). Kompozice Pantomimy, která byla spíšejakousi volnou revuí nebo antologií, spojovala Ťadu text jenom volně; některévycháze|y dŤívei později samostatně - Podivuhodn!,kouzelníkv RevolučnímsborníkuDevětsil 1922'Abecedaknižně |926, Depešena
kolečkách ve sborníku ŽivotII - nebo se dočkaly samosfatnych
scénickjlchprovedení (Abeceda, Depešena kolečkách). Nová po.
doba sbírkyve vydání 1935 napovědě|aužznačnouproměnu Nezvalovy poetiky: byl potlačenzŤejm1ikolektivistickf ďmanifestační
ráz ptvniho vydáni, sbírka vyšlajako reedice ranéibírky pŤedního
současnéhobásníka a byla navíc podrobena nové, suiréatstické
autorské interpretaci. Misto Podivuhodnéhokouzelníka se ve druhém vydání objevila básnická hra Věštírnadelfská.
vm
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Prvotina jednoho z čelnlch česlfch moderních lyrikli obsahuje Ťadu krátk1fch lyrick1fch básní, cyklus Z románu a obsáhlou titulní
básei Panychida. Sbirka vychází z několika tematick1fchokruhri'
kterése prostupujíi na plošejedinébásně. Jsou tu vzpomínky na
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básníkovo rodné ostravsko viděné v kontrastu mezi privodní
okouzlujícívenkovskou a horskou pŤírodníscenérií( Rodn země)
a krajinou krutě poznamenanou moderním prúmyslem a šachtami
( Ztraceny ráj ) ' Do venkovského prostredíjsou zasazeny expresionisticky poja tép o stavy Ž ebr ák a, r odícíženy(báseĚ D ítě) i ce|éÍady
dalších,smyslně vzrušujícíchžensklch postav. - Dalšímdriležit1im
zdrojem motivri a tématje moderní velkoměsto, jehožžívotnizpttsob je podroben nelítostnémumorálnímu odsudku pro svou vyžilost, neplodnost, neschopnost kontaktu s bezprostŤednímiživotní.
mi zdroji; v tétosouvislosti básník s odporem reaguje na soudobou
tváň poválečnéEvropy ( Star Evropa/. Nejde však o kritiku zvnějška:projevy pŤímofyzického znechucení velkoměstsk1im životem
jsou tak bouŤlivépŤedevším
proto, želyrick1f subjekt právě zde tuší
nebezpečípro svou vlastní duši, pro svélidské i básnické dozrání.
Svědčío tom zejménajedenáctidíln1fcyklus Z románu, kterf je
pokusem zachytit
pozaďi drasticky pŤedvedenfch kulis
ripadkov1'chjevri souč.světa- jednotlivá stadia vlastníhohledání
místave světě, vymezit tragickf děl moderního básníka: zahleděn
do cizích živottt,ztrácí svújživot vlastní;pohled na dno věcího vystavuje smutku a hoŤkosti. Co je v umělcově osobnosti moderní
dobou pod1e Závadovych veršrinejvíc ohroženo,jsou právě hodtoty, z nichž poezie Panychidy čerpá svou ptisobivost' co ji činí
básnicky nespornou. Je to schopnost bezvyhradného spontánního
okouzlení, v němžse subjekt plně odevzdává sv,.fmsmyslrim a proživá (aby se pak pokusil ve slovech je obnovit) okamžiky jasu tak
oslřujícího, že se do vědomí vryvá skoro bolestně. Sám reáln;f
podnět, kterf tyto zážítky vyvolal' ztrácíy téchvíli zŤetelnépňedmětné obrysy (charakteristickou situací Závadovy lyriky jsou
v Panychidě sen, spánek, horečka,usínání)a stává se v chodiskem
obrazn;fch asociací.Tyjsou ovšemvelice vzdáleny lyrické hravosti
soudobépoezie Nezvalovy a Seifertovy; směŤujínaopak, byťtápavě
a v nevypočitateln1fchzyratech, k bleskovému osvětleníněkterého
z hlubinnfch rozporri lidského bytí ve světě. I ve svézlomkovité
podobě, kterou se básník zatím nesnažípŤekonat, dávají tušit
hloubku a dramatičnostrodícíse životníkoncepceZávaďovy.Kní
patŤínapŤ.pocit ,,vyhnání z ráje,, (nejranějšíbásně sbírky tvoŤily
pťrvodněcyk|us nazvany Země a rá),v němžse k elegickémustesku
po ztracenéjednotě lidí a pŤírodydružívědomí odpovědnosti za
osudy krajin vystaven ch tok m živlri i civilizační aktivity lids\ich pokolení (báseĎ osud).
Uměleckou i názorovou syntézou a vrcholem prvního období
Závadovy tvorby je rozsáhlá báseít Panychida (: mše za mrtvé,
v tomto pŤípaděza pad|éve světovéválce; patŤil k nim i autor v

