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Abstrakt 

Na počátku dvacátého století dochází v lyrice k obratu k předmětu, na jehož 

počátek se tradičně kladou Rilkovy Nové básně. Nejde o to, že by se dříve každodenní 

předměty v poezii neobjevovaly, ale nastupující tendence zachází s předmětem jinak než 

předchozí generace. Tato disertace popisuje některé aspekty této proměny za pomoci teorie 

věci Billa Browna. Červenou nití práce je sledování básnických prostředků, které evokují 

takové soustředění k předmětu, že vychází najevo jeho záhadnost a neznámost. Věc je 

v každém okamžiku ještě něčím jiným, než čím se nám v dané chvíli vyjevuje, a básník 

využívá specifické prostředky proto, aby čtenář při čtení básní o věcech tuto skutečnost 

zakoušel. 

Materiálem práce je tvorba českých a polských autorů čtyřicátých a padesátých let 

dvacátého století. Jde o období, kdy určitá vlna obratu k předmětu ve středoevropské lyrice 

vrcholí a projevuje se napříč národními literaturami. Zatímco v Polsku se o autorech této 

tendence píše v kontextu obratu o věci, v Čechách se o básních o věcech donedávna příliš 

nepojednávalo. Práce proto ve svém vedlejším cíli poukazuje na projevy tendence obratu 

k předmětu v české lyrice a poukazuje na podobnosti s rysy básní polských autorů.  

 

Klíčová slova  

lyrika, věc, předmět, Skupina 42, Miroslav Holub, Zbigniew Herbert, Miron Białoszewski, 

všednost, básnické prostředky 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

At the beginning of the 20th century, there is a shift toward objects in poetry. 

Traditionally, its beginning is marked by Rilke’s New Poems. Everyday objects had been 

present in poetry before this shift; however, what differed in comparison with previous 

generations was the way the new tendency portrayed mundane things. This dissertation 

describes some of the aspects of this change using Bill Brown’s theory of objects. The 

common thread of the work is specific poetic tools that evoke such focus on an object that 

reveals its mysteriousness and estrangement. A thing is always also something else than 

what it appears to be in a given moment, and poets use their tools so that the reader 

experiences this fact while reading poetry about objects. 

The material for this dissertation is the work of Czech and Polish poets of the 1940s 

and 1950s. It is a period in which the shift to objects peaks in central European lyric, and it 

is also obvious across national literatures. Whereas in Poland, authors of this tendency are 

commonly interpreted in the context of the shift to objects, in the Czech Republic there 

have not until recently been many studies on poetry about objects. As a side goal, this 

thesis illustrates manifestations of the tendency of the shift to the object in Czech lyric and 

points out similarities with poems by Polish authors.  
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1 Úvod 

1.1 Záhadnost všedního 

V průběhu svých dějin vytvořila lyrika mnoho podob předmětů. Některé básně si 

volí ze světa pouze krásné předměty, například řecké vázy, a ty oslavují nebo popisují; 

v jiných je to, co je vnímatelné smysly, odkazem k jiným realitám, takže předměty v těchto 

básních fungují alegoricky; v dalších básních evokují předměty atmosféru, když svými 

asociacemi vzbuzují náladu; básně v ohnisku zájmu této práce si vybírají všední předměty 

a všímají si jejich nevšedností. Známé předměty se v básni náhle stanou tajemné a okolní 

svět je najednou cizí. Ivan Blatný píše o tom, jak se ocitl „v jiném, cizím pokoji“ (Blatný 

1995: 135). Všední věci každodenní potřeby se v něm vyjevují jinak než obvykle. Houpací 

křeslo tu přestalo být pouze předmětem určeným k sezení, ale stalo se připomínkou těch, 

kdo na něm sedávali a již zemřeli. Z předmětu v určité funkci se stává zhmotnění absence:  

 

Houpací křeslo, v kterém sedávali, 

Houpací křeslo, v kterém sedávali 

Rodiče, tety mého přítele! 

Rodiče, tety, bratři, všichni známí, 

Dřív než si pro ně přišla jejich mammy  

(Řekni to tiše:) Smrt. 

(Blatný 1995: 135) 

 

Denně užívaný předmět s určitou funkcí může díky specifickému zaměření 

pozornosti získat v našem vnímání novou podobu: zde je fyzický přítomný předmět 

připomínkou nepřítomných lidí. Zaměření pozornosti na určitou věc a její proměna skrze 

toto zbystřené vnímání poukazují na moc poezie rozšiřovat a obohacovat náš pohled na 

okolní skutečnost.  

V obecné rovině hovoří o účinku poezie vést k nesamozřejmému pohledu na 

skutečnost Jonathan Culler v souvislosti s hyperbolou. Ta není v jeho Teorii lyriky pouze 

rétorickou figurou, ale Culler ji vedle nepřímého oslovení uvádí jako „fundamentální 

lyrickou strukturu“ (Culler 2020: 317), jako jeden ze čtyř parametrů „vitální žánrové 

tradice“ (tamtéž: 54) lyriky. Takto pojatá hyperbola jako struktura vychází z „presumpce 

významu“ (tamtéž: 318), to znamená z předpokladu, že „cokoli lyrika zaznamená, má […] 



4 

 

ohromný význam“ (tamtéž). Hyperbola označuje aspekt poezie spočívající v očekávání, že 

i ta sebemenší maličkost sděluje v básni něco velkého. Báseň zobrazuje i to, co je 

v reálném světě zdánlivě bezvýznamné, čímž nás nutí zaměřit na ono bezvýznamné 

pozornost a věnovat se mu, odhalovat ho. Prostřednictvím takto chápané hyperboly 

„obdařuje [lyrika] všední věci či dění smyslem“ (tamtéž), snaží se „přetvořit vesmír v svět, 

vtisknout hmotě duchovní dimenzi“ (tamtéž). 

Cílem této práce je ilustrovat na konkrétních příkladech básní, čím apelují na to, jak 

vnímáme určitý předmět, jaké techniky poezie používá, aby svému čtenáři umožnila 

rozšířit pohled na každodenní skutečnost. Tato schopnost „oživení světa“ (tamtéž) je, jak 

již bylo řečeno, fundamentální strukturou inherentní velké části lyriky. Studium způsobů, 

jakými básníci pracují s každodenními předměty, ale obzvláště plasticky poodkrývá to, jak 

přesně může k obohacování vnímání skrze poezii docházet. Čtením básně o obyčejné věci 

se nebývale soustředíme k něčemu, co je všední a čemu v běžném životě nevěnujeme 

pozornost. Toto jiné soustředění odhalí jiné aspekty předmětu. Svou pozorností činí poezie 

banální předmět významným, upozorňuje na to, že běžnému chápání něco uniká: „slyším 

to, co jiní neslyší“ (Seifert 1957: 200), píše Jaroslav Seifert.  

Napětí mezi banalitou, samozřejmostí a každodenností předmětů na jedné straně a 

nevšedností, tajemností a záhadností na straně druhé tvoří základ teorie věci Billa Browna. 

Ta se neorientuje výlučně na poezii: původně byla napsaná jako zastřešující úvod k 

sborníku, jehož autoři se zabývali věcmi v různých oborech od fyziky přes antropologii až 

k mediálním studiím. V pozdější knize Other Things ji Brown vztahuje jednak 

k výtvarnému umění a literatuře, ale také například k filozofickým textům nebo 

předmětům konzumní kultury. V tomto rámci ilustruje Brown titulní jinakost věcí, 

potenciál předmětu stát se v každém okamžiku záhadným: „stejné věci mohou být nějakým 

způsobem zároveň jinými věcmi“.1 

Brownova teorie vychází z Heideggerova uvažování o dvou významech slova 

„věc“. V užším smyslu může slovo „věc“ „označovat jakýkoli každodenní předmět: 

kámen, nůž nebo hodinky“.2 V širším smyslu je věc synonymem něčeho, a tedy opakem 

slova „nic“. V tomto významu užíváme slovo „věc“, když říkáme například: „to jsou mi 

 
1 V originále: „the same things can be, somehow, other things“ (Brown 2015: 43). Není-li uvedeno jinak, jde 

u překladů ze sekundární cizojazyčné literatury o moje překlady.   

2 „[‚Thing‘] can name any quotidian object – a rock, a knife, or a watch“ (Brown 2015: 18). 
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věci“, „věci se mají následovně“, „stala se mi taková věc“ apod.3 Tyto dva významy slova 

odpovídají dvojí zkušenosti člověka s předmětem. První význam vyjadřuje takové 

zacházení s předmětem, kdy věc používáme automaticky. Nevšímáme si předmětu, ale 

používáme ho, aniž bychom si uvědomovali, že jím manipulujeme. Věci v této poloze jsou 

snadno uchopitelné a Heidegger pro ně používá s uchopováním související termín 

„příruční jsoucno“. Oproti tomu věci ve druhém významu jsou „méně uchopitelné“.4 Slovo 

„věc“ tu „označuje jakousi beztvarost nebo neřešitelnou záhadu: ‚Na té básni je jedna věc, 

kterou nikdy nepochopím.‘“ (Brown 2020: 13).  

Na základě rozlišení významů slova „věc“ zavádí Brown v souvislosti s prvním 

významem termín „objekt“ (object) a v souvislosti s druhým termín „věc“ (thing). Objekt 

je to, skrze co se díváme na svět, „abychom viděli, co nám [tyto objekty] mohou říct o 

historii, společnosti, přírodě či kultuře, a především o nás samotných“ (Brown 2020: 12, 

zvýrazněno v původním textu). Objekty používáme; říkají nám něco o něčem jiném. Oproti 

tomu „s ‚věcností‘ objektů přicházíme do styku ve chvíli, kdy pro nás přestanou mít 

užitek“ (tamtéž). Věc je „nadbytek v objektech – v matérii či užitku jsou to objekty, ale 

věci jsou to, co onu matérii, popř. užitek ještě přesahuje –, jehož silou je, že zpřítomňuje 

vnímání smyslové a metafyzické, že se jeho působením jako kouzlem z objektů stávají 

hodnoty, fetiše, idoly a totemy“ (Brown 2020: 14). Věc a objekt existují souběžně, „věc, 

současně, jako by pojmenovávala objekt a zároveň s ním něco jiného“ (tamtéž, zvýrazněno 

v původním textu); každý předmět má potenciál stát se věcí, každý předmět v našem okolí 

může opakovaně poukazovat k záhadnosti všedního.5 

Brown používá pro záhadnost slovo „uncanniness“, jehož přídavné jméno 

„uncanny“ užívá ve významu Freudova „unheimliche“.6 Záhada se tedy u Browna pojí 

nejen s nepříjemným pocitem „tísnivého“, ale také ještě úžeji a nerozlučně souvisí 

s všedností, když Freud dochází k závěru, že „tísnivé je […] druhem něčeho 

vyvolávajícího úlek, jenž vychází z toho, co je odedávna dobře známé“ (Freud 2003: 174). 

Ambivalentní vztah k věcem, v němž jsou předměty ovládány subjekty, ale zároveň unikají 

 
3 Brown uvádí v angličtině příklady „‚Let’s get those things done now‘; ‚things have been pretty shitty‘“ 

(Brown 2015: 18). 

4 V originále: „less graspable“ (Brown 2015: 18).  

5 Parafrázuji zde Browna, který v originále píše: „The thingness […] inheres as a potentiality within any 

object“ (Brown 2015: 5) a dále „this is a pedagogy that repeatedly points to the uncanniness of the ordinary, 

the oscillations between the animate and inanimate“ (tamtéž). 

6 Nejevidentnější je to v pasáži vycházející z Freudovy eseje o tísnivém, viz Brown 2015: 260-264.  
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ve své cizosti a absolutní odlišnosti, je u Browna základním pocitem modernosti. Brown 

vychází ze Simmelova postřehu, že schopnost ovládnout věci se v modernitě pojí 

s neschopností navázat s nimi kontakt a doplňuje Simmela o charakteristiku modernity 

jako intenzifikace základního procesu vnímání.7 Modernita je pak u Browna zkušeností 

nikoliv od-kouzlení, ale znovu-začarování jiným způsobem:8 záhada není někde jinde, 

například v zásvětí, ale skrývá se ve známém. 

Brownova věcnost jako „něco jiného“, co se skrývá ve známém předmětu, tedy 

úzce souvisí s moderností. S tím koresponduje také vývoj moderní lyriky věnující se 

předmětům. Ve třetím oddíle tohoto úvodu ukáži několik momentů z přelomu 

devatenáctého a dvacátého století, ve kterých je předmět podřízen jiné funkci básně: slouží 

k evokaci nálady či stavu, je metaforou nebo symbolem. Obdobně jako je objekt u Browna 

tím, skrze co se díváme na svět, plní předmět v těchto básních funkci odkazu, vhledu 

jinam. Teprve v průběhu dvacátého století, v linii, kterou v krátkém exkurzu představí 

čtvrtý oddíl, se dostává do centra pozornosti každodenní předmět jako něco, co svojí 

povahou uniká jednoznačnému chápání nebo popisu, něco, co se nám může v každém 

daném okamžiku jevit poněkud jinak, nově. Znamená to, že tyto básně plně využívají 

možnost literatury zpřítomnit věcnost, „záhadnost všedního“, která je podle Browna 

potencialitou každého beletristického díla.9 

Před oběma exkurzy do podstatných momentů dějin poezie o věcech před obdobím, 

kterým se bude tato práce primárně zabývat, je třeba nastínit způsob, jakým budu 

k básnickému textu přistupovat.  

 

1.2 Pozice mluvčího 

Zatímco pro román má literární teorie vytvořený široký aparát interpretačních 

nástrojů, nedisponuje lyrika autoritativní teorií, která by vycházela z principů jejího 

 
7 „With James’s help, you can redescribe the modernity that Simmel renders – where the ability to dominate 

things is coupled with the inability to establish contact with things – as the intensification of a basic 

perceptual process“ (Brown 2015: 62).  

8 V originále: „Modernity was not the experience of disenchantment but of reenchantment by other means“ 

(Brown 2015: 267). 

9 V originále Brown píše: „any book of poetry or prose fiction clearly illustrates the way that an object can be 

‚bigger‘ on the inside than on the outside: the way that an object can be some other thing“ (Brown 2015: 

241).  
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fungování. Dominantní přístup k básnickému textu vycházející z nové kritiky a rozšířený 

zejména v anglofonním světě se spíše než o základní dimenze lyriky opírá o ony teoretické 

nástroje vytvořené původně právě pro román. Interpretace básně s použitím těchto nástrojů 

spočívá především v reprodukci mluvčího jakožto fikční persony: jde o to, zodpovědět 

otázky „kdo mluví“ a „z jaké mluví perspektivy“. Na nedostatky tohoto přístupu poukazuje 

ve své Teorii lyriky Jonathan Culler. Takto zaměřená interpretace podle něj „nedokáže 

reagovat na nic z toho, co je u lyriky nejextravagantnější a nejunikátnější“ (Culler 2020: 

19). Culler nejenže se vůči „‚románové[mu]‘ výkladu lyriky“ (tamtéž) vymezuje, ale 

rovněž si klade za cíl „předložit koncepci lyriky, která se […] hodí k prozkoumávání těch 

nejzdařilejších efektů lyrických básní“ (tamtéž: 20), tedy toho, co dosavadnímu 

převládajícímu přístupu uniká.  

Jedním z těchto unikátních efektů lyriky těžko postižitelných románovým 

výkladem je zvuková stránka básní. Přitom právě ona „patří mezi hlavní síly, jimiž nás 

básně pronásledují“ (tamtéž: 169). Culler si všímá, že „rytmus je sice fundamentální pro 

přitažlivost lyriky, avšak kritika jej zpravidla přehlíží“ (tamtéž). Rytmus básně je nejen 

tím, co je na lyrice přitažlivé, ale váže na sebe rovněž řadu podstatných principů lyriky. 

Například je podle Cullera rytmus tím, co dělá z básně událost: „lyrika chce být událostí 

[…] a tím, co se v lyrice děje, je zvuk“ (tamtéž: 167).  

Culler si zároveň u zvukových aspektů poezie všímá určitého paradoxu, totiž, „že 

čím více báseň upozorňuje na hlasové efekty […], tím méně se […] ocitáme ve styku 

s hlasem určité osoby“ (tamtéž: 213). Na základě toho poukazuje Culler na skutečnost, že 

interpretace, kterou „propagovala angloamerická nová kritika“ (tamtéž: 133), kde „jde o 

rekonstrukci charakteristik […] persony“ (tamtéž), o snahu dosadit za slova hlas určité 

osoby, opomíjí nebo zastírá „charakteristické extravagance lyriky“ (tamtéž: 144) a její 

různé dimenze. 

Ve shodě se záměrem navrhnout způsob čtení, který „charakteristické extravagance 

lyriky“ respektuje, nabízí Culler čtení básní vycházející právě z přitažlivosti rytmu lyriky. 

Vzhledem k tomu, že se poezie píše „proto, aby si ji čtenáři opakovali“ (Culler 2020: 146), 

je báseň především něčím, co „nabízí […] formulace“ (tamtéž) a jejich „performance se 

ujímají čtenáři“ (tamtéž). Při takovém čtení není důležitá rekonstrukce mluvčího, tedy 

zodpovězení otázek o tom, kdo a z jaké pozice promlouvá, ale je podstatné, co vnímá 

čtenář, když slova básně opakuje. Jde o princip, kterým se poezie liší od prózy. V románu 

je zásadní, kdo promlouvá a z jaké perspektivy; odtud také vychází interpretační nástroje 
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narativu, jako jsou typy vypravěče nebo fokalizace. Většina básní ovšem nemá fikčního 

mluvčího, kterého by čtenář mohl při interpretaci charakterizovat. Báseň tvoří perspektivu, 

ale tím, kdo ji vyslovuje, je čtenář, který „text za poslechu artikuluje a dočasně zaujímá 

místo mluvčího“ (tamtéž: 168).  

Způsob čtení, v němž čtenář „zaujímá místo mluvčího“, není u Cullera ojedinělý. 

Z podobné pozice zkoumá básnickou obraznost francouzský fenomenolog Gaston 

Bachelard a vyjadřuje potřebu „zvýšit citlivost vůči fenomenologické dubletě rezonance a 

zvučení. […] V rezonanci báseň slyšíme, ve zvučení ji říkáme, je naše. Zvučení provádí 

převod bytí. Zdá se, že bytost básníka je naší bytostí. […] V tomto zvučení, když okamžitě 

překročíme všechnu psychologii a psychoanalýzu, cítíme básnickou schopnost, která 

naivně povstává také v nás“ (Bachelard 2009: 13, zvýrazněno v původním textu). 

Jiným příkladem z nedávné minulosti je práce Stepha Burta o současné americké 

poezii a způsobech jejího čtení s výmluvným názvem The Poem Is You, báseň jsi ty. Burt 

v úvodu monografie vysvětluje, že název odráží vlastnost básní zvát nás, abychom si je 

„zkusili, vyzkoušeli nebo se zkrátka setkali s identitami, typy řečí a způsoby pohledu na 

svět, které každá báseň otevírá“.10 Zaujímání místa mluvčího u Burta definuje lyriku: básně 

podle něj navrhují hlas, „kterému můžeme naslouchat, můžeme jím hovořit, můžeme ho 

zpívat, zkoušet ho a zkoušet si ho, jako by byl náš. Je to velice tradiční cíl, kterému se 

někdy dává lehce matoucí označení ‚lyrika‘“.11 

S tímto vědomím je třeba doplnit východisko předchozího oddílu o schopnosti 

poezie přivodit nesamozřejmý pohled na skutečnost o způsob, jak k tomu dochází. Báseň 

na rozdíl od řeči nebo výkladu nepoukazuje na neobyčejnost všedního explicitně. Báseň 

nelze redukovat na sdělení, protože při jejím čtení nejde pouze (ani především) o 

pochopení, ale o prožitek. Nesamozřejmý pohled na skutečnost přichází v poezii skrze 

obraz, který čtenář vyslovuje a (byť jen na okamžik, tedy dokud trvá čtení) přijímá za svůj: 

vidí věci perspektivou básně. 

Čtení básní jako slov určených k přednesu a k opakování, která vedou 

k nesamozřejmému pohledu na skutečnost pramenícímu z nové zkušenosti prožité v básni, 

 
10 V originále píše Burt: „My title – ‚The Poem Is You‘ – means […] that the poems invite you to try out, or 

try on, or simply encounter the identities, the kinds of language, and the ways to see the world, that each 

poem opens up“ (Burt 2016: 15). 

11 V originále: „they project a voice and embody a compelling or attractive individual consciousness, which 

we can then hear, or speak, or sing, or try on, or try out, as if it were our own. […] It’s a very traditional goal, 

one sometimes given the slightly confusing name of ‚lyric‘“ (Burt 2016: 4). 
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je metodickým východiskem a základním interpretačním nástrojem této práce. Pomocí něj 

budu v práci popisovat podoby věcnosti v moderní lyrice. Následující oddíl ukáže tento 

způsob čtení poezie jako vodítko pro vymezení hlavního předmětu zkoumání práce. 

 

1.3 Podoby předmětů 

Z důvodů, které vysvětlím v dalších oddílech, se v této práci zaměřuji na určité 

možnosti podob předmětů v české a polské lyrice čtyřicátých a padesátých let dvacátého 

století. Půjde mi především o to, poukazovat na možnosti a techniky poezie ukazovat to, co 

Brown nazývá „záhadností“ věcí a „nadbytkem“ v objektech. Mimoto vystupují předměty 

v básních, kde plní roli podřízenou jiné intenci, než je zájem o předmět jako takový a o 

jeho věcnost. Cílem tohoto oddílu je exkurz do těchto jiných podob předmětu. Nejde 

přitom o hodnocení děl v jejich celku, ale o sledování jednoho konkrétního motivu – práce 

s předmětem. Na pozadí tohoto kontextu pak jasněji vyvstane odlišnost textů, kterými se 

bude zabývat jádro této práce. 

Zatímco v dalších kapitolách se budu zabývat českými i polskými básníky, zde 

vybírám příklady pouze z českého kontextu. Důvodem je skutečnost, že téma předmětu je 

v Polsku teoreticky propracované12 a používá se jako prizma, kterým lze nahlížet tvorbu 

některých autorů. Existuje také popis určité vývojové linie „polské poezie věci, která se 

postupně rozvíjí až k tvorbě Mirona Białoszewského, Zbigniewa Herberta a Wisławy 

Szymborské“.13 V Čechách takový ucelený přehled zatím chybí. Motiv každodenních 

předmětů je v české lyrice nicméně přítomný, a to už před obdobím čtyřicátých a 

padesátých let, které jsem zvolil jako klíčové pro tuto práci. Součástí exkurzu je tedy také 

snaha ukázat přítomnost motivu věci v básních v různých obdobích české moderní lyriky.14 

 
12 Viz například sborníky Człowiek i rzecz: O problemach reifikacji w literaturze, filozofii i sztuce 

(Kaniewska, Bogumiła, Wysłouch, Seweryna eds. Poznaň: Poznańskie Studia Polonistyczne 1999) a Rzecz i 

rzeczowość w kulturze XX i XXI wieku (Kitowska-Łysiak, Małgorzata, Lachowski, Marcin eds. Lublin: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2007). 

13 Citát pochází z práce Anny Zientały, která v originále píše: „Schodek Młodej Polski, a nestępnie epoka 

dwudziestolecia międzywojennego są więc niejako naznaczone wyraźnymi symptomami, licznymi 

zapowiedziami polskiej poezji rzeczy, rozwijanej stopniowo aż do twórczości Mirona Białoszewskiego, 

Zbigniewa Herberta a Wisławy Szymborskiej“ (Zientała 2014: 15). 

14 Obdobně postupovala v Polsku výše zmíněná Anna Zientała, která svoji práci nazvala hledáním stop 

přítomnosti každodenních předmětů v poezii, která si na ně ještě nezvykla, tj. polská lyrika konce 19. a první 

poloviny 20. století (viz Zientała 2014: 14). 
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To neznamená, že by čtyři níže popsané způsoby práce s předmětem představovaly 

vývojovou linii. Jde spíše o momenty, se kterými se lze v obměnách setkat napříč dějinami 

poezie. Rovněž si tento exkurz neklade ambici vyčerpat všechny způsoby práce s předměty 

v poezii, ale poukázat určité tendence tvořící kontext pro básně v ohnisku zájmu této práce. 

Při popisu zacházení s předmětem se nelze vyhnout odkazování k obecnějšímu 

proudu, v jehož rámci daní autoři tvořili. Zacházení s charakteristikami určitých směrů tu 

má za cíl nasvítit způsob práce s předmětem, nikoliv naopak. Z toho vyplývá, že 

v některých případech pojetí směru vědomě zjednodušuji a omezuji. Nejvýrazněji je to 

patrné především u surrealismu, jehož práce s předmětem je oproti tomu, jak ji popisuje 

zdejší exkurz, výrazně bohatší. Je zde výrazný rozdíl časový (surrealismus nezvalovský 30. 

let a pozdější surrealismus 60. let) i geografický (nezvalovský surrealismus a francouzský 

surrealismus). Pro ilustraci určité možnosti práce s předmětem se věnuji úzce vymezenému 

ranému Nezvalovu pojetí, které básník popsal ve svém prvním surrealistickém manifestu. 

 

1.3.1 Vrchlického alegorie 

Lampa  

 

Tma na zemi, po nebi mraky plují.  

 

Zas lampu svoji tiše rozsvěcuji,  

a jak to činím, ruka má se chvěje.  

Mně v okně vstříc se v mraku hvězda skvěje,  

a jako hvězdou v prostor beze hrází,  

tak lampou v duši moji světlo vchází  

a v jeho záři myšlenka se rodí.  

O vzplaň jen, světlo! Buď mé písni lodí,  

když v beztvárném se moři snění zmítá!  

Buď ohněm, jenž se na pustině kmitá  

a při němž báje vypravují děti!  

Plaň vesele! Nechť kolem nás noc letí,  

a střese na nás hvězdy svého klína!  

V tvé záři anděl mládí rozepíná  

své perutě nad hlavou unavenou.  
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Plaň, družko, žádnou nezlekána změnou;  

tvůj svit, vždy věrně práci moji hlídal,  

ať jemu rudý maják odpovídal,  

a v rhytmy zpěvů mých ať na obzoře  

svým nekonečným rhytmem hřmělo moře. 

Tys u kolébky myšlenky mé stálo.  

O plaň, mně vždycky v záři tvé se zdálo,  

že v stejný účel v zamračené nebe  

Bůh vznítil hvězdu a já dole — tebe! 

(Vrchlický 1921: 83–84) 

 

Vrchlického básně o předmětech jsou jedním z aspektů jeho tvorby pojících ho 

s jeho vzory, kterými byli francouzští parnasisté. Ti usilovali mimo jiné o příklon „ke 

smysly vnímatelné skutečnosti“ (Fryčer 1988: 393) a o „hledání krásy ve smyslových 

vjemech“ (tamtéž: 78). Fryčerova formulace je příznačná: zaměření není v první řadě na 

skutečnost jako takovou, ale na „hledání krásy“. V předmětu jakožto zdroji smyslových 

vjemů vidí tito básníci především výchozí bod, spouštěcí mechanismus. Obdobně pracuje 

také Vrchlický. Jeho báseň se sice nazývá „Lampa“, ale čtenář od začátku cítí napětí 

neúměrné všednímu úkonu rozsvěcení světla: „lampu svoji tiše rozsvěcuji“, „ruka má se 

chvěje“. Je patrné, že nejde o obyčejné rozsvěcení lampy. Všední akt záhy dostává 

kosmický rozměr v přirovnání lampy ke hvězdě ze čtvrtého a pátého verše, které je 

součástí širší analogie nebeského a pozemského. Ona analogie pak tvoří rámec celé básně: 

na úvod je na zemi i na nebi tma, v posledním verši plane na nebi hvězda a na zemi lampa.  

Spíše než z titulního předmětu, čerpá obraznost básně sílu právě z této analogie a 

jejím rozvíjením se postupně dostává ke svému ústřednímu tématu, kterým je básnická 

tvorba. Analogie nebe a země otevírá nejen paralelu hvězdy a lampy, ale také Boha a 

básníka a následně Stvoření a zrodu básně. Motiv básnické tvorby, ke kterému směřuje 

analogie nebe a země, doprovází další obrazy a metafory. Například moře jako obraz 

beztvárného snění v devátém verši koresponduje s tmou: mraky na nebi „plují“; dále je pak 

paralela mezi světlem prozařujícím tmu a světlem-lodí, která ční na hladině temného moře 

a může nést píseň.  

Zkušenost rozsvěcení lampy, v jejímž světle okolní předměty vystupují ze tmy, je 

obrazem myšlenky vyvstávající z beztvárného snění. Čtenář zaujímající místo mluvčího, 
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který vyslovuje a opakuje báseň, může prožívat změnu vnímání světa ozářeného lampou ve 

změně gramatické formy básně po slovech „myšlenka se rodí“. Lampa, o níž mluví 

prvních sedm veršů básně ve třetí osobě, je v následujících dvou třetinách oslovována. 

Druhou osobou čtenář prožívá intenzivní okamžik zrodu myšlenky. Prožitek navíc 

zintenzivňují četné vykřičníky v prostřední části básně. Recipient nečte popis toho, co se 

děje při tvorbě, ale přednesem (byť tichým) básně participuje na exaltovaném pocitu 

provázejícím tvorbu. Zprostředkovaná zkušenost zaplavení světlem je obrazem pro 

okamžik zrození myšlenky, pocit tvorby. Lampa v básni nepoukazuje k sobě samé, ale 

odkazuje jinam, zprostředkovává prožitek tvorby, takže funguje jako alegorie. Ta je 

v rétorice původně něčím, co „namísto skutečně míněného vyjadřuje něco jiného, 

zřejmějšího, ovšem tak, že nám toto jiné přece jen dovoluje porozumět onomu původně 

míněnému“ (Gadamer 2010: 78), ale v průběhu času se „pojem alegorie příznačným 

způsobem rozšiřuje“ (tamtéž: 79), takže alegorie „označuje nejen řečnickou figuru […], ale 

také odpovídající obrazné znázornění abstraktních pojmů v umění“ (tamtéž: 79–80). 

Alegorie „dovoluje použít obrazná znázornění pro něco neobrazného“ (tamtéž: 80)15 a 

Vrchlický zde používá fyzický předmět, lampu, k vytvoření obrazu vzniku básně. 

„Lampa“ tedy nesoustředí pozornost k lampě jakožto předmětu, ale k procesu 

básnické tvorby, jehož je atributem a svědkem – „tvůj svit, vždy věrně práci moji hlídal“ – 

a který má v básni analogií se Stvořením mystický rozměr. Této funkci je podřízen způsob, 

jakým je lampa zpřítomňována. Vzhledem k alegorické funkci nefiguruje lampa v básni ve 

své předmětnosti, ale zdůrazňuje se její schopnost poskytovat světlo. Tato její vlastnost a 

fyzická existence se prolínají natolik, že jedno může nahrazovat druhé. Když v osmém 

verši začíná básník lampu oslovovat, oslovuje právě její světlo: „vzplaň jen, světlo“. V 

dalších apostrofách, ve dvanáctém a šestnáctém verši, je už oslovovaným samotná lampa, 

ve dvacátém druhém verši je to soudě podle shody podmětu s přísudkem opět její světlo. 

Lampa je tak v básni především nikoliv předmětem, ale nositelem světla. To je nezbytné 

pro psaní v noci a v básni pak jednak umožňuje podstatnou analogii nebe a země, 

respektive hvězdy a lampy, jednak zprostředkovává prožitek rození myšlenky. 

 

 
15 Gadamer tímto pojetím odlišuje alegorii od symbolu: „symbol je splýváním smyslového a nesmyslového, 

alegorie je významuplným vztahem smyslového k nesmyslovému“ (Gadamer 2010: 80). Symbol se oproti 

alegorii, spočívající „pouze v poukazování na něco jiného“ (tamtéž: 79), vyznačuje „neoddělitelnost[í] 

viditelného projevu a neviditelného významu“ (tamtéž). 
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1.3.2 Hlaváčkova evokace 

Pokud byl u Vrchlického předmět zprostředkovatelem obrazu, v tvorbě dekadenta 

Karla Hlaváčka slouží k navození nálady. Když se básník pokouší popsat „zvláštní, 

delikátní a vzácnou náladu“, „tu vzácnou a tajemnou náladu“, kterou nazývá slovy „pozdě 

k ránu“, píše mimo jiné, že je jako 

 

vlažný melisový odvar, nahořklá vůně feniklového oleje, tlačeného do staré antiky, 

řezané ze zeleného egyptského dioritu žensky jemnou a neznámou aristokratickou dlaní – 

dlaní postříkanou dříve silným aroma karmínového laku… 

(Hlaváček 1958: 39–40) 

 

Na první pohled by se zdálo, že báseň věnuje předmětu, „staré antice“, citlivou 

detailní pozornost. Na rozdíl od Vrchlického, pro kterého byla primární funkce lampy, si 

Hlaváčkova báseň všímá materiálu předmětu: zachytí neviditelné stopy po dlaních, které 

nádobu vytvářely, a dodá jim dokonce specifické aroma. Přitom jsou ale detaily předmětu, 

který tak pozorně popisuje, podřízeny náladě, jakožto hlavnímu cíli básně. Hlaváček po 

vzoru svých francouzských předchůdců, jako byl Stéphane Mallarmé, dovádí jazyk až 

k hranici abstrakce, v níž slova přestávají označovat: podstatné jsou jejich konotace, 

nikoliv denotát. Platí to i o názvu básně a celé sbírky: „pozdě k ránu“ neoznačuje denní 

dobu, ale náladu – ta je nejen tématem básně, ale něčím, co Hlaváček nazývá: „má 

doména, mé raison ďêtre“ (Hlaváček 1958: 40). Hlaváček ji v básni dvakrát popisuje 

slovem „vzácná“, jde o něco prchavého, což v sobě obsahuje i oxymóron „pozdě k ránu“ 

evokující dobu přechodu. Báseň tuto prchavost tematizuje, když hovoří o snaze „chytit vše 

sublimné, tajemné, anemické a bázlivé“ (tamtéž). Podrobnosti dovedené v popise ad 

absurdum, jako vyčichlá vůně dlaní tvarujících vázu, korespondují s naznačenou křehkostí, 

specifičností a vzácností onoho pocitu. Není pochyb o tom, že vůně feniklového oleje by se 

nikterak nezměnila, kdyby dlaně tvarující nádobu, do které se olej lije, nebyly dříve 

postříkány aromatem karmínového laku. Hlaváčkova slova ale nemají za cíl popisovat 

fyzickou realitu; chtějí působit, slouží k „realisaci […] visí“ (tamtéž). Konotace 

jednotlivých slov táhnoucího se obrazu jsou stimuly fantazie, z nichž čtenář znovu-vytváří 

prchavý pocit „pozdě k ránu“. Součástí utvářeného pocitu je i jeho tematizovaná 

sublimnost, když se pocit může v na sebe se vršících obrazech snadno rozpadnout.  
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Předmět vyskytující se v básni, antická nádoba, je jedním z podnětů pro fantazii 

utvářející náladu. O nádobě toho víme navzdory detailu dlaní, které ji řezaly, velice málo. 

Těžko si ji například představit a možná by konkrétnější popis její fyzické stránky odváděl 

pozornost od vytvoření nálady. Podstatný je pro dokreslení pocitu především jeden její rys: 

starožitnost. Tu báseň zdůrazňuje jednak vybraným substantivem pro nádobu, jednak 

adjektivem, které ji doprovází a které je pro význam zbytné: antika je vždy stará. 

Zdůrazněné stáří nádoby koresponduje s pocitem „pozdě k ránu“: jedná se o něco 

křehkého, ale zároveň vzácného. Slovník spisovného jazyka českého uvádí slovo „antika“ 

ve spojení „sbírka antik“, jde o antické umělecké dílo. V náladě „pozdě k ránu“ je klíčové, 

že jemné mazlavé kapky těžce vydobývaného „tlačeného“ oleje dopadají do křehké a 

vzácné nádoby. Neméně podstatné je, že cenný olej nesoucí vůni nálady svěřuje básník 

právě starožitnému umění: extrémní konservatismus, aristokratismus, revolta proti 

měšťácké společnosti a strach o tradici jako něco drahocenného, co je třeba zachovat, jsou 

hodnoty pojící se s romanticko-symbolistní poezií přelomu století.16 Z hlediska práce 

s předmětem však Hlaváčkova báseň příliš hluboký exkurz do „věcnosti“, do „záhadnosti 

všedního“ nenabízí. Příznačný je už výběr předmětu: jde o předmět nikterak všední. Přesto 

básníka příliš nezajímá. Pro Hlaváčka jsou podstatnější konotace slova než samotný 

předmět, který slovo označuje. Rysy starožitnosti, vzácnosti, křehkosti a uměleckosti 

zapadají do rámce většího celku čisté, absolutní poezie,17 kterou Hlaváček využívá k 

„realisaci svojich visí“. 

 

 
16 Michael Hamburger popisuje tuto tendenci v páté kapitole své monografie o epizodách vývoje moderní 

lyriky The Truth of Poetry, kde mimo jiné uvádí, že onen proud „předpokládá vysoký stupeň izolace a 

odcizení od společnosti. Již od Baudelaira se básníci cítili jako vyvrhelové nebo aristokrati – ne-li obojí – ve 

společnostech ovládaných buržoazními hodnotami a institucemi“. V originále: „Romantic-Symbolist 

attitudes presuppose a high degree of isolation or alienation from society. Ever since Baudelaire poets have 

felt themselves to be pariahs or aristocrats – if not both at once – in societies dominated by bourgeois values 

and institutions“ (Hamburger 2007: 81). Dále Hamburger o těchto básnících říká, „že všichni hleděli do 

minulosti, všichni byli zaujati tradicí jako něčím živým a zvláštním“: „all looked to the past, all were 

preoccupied with tradition as something alive and precious“ (tamtéž: 107). 

17 Obě adjektiva jsou opět z Hamburgerovy monografie. Popisuje jimi tvorbu estetické, romanticko-

symbolistní, tendence lyriky, která se nese v duchu hesla umění pro umění a navazuje na autory klíčové 

rovněž pro básníky okolo Moderní revue (srov. Hamburger 2007: 69). 
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1.3.3 Wolkrův naivismus 

Jak u Vrchlického, tak u Hlaváčka bylo nahlížení věcí podřízeno vyšší funkci 

v rámci do sebe se obracející poezie. Vrchlického „Lampa“ zdůrazňovala z předmětu 

především jeho funkci a na ní stavěla jak evokaci básnické tvorby, tak ústřední analogii, na 

které se zakládala alegoričnost básně. Pro Hlaváčka byly zase podstatné především 

konotace slova označujícího předmět, takže se báseň neobracela k předmětu ani ke světu, 

ale spíše k vlastnímu materiálu, tedy k jazyku. Obě básně pojí také příslušnost k tendenci 

označované – někdy hanlivě, jindy manifestačně – jako lartpourlartismus: Vrchlický 

evokuje vzrušení provázející uměleckou tvorbu, Hlaváčkova báseň staví na síle působení 

básnického jazyka na obrazotvornost. Michael Hamburger uvádí v monografii The Truth of 

Poetry poezii, v níž je předmětem básnění Poezie sama,18 jako jeden ze dvou směrů 

moderní lyriky. Její druhá tendence se obrací od umění ven ke světu a vědomě pracuje s 

nevyhnutelnými „politickými, sociálními a morálními důsledky“19 pramenícími ze 

skutečnosti, že stavebním materiálem poezie je jazyk. A ten s sebou nese vždy také 

význam, takže „znemožňuje úplnou abstrakci v poezii“.20 

Jiří Wolker popisuje ve svých manifestech o umění proletářskou poezii právě na 

základě jejího obracení se ke světu a její funkce v něm. „Individualistický 

l’artpourl’artismus padl“ (Wolker 1954: 52), umění je bojem za lepší budoucnost světa, a 

proto proletářský „umělec odhazuje kult osobního [a] slučuje se v zástupu stejně 

bojujících“ (tamtéž: 56). Angažovanost umění směrem k reálnému světu nespočívá ve 

„zveršování několika politických thesí, tendence není […] vnějším nátěrem – ale názorem 

a vnitřním pojetím“ (tamtéž, zvýrazněno v původním textu). Poezie má společenskou 

funkci a vědomí tohoto úkolu, které Wolker nazývá tendencí, je „zorným úhlem 

uměleckého vidu“ (tamtéž: 57).  

Pohled a pozice, ze které se píše, se u Wolkra často tematizují také v básních. 

V úvodu „Svatého Kopečku“ se po popisu titulního místa vyjasňuje výchozí perspektiva 

básníka: „jsem procesí dychtivé božího slova, […] dospělý chlapec, student a socialista, 

věřící v sebe, železné vynálezy a dobrého Ježíše Krista“ (tamtéž: 97). Závěr básně pak 

 
18 Michael Hamburger při uvádění této linie moderní lyriky cituje Baudelairovu práci L'art romantique: „La 

poésie […] ne peut pas […] s'assimiler à la science ou à la morale; elle n'a pas la Vérité pour objet, elle n'a 

qu'Elle-même“ (Hamburger 2007: 4). 

19 V originále: „political, social and moral implications“ (Hamburger 2007: 38).  

20 V originále: „language itself forbids total abstraction in poetry“ (Hamburger 2007: 34). 
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prosí za „dětské oči“ (tamtéž: 116). Sbírku Host do domu otevírá báseň „Pokora“ začínající 

slovy: „stanu se menším a ještě menším, až budu nejmenší na celém světě“ (tamtéž: 69). 

Postavení veršů na začátek sbírky zdůrazňuje povahu maličkosti jako celkového 

„světopohledu“: básník píše sbírku z pozice malého, pokorného, dětského.  

Naivita a dětinskost jsou u Wolkra vědomou strategií zprostředkovávající láskyplný 

přístup ke světu. Tyto rysy pojí Wolkrovo proletářství s křesťanstvím a jeho spasitelským 

rozměrem. Když Wolker prosí o dětské oči, prosí také o „jazyky ohnivé“ (tamtéž: 116), 

tedy jazyky, kterými ve „Skutcích apoštolů“ Kristovi učedníci, když na ně sestoupí Duch 

svatý, promlouvají tak, že je každý člověk slyší „mluvit svou vlastní řečí“ (Sk 2,6). 

Perspektiva „dospělého chlapce“ a pohled na svět „dětskýma očima“ ve Wolkrově 

modlitbě souzní s naplněním Duchem svatým, který „uvádí do veškeré pravdy“ (Jan 

16,13). Jde o pozici, z níž je svět vnímán prizmatem lásky k veškerenstvu: zjevuje-li 

Kristus velká Boží tajemství maličkým (srov. Mt 11,25), lze jedině z této perspektivy, 

z pozice maličkého, vidět svět láskyplně a s touto vizí vést manifestovaný boj o lepší svět.  

Hlavním znakem nového, proletářského umění „je úzké sepětí s konkrétním 

životem“ (Wolker 1954: 60), napíše Wolker v roce 1922. Ovšem už v Hostovi do domu se 

boj o lepší svět nutně zakládá na konkrétním, které Wolker vymezuje proti idealistickému 

a pro člověka nedosažitelnému.21 Má-li si člověk osvojit láskyplný přístup k celému světu, 

který je předpokladem lepšího zítřku, musí nutně vycházet z konkrétních aktů lásky. 

Jedním z projevů této konkrétnosti je u Wolkra substituce transcendentálního pojmu „Bůh“ 

bližšími a lidštějšími slovy „srdce“ nebo „člověk“ v tradičních křesťanských obrazech: 

v básni „Host do domu“ to bylo „tvé vlastní srdce […], co řeklo ti: Lazare, vstaň!“ (tamtéž: 

97), v teoretickém textu „Proletářské umění“ pak Wolker píše, že proletářská moudrost 

„netouží po nebeském štěstí, [ale] chce lidské štěstí“ (tamtéž: 57).  

Snaha o „sepětí s konkrétním“ se projevuje rovněž přítomností předmětů ve 

Wolkrově poezii. Básník, který se stal „nejmenším na celém světě“, si k sobě vybírá také 

maličké a obyčejné předměty. Takto pokračuje úvodní báseň „Pokora“: „Po ránu, na louce, 

v létě, po kvítku vztáhnu se nejmenším“ (tamtéž: 69) a „objemu [se] s ním“ (tamtéž). 

 
21 Viz „Proletářské umění“, kde Wolker hovoří o optimismu nové poezie a poukazuje ke zdrojům pesimismu 

romantiků: „Romantismus rozdělil život na skutečnost a sen. Položiv nejvyšší ideu štěstí mimo možnosti 

tohoto světa – zakotvil v pesimismu. Aby něco bylo krásné, muselo to být nedosažitelné. Nechtěl štěstí, – 

chtěl se trápit pro štěstí“ (Wolker 1954: 57). 
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Ovšem stejně jako se dětský pohled pojil s něčím, co ho přesahovalo, je nejmenší kvítek 

tím, o co si „kapičkou rosy“ opírá dlaň samo nebe, „aby nespadlo“ (tamtéž).  

Malé a všední věci utváří pro básníka, který se stává „nejmenším na celém světě“, 

domov, známý prostor, kde mu může být dobře. V básni „Okno“ je vše „tiché a šťastné“ 

mezi „starými známými věcmi“ (tamtéž: 81). V závěru Svatého Kopečku jsou krása „příliš 

těžká pro člověka jediného“ (tamtéž: 116) a „příliš veliké a těžké […] štěstí“ (tamtéž) 

zasazené do pokojíku, kde je bílá postel, chléb a petrolejová lampička „s čarovnou mocí“ 

(tamtéž: 115). Štěstí zrozené mezi konkrétními malými věcmi nabývá posléze moc 

obejmout celý svět tak, jako se celé nebe v „Pokoře“ opíralo o nejmenší kvítek. To platí i 

pro báseň „Věci“. Ta začíná láskou ke každodenním věcem, takovým, které člověka 

neustále doprovázejí a jsou jeho „soudruhy“, a ve svém závěru se rozpíná na lásku k 

celému světu: 

 

Miluji věci, mlčenlivé soudruhy,  

protože všichni nakládají s nimi,  

jako by nežily,  

a ony zatím žijí a dívají se na nás  

jak věrní psi pohledy soustředěnými  

a trpí,  

že žádný člověk k nim nepromluví.  

Ostýchají se první dát do řeči,  

mlčí, čekají, mlčí,  

a přeci  

tolik by chtěly trochu si porozprávět!  

 

Proto miluji věci  

a také miluji celý svět. 

(Wolker 1954: 105) 

 

Pocit prožívané lásky k předmětům-soudruhům, kteří mě obklopují, z prvního verše 

se v závěru rozpíná na celý svět obdobně jako intimně prožívané štěstí ve Svatém 

Kopečku, kde byla krása před usnutím „příliš těžká pro člověka jediného“ a štěstí 

prožívané „dospělým chlapcem“ a jeho přáteli „příliš veliké a těžké“, takže by bylo třeba, 
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aby všichni lidé byli jejich přátelé a „pomoh[li] [jim] je nésti“ (tamtéž: 116). Láska ke 

konkrétním věcem v mém okolí, věcem, se kterými jsem sžitý a které tvoří můj domov, je 

jedním z projevů formované naivity, oním „zorným úhlem uměleckého vidu“ typickým pro 

tendenční umění. Zároveň ale také vede dětinský naivní příklon ke skutečnosti 

bezprostředního okolí k láskyplnému vnímání světa jako celku.  

Účinek básně spočívá v tom, že tento proces a zorný úhel, ze kterého vychází, 

nepopisuje. Skutečně není „zveršováním tezí“, ale vede k zaujetí tohoto zorného úhlu a 

v něm dává lásku prožít. U evokačních obrazů básně Karla Hlaváčka mohl čtenář prožívat 

„vzácnou náladu“ označenou jako „pozdě k ránu“. Když čte Wolkrovy „Věci“ a vyznává: 

„miluji věci, mlčenlivé soudruhy“, dochází u něj k proměně vědomí. Přijmout za své, že 

miluji věci, znamená obměkčení vědomí vedoucí k tomu, že nahlížím svět a lidi v něm 

s láskou. Čtení básně tu čtenáře směřuje k zaujetí připravené a básníkem zkonstruované 

naivní perspektivy, která je v základu Wolkrova básnictví. Číst „miluji věci“ znamená – 

alespoň na okamžik četby – vyznávat, že miluji věci, a toto vyznání se roztahuje a vyústí v 

milující vztah ke světu na konci básně: „proto miluji věci a také miluji celý svět“. Wolker 

ke svému tendenčnímu záměru výborně využívá povahu lyriky, která není založená na 

vysvětlování stanoviska, ale na zaujímání pozice mluvčího. V opakování, ke kterému 

vybízí trojité „miluji“, zve báseň čtenáře k neustálému znovu-zpřítomňování zkušenosti 

lásky ke světu. 

Na rozdíl od Vrchlického, jehož báseň se soustředila na světlo vycházející z lampy, 

a Hlaváčka, kterému šlo o konotace předmětu sloužící k evokaci nálady, obrací Wolkrova 

báseň pozornost k věcem samotným. Familiární předměty tu mají něco ze záhadnosti a 

tajemnosti charakteristických pro Brownovu „věcnost“, když báseň připomíná jejich 

mlčení a skrytý život: „ony […] žijí a dívají se na nás“. Hlavní účinek básně ovšem ani u 

Wolkra není soustředění se k předmětu kvůli němu samotnému. Podobně jako u Hlaváčka 

jsou věci u Wolkra prostředkem jakéhosi naladění. Skrze vztah k věcem vede k zaujetí 

určitého postoje ke světu. 

 

1.3.4 Nezvalův surrealismus 

„Pohleď na skvrnu kterou způsobil věšák“ (Nezval 2012: 130), vybízí k pozornosti 

ke konkrétnímu Nezvalova báseň „Talisman“. Když se na skvrnu budeme soustředit, 

uvidíme  
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[…] své na slovo skoupé touhy 

Ženu nebo město 

Mnoha lidem se tak zjevila smrt 

(tamtéž). 

 

Surrealistická metoda, která vede podle Nezvalova manifestu „Surrealismus 

v ČSR“ k setkání s „mnohonásobným významem“ (Nezval 2004: 116)22 předmětů, se 

ovšem více než na věci soustředí na subjekt: „zkoumám přirozenou povahu svých pocitů“ 

(Nezval 2012: 43), píše Nezval. „Pocity“ jsou také důvodem k soustředění se ke „skvrně“ v 

„Talismanu“: tím, co motivuje k pohledu na skvrnu, je její potenciál přivést člověka k „na 

slovo skoupým touhám“ a odhalené smrti, nikoliv skvrna sama. Surrealismus je u Nezvala 

především „objevovatelem člověka“ (tamtéž: 50), to je jeho hlavní účel a teprve ve druhém 

plánu „bude objevovatelem zázraků skutečnosti všeho druhu“ (tamtéž). Předmět slouží 

v Nezvalově rané surrealistické poezii jako prostředek cesty k tomu, co je v nás skryté, co 

se nám neukazuje. Tím byly v citovaném úryvku skryté touhy nebo v denním ruchu 

zapíraná a vytlačovaná smrt. V jiné části „Talismanu“ ukazuje předmět k hluboko ukryté 

myšlence zásadního významu: 

 

Vyčkej trpělivě  

Až slza vyplaví 

Z tvého v sloup obráceného oka 

Ten gigantický předmět tvé tajné myšlenky 

Kterou nepoznáš jinak 

Než pomocí toho břevna 

Je to svazek klíčů 

Budou se hodit ke všem dveřím 

(tamtéž: 129) 

 

Předmět, jakožto to, co je vidět, je manifestací skrytého, které „nepoznáš jinak než 

pomocí toho“ předmětu. Přítomné odkazuje ke skrytému, takže se skrze básnický obraz 

díváme na skvrnu a spatříme vlastní touhy, vidíme toužená ňadra skrývající se „v lahvích 

 
22 O hlubokém „básnickém poznání objektů“ (Breton 2005: 49) jakožto výsledku surrealismu hovoří 

v původním „Manifestu surrealismu“ už André Breton. 
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s oloupanými broskvemi“ (tamtéž: 37). Předmět surrealistické poezie tu souzní 

s Brownovou definicí objektu jakožto něčeho, skrze co se díváme na svět, „abychom 

viděli, co nám [tyto objekty] mohou říct o historii, společnosti, přírodě či kultuře, a 

především o nás samotných“. „Mnohonásobné významy“ ukryté v předmětech souvisí 

s nepoznanými zahalenými jevy uvnitř nás samotných. Téma zahaleného a odhalovaného 

činí podstatným motiv latence. Výrazný je například v básni „Výkladní skříně“, kde 

vystavované předměty odkazují k neuvědomělým – viz slovo „nevěda“ – předmětům touhy 

subjektu. To, co je vystavené, manifestované, pomáhá odhalovat skryté fantazie:  

 

Dlouho jsem nechápal čím jsou mně výkladní skříně 

Dlouho jsem nechápal jejich půvab 

A přece jim vděčím za kouzlo svých procházek  

Obzvlášť mne dojímají malá papírnictví 

Kupuji zelený inkoust  

Nevěda že stíhám ženu se zelenýma očima 

Hedvábné dopisní papíry  

Jak jejich prádlo 

(Nezval 2012: 36)  

 

Latence hraje významnou úlohu také v básni „Košile“, jejímž ústředním obrazem 

jsou „stromy v Luxemburské zahradě […] plny bílých obvazů“ (Nezval 2012: 16): 

 

Jak je krásný zvyk zahradníků chránit ovoce na stromech v malých sáčcích 

Jako vy přikrýváte nahá ňadra košilí 

(tamtéž: 18) 

 

Pohled na to, co zakrývá předmět touhy, uvádí touhu do pohybu, a tak odhaluje to, 

co zůstávalo skryté hluboko v subjektu. Na citovanou pasáž navazuje série veršů tvořících 

obrazy krásy ženských ňader. Jako by se v nich svobodně projevovala odhalená touha: jsou 

mimo jiné 

 

Krásná jak džber vody převržený v smutečním domě 

Krásná jak jehla v březové kůře na níž je vyryt letopočet 
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Krásná jak makovice jíž se dotkl zvon 

Krásná jak střevíc plující za povodně podél okna s petrolejovou lampou 

Krásná jak hranice dříví na niž usedl motýl 

Krásná jak pečené jablko ve sněhu 

(tamtéž). 

 

Uvést do pohybu, a tím zároveň obnažit ukryté mechanismy subjektu je cílem 

surrealismu, který má podle Bretonovy definice odhalit „reálné fungování myšlení“ 

(Breton 2005: 39). Předmět v této poezii funguje jako část obrazu podněcujícího 

představivost tak, aby uvedl do pohybu skryté mechanismy mysli. Proto pohled na skvrnu 

a na košili z Nezvalových básní nemířil k pozorovaným objektům jako takovým, ale 

k předmětům touhy, které evokují. 

Předměty okolního světa jsou tedy pro obrazy surrealistické poezie něčím, co je 

viditelné a může podnítit představu odhalující skryté. Tak vedou cesty „Muže, který skládá 

z předmětů svou podobiznu“ ve stejnojmenné básni „podél věcí v nichž je on sám“ (Nezval 

2012: 281). Viditelné věci mu pomáhají odhalit jeho skrytou osobnost. Předmět jako 

takový ovšem sám neodkazuje ke skrytému. Tím se liší například od Vrchlického lampy, 

která odkazovala k hvězdě v rámci analogie nebe a země přímo. Předměty ve výstavní 

skříni naznačují jen části ženského těla, věci tedy odkazují k věcem, a teprve složení 

celého obrazu vede ke spuštění mechanismu odhalujícího něco ze skrytého. Muž v básni 

proto skládá svoji podobiznu z předmětů. Slovo „skládá“ zdůrazňuje jak proces, tak 

aktivitu subjektu. Název je přitom příznačný rovněž z hlediska manifestovaného a 

latentního: muž neskládá z předmětů, které jsou spíše surrealistickými obrazy, své 

podvědomí, ale právě svoji podobiznu, tedy viditelný povrch sebe sama, něco, co je vidět. 

To je to, co poskytuje báseň: podobiznu, obraz, manifestaci skrytého, která spustí 

osvobozující činnost představivosti. 

Nezvalova poezie se soustředí k předmětům a skutečně v nich nachází avizované 

„mnohonásobné významy“. Je ovšem patrné, že tyto významy vycházejí především z 

výrazné aktivity subjektu spíše než z předmětu jako takového. Ačkoliv dochází k 

určitému soustředění k předmětu, je to tato aktivita subjektu, co tvoří skutečný středobod 

básně. Když se básník prochází v „Přírodě“, vyznává, že si plete názvy květin, neboť je 

„jda kolem nich příliš vzrušen svou vlastní subjektivitou“ (Nezval 2012: 43). Ta je v centru 
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pozornosti a realita včetně věcí má sloužit především k „rozluštění subjektu“,23 jako soubor 

předmětů, které pomáhají člověku skládat jeho podobiznu.  

 

1.3.5 Shrnutí 

Všichni čtyři básníci z tohoto oddílu pracovali ve své tvorbě s předmětem. Ten byl 

ale pokaždé podřízen jinému účinku básně než zájmu o předmět. U Vrchlického a 

Hlaváčka měl předmět funkci v rámci básně, která se soustředila na něco jiného než na věc 

samotnou. Vrchlický pracoval s lampou především kvůli její funkci dávat světlo a tu 

využíval alegoricky k re-prezentaci prožitku básnické tvorby. Zobrazení předmětu jako 

takového bylo podřízeno tomu, na co měla alegorie ukazovat. Podstatná byla spojitost 

lampy s hvězdou a s básnickou tvorbou, proto báseň vyzdvihla především schopnost lampy 

poskytovat světlo a umožňovat psaní básní v noci. U Hlaváčka plnil předmět roli nositele 

slova disponujícího určitými konotacemi sloužícími jako podněty pro evokaci nálady. 

Proces setkání se skutečností jako by se tu obracel. Slova nepojmenovávala vlastnosti 

předmětu: byla primární sama o sobě. Aspekty předmětu, jeho vzácnost, starožitnost, 

křehkost, vycházely ze slova, které ho označovalo, nikoliv ze zaměření pozornosti 

k předmětu samotnému. V ani jednom případě nebyl předmět jako takový v centru 

pozornosti básně a zároveň každá báseň pracovala s úzce vymezenými vlastnostmi 

předmětu determinovanými hlavní intencí básně. 

Ve způsobu, jakým pracuje s předměty Nezvalova poezie, se odráží něco z obou 

těchto přístupů. „Mnohonásobné významy“, které zmiňuje manifest „Surrealismus v ČSR“, 

jsou spíše nesamozřejmé asociace charakteristické pro surrealistické obrazy.24 Předměty ve 

výkladních skříních se na základě jednoho aspektu spojí s částí ženského těla nebo 

ženského světa: zelený inkoust asociuje ženiny zelené oči, hedvábný papír její jemné 

prádlo. Byť je asociace méně zřejmá než Vrchlického analogie, z hlediska práce 

s předmětem funguje obdobně: v obou případech jde o vztažení předmětu k něčemu jinému 

na základě podobnosti jednoho aspektu. Báseň se sice soustředí k předmětu, ale vybírá si 

z něj charakteristiky a konotace podstatné pro spouštění skrytých nebo potlačených 

mechanismů. To pojí Nezvalovy předměty s Hlaváčkovou evokací. Nejde tu o náladu jako 

 
23 Formulace pochází z manifestu „Surrealismus v ČSR“, kde Nezval píše, že „subjekt […] má býti rozluštěn 

realitou“ (Nezval 2004: 116).  

24 Breton cituje Reverdyho a popisuje surrealistický obraz jako „sblížení dvou skutečností více či méně 

vzdálených“ (Breton 2005: 32). 



23 

 

u dekadenta, ale předmět jakožto součást surrealistického obrazu uvádí do pohybu aktivitu 

podvědomí, odhaluje „pocity“. Obnažování skrytých mechanismů má pak poznávací až 

klinickou funkci.25 Dopad směřovaný mimo oblast poezie směrem k reálnému světu je pak 

tím, co pojí Nezvala s Wolkrem. 

U Wolkra docházelo podobně jako u Nezvala k soustředění se k předmětu. Jedním 

z doprovodných účinků tohoto soustředění bylo, že se předměty v básni „Věci“ 

neomezovaly na jednu klíčovou vlastnost, ale naznačovala se tu jejich tajemnost: věci žily, 

charakterizovala je záhadná mlčenlivost, ale také silné pouto k člověku, na kterého hleděly 

„jak věrní psi pohledy soustředěnými“. Pokud se ovšem Nezvalovy básně soustředily 

k předmětu proto, aby odhalily mechanismy myšlení subjektu, pak u Wolkra dochází 

k soustředění se k předmětu prizmatem určitého nastavení mysli, skrze silnou ideologickou 

perspektivu. Cílem Wolkrovy poezie je dovést čtenáře ke specifickému naladění ke světu a 

k tomu vede připravená perspektiva. Ta určuje, jaké předměty se dostanou do centra 

pozornosti: vybírá si prosté každodenní věci. A aspekty věcnosti, které báseň objevuje, 

vyvstávají najevo také právě díky ní.  

Ani jedna z básní tedy nezaměřovala svoji pozornost primárně na předmět jako 

takový kvůli němu samotnému. Předmět byl v citovaných básních opěrným bodem, 

odrazovým můstkem. V básních, které se soustředí na předmět kvůli němu samotnému, 

nemohou být věci pevnými body, protože v těchto básních vychází najevo jejich 

nejednoznačnost. Věci tu – řečeno s Williamem Watersem (viz níže) – „unikají“, 

proměňují se v rámci básně, jak popisuji v následující kapitole. Jde o to, co Brown nazývá 

„záhadnost“ věci: předmět je něčím, ale zároveň se stává něčím jiným. Tyto věci v básních 

charakterizuje vydělenost, což popisuje v textu „Svět, v kterém žijeme“ Jindřich 

Chalupecký: „Umění vždy začíná v nenadálém dotyku se skutečností nezařazenou 

v racionální systém“ (Chalupecký 1999: 27). Věci jsou tu „živé“ (tamtéž: 28), což ovšem 

znamená také „zlé, tajemné“ (tamtéž). K takovým věcem se hlásí Skupina 42, která chce 

po experimentech avantgard soustředěných v první řadě na formu vycházet od dotyku se 

skutečností. Houpací křeslo z výše citované Blatného básně se v průběhu čtení proměňuje 

z předmětu, který je součástí interiéru, v nástroj sezení, až k připomínce nepřítomného, 

k podobě svědka uplynulých dějů. 

 
25 Surrealismus má odstranit všechny svazující psychické mechanismy a zaujmout jejich „místo při řešení 

hlavních problémů života“ (Breton 2005: 39). 
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Každodenní předměty se u autorů Skupiny 42 a u pozdějších básníků seskupených 

okolo časopisu Květen dostávají do centra pozornosti. Zatímco v předchozích básních 

determinovaly podoby předmětu jiné intence, básně, o kterých pojednává tato práce, se 

soustředí na předmět samotný kvůli němu samotnému a na jeho proměnlivou povahu. 

Exkurzy do jiných způsobů práce s předmětem měly za cíl nejen vymezit materiál, ale také 

poskytnout pozadí, ze kterého soustředění se k předmětu související v české poezii se 

Skupinou 42 vychází. Jak totiž podotýká Jaromír Typlt, „pozornost k věcem byla u 

Skupiny 42 neodmyslitelně spjatá s předchozí zkušeností s věcmi jako surrealistickými 

objekty“ (Typlt 2020: 350–351). 

Čtení básní z tohoto oddílu směřovalo vždy k prožívání něčeho jiného než věcnosti 

předmětu: zrodu myšlenky, nálady, touhy nebo naivního pohledu na svět. Básně 

soustředěné k věcem samotným vedou k prožitku věcnosti chápané jako „nadbytek 

v objektech“, k zakoušení skutečnosti, že předmět může být vždy jiný, než jak se nám 

v daném okamžiku jeví. Již zde se ukazuje významný paradox této poezie: soustředí svoji 

pozornost k předmětu, který jí uniká. Předmět není nikdy vyčerpán či dokonale popsán, ale 

vždy v něm lze postřehnout ještě něco jiného. Přesným básnickým projevům této podoby 

věcnosti se podrobně věnuji v následující kapitole práce. Ta se bude opírat o příklady 

z české a polské lyriky. Směřování k věcnosti je ale tendencí napříč světovou poezií od 

počátku dvacátého století. Následující oddíl proto poskytne několik momentů světové 

věcné poezie (tedy mimo českou a polskou literaturu) a vytyčí dva její základní rysy. 

 

1.4 Dinggedichte 

Michael Hamburger ilustruje obrat k předmětnosti v poezii začátku dvacátého 

století srovnáním Baudelairova „Albatrose“ a Rilkova „Pantera“. Na jedné straně je tu 

„metaforický pták“, který se stává alegorií stavu básníkovy mysli, podobně jako byla 

Vrchlického lampa alegorií básnické tvorby, na straně druhé stojí u Rilka zvíře zajímavé 

samo o sobě (srov. Hamburger 2007: 31). Rilkeho sbírka Nové básně z roku 1907, ze které 

„Panter“ pochází, se uvádí jako milník nového zájmu o věci v moderní lyrice. Na základě 

této Rilkovy sbírky a některých básní Eduarda Mörika a Conrada Ferdinanda Meyera 

vznikl první pokus teoretizovat obrat k předmětu. Jeho autorem byl v eseji „Das 

Dinggedicht“ z roku 1926 Kurt Oppert. Označení „Dinggedicht“, „věcná báseň“, 

zdůrazňuje u Opperta objektivitu této poezie. Ta ji má odlišovat od romantické subjektivity 

popisované jako „konfese duše“. 
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Oppertův termín – „věcná báseň“ – působí v souvislosti s Rilkovými Novými 

básněmi poněkud nepřesně. Jen málokteré básně se věnují skutečně věcem v tom smyslu, 

ve kterém slovo běžně používáme. Nejznámější Rilkovy „věcné básně“ se týkají zvířat 

(například v básních „Panter“ nebo „Plameňáci“), případně uměleckých děl (viz „Starobylé 

torso Apollóna“). Některé básně Nových básní jsou o osobách: „Dívka, která maluje“, 

„Starý mládenec“, „Dáma na balkóně“. Je patrné, že slovo „věc“ je v rámci Dinggedichte 

chápáno mnohem šířeji než v běžné řeči. Spíš než předmět psaní vystihuje pojem „věcná 

báseň“ tvůrčí postup vyznačující se soustředěním k tomuto předmětu samotnému, ať už se 

jedná o věc, zvíře nebo osobu. Povaha Dinggedichte nespočívá ve skutečnosti, že se v této 

poezii objevují předměty, ale jde o pohled na skutečnost soustředící se k věcnosti. To, čím 

se liší Baudelairův „Albatros“ a Rilkův „Panter“ v Hamburgerově srovnání, je způsob 

vnímání a zobrazování zvířete. 

Z hlediska studia básní o věcech je podstatné, že je to právě tento příklon ke 

skutečnosti reálného světa, co utváří Dinggedichte, věcné básně, básně zahleděné do věcí. 

Rovněž tato práce se bude v rámci studia předmětu v lyrice opírat o básně, které zdůrazňují 

soustředění se k předmětné smyslové zkušenosti. Povaha samotného „předmětu“, zda se 

skutečně jedná o každodenní věc, je až druhotné kritérium.  

Charakteristický způsob vnímání jako základní rys obratu k předmětu v poezii se 

netýká jen Rilka, ale připomíná se u většiny autorů, o kterých hovoří odborná literatura 

jako o podstatných momentech spojených s novým zájmem o věci. O Francisi Pongeovi 

lze podle Hamburgera tvrdit, že předkládá nikoliv věci, ale „způsob dívání se na věci a 

zakoušení věcí“.26 Také u Williama Carlose Williamse zdůrazňuje Hamburger právě 

„pozorování“, když u jeho poezie hovoří o tom, že „se opírá o bedlivě vypozorované 

skutečnosti“.27 Text „A Retrospect“ Ezry Pounda, jehož první podoba vyšla v roce 1913 a 

přepracovaná pak v roce 1918, usiluje o shrnutí „nové módy v poezii“28 a jako první ze tří 

principů nové poezie uvádí „přímé zacházení s ‚věcí‘, ať už subjektivní nebo objektivní“.29 

 
26 V originále: „of Francis Ponge’s poems in particular one could equally well say that they render not things, 

but a way of looking at things and experiencing things“ (Hamburger 2007: 29). 

27 V originále píše Hamburger o „William Carlos Williams’s reliance on minutely observed realities“ 

(Hamburger 2007: 197). 

28 V originále začíná Pound svůj text slovy: „There has been so much scribbling about a new fashion in 

poetry, that I may perhaps be pardoned this brief recapitulation and retrospect“ (Pound 1968: 3).  

29 V originále: „direct treatment of the ‚thing‘ whether subjective or objective“ (Pound 1968: 3). 
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Vztah a vztahování se k „věcem“ spíše než povahu oněch „věcí“ zdůrazňuje také Brown, 

když uvádí výčet modernistů soustředících se „na izolované předměty“: 

 

předměty a věci byly nově zapojeny v uměleckých dílech (nebo jako umělecká díla) 

mimo jiné Ezry Pounda, Marcela Duchampa, William Carlose Williamse a Gertrudy 

Steinové. Vyjádření modernistické poezie se zjevně soustředí na izolované předměty, ze 

kterých dělá předměty začarované30 

 

Spočívají-li Dinggedichte ve způsobu pohledu na skutečnost, problematizuje to 

charakteristiku této poezie jako poezie „objektivní“ z Oppertovy průkopnické studie. 

William Waters, který popisuje způsob fungování Dinggedichte na základě Rilkových 

básní, objektivitu jako její ústřední charakteristiku odmítá: 

 

Někteří ze starších kritiků se domnívali, že báseň, jež svou příležitost nachází 

v objektu, musí být „objektivní“ básní; a jejich snahou bylo objevit modernitu těchto básní 

v předpokládaném odřeknutí se citového „já“ ve prospěch věci popisované v její věcnosti. 

Jak ale mnozí poukázali, „objektivita“ není ten správný způsob, jak tato díla popsat: i 

letmý pohled prozradí, že Nové básně jsou subjektivní jak v charakteristickém způsobu 

evokování věcí, tak v tom, jak dokumentují odezvy prožívající mysli. 

(Waters 2020: 145, zvýrazněno v původním textu) 

 

Namísto Oppertovy objektivity předkládá Waters jako konstituující kategorii 

Dinggedichte „unikavost“. Všímá si totiž, že „v této poezii nejde […] o nějakou ‚esenci‘ 

věcí“ (tamtéž: 146), ale že „spíše než jako něco uchopitelného [se domnělý předmět] 

vyjevuje jako pole proměnlivých vztahů“ (tamtéž: 145). V Rilkových básních o věcech 

hovoří Waters o vrstvení věcí: „jde o proces, v němž každá věc v popředí ustupuje další 

věci a stává se jejím pozadím“ (tamtéž: 147). Tak v „Modré hortenzii“ postupně ustupuje 

ústřední téma modré barvy do pozadí a do popředí se dostává téma smutku, čímž nás báseň 

na závěr nechává v nejistotě, zda je jejím hlavním předmětem modrá hortenzie, nebo 

smutek; v „Labuti“ se obdobně střídají v popředí motivy života a smrti a lopotné chůze 

 
30 V originále: „objects and things were newly engaged by (or as) the work of art by Ezra Pound, Marcel 

Duchamp, William Carlos Williams, and Gertrude Stein, among others. The idiom of modernist poetry most 

clearly focuses attention on isolated objects to enchant them“ (Brown 2015: 52).  
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labutě. „Báseň je jistě ‚o‘ obou námětech“ (tamtéž: 150), uzavírá Waters a vysvětluje, jak 

nevěcný motiv (smutek, život a smrt) pomáhá v zobrazení věcného: „věci, stejně jako lidi, 

mnohem více pociťujeme jako je samotné, když zmizely, nebo se vzdalují tomu, čím 

nedávno byly. Věci ve svém zdánlivě stálém stavu se ale také neustále opětovně odhalují 

naší pozornosti“ (tamtéž: 156). 

Unikavost předmětu, když se věci znovu a znovu jinak odhalují pozornosti, je vedle 

soustředění se k nim samotným druhou charakteristikou poezie, kterou se zabývá tato 

práce. Neustále nové odhalování se naší pozornosti z Watersovy studie souzní s 

„nadbytkem v objektech“, kterým Brown definoval věcnost předmětu. Watersův závěr, že 

„básně o věcech […] uvádějí předměty ne jako esence, nýbrž jako unikavou hru“ (tamtéž: 

156), se v obdobách objevuje rovněž v básních samotných. Motiv tematizují některé básně 

uváděné v první kapitole této práce, nejvýrazněji Białoszewského „O obězích věcí“. 

Soustředění se k předmětu, které odhaluje jeho unikavost, v plnosti otevírá možnost 

poezie ukazovat záhadnost věcí. Věc je v každém okamžiku ještě něčím víc než, co se nám 

v dané chvíli vyjevuje. Tím se básně soustředící se k předmětům liší od básní pracujících 

s předměty tak, jak ukazoval třetí oddíl tohoto úvodu. V nich byly předměty vždy 

prostředkem něčeho jiného, jejich funkce v básni odpovídala Brownovu objektu jako 

předmětu užitečnosti. Tak jako byl Brownův objekt tím, skrze co se díváme na svět a co 

používáme, aby nám to řeklo něco o něčem jiném, odkazovaly předměty v básních 

předchozího oddílu ven od sebe samých k jiným obrazům a jiným funkcím. Tyto obrazy 

pak fungovaly uceleně a kompaktně, neponechávaly po dočtení básně čtenáře v dojmu, že 

ve věci zůstává něco nevyčerpané, že věc disponuje tajemstvím, které zůstává i nadále 

neuchopené a neuchopitelné.  

 

1.5 Cíle práce 

Charakteristiky básní o věcech, soustředění k izolovanému předmětu a unikavost, 

se často zmiňují u světových autorů spojovaných s obratem k předmětu v první polovině 

dvacátého století: u Rilka, Pounda, Ponge nebo amerických modernistů. Cílem mojí práce 

je poukázat na projevy této tendence v české a polské lyrice. V Čechách je v tomto ohledu 

významné již zmíněné vystoupení Skupiny 42. Na rozdíl od Polska se u nás nicméně po 

válce poezie věcí příliš nerozvinula. Na zájem Skupiny 42 navázala pouze skupina autorů 

okolo časopisu Květen a je příznačné, že její nejvýznamnější představitel, Miroslav Holub, 
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se setkal s velice odlišnou recepcí u nás a ve světě.31 Česká lyrická scéna jako by tento 

způsob psaní, proud poezie přimknuté ke světu nepřijala v poválečné době z různých 

důvodů za svůj.  

V Polsku naopak pojí po druhé světové válce zájem o předmět32 básníky napříč 

hlavními vývojovými proudy nastupující generace: z debutujících neoavatngardistů nazývá 

Miron Białoszewski svoji prvotinu příznačně Oběhy věcí. Vedle neoavantgardy je 

v takzvané „generaci současnosti“ výrazný proud označovaný jako „klasický“ či jako 

proud „filozofické reflexe a pokus rekonstrukce hodnot“.33 Mezi těmito autory píše o 

předmětech Wisława Szymborská, například v básních „Muzeum“ a „Rozmluva 

s kamenem“, nebo Zbigniew Herbert, který stejně jako Białoszewski zdůrazňuje zájem o 

předměty v názvu jedné ze svých sbírek, Studium předmětu. Ne náhodou byli českými 

překladateli Herberta „Květňáci“ Miroslav Holub a Vlasta Dvořáčková.  

Přes výraznou přítomnost předmětu v polských básních po druhé světové válce ale 

ucelený popis této tendence chybí. Barańczakova kanonická interpretace díla Zbigniewa 

Herberta je založená především na snaze vyvrátit zploštělé čtení jeho poezie,34 a proto si za 

primární cíl klade ilustrovat složité dichotomie a paradoxy díla. Místo analýzy fungování 

předmětu v Herbertově poezii se Barańczak soustředí na věcnost zejména jako na protipól 

abstrakce (srov. například Barańczak 1994: 97–104). Z díla Mirona Białoszewského zase 

zůstala „dosud přesně neinterpretována“ báseň „O obězích věcí“, přestože ji Marian Stala 

označuje za první vtělení přesvědčení o nestabilitě obrazu světa.35 Cílem této práce je tedy 

 
31 Ilustrativní je v tomto ohledu ironická glosa Jonáše Hájka, že „český a světový Holub mají společnou jen 

‚jednu nepodstatnou věc, a to je básnické dílo‘“ (Hájek 2017: 99). 

32 Míněn je zde zájem o předmět, jak ho načrtl čtvrtý oddíl. Tradice psaní o věcech má v polské moderní 

lyrice kořeny v devatenáctém století, jak ukazuje například výše citovaná monografie Anny Zientały Poeci 

urzeczeni s podtitulem „Przedmioty w poezji polskiej (1890-1939)“. 

33 V originále: „refleksja filozoficzna i próba rekonstrukcji wartości“ (Sandauer 1985a: 350). 

34 V úvodu první kapitoly nazvané příznačně „Nieporozumienia“ udivuje Barańczaka, že se Herbertova 

poezie „do mimořádně vysoké míry stala obětí stereotypů a zjednodušení, které leckdy hraničí s úplným 

neporozuměním“. V originále: „ta poezja […] stała się w wyjątkowo wysokim stopniu ofiarą stereotypów i 

uproszczeń, graniczących nieraz z zupełnym nieporozumieniem“ (Barańczak 1994: 7-8). 

35 V originále Stala ve sborníku Pisanie Białoszewskiego píše: „przekonanie o niestabilności obrazu świata 

[…] należy […] do myśli wciąż powracających w poezji Białoszewskiego […]. Pierwszym istotnym 

wcieleniem tej myśli jest napisany w połowie lat pięćdziesiątych (i nigdy dokładnie nie interpretowany) 

wiersz O obrotach rzeczy“ (Stala 1993: 96, zvýrazněno v původním textu).  
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zařadit české a polské básníky do světové tendence věcné poezie a zároveň poukázat na 

specifika obou odlišně se vyvíjejících literatur. 

Vystoupení Skupiny 42 a tvorba autorů seskupených okolo časopisu Květen, který 

vycházel v letech 1955–1959, v Čechách a opožděné debuty básníků generace současnosti 

v Polsku vytyčují časové rozmezí pro tuto práci. V období čtyřicátých a padesátých let je v 

tvorbě těchto okruhů básníků v české i polské poezii každodenní předmět nejvýrazněji v 

centru zájmu. Neznamená to, že by byl zájem o předmět jediným nebo primárním motivem 

poezie těchto autorů. Lze u nich ovšem nalézt výrazné množství básní soustředících se 

k věcem samotným tak, jak bylo popsáno výše. U řady autorů, kterým se věnuje tato práce, 

je fascinace věcí základním přístupem k okolnímu materiálnímu světu. Jejich tvorba 

vychází ze zájmu o každodennost a materialitu. 

V práci pak zkoumám způsoby, jak zaměření pozornosti k předmětu uchopenému 

básnickými prostředky ilustruje to, co Brown nazývá „nadbytkem v objektech“, 

skutečnost, že předmět sám sebe neustále přesahuje. Jednotlivé kapitoly práce popisují 

různé způsoby proměnlivé nebo unikavé povahy předmětů v básních. Jádrem každé z nich 

je vždy interpretace několika básní z vytyčeného období čtyřicátých a padesátých let. 

Vedle způsobu nadbytku se snažím u každého okruhu básní vyzdvihnout poetické 

prostředky, kterými básník poukazuje na záhadnost všedního, na věcnost předmětů. Jde o 

charakteristické prvky lyriky a popisem jejich fungování se snažím ilustrovat, čím může 

poezie rozšiřovat naše vnímání okolní každodennosti nejen v básních o předmětech.  

Zapojení dvou národních literatur také otevírá dveře možnostem srovnávání. 

Komparativní přístup založený na usouvztažňování příbuzných motivů napříč českou a 

polskou tvorbou umožňuje jemnější a přesnější popis sledovaného tématu než pohled čistě 

zevnitř národní literatury. Výrazný příklad je tvorba Skupiny 42 ve srovnání s poezií 

Mirona Białoszewského. Polského básníka pojí s českými autory řada společných motivů a 

některé tvůrčí techniky. V rámci národní literatury je Białoszewski obdobně jako autoři 

okolo Skupiny 42 vnímán jako básník města, jeho periferie, ten, který zůstal věrný 

„tradicím periferie, varšavským čtvrtím a ulicím“.36 Je svědkem periferie „vyvoleným 

 
36 V originále: „W latach powojennych Miron Białoszewski kontynuuje try życia, do jakiego przywykł za 

okupacji […] dochowując wierności swym peryferyjnym tradycjom, dzielnicom i ulicom warszawskich“ 

(Sandauer 1985b: 363). 
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k tomu, aby předával její zkušenost“.37 Při srovnání způsobu práce s motivem předměstí 

ale kapitola věnovaná cyklu „Ballady peryferyjne“ z Białoszewského prvotiny Oběhy věcí 

naráží na podstatné rozdíly mezi polským experimentátorem a českými básníky: zatímco u 

autorů Skupiny 42 jsou předměty periferie spojené především s temporalitou, pro 

Białoszewského jsou podnětem k intelektuálnímu zkoumání a otázkám, proč je 

předměstská kultura považována za méněcennou a okrajovou. 

V neposlední řadě pak srovnání práce s každodenním předmětem v české a polské 

lyrice zkoumaného období ukazuje na obecnost předmětu výzkumu. Tendence, které práce 

popisuje, se neomezují na poetiku konkrétní skupiny nebo skupin, ale ukazují principy 

fungování věcnosti v básních napříč moderní lyrikou. Tyto způsoby rozdělené do 

jednotlivých kapitol nevyčerpávají možné podoby věcnosti v moderní lyrice, ale jde o 

hlavní tendence vystupující ze zkoumaného období.  

Zaměření na motiv věcnosti v lyrice byl základním kompozičním faktorem práce: 

v kapitole následující po úvodu chci ukázat básně, které nejvýrazněji ilustrují unikavost 

předmětů, a vytvořit tak určitý referenční rámec pro celou práci. Následují dvě spolu 

související kapitoly o předmětech válečných a poválečných předměstí a práci uzavírá opět 

obecnější kapitola, která se věnuje tomu, proč mohlo téma záhadného každodenního 

předmětu ve čtyřicátých a padesátých letech tak silně rezonovat. Tuto kapitolu jsem umístil 

na závěr práce, protože do značné míry sjednocuje či zastřešuje jednotlivé předchozí 

exkurzy. 

Sledování věcnosti jako primární organizační princip určil také to, na co bylo při 

psaní třeba rezignovat. Za prvé to bylo chronologické uspořádání práce. Vzhledem 

k tématu mi přišlo podstatnější sledovat logickou argumentační linku a klást vedle sebe 

básně, které spolu souvisí především po stránce práce s předmětem spíše než časově (to 

platí zejména pro první kapitolu). Z toho důvodu práce začíná u básní z padesátých let a 

teprve ve třetí kapitole se věnuje Skupině 42.  

Druhým aspektem, který opomíjím na úkor soustředění se na ústřední téma 

věcnosti, je snaha pojednat o skupinách autorů, které v práci zmiňuji, v jejich celku a šíři. 

V práci kladu důraz na výběr několika momentů podstatných z hlediska práce s předmětem 

a ty podrobněji interpretuji. To vede k výrazné selektivnosti, takže u Skupiny 42 se 

zabývám primárně Ivanem Blatným a k ostatním autorům pouze odkazuji. Obdobně u 

 
37 V originále: „Białoszewski jest nie tyle tej warstwy członkiem, co jej świadkiem, wybrańcem powołanym 

do przekazania jej doścwiadczeń“ (Sandauer 1985b: 364). 
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autorů z okruhu časopisu Květen píši jen o Miroslavu Holubovi z důvodů, které později 

vysvětluji. Z Polské literatury se zabývám Herbertem a Białoszewským, stranou zůstala 

například Wisława Szymborská, která se rovněž zmiňuje jako významná básnířka věcné 

poezie (viz například Zientała 2014: 15), nebo Jerzy Harasimowicz. 

Kapitola následující po tomto úvodu tedy interpretuje básně, které ukazují předmět 

jako vždy otevřený, jako něco, co je při každém setkání jiné, větší a hlubší, než se 

v libovolném daném okamžiku může zdát. Tyto básně se většinou netýkají konkrétní věci, 

ale věcí nebo předmětu obecně. Často mají ve sbírkách významné postavení, 

pojmenovávají oddíly sbírek nebo sbírky samotné. V kapitole půjde o to popsat, co mají 

tyto básně společného a jaké prostředky používají k navození otevřenosti předmětu. 

Ve třetí kapitole se práce věnuje básním, v nichž jsou předměty něčím, na čem 

ulpívá stopa člověka. Nadbytkem věci je tu neviditelný otisk toho, kdo předmět držel 

v ruce dříve. Tím se z všední každodenní věci stává tajemný objekt s neznámou historií: 

„Na co to bylo Co to měla“ (Blatný 1995: 123), zaznívá v Blatného básni „Podzimní den“. 

Předměty poznamenané dotyky těch, kteří jsou nyní někde jinde, zároveň zviditelňují i 

zpomalují všudypřítomnou pomíjivost, když se lze skrze předmět setkat s někým, kdo tu 

není. Básnickou technikou, která koresponduje s matným setkáním se s druhým člověkem 

v předmětu, je útržkovitost veršů a jejich skládání do koláží.  

Čtvrtá kapitola se zabývá básněmi, v nichž se soustředění k obyčejnému předmětu 

charakteristické pro Dinggedichte klade do souvislosti s vnímáním uměleckého díla. 

Způsob soustředění k předmětu má blízko k pohlížení na předmět, jako by to bylo 

umělecké dílo, což pozorovaný všední předmět zasazuje do kontextu západní kulturní 

tradice. Čtení básně pak propůjčuje tento (nutno podotknout ironický) pohled na skutečnost 

a vyzývá k revizi hodnot a ustálené hierarchie, k zamyšlení se nad tím, co znamená vysoké 

umění. Básně tohoto typu využívají možnost básnického obrazu spojovat na první pohled 

nesouvisející k rozšiřování prostoru pro „prvek odporu“,38 který je nevyhnutelně přítomen 

v každém umění. 

Závěrečná kapitola pojednává o napětí mezi abstraktní myšlenkou a konkrétní 

hmatatelnou věcí. Abstrakce – ať už je jí pojem, idea nebo filozofický systém – zobecňuje; 

vychází od konkrétního ke schematickému, čímž nevyhnutelně určité aspekty konkrétního 

a jedinečného opomíjí. Básník, který zdůrazňuje svoji pozornost k malému a nepatrnému, 

 
38 Obrat si vypůjčuje Theodor Adorno od Maxe Horkheimera, zde citován podle Culler 2020: 402.  
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který „slyší to, co jiní neslyší“, toto opomíjení připomíná právě soustředěním se k hloubce 

konkrétního předmětu. 
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2 Měnící se předměty 

2.1 Nevšední všednost Miroslava Holuba 

Po stalinistické poezii první poloviny padesátých let nastupuje v české lyrice 

skupina autorů, kteří poezii socialistického realismu vnímají jako psanou „z obecných 

výpovědí, z obecných závěrů“ (Holub 2002: 551). Jejím výsledkem je podle nich 

„mytizace skutečnosti“ (tamtéž). Ve vyhranění se proti prorežimnímu proudu manifestuje 

hlavní představitel nastupující linie, Miroslav Holub, potřebu odstoupit od obecného a 

mytizujícího a psát o: „konkrétních lidech, o existenci všedních věcí a všedních dní“ 

(tamtéž). Skupina, která se organizuje okolo časopisu Květen, v jehož prvním čísle druhého 

ročníku citovaný manifest vychází, nevstupuje do české poezie pouze kritickým 

vymezením se vůči socialistické poezii, ale navazuje na snahy „hledat poezii všedního dne 

[…] na pavlači a na předměstí“ (tamtéž: 553). Jde o jemný odkaz k inspiračnímu zdroji, jíž 

byla „Květňákům“ poetika Skupiny 42. Jak připomíná Vladimír Křivánek, „z politicko-

taktických důvodů“ (Křivánek 2007b: 305) autoři tento zdroj svého „obratu básnictví 

k živé skutečnosti“ (tamtéž) popírali. 

Od Skupiny 42, jejíž poetice se věnuje následující kapitola této práce, se poezie 

„Květňáků“ liší „perspektivou“. Zatímco pro Blatného, Hanče nebo Haukovou je 

podstatným účinkem poezie melancholie (viz dále), Miroslav Holub vysvětluje novou 

perspektivu jako snahu „posilovat víru v lidi a sílu každého z nás“ (Holub 2002: 553). 

Všední den je v této poezii plný naděje: „ve všech oknech je doma stejná a skutečná 

naděje. Třeba smutek, ale možnost a naděje“ (tamtéž: 554). 

Zatímco ve svém účinku se nová poezie všedního dne vyznačuje „lidským, 

životním, nezbytným optimismem“ (tamtéž: 553), jejím stavebním kamenem jsou „fakta“ 

(viz tamtéž: 552). Miroslav Holub v tomto ohledu srovnává poezii s druhou profesí, kterou 

celý život vykonával, a tou je zaměstnání vědce, respektive lékaře imunologa. Fakta jsou 

pro něj tím, oč jde „v poezii jako ve vědě“ (tamtéž). Holubova vědecká praxe se promítá 

jak do zdroje jeho poezie založené na faktech a pozorováních, tak do jazyka: při tvorbě 

metafor byl Holub podle Křivánka „střídmý, o to však přesnější a konkrétnější, přičemž 

využíval objevně odborné vědecké terminologie z oblasti přírodních věd, lékařství a své 

občanské profese vědeckého pracovníka – biochemika“ (Křivánek 2007b: 308). V rovině 

kompozice je pro Holuba – podobně jako v Polsku pro jeho současnici Wisławu 

Szymborskou – charakteristická práce s pointou. Již Bohumil Svozil si ve své holubovské 
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monografii při analýze básníkovy syntaxe všímá Holubova: „zaujetí […] pro odporovací 

vztah“ (Svozil 1971: 20), kdy „často odporovací věta, byť pouze jediná, podmiňuje podobu 

Holubova textu“ (tamtéž), a mluví o „vůli k pointě. Ta je často […] silná a nepotlačitelná“ 

(tamtéž: 79). Jitka Srbová ve výrazně mladším textu popisuje, jak Holub v řadě básní 

vytváří očekávání a následně ho zlomí „pointou, která je kontrastem, často podvrácením 

předchozího“ (Srbová 2017: 155).39 Tak báseň „Poledne“ vytváří idylický obraz letního 

dne:  

 

Stromy se chvějí štěstím 

zpívají  

nesmrtelní motýli. 

 

Nebe je sladké  

jako tvář, již milujeme. 

 

Dětské hlásky  

se kutálejí se strání. 

 

Slunce,  

zpěv,  

klid: 

 

něco se chystá. 

(Holub 1961a: 23) 

 

Poslední verš báseň převrací z idylična do napětí: „něco se chystá“ (tamtéž). Klid 

z posledního verše citovaného úryvku se tak proměňuje v klid před bouří. Ta přichází 

v následující básni „Déšť v noci“, v níž „stromy procházejí městem jako proroci“ (tamtéž: 

24) a ozývá se „štkání nestvůrných andělů tmy“ (tamtéž).  

 
39 Když Holub popisuje ve sbírce Jdi a otevři dveře báseň, píše, že „je to doutnák“ (Holub 1961b: 45) 

podpálený „v trávě, nebo v jeskyni, nebo v lokálu“ (tamtéž). Jeho „plamínek běží mezi stébly, […] kameny, 

[…] pulitry, […] maličko roste nebo mizí“ (tamtéž), v závěru ale „vybuchne rána jako z kanónu“ (tamtéž), ve 

které lze vidět holubovskou pointu.  
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Podobnou pointu využívá Holub v „Rozkopané ulici“, kde propast v asfaltu nabízí 

pohled na 

 

královský jíl, 

keltské kameny 

a hluboko dole 

sklerotické cévy města 

(tamtéž: 72) 

 

V poslední strofě je pak z jámy, na které pracují dělníci, 

 

slyšet  

růst města 

a nejhlubší myšlenky města: 

„Eště kousek a bude to dobrý, Franto!“ 

(tamtéž) 

 

Srbová blíže specifikuje kontrast, ze kterého vznikají Holubovy pointy jako 

„vynalézavý kontrast největších věcí světa s naprosto malým […] kuckáním téhož světa ve 

všednosti“ (Srbová 2017: 155). Taková je lekce o „Napoleonovi“ ze stejnojmenné básně. 

Učitel se v ní žáků marně doptává na to, „kdy se narodil Napoleon Bonaparte“ (Holub 

1960: 22) a „co udělal“ (tamtéž). Děti vyjadřují lhostejné nevědomí o Bonapartovi: 

 

Vyhrál válku, říkají děti. 

Prohrál válku, říkají děti. 

Nikdo neví 

(tamtéž). 

 

Jakmile však František přivede do diskuze jiného „Napoleona“, celá třída pociťuje 

soucit: 

 

U nás měl řezník psa, 

říká František, 



36 

 

jmenoval se Napoleon. 

 

Řezník ho bil a pes umřel 

hlady 

před rokem. 

 

A všem dětem je teď líto  

Napoleona 

(tamtéž: 22–23)40 

 

Z pozadí velkých dějinných událostí vystupuje v pointě básně všední událost a 

běžný lidský cit. Ke všednímu příběhu se – nejen – děti mohou vztáhnout a vcítit se do něj. 

Uvádím příklady Holubovy práce s pointou a kontrastem mikroperspektivy a 

makroperspektivy proto, že je jednou z technik, kterými Holub vytváří dojem záhadnosti 

každodenních předmětů. Pokud byl v „Napoleonovi“ konkrétní ubitý pes něčím, k čemu se 

dalo vztáhnout, bývají v podobně vystavěných básních předměty něčím, co přes svou 

všednost obsahuje neuchopitelnou hloubku. V „Přístavu“ je veškerá planeta poznaná a 

změřená: 

 

Země byla změřena  

a řetězy připoutána k moři. 

A moře bylo změřeno  

a řetězy připoutáno k zemi 

(Holub 1958: 28–29) 

 

Zatímco makrosvět se jeví přehledný a poznaný, uspokojivému úplnému poznání 

unikají všední nám blízké předměty, které k připoutání a změření „ještě zbývají“: 

 

Ještě zbývá  

ten malý domek nad kanálem. 

[…] 

 
40 Obdobná je také báseň „Hodina dějepisu“ ze sbírky Slabikář. „Chlapeček, co vůbec nedával pozor“ (Holub 

1961a: 13), v ní do suchých dat a výčtu bitev a dějinných událostí pokládá lidskou otázku: „A bolelo to 

tenkrát taky?“ (tamtéž). 
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Ještě zbývá  

večerní lampa, 

kontinent stolu, 

ubrus, racek, jenž neodlétá. 

 

Ještě zbývá  

hrníček kafe, 

nejhlubší moře světa 

(tamtéž: 29) 

 

Podobně „Malíř“ ze stejnojmenné básně umí namalovat složité a abstraktní věci: 

 

Uměl namalovat včerejší déšť a zítřejší kouř. 

Uměl namalovat zlaté lvy v oblacích i růže 

podzemní. A muší smích. 

 

Uměl namalovat velmi krásný oheň rukama 

prokřehlýma. Uměl krajinu za krajinou a oči 

za očima. Ale nezkoušel to. 

(Holub 1961b: 42) 

 

Místo toho se pokoušel:  

 

Noc po noci a za dnem den […] namalovat 

tu cihlu pod oknem 

(tamtéž) 

 

Umístění běžného konkrétního předmětu na pozadí, které v obou básních tvořily 

velké umělecké nebo vědecké objevy, není pouze „vynalézavým kontrastem“ (Srbová 

2017: 155) z formulace Jitky Srbové, ale jde o takové zobrazení předmětu, kdy v první 

řadě vnímáme jeho záhadnost a unikavost. Konkrétní předmět je v závěru básně vysazen 

do popředí. Zatímco pozadí působí jednolitým dojmem, vyjmutý předmět vystupuje z 

uspořádaného celku. Jako by se jednotlivost vzpírala splynutí s celkem: bližší pohled na 
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předmět upozaďuje celek, v celku se ztrácí detaily věci. Jinými slovy při zaměření se na 

konkrétní předmět mizí komplexnější celek umístění věci ve světě, pohled na širší 

souvislosti předmětu upozaďuje předmět. Ucelenosti pozadí, kterou byla například 

souhrnná znalost moří a pevniny z „Přístavu“, se dosahuje zobecněním a odstupem od 

jednotlivosti. Chápat moře jako celek vyžaduje zabstraktnění a schematizaci. Toto moře je 

jiné než to, které můžeme pojmout smysly, když před ním stojíme a hledíme na něj. Moře 

na mapě je modelem, který má málo společného s mořem, u kterého si hrají děti v básni 

„Děti a moře“ umístěné v Denní službě příznačně přesně před „Přístav“: 

 

Na pláži dlouhé jako život 

moře podává dětem prst. 

[…] 

Chvíli jim kutálí míč. 

(Holub 1958: 27) 

 

Popsaný a poznaný jev světa tak ne vždy odpovídá našemu smyslovému setkání 

s ním. Obojí je přitom vlastní předmětu: jak jeho umístění do sítě vztahů ve světě, tak jeho 

jedinečnost. Absence pozadí vede k odcizení předmětu. Věc se bez něj vyjevuje jako 

neznámá a záhadná. Věc bez vztahů je těžko uchopitelná. V manifestu „Náš všední den je 

pevnina“ Holub píše: „je tedy třeba smyslu pro detail a pro vystižení detailu, neboť 

kupodivu je mnohem těžší dvěma slovy vystihnout tuto tramvaj než elektrifikaci měst a 

venkova“ (Holub 2002: 552). 

Unikavost předmětu tkví v této dynamice vyjádřené v Holubových básních 

charakteristickou pointou založenou na kontrastu jednotlivosti a celku. Zároveň lze u 

Holuba nalézt básně, kde pozadí předmětů vytvářené zažitou sítí vztahů mizí. V básních 

„Přístav“ a „Malíř“ pracoval Holub se zaměřením se na konkrétní detail na širším pozadí. 

V jiných básních jde pohled ještě blíže k předmětu, pozadí se tu zcela ztrácí a zůstává 

pouze detail sám. Vyjmutím předmětu ze sítě stávajících vztahů zaměřením pozornosti na 

detail se předmět dostává do nových vztahů. Holub v těchto básních využívá práci 

s perspektivou.41 V básni „Maso“ je v popředí detailní záběr na balení masa do novin. 

 
41 Důraz na vizualitu a způsob dívání se je v pozdějších Holubových sbírkách o to evidentnější, že básně 

Nesoustavné zoologie a Kam teče krev doprovází fotografie. Řada z nich je pořízena z takové perspektivy, že 

není na první pohled zřejmé, co fotografie zachycuje (srov. například Holub 1963: 71 nebo tamtéž: 75). 
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Tento obraz se potom prolíná s ucpáváním a vázáním ran zraněných v bitvách. Na 

souvislost navádí podtitul básně odkazující k válečnému konfliktu v Alžírsku, který 

probíhal v době vydání sbírky: 

 

Maso 

 

Mlýnek na maso z nové hmoty 

Oč jde v Alžíru? 

    Titulky 

 

V očistci sklepů, 

na posledním soudu  

stolů kuchyňských 

kosmické kvílení masa. 

 

Mokvavé chřtány  

octem a novinami 

marně ucpávají. 

 

Všeliké maso 

na posledních soudech, 

v očistcích, 

na polích, za horama, 

světa kraj 

řve. 

 

Více octa! 

Více novin! 

(Holub 1958: 35) 

 

Předmět oddělený od svého běžného kontextu se může dostávat do nových vztahů, 

čímž se promění to, jak ho v daný okamžik čtení básně vnímáme: jeví se nám nově, jinak 

než předtím. Věc mimo své obvyklé vztahy na sebe strhává pozornost. Někdy se tento 
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nový vztah v našem vědomí už s předmětem spojí: novou souvislost si věci ponechávají i 

po odložení básně. 

Náhlým odcizením se předmětu má Holub blízko k básni z následujícího oddílu této 

kapitoly, Białoszewského „O obězích věcí“. V Białoszewského básni nám věci unikají, 

protože při každém setkání s předmětem má věc také svoji odvrácenou stranu. Když 

držíme předmět v ruce, jeho část nevidíme, když předmět otočíme, abychom se podívali na 

původně odvrácenou stranu, zmizí nám z očí to, co jsme dosud viděli. Jde o princip 

podobný unikavosti předmětu v jeho vztazích a v jeho celku z výše citovaných 

Holubových básní. Na rozdíl od Białoszewského má u Holuba tento problém nejen 

tajemnou, ale také velmi praktickou a ironickou polohu. V jedné z esejí se podivuje nad 

tím, jak si někteří lidé „osvojili termodynamické zákony a počet množinový. Jsou i známí, 

znalí molekulární genetiky“ (Holub 1987: 32). Přes jejich znalosti není Holubovi podle oné 

eseje znám nikdo, „kdo by věděl zcela bezpečně, kam uložil stvrzenku o zaplacení inkasa a 

zda kladivo má tam, kde má štípací kleště“ (tamtéž: 33). Tajemnou povahu každodenních 

předmětů pak esej shrnuje do domněnky, že „mysl lidská jest stále lépe uzpůsobena 

k řešení relativistických principů stavby vesmíru a aplikací předpjatého betonu, avšak stále 

stejně bezbranná v otázce, jak účelně situovati v nevelikém životním prostoru svých pět 

švestek“ (tamtéž: 33–34). 

Dosud jsem se zabýval detailním zaměřením pozornosti na předmět, pozicí 

předmětu v celku a vstupováním věcí do nových vztahů. V Holubově tvorbě jsou také jiné 

básně s jinými podobami předmětů. Věci například v některých básních utvářejí 

uspořádanost a řád domova („Výbuch“ ze Slabikáře, „Umřela večer“ z Achilla a želvy), 

jsou pevnými body a jistotou světa („Mlýnek na kávu“ z Denní služby). Jinde předměty 

zaplňují vnitřní malost nebo prázdnotu lidského života („Inventura“ nebo „Malování“ ze 

Slabikáře). Protože mi jde o to ilustrovat spíše určitý proud psaní o předmětech, tyto 

příklady nyní vynechávám, k některým se v komentáři vrátím v závěru práce. 

V komplexnějších básních o věcech Holub tyto různé podoby předmětů jemně kombinuje. 

Taková je například báseň „Hodinky“ ze Slabikáře nebo „Budík“ z Denní služby: 

 

Budík 

 

Tikání 

v těhotném životě noci. 
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Kovové zoubky 

hryznou pupečník rozbřesku. 

     Teď? 

 

Plazí se doutnák, 

chvějí se 

kuří nohy snu. 

Peřiny světélkují. 

    Teď? Teď? 

 

Oscilace  

od košťat k vlasaticím, 

teď… 

 

    Teď vybuchne 

drásavým řevem 

stříbrných pozounů 

k zenitu namířených, 

 

teď, rázem, prst, hlava, 

ona včera večer, 

lež, sulc za oknem, 

kamna, celý život, 

 

zaléhá ucho jadernou energií světa 

z jednoho atomu teď, 

vrásní se nesličná pevnina 

šlí, knížek, hřebene, 

 

teď překypování, 

teď – já. Vezmi mne. 

(Holub 1958 33–34) 
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Báseň má v Holubově prvotině specifické postavení vzhledem ke kompozici sbírky. 

Po závěrečných verších básně „Přístav“ začíná nový oddíl nazvaný podle nich „Nejhlubší 

moře světa“. „Budík“ je první básní tohoto oddílu, a navíc stojí na začátku řady básní o 

věcech: následuje citované „Maso“, „Mucholapka“, „Mlýnek na kávu“. Celý oddíl končí 

básní „Stařec v noci“. S „Budíkem“ jakožto první básní a „Starcem v noci“ má tedy 

„Nejhlubší moře světa“ rámec jednoho dne, který koresponduje s názvem sbírky Denní 

služba. Budík je také předmětem, který k „denní službě“ budí: jeho zazvoněním denní 

služba začíná. 

Ústřední předmět, budík, je v básni úzce provázán s člověkem. Napjaté očekávání, 

kdy zazvoní, v opakující se otázce „Teď?“, míří k člověku, kterému zbývají poslední 

minuty spánku. Zvonění jako výbuch je také obrazem vycházejícím z lidského prožívání a 

zrychlený výčet věcí po „výbuchu“ budíku evokuje rychle se šikující zmatené myšlenky 

probuzené osoby: „prst, hlava, ona včera večer, lež, sulc za oknem, kamna“. Podobně ve 

zmiňovaných „Hodinkách“ z pozdější sbírky Slabikář jsou předmět a člověk provázáni. 

První sloka hovoří o tom, jak člověk poznává duši hodinek, a naopak o polidštěných 

hodinkách: 

 

Za třicet let 

člověk naučí se 

duši hodin 

a hodinky dostanou  

duši člověka 

(Holub 1961a: 67) 

 

Člověk promítnutý do věci a věc, která dostává duši člověka, jsou v Holubově 

básnické práci s předměty časté. Pokud byla řeč o vztazích předmětu, pak je člověk 

podstatným zdrojem vztahů každé věci. Předměty vnímáme vždy ve vztahu k člověku, 

přičemž se k nám věci na jednu stranu přibližují, „dostanou duši člověka“, na druhou nám 

zůstanou vždy nepřístupné a cizí. V prvních verších „Budíku“ zobrazuje Holub předmět 

jako organismus. Tím mimo jiné evokuje, že je předmět na člověku nezávislý a žije si 

svým tajemným životem.  

Pokud je v Holubově poezii zřetelná nevyhnutelná provázanost věci a člověka, pak 

je třeba doplnit, že na předmět je nahlíženo ve vztahu k člověku, vzhledem k člověku. 
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Nejde tu však o smyslové vnímání a osobní prožívání skutečnosti, které bylo podstatné pro 

poetiku Skupiny 42 (viz dále). Bohumil Svozil v příznačně nazvané studii „Vůle 

k intelektuální poezii“ podotýká, že „to, co je v pravém smyslu vidět, co se z reality 

dovolává našich ‚čistých‘ smyslů, bezprostředního vnímání, Holubova poezie potlačuje, na 

to jako by chtěla ‚zapomenout‘“ (Svozil 1971: 65, zvýrazněno v původním textu). Také v 

„Budíku“ je prožívaná skutečnost spíše výchozím bodem, určitou perspektivou, ze které 

báseň vychází. Jde o jeden ze všedních „faktů“, detailů reálného světa, ze kterých chce 

Holubova poezie vycházet, ale u kterých „není možno setrvávat“ (Holub 2002: 552). 

Manifest „Náš všední den je pevnina“ zdůrazňuje, že je „třeba hledat detaily, které ukazují 

dál“ (tamtéž).  

Když tedy dochází v Holubových básních k „potlačení bezprostředně smyslového“ 

(Svozil 1971: 67), je potřeba říci na úkor čeho. Také v tomto případě se lze nechat vést 

Holubovým manifestem: „je třeba poetizovat terény dosud neprobádané“ (Holub 2002: 

553). Ve formulaci se ozývá vědecký registr – viz slovo „neprobádané“ – a Holubovo 

pojetí poezie klade do souvislosti s vědou také odborná literatura. Křivánek píše, že Holub 

„těží inspiraci ze své profese vědce“ (Křivánek 2007a: 237) a ústředním tématem jeho 

poezie je „proces poznávání“ (tamtéž). Michal Bauer cituje Holubův výrok, že „poezie i 

věda objevují pravdu“ (Bauer 1994: 33) a dodává, že umění by se mělo od vědy učit 

„rozšiřující a prohlubující se zachycování skutečnosti“ (tamtéž), protože, shrnuje Bauer, 

„básník i vědec mají v podstatě stejné ambice poznávací“ (tamtéž: 35). Podobný poznávací 

obraz poezie najdeme také v Holubových metatextových básních jako té ze Slabikáře, 

která končí slovy: „až přiletíme na Měsíc, on [básník] tam už bude“ (Holub 1961a: 93). 

Poznávací a objevná funkce poezie je v „Budíku“ patrná na několika úrovních, 

které jsou pozorovatelné v celku Holubova básnického díla. O perspektivě zaměřené na 

detail, která objevuje nové vztahy věcí, jsem psal výše. Nyní se zaměřím na Holubovu 

práci s obraznými vyjádřeními, která směřuje ke stejnému účinku. 

V první části zasazuje Holub ranní budík do dvou odlišných kontextů: prvním je 

porod, druhým výbuch zbraně. Oba kontexty jsou zdrojem metaforičnosti, která podle 

svého registru různě nasvítí předmět, takže je budík pokaždé trochu jiný: porod přináší 

nový život a podobně budík přináší nový den, začíná další „denní služba“; výbuch zbraně 

na konci doutnáku znamená rozbití určitého světa podobné fragmentarizaci probouzejícího 

se vědomí z chaotického výčtu páté strofy. Analogie mezi budíkem a porodem, respektive 

budíkem a výbušnou zbraní poukáže vždy na jiné aspekty předmětu, zdůrazní jinou jeho 
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charakteristiku tím, že předmět zasadí do jiné sítě vztahů. Metafora je tu nástrojem poznání 

v tom ohledu, že nabízí přiblížení se k danému předmětu – budíku – skrze něco jiného 

(porod, výbuch). Obě analogie zprostředkovávají jiný obraz budíku.42 

Zároveň je ovšem pro Holuba charakteristická uspořádanost a jednolitost obrazu, 

které zdůrazňuje také Bohumil Svozil43 a které se liší například od Nezvalova asociačního 

generování obrazů nebo způsobu psaní jiného z Kvěťnáků, Jiřího Šotoly (srov. Svozil 

1971: 44–45). Zřetelným jednotícím prvkem „Budíku“ je v básni tematizované 

„překypování“. Společným jmenovatelem doutnáku, porodu a budíku je – velmi 

zjednodušeně řečeno –, že malá věc má velký dosah: malé „kovové zoubky“ budíku 

vydávají „drásavý řev“ a mění stav člověka ze spaní k bdění, podobně malá výbušnina 

napáchá velké škody, porod je dovršením procesu, kdy ze spojení dvou malých buněk 

vzniká nová bytost. Metafora „překypování“ se v básni dále vrací, když „z jednoho atomu“ 

vychází „jaderná energie světa“, jeden zvuk „vrásní pevninu“. V celku Holubovy poezie 

nejde o banalitu, ale o obraz, který má morální přesah zformulovaný v básni „Izotopy“:  

 

Vyzařujíce  

něhu  

a spravedlnost  

jsme víc než jsme  

(Holub 1961b: 37) 

 

V grafické úpravě básně odsazené klíčové hodnoty lidskosti upozaďují člověka: to, 

co rovněž graficky vystupuje, „vyzařuje“ z verše, jsou něha a spravedlnost. Nejde o 

upozadění konkrétního člověka na úkor „věčných“ hodnot (viz poslední kapitola práce), 

ale o obraz toho, jak konkrétní člověk překonává svou malost a stává se nositelem něčeho 

velkého. Motiv překonání sebe sama, dosažení potenciálu lidské velikosti trpělivou prací 

spojuje všechny oddíly Denní služby, „Popelkou“, která trpělivě přebírá hrách (viz Holub 

 
42 O této poznávací funkci metafory píše například Owen Barfield, když cituje Shelleyho a spolu s ním 

hovoří o metaforickém jazyce jako o „označování dříve nepochopených vztahů mezi věcmi“ (Barfield 2015: 

65). Metafora je u Barfielda „hlavním prostředkem tvorby významu, […] snaží [se] probudit porozumění 

neznámému náznakem známého“ (tamtéž: 99). 

43 Holubova báseň je podle Svozila „s přísnou dostředivostí semknuta k jednomu významovému jádru“ 

(Svozil 1971: 50) a uzavírá se „všemu, co by mu nevycházelo vstříc“ (tamtéž). Tato tematická uzavřenost 

přispívá k dojmu „utříděnosti věcí v Holubově poezii“ (tamtéž: 66). 
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1958: 12–13), počínaje, neúnavnými lékaři z „Ambulance“ konče. Právě denní službou 

druhým jednotlivec „překypuje“. V tomto kontextu je třeba číst verše o oscilaci „od košťat 

k vlasaticím“: k tomu, co nás přesahuje, se dostáváme jedině vlastní, mnohdy neviditelnou 

každodenní prací reprezentovanou koštětem. 

 

2.2 Białoszewského oběhy věcí  

Odhalení kultu osobnosti, které v Čechách umožnilo vystoupení autorů okolo 

časopisu Květen, vedlo k uvolnění cenzury také v Polsku. Událostí symbolizující počátek 

„doby tání“ je takzvaný debut pěti, v němž pět literárních kritiků uvedlo na básnickou 

scénu pět dosud nepublikovaných autorů. Jedním z nich byl Miron Białoszewski, 

generačně náležící spíše k předchozímu básnickému pokolení, takže jeho první sbírka je 

přesněji řečeno výborem z rané tvorby. Uspořádal ji Artur Sandauer a nazval „Oběhy věcí“ 

podle následující básně: 

 

O obrotach rzeczy 

 

A one krążą 

 

I krążą. 

 

Przebijają nas mgławicami. 

 

Spróbuj schwycić 

ciało niebieskie 

któreś z tych 

zwanych „pod ręką”... 

 

A czyj język 

najadł się całym smakiem 

Mlecznej Kropli przedmiotu? 

 

A kto wymyślił, 

że gwiazdy głupsze 
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krążą dokoła mądrzejszych? 

 

A kto wymyślił 

  gwiazdy głupsze? 

(Białoszewski 2016: 58) 

 

O obězích věcí 

 

A ony obíhají 

 

a obíhají. 

 

Pronikají nás mlhovinami. 

 

Zkus chytit 

nebeské těleso 

nějaké z těch 

takzvaně po ruce... 

 

A čí jazyk 

ukojil hlad veškerou chutí  

Mléčné kapky předmětu? 

 

A kdo si vymyslel 

že hloupější hvězdy 

obíhají kolem moudřejších? 

 

A kdo si vymyslel 

hloupější hvězdy? 

(Białoszewski 1988: 9) 

 

Věci v prvních verších Białoszewského básně „obíhají a obíhají“, takže způsob, 

kterým se předmět vyjevuje vnímání je pokaždé trochu jiný. Předmět je něco, co je 



47 

 

v neustálém pohybu, a tedy uniká: „zkus chytit“ nějakou z věcí, nepochybně se to 

nepovede. Obíhající nebo kroužící předmět se pozorujícímu subjektu jeví vždy z jiného 

úhlu pohledu, z trochu odlišné strany. Ukazují se jeho jiné aspekty. 

Zároveň obraz obíhajících věcí nastavuje určitý pohled na svět: pohyb přibližuje 

věci lidem a z lidí jsou v této perspektivě tělesa proplétající se mezi obíhajícími věcmi. 

Takový pohled na svět odráží situaci poválečné Varšavy, ve které báseň vznikala. 

Předměty Białoszewského poezie jako například rozbitá židle z básně „Ověřeno na sobě“ 

mají svůj předobraz ve věcech, které varšavští obyvatelé nacházeli v ruinách svého 

zničeného města. Často jde o předměty rozbité, zanedbané, pošramocené, ale o to víc 

přitahující básníkovu pozornost.44 Dostávají nové funkce a nová využití.  

V poválečné Varšavě mají i ty nejobyčejnější předměty velkou hodnotu. Stávají se 

centrem lidské existence a Białoszewski, který se později proslaví Památníkem 

z Varšavského povstání, zakládá na této zkušenosti svůj pohled na věci. Artur Sandauer 

píše, že jde o zkušenost prostého chudého člověka a Białoszewského básnictví označuje 

jako „poezii obnovy“ hlavního města zničeného válkou, poezii, která vyjadřuje radost 

prostého člověka „ze skutečnosti, že vlastní skříň, kamna nebo stůl“.45 Otázky směrem 

k hierarchickému uspořádání světa z posledních dvou strof básně mohou pramenit rovněž 

z této zkušenosti, z života v místě, kde je obyčejný předmět vysoko na žebříčku hodnot.  

Motiv dehierarchizace a změny způsobu vnímání jevů světa uvádí aluze na 

Koperníka. Název básně odkazuje k jeho spisu O obězích nebeských sfér, v latinském 

originále De revolutionibus orbium coelestium. Ve své době znamenalo Koperníkovo dílo 

obrat ve způsobu vnímání vesmíru. Białoszewski – byť s ironií – nabízí koperníkovský 

obrat v chápání každodenních předmětů. Jeden typ obratu je patrný už v samotné práci 

s kosmickými motivy. Používalo-li se v tradiční symbolické a alegorické literatuře 

pozemské, aby analogicky odhalilo něco z nebeského, Białoszewski směr analogie obrací a 

na kosmickém ilustruje pozemské. Změna je očividná ve srovnání s Vrchlického 

„Lampou“ z úvodu. Lampa byla v básni hvězdou, u Białoszewského by byla hvězda tím, 

co vypovídá něco o lampě. Pohyb sfér je u Białoszewského využit k tomu, aby ilustroval 

něco z fungování naší všední každodennosti. 

 
44 Doslova píše Sandauer, že předmět Białoszewského fascinuje tím více, „čím více je zanedbaný“. V  

originále: „przedmiot tym bardziej go fascynuje, im bardziej jest zanedbany“ (Sandauer 1985b: 367). 

45 V polském originále Sandauer píše: „otóż poezją ludzi biednych nazwał Przyboś te wiersze. Domagano się 

poezji odbudowy: otóż wiersze te mówią o wysiłku ludzi, […] wyraża [ta poezja] ich radość z posiadania 

szafy, pieca, stołu“ (Sandauer 1985a: 325). 
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Obraz obíhajících věcí, které nás „pronikají“ a které nedokážeme chytit, je tím, co 

Stala ve studii citované v úvodu označuje jako „nestabilnost“ a „urychlené rozpadání“ se 

„obrazu světa“.46 Je podstatné, že Białoszewského báseň nestabilnost a rozpad nepopisuje, 

ale demonstruje. Čtenář si zažije nejednoznačnost obrazu světa, když si bude v průběhu 

čtení uvědomovat jednotlivé významy slov. Téměř každé podstatné jméno má totiž v básni 

více významů a uniká tak jednoznačnému čtení, když v některých případech nelze 

s jistotou říct, jaký význam slova básník používá. 

Znejasňující víceznačnost začíná slovem „obrót“ z názvu, které v sobě spojuje tři 

významy naznačené již v názvu Koperníkova spisu De revolutionubis orbium caelestium 

(O obězích nebeských sfér). Zaprvé je „obrót“ oběhem v tom smyslu, jak obíhají nebeská 

tělesa. S ním související je význam obratu jako otočení odvozené od sloves „obrátit“ nebo 

„otočit“. A konečně má „obrót“ význam „obratu“ ve smyslu převratu, tedy revoluce.  

Slovo „obrót“ se do básně dostává z Koperníka, takže se nejvíce nabízí číst ho ve 

významu obíhání, které je vlastní nebeským tělesům a u Białoszewského také věcem. 

Nicméně se sporem heliocentrismu a geocentrismu je spojený také druhý význam slova 

„obrót“ a v básni první význam rozšiřuje. Jde o „obrót“ ve smyslu otočení, se kterým 

souvisí změna perspektivy. Otočení věcí znamená podívat se na druhou stranu věcí. 

Otáčení věcí, ukazování věcí z jiného úhlu pohledu, než jak jsou viděny v každodenním 

užívání, je jednou z rolí umění vůbec. Nesamozřejmé vnímání každodenního je 

středobodem Białoszewského poezie, kterou provází neustálé nadšení z obyčejného. Oddíl, 

ve kterém je báseň „O obězích věcí“ ve sbírce Oběhy věcí zařazena, se podle stejnojmenné 

básně jmenuje „Szare eminencje zachwytu“, ve Vláškově překladu „Šedé eminence 

nadšení“ (Białoszewski 1988: 10). Otáčení věcí v tomto významu souvisí s jejich 

obíháním: pakliže věci neustále obíhají, je každý pohled na předmět pohledem z trochu 

jiného úhlu a na žádnou věc se tedy nikdy nedíváme stejně. „Otáčení“ věcí má v básni také 

doslovný fyzický význam, kterému se v interpretaci věnuji níže. Díky němu lze název 

básně číst také jako „O otáčení věcí“, tedy o fyzické manipulaci s předmětem. 

Dalším podstatným jménem v básni je „mlhovina“ ze třetího verše. První význam 

mlhoviny vychází opět z analogie předmětů a vesmírných těles. Jedná se o astronomický 

objekt, v němž vznikají hvězdy. Ve svém druhém významu souvisí mlhovina s mlhou. Do 

básně se tu poprvé dostává motiv nejasnosti, mlhavosti, který dále rozvádí závěrečné 

 
46 V originále popisuje Stala Białoszewského pozici jako přesvědčení: „o niestabilności obrazu świata [a] o 

przyszpieszonym rozpadaniu się tego obrazu“ (Stala 1993: 96). 
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otázky. Pokud se z mlhovin rodí hvězdy, pak otázky zpochybňující uspořádání vesmíru 

v závěru básně vyplývají právě z významů třetího verše. V něm souvisí nejasnost 

s postavením subjektu a předmětů. Prostřednictvím mlhovin, „mlhovinami“, věci 

„pronikají“ subjekty. V polském originále je význam slova „przebijać“ ještě o něco 

silnější. Vedle „pronikat“ znamená „przebijać“ také „prorážet“, dělat v něčem otvor. 

Nejednoznačnost předmětů, kterou symbolizuje mlha a která souvisí s jejich neustálým 

pohybem, narušuje celistvost subjektu, ten tu přestává být karteziánským pevným bodem a 

jistotou. Jde o další příklad „nestability obrazu světa“: subjekt nefunguje jako entita, která 

má věci pod kontrolou, ale může se ocitnout v zajetí předmětů, podobně jako když při 

obíhání neobíhaly jen věci okolo člověka, ale také člověk okolo věcí. Verš tedy rozbíjí 

subjekt jako pevnou jistotu vládnoucí nad věcmi. Působení nejde jen od subjektu na 

předměty, ale je vzájemné – předměty nás pronikají –, což opět umocňuje astronomická 

metaforika: gravitační síly mezi jednotlivými tělesy působí oběma směry. Zároveň je jejich 

působení mimovolní, čímž se dále upozaďuje řídící role subjektu. Člověk stejně jako 

předměty podléhá fyzickým zákonům. Není hybatelem, ale působením určitých sil, které 

nemá pod kontrolou, krouží okolo předmětů. Přibližování subjektu předmětům a 

omezování síly jeho vůle předjímá závěrečné verše básně stejně jako astronomická 

metaforika, podle níž je mlhovina předstupněm zrození hvězdy. V závěru krouží hvězdy 

okolo hvězd. Na základě názvu s aluzí na Koperníka lze očekávat kroužení věcí. 

Charakteristiky věcí – hloupé a moudřejší – ovšem nesedí na věci, ale na člověka. Báseň 

končí vyvrcholením přibližování člověka a věcí, když závěrečné verše ukazují svět jako 

vzájemné obíhání lidí a předmětů díky působení neviditelných sil. V takovém obraze světa 

není jasné, kterým směrem síly působí: co obíhá kolem čeho, stejně jako se Koperníkova 

doba přela o to, zda obíhá Země okolo Slunce, nebo naopak: „a kdo si vymyslel/ že 

hloupější hvězdy/ obíhají kolem moudřejších?“ 

Dalším podstatným jménem po mlhovinách jsou v básni nebeská tělesa, která 

máme zkoušet chytit: „zkus chytit nebeské těleso“. Ve výzvě je implicitně obsažen i 

výsledek snahy: nepovede se to. Věci se uchopení vymykají. Fyzicky je část drženého 

nebo chyceného předmětu vždy mimo stisk. U věcí, které jsou v polském originále 

v uvozovkách „pod rukou“, určitá část předmětu vždy pod rukou není, ale je volně 

v prostoru. Stejně tak v přeneseném smyslu se našemu vnímání vždy ukazují pouze některé 

aspekty předmětu, nikdy věc jako celek. Białoszewski tento fakt nekonstatuje, ale 

prakticky jazykově ztvárňuje, když používá nejednoznačné spojení: polské „ciało 



50 

 

niebieskie“ lze číst buď jako „nebeské těleso“, ale také jako „modré tělo“. Označení není 

jednoznačné. V kontextu básně s astronomickou metaforikou je zřejmé, že fráze označuje 

„nebeské těleso“, když ovšem stojí spojení „ciało niebieskie“ samo o sobě, mimo kontext, 

má nejen více možných interpretací, ale zároveň se uvolňuje prostor pro bohatší kontext 

konotací nedeterminovaný užitím ve větě. Totéž platí o předmětech. Zničené předměty bez 

aktuálního využití ležící v ruinách poválečné Varšavy odpovídají Brownovým 

dekontextualizovaným „izolovaným objektům“. Takové předměty přitahují „zástupy 

skutečnosti“ (Białoszewski 1988: 13), nabízejí se pro nové možnosti využití jako rozbitá 

židle z básně „Ověřeno na sobě“. Mnoho takových předmětů používal Białoszewski ve 

svém divadle, kde jako rekvizity sloužily domácí věci. V jedné z her je například židle 

amfiteátrem, ve kterém promlouvá deset prstů: 

 

seděl jsem v dřepu za židlí přehozenou plachetkou a prsty na rukou hrály vše, co 

bylo třeba, v otvoru na sezení, ze kterého se předtím vytáhla kruhová deska47 

 

Následuje podstatné jméno „jazyk“, které se zde vyskytuje ve smyslu tělesného 

orgánu, jehož prostřednictvím vnímáme chutě. Vzhledem k celku Białoszewského tvorby 

se ale také nabízí uvažovat tu o jazyce ve významu řeči. Specifický básnický jazyk je pro 

jeho poezii charakteristický. Barańczakova významná monografie o Białoszewském 

s názvem Język poetycki Mirona Białoszewskiego analyzuje právě jazyk a používá ho jako 

interpretační klíč k jeho dílu. Białoszewského jazyk přitahuje pozornost badatelů natolik, 

že jim básník Krzysztof Gąsiorowski v úvodu svého příspěvku o Białoszewském vytýká, 

že se zajímají pouze o to, „jak“ tento básník píše, nebo o to, „o čem píše“, nikoliv už ale o 

to, „co“ píše.48 Jinými slovy, zájem o formu je tak silný, že vede k opomíjení významů v 

básníkově poezii. 

„O obězích věcí“ pokládá v originále doslova otázku, čí jazyk se najedl celou chutí 

předmětu. Ve významu řeči lze otázku číst jako tázání se po tom, jaký jazyk hovořící o 

věci dovedl v diskurzu postihnout veškeré aspekty a nuance předmětu. Každodenní 

předměty jsou tématem pro řadu disciplín: filozofie se zajímá o to, co je to věc, vnímání 

 
47 V originále: „kucałem za krzesłem z narzuconą płachetką, a palce rąk odgrywały wszystko co trzeba w 

dziurze do siedzenia po wyjęciu krążka“ (Białoszewski 2015: 7).  

48 V originále: „o Białoszewskim dyskutuje się zazwyczaj ‚niemerytorycznie‘, badając jak gdyby tylko, ‚jak‘ 

on pisze, lub ‚o czym‘, a nie to, ‚co‘ pisze“ (Gąsiorowski 1976: 40). 



51 

 

předmětů je podstatné pro psychologii a kognitivní studia, jiné vědy se zabývají například 

materiály, ze kterých předměty vznikají. Každá z těchto disciplín se věnuje určitým 

aspektům předmětu, nebo se věcmi zabývá ze svého specifického úhlu pohledu. Předmět 

v jeho úplnosti ale porozumění nebo vyčerpávajícímu popisu uniká: každé vnímání 

předmětu je pohled na předmět z určité omezené perspektivy, kterou nelze absolutizovat, 

protože věci „obíhají a obíhají“, a tudíž se nám ukazují pokaždé trochu jinak.  

Białoszewského báseň tuto jeho vlastnost, možnost ukázat se v novém kontextu a 

získat nový význam, vyjadřuje. To, co mu toto vyjádření neomezující se na pouhé tvrzení 

umožňuje, jsou prostředky básnického jazyka. Zaprvé je to víceznačnost jednotlivých slov 

básně, která ilustruje, jak předměty unikají naší snaze pochopit je v jejich úplnosti. 

Zadruhé je to analogie s vesmírnými tělesy, která otevírá prostor pro neobvyklou 

perspektivu umožňující všimnout si nových aspektů předmětů. Jde o podobnou 

„poznávací“ funkci metafory, kterou jsem popisoval u Holubova básnictví. 

Dalším podstatným jménem básně je „Mléčná kapka“. V kontextu astronomického 

lexika je zde patrný odkaz k Mléčné dráze. Analogie věcí a vesmírných těles vycházející 

z aluze na název Koperníkova spisu, vede k analogii „Mléčné kapky předmětu“ a 

jednotlivých hvězd Mléčné dráhy, kterých je v galaxii dvě stě až tři sta miliard. Odtud pak 

obraz pokračuje k hvězdám z posledních dvou veršů, kde jsou věci a lidé neviditelnými 

fyzikálními silami připoutáni v neustálém vzájemném obíhání, jak bylo popsáno výše. 

„Mléčná kapka“ si kromě svého kosmického odkazu rovněž ponechává svůj 

původní význam. Mléko je základní potravou savců a „Mléčná kapka“ v básni spojuje 

odkaz ke kosmickému právě s tím, co je od narození každému známé a potřebné. Mléko, 

které z nás dělá savce a pomáhá nám přežít, tu souvisí s věcmi, bez kterých se neobejdeme. 

Vedle makrokosmu je tu tedy rovněž mikrokosmos, osobní vesmír člověka a jeho 

každodennosti. Ten sestává z předmětů, které jsou nám nejblíže. Jedná se o věci, které jsou 

„po ruce“, jsou našemu dotyku na rozdíl od řady nebeských těles mléčné dráhy dostupné. 

Ani u těchto věcí se ovšem nenajíme „veškerou chutí“, také věci v našem bezprostředním 

okolí si ponechávají určitou odvrácenou stranu. V tomto případě nejde o metaforu, ale o 

fyzickou skutečnost, v níž spočívá obraz kopernikovského obratu básně. Verš „zkus chytit“ 

lze totiž číst rovněž jako reálnou instrukci, nikoliv pouze jako rétorickou frázi. Sloka, 

kterou příkaz uvozuje, končí třemi tečkami, jako by nechávala prostor pro vykonání 

pokynu.  
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Když si předmět, který je po ruce skutečně chytíme, nazíráme ho z určité 

perspektivy a je fyzicky nemožné vidět onen předmět vcelku. Vždy vidíme jen jeho část a 

část zůstává zakrytá či odvrácená. Abychom viděli druhou stranu, musíme předmětem 

manipulovat. Když obracíme předmět, abychom spatřili jeho druhou stranu, předmět obíhá 

nás a my zůstáváme na místě. Zároveň od nás předmět část sebe při manipulaci opět 

odvrací: část předmětu, kterou jsme před chvíli viděli, nám uniká. Když předmět otočíme, 

jeho část se opět odvrací, takže na nás předmět vždy vyzraje, nikdy se nenechá chytit, 

nikdy ho neuvidíme v jeho celku.  

Po třech tečkách nastupuje v básni přechod k otázkám. Postup tu připomíná 

vědecký diskurz a vědecké postupy, když se nejprve provede pozorování skutečnosti – 

pokus s chyceným předmětem – a na základě něj se vyvozují závěry, uvažuje se nad 

výsledkem pozorování. Białoszewského výsledky směřují k relativizaci zaběhlého 

vnímání: kdo si tedy vymyslel, že předměty neobíhají kolem nás? A kdo vymyslel, že jsou 

hloupější, když na nás pokaždé takto vyzrají?  

Práce s polysémií umožnila Białoszewskému nikoliv konstatovat, ale jazykovým 

básnickým prostředkem zpřítomnit unikavou povahu předmětu. Potenciální víceznačnost 

slov koresponduje s množstvím aspektů předmětu. Tak jako využívá pronesení slova 

v určitém kontextu pouze omezené množství těchto významů (nejčastěji pouze jeden 

z nich), pozorujeme v daném okamžiku jen určitou část předmětu a při jakémkoli 

soustředění se k předmětu vnímáme jen některé z jeho aspektů. Předmět má vždy svoji 

odvrácenou stranu. Odtud vychází pocit skrytého života věcí, pocit tajemnosti a 

neznámosti známého, když i naše nejbližší předměty část sebe v každém daném okamžiku 

ukrývají. 

 

2.3 Herbertovo studium předmětu 

Herbertova báseň „Studium předmětu“ vyšla ve stejnojmenné sbírce až v roce 1961 

a časově je tedy mimo období vymezené pro tuto práci. Součástí výzkumu předmětu 

v poezii čtyřicátých a padesátých let je ovšem jednak proto, že na ní Herbert pracoval již 

v padesátých letech,49 jednak proto, že se (nejen) k Herbertově poezii věci z padesátých let 

 
49 Básníkova nedávná biografie uvádí, že „na základě básníkových poznámek lze usuzovat, že nad rozsáhlou 

básní […] začal pracovat už koncem roku 1957“. V originále: „sądząc z notatników poety, nad obszernym 

poematem Studium przedmiotu zaczął on pracować już pod koniec 1957 roku“ (Franaszek 2018a: 815, 

zvýrazněno v originále). 
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obrací. Barańczakova autoritativní herbertovská monografie Ucieknier z Utopii uvádí, že 

na základě Herbertovy rané tvorby z padesátých let by „bylo možné usuzovat, že je 

Herbert programovým zastáncem konkrétna proti abstrakci“.50 Jde o období, kdy vznikají 

básně jako „Stołek“, který bude předmětem poslední kapitoly této práce. V kontextu 

prvních dvou Herbertových sbírek z let 1956 a 1957 obracejících se ke konkrétní 

empirické zkušenosti působí úvod sbírky Studium předmětu překvapivě. Otevírají ho dvě 

metapoetické básně: „Krabička zvaná fantazie“, která vyšla už v předchozí sbírce Hermes, 

pies i gwiazda a jejíž umístění na začátek Studia předmětu tedy dostává „deklarativní 

povahu“,51 a „Pták ze dřeva“ o předmětu „oživeném mocí obrazotvornosti“.52  

Významné postavení básní o básnické tvorbě je u Herberta něco nového. Rovněž 

titulní „Studium předmětu“ je básní o psaní básní; reflektuje způsob psaní o věcech typický 

nejen pro Herberta, ale pro celou polskou generaci poloviny padesátých let. V nejznámější 

interpretaci básně ukazuje básník Jarosław Marek Rymkiewicz „Studium předmětu“ jako 

„výklad poetiky“.53 Kromě metapoetické povahy překvapuje na „Studiu předmětu“ také 

poloha, ze které je báseň napsaná: „zastánce konkrétna“ začíná verši odkazujícími 

k přednímu představiteli „absolutní“ poezie Stéphanu Mallarméovi:54 

 

 

 

 
50 V originále: „Gdyby zatrzymać uwagę na wczesnym stadium jego twórczości można byłoby przypuszczać, 

że Herbert jest programowym obrońcą konkretu przeciw abstrakcji“ (Barańczak 1994: 97). 

51 Jde o obrat Andrzeje Franaszka: „na początku Studium… poeta umieścił drukowany wcześniej w 

Hermesie… wiersz Pudełko zwane wyobrażnią, nadając mu w ten sposób charakter deklaracji“ (Franaszek 

2018a: 815, zvýrazněno v originále). Herbertův biograf si také všímá, že Studium předmětu obsahuje pro 

básníka nebývalé množství básní „věnujících se uměleckému řemeslu“, v originále „poświęconych 

warsztatowi artysty“ (tamtéž).  

52 Obrat je opět z Franaszkovy biografie: „Ptak z drzewa […] ożywiony siłą wyobrażni przestaje być 

martwym przedmiotem“ (Franaszek 2018a: 815, zvýrazněno v originále). 

53 Rymkiewicz píše: „Studium przedmiotu jest więc z zamiaru autorskiego wykładem poetyki“ (Rymkiewicz 

1970: 53). 

54 Většina komentátorů upozorňuje na narážku k Mallarméovi především právě v prvních dvou verších. 

Například Franaszek o nich poznamenává, že „pobrzmiewa tu echo frazy Mallarmégo: ‚rien n’est si beau que 

l’inexistant‘“ (Franaszek 2018a: 815, zvýrazněno v originále). Radosław Soma jde pak v eseji „‚Przedmiot 

którego nie ma‘: Herbert – Miłosz (z Mallarmém w tle)“ dál a nachází hlubší souvislosti mezi „Studiem 

předmětu“ a Mallarméovým „Vrhem kostek“ (srov. Soma 2017: 119-123). 
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Studium przedmiotu 

 

1 

najpiękniejszy jest przedmiot 

którego nie ma 

  

nie służy do noszenia wody 

ani do przechowania prochów bohatera 

  

nie tuliła go Antygona 

nie utopił się w nim szczur 

  

nie posiada otworu 

całe jest otwarte 

  

widziane 

z wszystkich stron 

to znaczy zaledwie 

przeczute 

  

włosy 

wszystkich jego linii 

łączą się 

w jeden strumień światła 

  

ani 

oślepienie 

ani 

śmierć 

nie wydrze przedmiotu 

którego nie ma 

(Herbert 2011: 281–2) 
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Studium předmětu 

 

1 

nejkrásnější je předmět 

který není 

 

neslouží k nošení vody 

ani k přechovávání pozůstatků hrdiny 

 

nehladila ho Antigona 

neutopila se v něm krysa 

 

nemá otvor 

je celý otevřený 

 

je viděn 

ze všech stran 

to znamená že sotva 

tušený 

 

vlasy 

všech jeho linií 

spojují se 

v jediný potok světla 

 

ani 

oslepnutí 

ani 

smrt 

nevyrvou předmět 

který není 

(Herbert 1965: 90) 
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Herbertův „nejkrásnější předmět“ provází od prvního dvojverší protiklady: 

nejkrásnější předmět je ten, který není. Protiklady se navíc v básni prolínají v chiasmatech 

patrných při rozepsání každého dvojverší na samostatný řádek: 

 

neslouží k nošení vody    ani k přechovávání pozůstatků hrdiny 

 

nehladila ho Antigona    neutopila se v něm krysa 

 

Voda pojí verše „neslouží k nošení vody“ a „neutopila se v něm krysa“, pozůstatky 

hrdiny jsou provázány s Antigonou, která navzdory zákazu pochovala tělo svého bratra. 

Obě části chiasmatu jsou vzájemně v protikladu: mrtvý hrdina a Antigona reprezentují svět 

ctností a ideálů, utilitárnost předmětu a krysa naopak všední realitu a ošklivost. Jedná se o 

dichotomii typickou pro Herbertovu tvorbu. Někdy je patrná v rámci jediné básně. 

Známým příkladem je „Apollo a Marsyas“ (srov. Herbert 1965: 61–62), na jejíchž 

postavách odborná literatura často dokládá oba protipóly přítomné v Herbertově poezii. Na 

jedné straně je tu bůh Apollón, nositel dokonalé krásy, symbol ideálního a čistého. 

Herbertova báseň ovšem zdůrazňuje především jeho chlad. Dokonalost je něco božského, 

nikoliv lidského. Chybí mu základní vlastnost lidskosti, kterou je soucit. Na straně druhé je 

trpící silén Marsyas. Utrpení bylo pro Herbertovu generaci, která dospívala během druhé 

světové války a většinu života prožila v komunistické diktatuře, součástí každodennosti. 

Pozemské se pojí s utrpením. Je to něco, z čeho dokonalého boha „mrazí ošklivostí“ 

(Herbert 1965: 61, zvýraznění JH). Zároveň ovšem utrpení vyvolává soucit, který je u 

Herberta základem lidskosti i základem poezie.55 

Pozemské a to, co pozemské přesahuje, se v Herbertově poezii nachází „ve stavu 

dynamické rovnováhy“.56 Barańczakova monografie dokládá, že nelze říct, že by se celek 

básníkovy tvorby přikláněl k jedné ze stran. Naopak je to právě ono „napětí, [co] je pro 

 
55 Básníkův synovec a autor jedné z herbertovských monografií Rafał Żebrowski připomíná, že autor „sám 

mnohokrát zdůrazňoval, že zdrojem jeho poezii je soucit“. V originále: „Zbigniew Herbert sam wielkrotnie 

podkreślał, że źródłem jego poezji jest współczucie“ (Żebrowski 2012: 18). V pozdější básni Herbert říká, že 

jeho „pan Cogito“ chtěl z obraznosti, tedy základního prostředku básníka, „udělat nástroj soucítění“ (Herbert 

2000: 100).  

56 V originále Barańczak píše: „w stanie dynamicznej równowagi“ (Barańczak 1994: 124). 
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tuto poezii obzvláště významné“.57 Herbertova poezie se odehrává mezi oběma póly. 

Nejkrásnější předmět ze „Studia předmětu“ se přitom nenachází ani na jedné ze stran. Obě 

strany jsou tu negovány: nejkrásnější předmět není, neslouží, nemá. Herbert tu se 

sebeironií sobě vlastní neguje oba póly, mezi kterými se odehrává jeho poezie.  

Podobně jako nebylo u Białoszewského možné předmět „chytit“, protože měl ve 

svém kroužení vždy šanci uniknout, nechává Herbert svůj nejkrásnější předmět otevřený. 

Nezařazuje ho do světa idejí ani ho neomezuje na čistě užitkový, předmět není ani zcela 

konkrétní, ani abstraktní. V sedmém verši je označen jako „celý otevřený“, přičemž v 

polském originále zní verš doslovně: „je celé otevřené“. Herbert vyjímá předmět rovněž z 

gramatických kategorií, když ho zbavuje příslušného rodu.  

„Celé otevřené“ je něco, k čemu se báseň propracovává: nosit, přechovávat, 

objímat, které je doslovnějším překladem slova „tulić“, jsou slovesa blízká uzavírání. 

Předmět je v úvodu básně uchopitelný a celistvý. Pozornost směřuje dovnitř, kde je topící 

se krysa, pozůstatky hrdiny, voda. Kompaktnost je něčím, co od předmětu očekáváme, jak 

k němu běžně přistupujeme. Na druhé straně otevřenost je podoba předmětu při 

soustředění se k němu, jde o onu měnivost a unikavost popisovanou u Holubových a 

Białozewského předmětů. Chiasmatická stavba básně ovšem ani zde – stejně jako při 

dichotomii pozemského a nebeského – nenechává jednu stranu jako konečný stav. 

 

nemá otvor     je celý otevřený 

 

je viděn ze všech stran   to znamená že sotva tušený 

 

Když předmět „nemá otvor“, znamená to jak to, že každá jeho vnější plocha je 

zároveň vnitřkem, jde tedy o absolutní manifestaci skrytého, ale zároveň to, že nelze 

proniknout k jeho jádru, k tomu, co William Waters nazýval „esencí“. Na jednu stranu je 

tedy předmět cele obrácený směrem ven, je viděn ze všech stran, na druhou zůstává 

tajemný, sotva tušený. Pokud první chiasma odkazovalo k dichotomii podstatné pro 

Herbertovu poezii, pak mají verše o otevřenosti a uzavřenosti předmětu univerzálnější 

platnost pro celé psaní poezie o věcech. Jde o napětí mezi známým a tajemným 

 
57 V originále Barańczak shrnuje svoji analýzu dichotomií v Herbertově díle slovy: „dokonaliśmy 

wyodrębnienia dwóch podstawowych biegunów świata poetyckiego Herberta“ (Barańczak 1994: 124) a 

dodává, že mezi oběma proudy vzniká „dla tej poezji znamienne napięcie“ (tamtéž).  
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charakteristické pro básně soustředěné k předmětům. Obdobné napětí je u Białoszewského, 

kde předměty, které jsou po ruce, nelze chytit. Opozice vnějšek vnitřek zaznívá v o rok 

později vydané básni „Rozmluva s kamenem“ Wisławy Szymborské, kde kámen básnířce 

říká: „celým svým povrchem jsem k tobě pootočen, ale celým svým nitrem ležím 

odvrácen“ (Szymborska 1985: 46). A podobně je to i v jiných Herbertových básních, 

například v básni „Kamínek“, o které Barańczak píše: 

 

Svět poznávaný smyslovou zkušeností se jeví zdánlivě dotknutelný a pevný, ve 

skutečnosti však nedovoluje lidskému vědomí vstup do svého nitra: kamínek lze vzít do 

ruky, nelze si ho ale „osvojit“.58 

 

„Studium předmětu“ lze číst jako báseň o psaní básní o předmětech, které byly 

v Polsku v padesátých letech rozšířené napříč jednotlivými proudy soudobé poezie. Proto 

Herbert, jakožto jeden z jejích čelních představitelů, tematizuje oba póly, mezi kterými se 

odehrává jeho vlastní poezie. Proto „nejkrásnější“ předmět, proto instruktážní povaha 

následujících oddílů básně psaných v rozkazovacím způsobu. Proto je předmětem 

vystupujícím na konci básně „ze stínu předmětu[,] který není“ právě židle, oblíbený 

předmět jak samotného Herberta (srov. například básně „Stołek“ nebo „Krzesła“), tak 

Mirona Białoszewského. Białoszewski s ním pracuje nejen v básních jako již zmiňované 

„Ověřeno na sobě“, ale také v divadle, viz výše. 

Verše o tom, že ani smrt nevyrve předmět, který není, odkazují k toposu 

nesmrtelnosti umění. Aluze k tradiční představě o umění provází v závěrečných verších 

první části „Studia předmětu“ poukaz k ironii psaní o věcech. Nejen smrt, ale ani oslepnutí 

nevyrve předmět, který není. Jestliže básně o předmětech jsou charakteristické svým 

soustředěním k předmětu popsaným v úvodu této práce, pak Herbert ironicky podotýká, že 

k tomuto soustředění není třeba zrak. Jde o umělecký konstrukt – vytvořením básnické 

perspektivy, kterou čtenář zaujímá, vzniká iluze, že jde o soustředění k předmětu. 

Následujících pět částí „Studia předmětu“ pak představuje některé momenty této 

konstrukce: potřebu vytvořit „prázdný prostor“ (Herbert 1965: 91) korespondující 

s Brownovou izolovaností předmětů v básních, iluzi vícerozměrnosti a živosti, když 

 
58 V originále: „świat, poznawany drogą sensualnego doświadczenie, wydaje się z pozoru namacalny i 

pewny, w istocie nie dopuszcza jednak ludzkiej świadomości do swego wnętrza: kamyk da się wziąć w dłoń, 

ale nie da się ‚oswoić‘“ (Barańczak 1994: 82). 
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v prázdném prostoru mocí slova vzniká „kolmice – plocha“ (tamtéž: 92), přesný obraz, 

který se řídí radami „vnitřního oka“ (tamtéž). Podrobnou interpretaci těchto momentů 

provádí citovaná Rymkiewiczova studie „Krzesło“. Podobně jako v Białoszewského 

básních má také ve „Studiu předmětu“ předmět kosmický až božský rozměr. Báseň končí 

litanií k židli podobnou uctívání hřebene z Białoszewského hry Wiwisekcja nebo 

blahoslavení podlahy z básně „Podłogo, błogosław!“: 

 

prosíme vypovídej ó židle 

dno vnitřního oka 

duhovku nezbytnosti 

zřítelnici smrti 

(Herbert 1965: 93) 

 

Tak jako v úvodních verších Herbert sebeironicky negoval protikladné póly vlastní 

tvorby zjednodušeně pojmenované jako pozemské a nebeské, obrací se „Studium 

předmětu“ jako celek ironicky k psaní básní o věcech vůbec. Ironie spočívá v tom, že 

ačkoliv jde o básně, jejichž primárním rysem je účinek specifického soustředění se ke 

konkrétní skutečnosti, ony samy jsou konstrukcí, která je výsledkem abstraktní činnosti. 

Pro Herberta obzvláště je napětí mezi konkrétním a abstraktním podstatné,59 a proto ve 

svém „výkladu poetiky“ zdůrazňuje právě tuto ironii: básně o konkrétním jsou samy 

nevyhnutelně abstraktními konstrukty. Předmět, ke kterému se básník při tvorbě soustředí, 

„není“ ve fyzickém světě, je produktem „přísných snů vnitřního oka“ (tamtéž). Vyjádření 

něčeho o předmětu nebo z předmětu závisí v poezii na podmanivosti obrazu, tedy přesnosti 

abstraktní poetické konstrukce. Postupy popsané v této kapitole – například 

Białoszewského víceznačnost a Holubova objevující metaforika – se prizmatem 

Herbertova „Studia předmětu“ jeví jako důmyslné konstrukty, ke kterým soustředění se 

k předmětu není třeba, byť jsou na jeho evokaci založené. 

 

2.4 Shrnutí 

Cílem této kapitoly bylo především ukázat základní rysy „záhadných“ věcí v 

básních. Soustředění se k věcem, které tato poezie evokuje, provází odhalování množství 

 
59 Viz například Barańczak 1994: 97-104, ale také závěrečná kapitola této práce. 
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nesourodých aspektů pozorovaného. U Holuba to byla najednou se vyjevující neznámost 

všedního a každodenního zprostředkovaná náhlou pointou; cizost věci vyvolaná vytržením 

ze známé sítě vztahů. Białoszewského báseň na obecné rovině ukazovala, že při každém 

pozorování zůstává část předmětu vnímání skrytá a při otočení předmětu, při novém 

pohledu odkrývá věc nové aspekty. Herbert pracoval ve „Studiu předmětu“ s napětím mezi 

otevřeným a neproniknutelným předmětem. Nesourodost a množství aspektů předmětu je 

zdrojem jeho tajemnosti, kterou jsem s pomocí Brownovy teorie popisoval v úvodu této 

práce. V předmětu je vždy víc, než se v daném okamžiku vyjevuje. Básně postupně 

odhalují jednotlivé aspekty a předmět se tak v průběhu čtení básně proměňuje, řečeno 

s Holubem „překypuje“. 

Druhým cílem kapitoly bylo popsat některé možné postupy, jak básně tuto měnivou 

povahu předmětu svými prostředky zpřítomňují. Jinými slovy, jak lze vytvářet iluzi 

soustředění se k předmětu, o které pojednával závěr pasáže o „Studiu předmětu“. 

Prostředky citovaných básní fungovaly na rovině lexikální, gramatické a kompoziční.  

Na lexikální rovině pracoval Białoszewski s polysémií. Možnost číst báseň 

s různými významy jednotlivých podstatných jmen zprostředkovávala zkušenost „rozpadu 

stabilního obrazu světa“. Víceznačná slova znejasňovala čtení, stejně tak různě se 

vyjevující aspekty známých věcí nabourávají představu pevně daného materiálního světa.  

S gramatickými prostředky pracoval z citovaných básníků především Herbert. 

Nešlo pouze o obrat „celé je otevřené“ zbavující předmět gramatických kategorií, ale 

zejména o práci se záporem. Básni to umožňuje v jednom verši vytvořit obraz i ho 

znegovat a uvolňovat prostor pro představu další. Jednotlivé naznačené a zároveň popřené 

charakteristiky „nejkrásnějšího předmětu“, tak zpřítomňují mnohovrstevnatost věci, která 

obsahuje řadu aspektů, ale žádný není její esencí, tím, co předmět je. 

Na kompoziční úrovni pracují básně při zprostředkování mnohovrstevnatosti 

předmětu se střídáním a prolínáním obrazů. To souvisí s prolínáním konotací a významů 

předmětu. Určitou podobu popsal pomocí pojmů figury a pozadí William Waters 

v rilkovské studii o unikavosti. Zatímco u Rilka se střídaly abstraktní a věcný motiv, u 

Holuba se měnila síť vztahů, se kterou byl ústřední předmět v básni asociován, přičemž 

každá síť vztahů poodhalovala jiné aspekty předmětu. Důmyslnou kompoziční technikou 

byla u Holuba také práce s pointou. U Herberta se v kompozici založené na chiasmatech 

prolínaly jednotlivé protichůdné charakteristiky předmětu.  
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Seznam prostředků se tím pochopitelně nevyčerpává. Jejich shrnutím mi šlo 

především o to, ukázat, že využitím těchto technik básně o věcech měnivou povahu 

předmětu nekonstatují, ale demonstrují, zpřítomňují, nechávají prožít. 
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3 Báseň pod širým nebem naslouchající hlasům činžáků 

3.1 Standardizovaný a odcizený: světy, v kterých žijeme 

Předchozí kapitola ukazovala způsoby zprostředkování napětí v každodenním 

předmětu. Věc je něco obyčejného, banálního, co se ale zároveň vždy může stát něčím víc, 

než se v daném okamžiku jeví. Brownova teorie věci vycházející z Heideggerovy filozofie 

popisuje toto napětí v předmětu jako dvě polohy: v první jsou předměty objekty, se 

kterými operují subjekty.60 Druhá poloha předmětu je předmět jako věc: „věc, současně, 

jako by pojmenovávala objekt a zároveň s ním něco jiného“ (Brown 2020: 14, zvýrazněno 

v původním textu). Věcnost vychází najevo jako „nadbytek v objektech“ (tamtéž) ve 

chvíli, kdy pro nás objekty „přestanou mít užitek“ (tamtéž: 12) a my si jich začínáme 

všímat kvůli nim samotným, a nikoliv pro jejich funkčnost. 

Zatímco Brown popisuje tuto dichotomii na úrovni jednoho předmětu, teoretik 

Skupiny 42 Jindřich Chalupecký pohlíží na věci jako na to, co konstituuje svět mimo 

subjekt: věci jsou „ohraničením a negací subjektu“ (Chalupecký 1999: 28). V pasáži 

„Světa, v kterém žijeme“ věnované věcem zaměňuje Chalupecký místy slova „věci“ a 

„skutečnost“ a hovoří o dvou protichůdných tendencích v přístupu k okolnímu světu. 

V prvním, nazývaným jako „racionální“,  

 

je člověk přirozeně veden k tomu, aby posuzoval věci okolo sebe především podle 

toho, kolik pomáhají či odporují jeho snaze odbývat své živobytí bez námahy a bez 

nebezpečí. Odtud zásah do skutečnosti, odstraňující věci nepříjemné, překážející, a 

zhotovující věci pohodlné, příjemné 

(Chalupecký 1999: 27) 

 

Člověk si tedy přizpůsobuje skutečnost, mění svět kolem tím, že věci zařazuje „v 

racionální systém“ (tamtéž), čímž svůj život „redukuje […] na nejmenší množství […] 

 
60 Heidegger mluví v tomto významu věci o „prostředečnosti“ (srov. Heidegger 2016: 30) a „příručnosti“ 

(srov. Heidegger 2018: 92). 
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standardizovaných“ (tamtéž) reakcí. Standardizací pak ústí „racionalizace […] do 

automatizace“ (tamtéž).61  

„Proti této tendenci jde [tendence] opačná“ (tamtéž). Skutečnost je v ní „především 

proti [člověku]. Jest čímsi cizím, neznámým, o sobě jsoucím“ (tamtéž). Jde o skutečnost 

„nezařazenou v racionální systém, vymknuvší se z něho“ (tamtéž). Umění pak podle 

Chalupeckého „vždy začíná v nenadálém dotyku“ (tamtéž) s touto skutečností a „jeho 

tématem je vždy nepoznání, ztráta orientace, pokus o novou“ (tamtéž: 27–28). 

Začátkem umění je u Chalupeckého skutečnost, která se vzpírá, znepokojuje. Jde o 

něco, co na sebe v proudu každodennosti upozorňuje: předmětem umění Skupiny 42, která 

Chalupeckého „Svět, v kterém žijeme“ přijala jako svůj manifest, je odcizená všednost. 

Každodenní jev na sebe v jejich umění upozorňuje, stává se tajemným, nepoznaným, čímž 

„donucuje […] člověka, aby se pociťoval“ (tamtéž: 28). A „člověk se bojí tohoto světa“ 

(tamtéž: 29, zvýraznění JH), ve kterém jsou věci nepodmaněny, ale „živé“ a „nepochybné 

pro svou vzdorovitou neznámost“ (tamtéž: 28). Jako by tedy freudovské „tísnivé“ popsané 

jako „úlek, jenž vychází z toho, co je odedávna dobře známé“ (Freud 2003: 174), bylo 

v základu tvorby autorů skupiny. Odcizená, neznámá skutečnost z Chalupeckého manifestu 

koresponduje s tím, jak se slovo „cizí“ opakuje na různých významných místech tvorby 

skupiny: Hauková píše sbírku Cizí pokoj, Hančovy Události začínají veršem „jdu večer jdu 

cizím městem“ (Hanč 2016: 15), Blatný hovoří o „Básni v cizím bytě“ jako o své nejlepší 

básni (srov. Engelking 2020a: 81). 

Ústředním tématem této kapitoly je otázka, čím přesně na sebe věci okolního světa 

upozorňují a v čem u autorů Skupiny 42 spočívá odcizení každodenních předmětů. Podoby 

věcí souvisí u Skupiny s prostorem města, které je v Chalupeckého manifestu „skutečností 

moderního malíře a básníka“ (Chalupecký 1999: 28). Město je v manifestu „svět, v němž 

žije […] moderní člověk“ (tamtéž: 29) a umění se vrací „k věcem, mezi nimiž a s nimiž“ 

(tamtéž) člověk žije. Ještě před podobami předmětů je proto třeba stručně pojednat o 

některých rysech města v tvorbě těchto autorů. 

 
61 Stejně jako vychází Brownova teorie z Heideggerovy filozofie, nachází Leszek Engelking vztažné body 

mezi Heideggerem (a obecně existencialismem) a Chalupeckého manifestem. Zde popsaný přístup k světu 

klade Engelking do souvislosti s Heideggerovým „upadáním v ono se“ (srov. Engelking 2020b: 106–107). 
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3.2 Město 

Když píši, nedávám si vůbec za úkol: dělat město, musí v tom být město. Píši a je to 

samozřejmé: Město v tom je. […] Město je v nás a kam se v mozku hneme, tam jde s námi. 

Byl jsem skoro překvapen, když jsem četl ve Vašem dopise: ‚Město se tam ozývá…‘ Tedy 

jste to vzal jako báseň města. Pak jsem si teprve uvědomil: Ale vždyť ano.  

(Blatný 1999: 171–172) 

 

Těmito slovy odpovídá Chalupeckému Ivan Blatný, když přijímá jeho manifest a 

pokračuje:  

 

Tedy ano: Skupinu se společným programem, podle kterého se nikdo nemusí snažit 

řídit, poněvadž se jím samozřejmě řídí, jestliže se už dal na cestu od literatury ke 

skutečnosti. 

(tamtéž: 172) 

 

Blatný píše o samozřejmosti směřování Skupiny 42: jejím programem se 

automaticky řídí každý, kdo „se dal na cestu od literatury ke skutečnosti“. Poetika města, 

jak ji představuje Skupina 42, není ovšem něčím samozřejmým, jak by se mohlo z dopisu 

Blatného a z výše citované Chalupeckého stati zdát: kdo píše o městě, o oné „skutečnosti 

moderního malíře a básníka“, nepíše ještě v souladu s poetikou Skupiny 42. Pro srovnání 

lze vedle tvorby autorů skupiny postavit například poezii S. K. Neumanna – nejen 

v Nových zpěvech, ale už v Knize lesů, vod a strání zaznívají verše o továrně, které mají ke 

skupině tematicky blízko, ale v pojetí města je tu patrný „radikální rozchod“ (Pešat 2000: 

438) skupiny s tímto proudem: 

 

cítím krásu hmoty výbojné,  

jež prostou účelností pyšně vyzbrojena 

 (Neumann 1972: 117) 

 

Zdeněk Pešat popisuje onen rozchod následovně:  
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to, co pro předválečné básníky opájející se zázraky techniky a perspektivami 

civilizace, bylo předmětem obdivu, to, co pro následující generaci poetistů bylo zdrojem 

smyslových senzací, stává se pro Koláře zdrojem permanentních krizí  

(Pešat 2000: 438) 

 

Slovo „krize“, které Pešat spojuje s Kolářem, zastřešuje vícero pocitů objevujících 

se v tvorbě autorů skupiny. Na krátkém prostoru Hančových „Hledačů něhy“ se 

v souvislosti s „periferií měst“ objevuje „beznaděj“, „tíseň“, „zoufalství“, „melancholie“, 

„opuštění“: 

 

Beznaděj chladných jarních večerů, tolik slibujících 

jak neznámá žena na periferii měst 

by mne netísnila jako tísní Vás 

a jako Vámi mlátí o domovní práh 

dlouhé procházky procházky bez konce periferií měst 

za podvečerů svátečních dnů 

drtící srdce melancholické zoufalostí opuštěného plotu 

(Hanč 2016: 19) 

 

K výraznému prožívání tohoto pocitu odkazuje název nejznámější Blatného sbírky 

Melancholické procházky.62 Ačkoliv jde o sbírku vydanou ještě před ustanovením Skupiny 

42, pocit melancholie a teskné atmosféry města Melancholických procházek (a jak ukáži 

později rovněž to, co z čeho pocit vychází) Blatného před-skupinovou a skupinovou tvorbu 

spojuje: 

 

Jak nazvati ten stesk, stesk po všem, po nikom  

(Blatný 1995: 79)  

 

Ten most a tento kout budeš tu viděti  

očima některé mé teskné atmosféry  

(Blatný 1995: 63) 

 
62 Byť název sbírky měl znít původně Brněnské elegie a sám Blatný, jak připomíná Klára Soukupová, 

pokládal změnu názvu za ústupek (srov. Soukupová 2015: 91). 
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Teskná a melancholická nálada městské periferie se v básních často pojí s motivy 

mizení, pomíjení a uplývání. V poslední citované básni z Blatného Melancholických 

procházek navazuje na slova o „teskné atmosféře“ následující strofa: 

 

Zastav se na chvíli! V noci tu člověk slýchá  

zdaleka hvízdat vlak a dlouze rachotit, 

rachotit blíž a blíž – a dál – až zase klid 

se kolem rozhostí a přísvit zlého ticha. 

 

A dole na řece jak na hladině vína 

ze džbánu vína pár jisker dohasíná 

(tamtéž) 

 

„Tesknou atmosféru“ doprovází příjezd a okamžité zmizení vlaku, po kterém 

nastupuje „zlé ticho“. Blatný v básni, která této předchází, hovoří o vlaku, který projíždí, 

jako o svém „milovaném motivu“ a zároveň právě on „zatíná do hrdla melancholický 

spár“: 

 

slyšíš nad sebou dunění lokomotiv! 

Hvízdot se vzdaluje… Tvůj milovaný motiv 

Zatíná do hrdla melancholický spár 

(tamtéž: 62) 

 

Lokomotiva výrazně vystoupí, ale vzápětí pozvolna mizí; podobné motivy 

výrazného zablesknutí, mihnutí se objevují v Melancholických procházkách často: 

 

V chaluhách jezera se mihne chápající mlčení němých ryb (tamtéž: 60) 

 

Měděný strom jak blesk osvětlil náhle zemi (tamtéž) 

 

Anebo uvidíš mé Brno v slunný den, jenž zvolna zhasíná a tichne (tamtéž: 64) 

 

Vyplašený pták… odlétá… mizí v dálce (tamtéž: 71) 
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Cár vane, odlétá hluboko do lesů. Ztrácí se… Přešla srna (tamtéž: 77) 

 

kouř však jak hustý vlas vál ze všech komínů, […] splétal se v kotouče a táhl nad 

Radlas (tamtéž: 87) 

 

„Dohasínání“, „zhasínání“, tři tečky po „ztrácí se“ nebo „mizí“ i nedokonavý vid u 

slovesa „tichne“ kladou důraz na okamžik „mizení“, „uplývání“ času. V mottu sbírky, 

úryvku ze Seifertova textu o Jiřím Mahenovi, herakleitovsky koresponduje uplývání času 

s tekoucí řekou: „Jen to si pamatuji, že stromy tenkrát kvetly bíle, Svitava tekla přes 

kameny…“ (tamtéž: 58).  

Zmizení věci, člověka, uplynutí času vedou k uvědomění prázdna, které vyvolává 

již zmiňovaný pocit stesku a melancholie: 

 

Také se navrátím jak lesy do ticha,  

jak lesy v prosinci, neslyšeně unášené. 

Co ztratím? Neklid, stesk a týdny, které žene. 

Hle, prázdný, prázdný sál a sen v něm pelichá 

(tamtéž: 81) 

 

Kde fičí strniště, šlehalo obilí, 

slyšte krásné české slovo tesknice 

(tamtéž: 80) 

 

Strašný stesk míjení na této zemi marné, 

pod nebem němoty, jež nemá odpověď 

(tamtéž: 82) 

 

Podobné spojení mizení, prázdna a stesku nalézáme i v pozdějším Blatného díle63 a 

také u dalších autorů Skupiny 42. Takto vypadají některé jeho obdoby mimo 

Melancholické procházky: 

 
63 Jan Grossman si všímá, že „uplývání a míjení života“ (Grossman 1991: 50) z Melancholických procházek 

se vyvíjí v „obraz uplývající reality“ (tamtéž, zvýrazněno v původním textu) v Tomto večeru, z čehož „roste 
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včera v noci odplul můstek s úpěnlivým praskotem, 

vlčák Bříza štěkal, sbohem, utonulá, 

růže změnily se na chuchvalce žíní, 

ještě někdy letí vzduchem lehká čmouha růžová, 

ale i ta uplove, 

rozplyne se, déšť ji smyje, rozplyne se, uplove. 

(tamtéž: 493) 

 

Zavytí píšťaly roztrhlo žok světel 

[…] 

Volání Kletby Smích Vzadu lítý pes 

– Sebevrah – letí od úst k ústům 

  

Pak pomalu vše uhasíná 

(Kolář 1992: 92) 

 

Nebe modré komíny mlčí 

Praménky odpolední hudby 

[…] 

Muži odešli a dcery se konečně vypravily 

Nikdo neklepá nikdo neotvírá  

[…] 

Tu mnohá [žena] sundá svoji zástěru 

A vejde do ložnice 

Otřít svůj portrét 

Svatební 

(tamtéž: 99) 

 

 

 

 
zcela logicky a organicky poslední [do té doby vydaná] Blatného kniha Hledání přítomného času“ (tamtéž: 

51). 



69 

 

prázdná dočista,  

jak smutek mezi židlemi 

(z básně Josefa Kainara „O městě na jihu a bílé Marii“, citováno podle Pešat, 

Petrová 2000: 92) 

 

kam v čase unikáš 

[…] 

a na list slza slzou kane 

(Hauková 2000: 17) 

 

Mezi tím časem, který utíká 

[…] 

Můj klín, mé hnízdo, 

[…]  

kde se tma zahnízdí  

(tamtéž: 45) 

 

V popelnici sedí čas, 

tisíce let sedí čas, 

v popel se rozpadlo 

gesto kdysi živé 

[…] 

Nade vším ticho, 

nade vším prach. 

Dějiny pochodují. 

(tamtéž: 98) 

 

Město je pro autory Skupiny 42 prostorem, kde se v rychlém sledu střídají výjevy a 

prázdno. Něco se mihne a vzápětí mizí jako lokomotiva z Blatného „milovaného motivu“. 

„Není čas. Světlo v chodbách zhasíná každou minutu, samočinně“, píše Josef Kainar 

v básni „A co dál“ (citováno podle Pešat, Petrová 2000: 86). Hovory, zvuky, obrazy se 

objeví a zase mizí, čímž po sobě zanechávají „zlé ticho“ (Blatný 1995: 63). Blatného 

lokomotiva, která nejprve hlasitě hvízdá a rachotí, ale záhy odeznívá a ztrácí se v dálce, je 
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v tomto ohledu reprezentací celého prostoru městské periferie: střídá se zde ruch, hluk a 

rachot s tichem a prázdnotou.  

Chvíle ve městě je naplněná vjemy, útržky výjevů nebo rozhovorů, a v každém 

okamžiku tak spontánně vzniká koláž, kde se tyto útržky skládají dohromady. Řada básní 

skupiny tuto skutečnost ztvárňuje a připomíná přepis replik, které znějí předměstskou ulicí 

nebo pavlačí. Tak je tomu například v Blatného básních „Mikulášská noc“ nebo „Dvory“, 

v Kolářových básních „Svědek“ nebo „Ranní chodec“, u Hanče například v textech 

„Závrať červené bludičky nad Petřínem“, „Karlín“ nebo v již citovaných „Hledačích 

něhy“. Pešat popisuje tyto básně jako záznamy „útržků hovorů, jako kdyby na rušné 

křižovatce někdo umístil mikrofon a zaznamenal všechno, co v té chvíli právě bylo 

vysloveno kolemjdoucími“ (Pešat 2000: 441). Blatný ostatně v jednom ze svých textů 

uvažuje o tvorbě podobně: 

 

Z vedlejšího domu je obyčejně slyšet domovnici, která komentuje zprávy, o nichž se 

dočetla v ranních novinách (a tak vás spojuje s přítomným okamžikem dějin), a současně 

události, které se staly v okolních domech, a současně nějaké příběhy z doby před dvaceti 

lety a současně ty, které se teprve stanou. […]  

A zatímco […] řeční a řeční, snažím se poznat zákony, kterými se řídí její 

přednáška […]. Některé její výroky se vracejí jako refrény, zadrhuje, koktá a přeříkává se 

podle plánu (i když možná ne předem daného, ale vyrůstajícího během řeči), zkrátka: její 

dikce je dokonalá. […] Mám dojem, že je domluvena i se slepicemi, prkny, hrnci a 

klepanými koberci, které se ozývají kolem. Že jim rozdala party a že je to všechno jedna 

skladba – nikdo z hráčů se nesmí zmýlit. 

Neříkám, že to dokážu po ní, ale chtěl bych to umět. 

(Blatný 1999: 37–38) 

 

Také ve výtvarných dílech členů Skupiny 42 je patrné množství vjemů, které do 

obrazů vstupují jako útržky. Matalova „Deštníkářova rodina“ z Národní galerie v Praze 

prochází kubisticky malovaným městem, v němž jednotlivé střípky rozbité skutečnosti 

evokují právě tyto části rozhovorů, scénky, jejichž část člověk zahlédl. Výrazné oči postav 

na obraze se rovnými čárami rozprchávají do různých směrů, protože leccos poutá 

pozornost. Nejasná hranice mezi postavou a jejím okolím zároveň naznačuje, jak každý 

člověk města lehce splývá se svým prostředím, stává se součástí scénky. Totéž lze říct o 
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většině z Hudečkových „Nočních chodců“, u kterých linie táhnoucí se okolo jejich těl a 

vycházející z jejich těl naznačují jednak vnímání zvuků a scének města, jednak skutečnost, 

že člověk zapadá do sítě města, splývá s ním, ztrácí se v něm, ale také v něm zůstává 

otištěn. Lidé se objevují v prostoru města a mizí, ale podobně jako lokomotiva z Blatného 

básně, nemizí jen tak náhle. Stopa po člověku nebo scénce přetrvává, takže lidé spíše 

odeznívají, vytrácejí se, dohasínají. Jejich ozvěna je ale podobně jako zvuk lokomotivy 

v dálce stále v tichu noci patrná. 

„Ve struktuře Blatného básní […] nalezneme simultánnost různých dějů a 

zpřítomnění dějů minulých“ (Petrová: 2000), všímá si ve své eseji o Skupině 42 Eva 

Petrová. Blatného „Zbořeniště“ začíná slovy: „Kdo tady zvonil! Kdo tady otvíral vrata! 

Kdo stoupal po schodech!“ (Blatný 1995: 118). Vykřičníky zdůrazňují intenzitu pocitu, to, 

jak silně lze pocítit přítomnost, respektive nepřítomnost těch, s nimiž sdílíme prostor, ale 

nikoliv čas. Pokud šlo útržky města přirovnat ke koláži, pak lze skutečnost, že svůj příběh 

vrství obyvatel města na příběhy těch, kdo tu žili před ním, přiblížit obrazem palimpsestu. 

Podobně jako lze v palimpsestu číst někdejší záznamy, je také v prostoru města možné číst 

to, co se na daném místě odehrálo dříve. Exkurzem do minulých dějů místa Blatného 

„Zbořeniště“ pokračuje, přičemž básník vždy vychází z přítomného okamžiku („jsme“, 

„vidím“) a následně se posouvá v čase do minulých dějů, které si ale díky použití prézentu 

zachovávají živost a aktuálnost: 

 

Jsme mezi zbořenými domy vidím omítku je večer 

Oprýskávající modrou omítku několik kachliček 

 a hvězd 

Slyším hrčení vozů v koupelnách 

 a vtipy návštěvníků bordelu 

Crčící na dehtovanou stěnu pisoáru 

Slyším těžké kroky vojáků zastavujících se na rohu 

 

[…] 

 

Vidím domy neexistující domy dávno rozbořené 

 domy 

V prvním poschodí je světlo nad šachovou úlohou 
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Vchází bytná prudce gestikuluje strhne se hádka 

On nepřinesl stinky Pochází z čistotné rodiny 

Vedle majitel hospůdku s viržinkou v ústech 

S čtrnáctiletým chlapcem který je opilý 

Šachista přichází k oknu 

Naslouchá krokům ženy vzdalující se směrem 

 k Špilberku 

(Blatný 1995: 118–119) 

 

Motiv rozbitého nebo opotřebeného výrazný ve „Zbořeništi“ pojí předměstí autorů 

skupiny s věcmi. Stejně jako místo je také předmět palimpsestem: lze se nořit do jeho 

vrstev, číst z něho příběh těch, kteří ho drželi před námi. Tím spíše k tomu vybízí právě 

předmět, na kterém je vidět působení času. Věci z básní autorů Skupiny 42 jsou předměty 

staré, rozbité nebo jinak nesoucí stopy užívání: hodinky z básně „Obchod“ „nejdou“ 

(tamtéž: 115), boty v básni následující jsou „vyšlapané“ (tamtéž: 117), báseň „Dvory“ 

opakuje adjektivum „starý“ (tamtéž: 111), v „Pokoji“ je rumiště „ztrouchnivělých ozdob“ 

(tamtéž: 130). U Jiřiny Haukové se v básni „Zákoutí“ objeví „časem zhlodaná“ (Hauková 

2000: 17) lavička, ve „Dvou pokojích“ zase „Propadávající se pohovka, kterou miluješ, 

křeslo bez opěradla a skříň ještě se stopami tvých prstů z mládí“ (tamtéž: 118). 

„Starodávný nábytek“ (Kolář 1992: 69) se opakuje v Kolářových „Mostech“, hoch v básni 

„Svědek“ má ruku „v protržené kapse od kalhot“ (tamtéž: 80), z podlahy ve „Zpěvu 

prvním“ „lze zvednout vše od dětského pláče k chrapotu umírajících“ (tamtéž: 123). 

Hančova zastávka se vyznačuje „zčernalou erární zdí a zežloutlým plakátem jízdního řádu“ 

(Hanč 2016: 27), zdi jsou v jeho básních „zbořené“ (tamtéž: 22) nebo „oprýskané“ (tamtéž: 

18). 

Atribut použití, opotřebení časem se nevztahuje pouze na básnické předměty, ale 

platí i o věcech na obrazech autorů Skupiny 42. Chalupecký si všímá, že Lhoták rád maluje 

„výjevy z počátků technické civilizace“ (citováno podle Pešat, Petrová 2000: 143), a 

podotýká, že „v těchto Lhotákových obrazech […] se [svět] ocitá v čase“ (tamtéž). „Je to, 

jako by tyto naše věci si před našima očima začaly vzpomínat samy na sebe, propadat se 

do časů, kdy ještě byly hodny obdivu, nadšení a lásky, poněvadž byly nové a mladé“ 

(tamtéž). 
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Existence jevu v čase, jeho náhlé vynoření se a následné mizení, na nějž se kladl 

důraz v doznívání a postupném vytrácení se, byl v prostoru města zdrojem teskné 

melancholické nálady. Prožívání času je, jak již bylo naznačeno, podstatný motiv také 

v rámci práce básníků skupiny s předmětem: tak jako je zbořeniště místem, které na sebe 

upozorňuje svojí neúplností, figurují opotřebené předměty v básních skupiny jako symboly 

a atributy plynoucího času a mizení. Několik příkladů z básní Ivana Blatného popíše 

následující oddíl.  

 

3.3 Symbolické předměty 

Motiv uplývání času pojí Blatného tvorbu před ustanovením skupiny a po něm. Oba 

názvy jeho druhé sbírky – Melancholické procházky i původní Brněnské elegie – odkazují 

ke stesku po něčem, co pominulo. „Uplývání a míjení života“ (Grossman 1991: 50) pak 

tvoří „základní půdorys“ (tamtéž) také pro další, již skupinovou, sbírku Tento večer, byť 

Grossman a ostatní kritici64 vnímají, že je „v autorově vývoji značným krokem vpřed“ 

(tamtéž). Grossman posun popisuje takto: „motiv času se tu sám stává ústředním tématem 

básně, nikoliv jen jejím rámcem nebo pozadím“ (tamtéž). Příměji a explikativněji je podle 

Grossmana vyjadřována „kontinuita času přítomného a budoucího a zázračná jedinečnost a 

neopakovatelnost každého okamžiku“ (tamtéž: 51). Nezachytitelnost chvíle se dostává do 

názvu následující sbírky Hledání přítomného času.  

S motivy prožívání časovosti pak podle Grossmana úzce souvisejí „všechny ostatní 

básně“ (tamtéž) Blatného skupinového období; souvisí s nimi rovněž práce s každodenním 

předmětem. Jedna z jejích podob je hlavním tématem tohoto oddílu. Práci s předmětem 

charakteristickou pro Skupinu 42 ilustruji na Blatného básních právě kvůli ústřednosti a 

propracovanosti tohoto motivu u brněnského básníka. Nicméně obdobné postupy lze najít i 

u ostatních básníků. Pocity stesku a melancholie jsem dokládal výše. Zachycení okamžiku 

je pak tématem například Hančovy básně „Knez Mihailova“ nebo „Dozpěvu“ z Kolářova 

„Dne noci“; hledání něčeho, „co už dávno není“ (Hauková 2000: 116), je pak refrénem 

„Nénie“ Jiřiny Haukové. 

Téma pomíjení a nezachytitelnosti okamžiku je přítomné v názvu Blatného první 

skupinové sbírky – ve stejnojmenné skladbě, „Tento večer“, která sbírku otevírá, zazní 

 
64 Viz například Zdeněk Pešat, který píše, že Blatného tvorba doznává po příklonu autora „ke Skupině 42 

podstatný zvrat“ (Pešat 2000: 441). 
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otázka: „jak řeknu tento večer“, jak zachytit něco z přítomného okamžiku. Báseň aspiruje 

nejen svým názvem a umístěním na začátku sbírky, ale také svou technikou, a škálou 

motivů na programovou skladbu nového směru Blatného tvorby: 

 

Pozoroval jsem zrníčka a nitky, 

opřel jsem nůž    Naslouchejte tramvajím,  

rád bych promluvil, jak řeknu tento večer,  

zaštěkání    Opět    Nořící se vzhůru, 

svou velkou knihu, v které listuji, 

šumot kroků    Hustý    Stále na jednom místě  

Něžně jsem sfoukl popel    Bilo půl deváté  

V stínítku lampy jsem slyšel    Anebo snad  

Signály, křížící se jako stébla 

Zhasl jsem    A zvenku zavanula 

 

Tento večer    Jak řeknu tento večer 

Teď například    A jak se jmenuje ten pavouček  

Vstanu, beru si své staré zápisky 

Rouaultův obraz    Myslím na 

Kdy vás poznám, zdálo se mi o vás 

Dnešek    Neustále vzniká na všech místech,  

na tratích, v městech, v lesích, na frontách  

Náhle    Zazvoní zdola    Trapná vzpomínka  

Hmyz mezi řádky 

S štíhlým, žlutě kroužkovaným trupem 

 

Teď na malíčku    Jindy    Klopýtá po schůdcích  

Temné prádelny    Po 

Neslyším nic než bzukot 

Také ovšem    Otevru dveře, pruh světla  

Nikdo mi nenechal vzkaz... 
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Sešity    Slovník    Hleděl jsem na slaměnky  

Bez hnutí    Jako v nich šustí měsíc 

Hendrikje    Totiž    Vlak se rozjížděl 

Sahal jsem po klice, co člověk vidí v jednom 

okamžiku 

Všecky dny    Všecky noci    Právě v této chvíli  

Zurčící z vodovodů    Hudby    Naslouchejte 

(Blatný 1995: 109–110) 

 

Blatný v „Tomto večeru“ vytváří dojem, že báseň vznikala postupem obdobným 

tomu, jak popsal v již citované pasáži Zdeněk Pešat: jako „kdyby na rušné křižovatce 

[respektive večer v předměstském bytě] někdo umístil mikrofon a zaznamenal všechno, co 

v té chvíli právě bylo vysloveno“ (Pešat 2000: 441). Nejde přesně o mikrofon, ale báseň 

dopodrobna zaznamenává, co bytem zaznělo: „zaštěkání“, „šumot kroků“, „bzukot“, voda 

„zurčící z vodovodů“. To, co se v bytě odehrává, je přiblíženo strohou reportážní 

technikou: „něžně jsem sfoukl popel“, „vstanu, beru si své staré zápisky“, „otevru dveře, 

pruh světla“, „hleděl jsem na slaměnky“. Myšlenky jsou přerušovány zvuky a obrazy, 

obzvláště výrazně ve druhé strofě, jako by básník přesně zaznamenával, jak v dané chvíli 

fungovala jeho mysl a jak do ní vcházely vjemy. 

Báseň se doslova vrací „k věcem, mezi nimiž a s nimiž [moderní člověk] žije“ 

(Chalupecký 1999: 29), je zasazena do obyčejného pokoje, kde – slovy jiné Blatného básně 

– „není líheň metafor“ (Blatný 1995: 129). Svojí všední scénou „Tento večer“ ukazuje, že 

skutečně „každý okamžik je hoden básně“ (tamtéž). Chalupecký píše, že „umění objevuje 

skutečnost, vytváří skutečnost, odhaluje skutečnost, ten svět, v němž žijeme“ (Chalupecký 

1999: 29), a Blatného báseň a sbírka začínají obrazem této objevitelské práce. Jde o citlivé 

zaměření pozornosti na malé a detailní, které kromě sémantické roviny vyjadřuje i rovina 

gramatická použitím zdrobnělin: „pozoroval jsem zrníčka a nitky“.  

Zároveň se ale báseň neomezuje na „montáže faktíků, do jejichž spořádání [básník] 

nezasáhl“, nejde o pouhý soubor „útržků vět a hovorů, zaslechnutých nesouvisle a neúplně 

z oken či pootevřených dveří někde na schodech činžáku“, který by „obstaraly ulice, dvůr, 

průjezd“, jak píše ve své kritice Václav Černý.65 Báseň není pouze obrazem náhodné 

skutečnosti, ale je především ztvárněním určitého způsobu zaměření pozornosti na okolní 

 
65 Citováno podle Pešat, Petrová 2000: 175. 
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svět. Ve výše citovaném textu hovoří Blatný o tom, že v promluvě „domovnice, která 

komentuje zprávy“ (Blatný 1999: 37), slyší dokonalou dikci a báseň (srov. tamtéž: 38). 

Spíše než samotná promluva domovnice je ale podstatný způsob zaměřování pozornosti, 

který umožní její promluvu daným způsobem vnímat.  

To platí také pro „Tento večer“, který směřuje dvěma směry – první je evokace 

specifického okamžiku, kterou tematizuje verš „Tento večer Jak řeknu tento večer“. Vedle 

evokace večera ale vyzývá báseň také k určitému vnímání daného okamžiku, „tohoto“ 

večera. Zájmeno „tento“ dává večeru ambivalenci: je to zájmeno, které ho vyčleňuje, 

označuje ho jako jedinečný, ale zároveň o každém večeru říkáme, že je to „tento“ večer. 

Název „Tento večer“ (na rozdíl od „Letního večera 1945“, kterým sbírka končí) vnáší do 

básně univerzalitu, která se vztahuje také na způsob prožívání skutečnosti. Báseň začíná u 

básníka – jednotlivce v konkrétní situaci – pozorujícího jemné tkanivo daného okamžiku, 

zrníček, ze kterých přítomnost roste, a končí obrácením ke čtenáři, respektive čtenářům 

(plurál je tu příznačný), aby také oni zaměřili svoji pozornost na okolní svět: 

„naslouchejte“. Báseň v tomto ohledu opět naplňuje roli umění, kterou mu připisuje 

Chalupecký: obrací pozornost člověka ke skutečnosti, kterou moderní člověk „zapírá, a 

zapírá ji, poněvadž se jí bojí“ (Chalupecký 1999: 28–29). 

„Montáž faktíků“ je tedy prostředkem, nikoliv cílem básně. Patrné je navíc 

Blatného kompoziční úsilí. Báseň klade těsně za sebe ostré a jemné předměty a zvuky: po 

verši se zrníčky a nitkami se objevuje ostrý nůž, drsné zaštěkání následuje tichý šumot 

kroků. Střídání výrazného a tichého zvuku koresponduje s prožíváním města, které jsem 

popsal ve druhém oddíle a které reprezentoval Blatného „milovaný motiv“ dunění a 

následného vzdalování se lokomotivy. Odeznívání vjemu v prostoru města souviselo 

s prožíváním času. Tomuto ústřednímu motivu Blatného díla jsou podřízeny rovněž 

předměty sbírky „Tento večer“. Řada z nich má symbolickou hodnotu spojenou 

s temporalitou. Významný „předmět“ jsou v básni v tomto ohledu slaměnky. 

 

Sešity    Slovník    Hleděl jsem na slaměnky  

Bez hnutí    Jako v nich šustí měsíc 

 

Slaměnka je květina s nevadnoucím květenstvím, čímž se liší od květin, které 

odkvetou. Pro tuto svoji vlastnost se často suší a stává se součástí suchých kytic. Básník na 

ni hledí „bez hnutí“, je jí fascinován. Slaměnka, které neodkvete, totiž určitým způsobem 
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odolává působení času. O něco podobného usiluje i básník, který přemýšlí nad tím, jak 

napsat báseň o přítomném okamžiku, aby „tento večer“ neupadl v zapomnění: „Tento 

večer Jak řeknu tento večer“. Jedná se o touhu, která se ve sbírce vrací, například v závěru 

básně „Krajina“:  

 

Nezaměnitelný neopakovatelný večere  

Zastav se vrať se vrať se vrať se mi v mé básni! 

(Blatný 1995: 134) 

 

Téma odolávání času není originální, jedná se o jeden z básnických topoi. Jeho 

slavným příkladem je Shakespearův osmnáctý sonet. Zatímco ale Shakespeare vyzdvihuje 

možnost básně zajistit nesmrtelnost,66 Blatný reflektuje nedokonalost svého prostředku 

vzhledem k cíli. V básni „Okamžik dějin“ píše, že jeho báseň touží jen o chvilku přežít 

svatojánské mušky (srov. Blatný 1995: 167). „Krize“, o které hovoří Pešat v souvislosti s 

městem u Koláře (viz výše), má také rozměr krize básnictví. Kolářova prvotina Křestný list 

hledá nové výrazy, střetávají se v ní tradiční motivy lidových písní (kukačka, cep, nůše) a 

realita soudobého člověka. Jako příklad lze uvést pátou část „Přespolního dělníka“, kde 

tradiční básnické motivy (vítr a Meluzína) působí nemístně v moderním rozhovoru, který 

by mohl být zaslechnut v domácnosti na městské periferii: „Zpropadeně Meluzíno Ty ještě 

nemáš večeři a já mám schůzku s kukuřičným polem […] Poslechni ať si vítr nechá toho 

utřinosa“ (Kolář 1991: 13). Krize básnictví a umění vůbec je patrná rovněž v závěru 

Chalupeckého „Světa, v kterém žijeme“: „Nebude-li toho moderní umění schopno, bude 

zbytečné“ (Chalupecký 1999: 29). 

Slaměnka „Tohoto večeru“ je přesnou metaforou nedokonalosti básnických 

prostředků při snaze zachovat okamžik ze skutečnosti. Báseň nezaručuje nesmrtelnost 

okamžiku, jako zajišťovala u Shakespeara nesmrtelnost milenky. Aby mohla květina určitý 

aspekt života zachovat, musí se života zbavit tím, že se vysuší; tak se z živé slaměnky 

vysušením stává předmět, který zmizelý život připomíná. „Nezaměnitelný 

neopakovatelný“ večer se v básni vrací jako odraz, odlesk sebe sama: v slaměnkách bez 

hnutí šustí měsíc, těleso, které samo světlo nevydává, ale pouze ho odráží. Když den 

pomíjí, vychází na obloze měsíc, který sluneční světlo odráží; podobně po večeru, který 

 
66 „Tvé věčné léto však nic nezahubí, tvá něžná krása bude věčná též, na tebe Smrt si marně brousí zuby, 

v mých věčných verších věčně přežiješ“ (Shakespeare 2007: 119). 
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pomine, zůstává báseň, která z něj něco „odráží“, předává. V symbolice slaměnek a měsíce 

klade Blatný důraz právě na nedokonalost prostředku, který „říká tento večer“, 

neschopnost básně okamžik plně zachovat. Setkání slaměnek a měsíce doprovází šustění, 

zvuk mrtvého popadaného listí. Zvuková symbolika je u Blatného podstatná, báseň totiž 

opakovaně zaměňuje s hudební skladbou a jednotlivé zvuky znějící předměstím přirovnává 

k tónům a hudebním nástrojům.67 

Slaměnky nejsou jediný předmět, který má v Tomto večeru symbolický rozměr. 

Začátek básně „Obchod“ tvoří soubor replik, které dohromady skládají přerušovaný 

rozhovor o nákupu hodinek: 

 

Hodinky na ruku. Sedmset pade. Kolik? 

Neslyším. Nejdou. Ticho. Hodiny. 

Zastavily se. Nejdou. Kolik? Není slyšet. 

Co za to chcete? Von to rozdělal. 

Šly, nejdou. Smůla. Počkat! Přece! Ne! 

Jistě s tím něco. Konec. Už je po nich. 

Co teda za ně? Kolik? Hodiny. 

Hodiny, týdny, dny. Dny, roky. 

Dny, roky, sedm? Sedm to je moc. 

Dyž pětatřicet. Třista. Dejte čtyři. 

Hodiny, týdny, roky. Minuty. 

(Blatný 1995: 115) 

 

Hodinky reprezentují plynoucí čas a tím úzce souvisí s Blatného ústředním 

motivem. Zastavené hodinky jsou symbolem zastaveného času a podobně jako ztrácí na 

hodnotě hodinky, které nejdou, je také básnický pokus o zvěčnění okamžiku něčím, co 

zůstává oproti prožívanému okamžiku chudší. „Ty nás chceš podfouknout“ (tamtéž), 

pokračuje báseň a replika může patřit jak obchodníkovi s hodinkami, tak básníkovi, který o 

několik básní dál na otázku, kolik je hodin, odpovídá: 

 
67 Viz například v básni „Pokoj“: „Jak hraje táhlou velkou slavnou píseň domu […] / Poprvé s tenkým 

smyčcem v blízké porodnici / S teninkým smyčcem dětských výkřiků / S teninkým lítostivým sladkým 

nočním smyčcem“ Blatný 1995: 131) nebo v básni „Báseň v cizím bytě“: „Zkusí to, zahrát svoje zoufalství, / 

Tak jako v černošských básních, jen několika tóny, / Mé nástroje!“ (tamtéž: 135). 
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Kolik je hodin? Kolik? Odpověď? 

Teď právě teď… Teď právě teď. 

(tamtéž: 143) 

 

Jiným symbolickým předmětem podobným slaměnce je růže z Jericha z básně 

„Pokoj“:  

 

V nejtěžších okamžicích v šelestícím pokoji  

V rumišti ztrouchnivělých ozdob 

V podobě listu draka hvězdy ptačí hlavy 

[…] 

S jerišskou růží která voní jako skořice 

Mechově zelená na oprýskané misce  

(tamtéž: 130) 

 

Jerišská růže se v básni neobjevuje sama o sobě: nejprve je vykreslen pokoj, pak 

rumiště „ztrouchnivělých ozdob“, pak teprve růže, která leží na misce se specificky 

určenou barvou (ne náhodou zelenou symbolizující život) a detailním vykreslením 

oprýskání. Obraz, který vzniká přesně uprostřed básně, evokuje zátiší a odkazuje tak na 

výtvarný žánr, kterému se v Nizozemsku, kde v šestnáctém století vzniká, říká „stilleven“, 

nehybný nebo zastavený život. Rozšířenější francouzská terminologie pak zátiší označuje 

„nature morte“, mrtvá příroda. Spojení zastavení života, respektive okamžiku a smrti 

souzní se symbolickým významem slaměnky z úvodní básně sbírky. Zátiší připomíná 

působení času nejen tím, že se v něm nevyskytuje život a vše živé do něj vstupuje až po 

své smrti: sebrané plody, utrhnuté květiny, zabitá zvířata; detailní vyobrazení předmětů 

také odhaluje to, jak jsou i neživé věci postupně vystavovány rozpadu: v Blatného básni je 

miska „oprýskaná“. 

Předměty na raných zátiších měly často symbolickou hodnotu a stejně je to rovněž 

u Blatného růže z Jericha. Jde o pouštní rostlinu, která přežívá díky tomu, že bez vody 

uschne a stočí se do klubíčka. Když pak přijde do kontaktu s vlhkostí, opět se rozvine a 

zezelená. O stejnou věc se pokouší básník, když přemýšlí, „jak řekne tento večer“. To, po 

čem touží, je docílit účinku jerišské růže: okamžik pomine, jako usychá růže; ale 
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zprostředkování některých jeho aspektů skrze vodu v podobě básně ho umožní po přečtení 

básně znovu zpřítomnit, rozvinout: 

 

Ze vzduchu, z hlasů, z roztroušených ech  

Znovu ten večer tady ve slovech 

(Blatný 1995: 142) 

 

Snaha zachycení, znovu zpřítomnění okamžiku u autorů Skupiny 42 ilustruje jejich 

snahu o kontakt s živou skutečností manifestovanou statí „Svět, v kterém žijeme“. Pro 

období skupiny je významné slovo „hledání“ z názvu Blatného sbírky „Hledání 

přítomného času“. Jde tu skutečně o objevování a odhalování skutečnosti (srov. 

Chalupecký 1999: 29) a následně její znovu utváření uměleckými prostředky. Když Kolář 

popisuje, proč přestal psát básně, argumentuje příznačně právě tím, že našel skutečnost, na 

kterou báseň nestačí: „Byl to pro mě jeden z největších otřesů, jaké jsem zažil: zasklené 

obrovité místnosti plné vlasů, bot, kufrů, oděvů, protéz, nádobí, brýlí, dětských hraček atd. 

Všechno poznamenané něčím, na co umění nestačilo, a snad nikdy stačit nebude“ (Kolář 

2013: 166), píše básník po návštěvě osvětimského muzea. 

V období skupiny básníci – jak ukázal také tento krátký exkurz do Blatného sbírky 

– skutečnost hledají. A to nikoliv pouze skutečnost jako město, jak o ní píše ve své stati 

Chalupecký; město samo o sobě je spíše prostředím; skutečností, které se dotýkají básníci 

skupiny, je pomíjení lidské existence.68 

 

3.4 Odcizené věci 

Ve středu obrazu Františka Grosse „Z chodby“ stojí krejčovská panna, motiv, který 

se u Grosse objevuje i později (viz obraz „Interiér s krejčovskou pannou“ nebo grafika 

„Krejčovská dílna), a vedle ní visí na zdi telefon. Po levé straně jsou klobouk, kabát a 

deštníky, přičemž vše je poskládané tak, že předměty vypadají jako stojící člověk. Jak z 

kompozice předmětů na levé straně, která připomíná člověka, aniž by v ní člověk byl, tak z 

telefonu, jakožto předmětu používaného ve chvíli, kdy se chceme spojit s někým, kdo je 

daleko, ale rovněž z krejčovské panny připomínající torzo člověka je cítit lidskou 

 
68 Leszek Engelking proto klade jejich tvorbu do kontextu existenciální filozofie (srov. Engelking 2020b: 92-

120). 
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nepřítomnost. Všechny předměty k člověku poukazují, ale člověk na obraze chybí, takže 

předměty, které ho připomínají, zdůrazňují jeho absenci.  

Obraz „Z chodby“ a jemu podobný „Interiér s krejčovskou pannou“ „na malé ploše 

přesvědčivě naplňují neefektní svár skutečnosti a snu, kompozice jsou sestaveny 

z všedních předmětů, jejichž samotnou přítomností v obraze, tvarovou antropomorfizací a 

barevnou stylizací díla získávají nereálný ráz“ (Klimešová 2011: 57), píše Marie 

Klimešová. Pocit nereálného je tu ovšem hlubší, jde až k pocitu „hrůz[y] z každodennosti“ 

(tamtéž: 54) spojené se strachem tematizovaným ve „Světě, v kterém žijeme“ (srov. 

Chalupecký 1999: 28–29). Původcem onoho strachu a určité úzkosti je skutečnost, že při 

pohledu na krejčovskou pannu vidíme to, co na ní chybí: desítky, stovky lidí a jejich šaty, 

vidíme v ní člověka, který je ale nepřítomný. Když hledíme na krejčovskou pannu, díváme 

se na zhmotněnou absenci – pohled69 na takový předmět je podobný mytickému pohledu 

na smrt, jak ho zobrazují příběhy o Lotově ženě, Narcisově jezírku nebo Orfeově ohlédnutí 

se za Eurydikou. 

Motiv věcí, které odkazují k nepřítomným lidem, se opakuje také v básních umělců 

Skupiny 42. Růže s Jericha z interpretovaného „Pokoje“ odkazuje k prastrýci, „jenž ji 

kupoval“ (tamtéž: 130) a „je dávno mrtev“ (tamtéž). Přestože je prastrýc mrtev, připomíná 

ho nejen růže z Jericha, ale on sám „žije na půdách / Na půdách ve zdech v slabém 

zapraskání“ (tamtéž), tedy v předmětech. „V muzeu“ Jiřiny Haukové není vidět toho, „kdo 

[…] mluví“ (Hauková 2000: 98), ale za vystavěnými předměty je cítit nepřítomného 

člověka: „krasavici s bronzovou jehlicí“ (tamtéž) nebo „voják[a] kterési prohrané bitvy“ 

(tamtéž). Kainarova báseň „Závěť“ sestává z výčtu věcí, které zůstaly po mrtvém70, a 

obdobně u Blatného předměty z pozůstalosti odhalují něco o člověku, který zemřel: 

 

V kuchyni visel režný pruhovaný hadr 

Na co to bylo Co to měla Prý se tím přikrývala 

(Blatný 1995: 123) 

 

Nepřítomnost člověka nemusí být zapříčiněná pouze smrtí. Předměty básní na sobě 

nesou otisk lidí, kteří s nimi zacházeli nebo kteří se jich dotkli. „Když nahlížíme večer na 

 
69 Vedle vizuální panny je na Grossově obraze telefon reprezentující absenci hlasů těch, kteří v něm 

promlouvali. 

70 Srov. Pešat, Petrová 2000: 87. 
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rubu nádražních čtvrtí do dvorů s pavlačemi nejeden příběh spěchá podél zdí“ (Blatný 

1995: 133), píše Blatný v „Krajině“; u Haukové jsou věci „němí zpovědníci lidských 

osudů“ (Hauková 2000: 170); „v Kodaňské 20“ (Hanč 2016: 73) z nejmenované básně 

Jana Hanče žalují „mokré schody klečící ženě […] na sny“ (tamtéž) těch, kdo po nich 

prošli. Předměty v básních jsou plné očí – Kolářova litanie obsahuje verše o „očích 

napěchovaných za pulty za šicími za psacími stroji“ (Kolář 1992: 59). Život se odehrává ve 

společnosti věcí, které vidí jeho bolest, tak jako rámcují verše o „starodávném nábytku“ 

v básni „Mosty“ dramatickou scénu: 

 

Píseň (Starodávný nábytek 

 v jednom rohu šicí stroj v druhém kamna 

 na dveře tlukou pěstičky houslí 

 žena čistí kliku): 

   Měl vlasy jako havran  

   Za týden… 

   Pokojík páchl špatným tabákem 

   a postel byla ještě teplá 

   Za hodinu zazvonil zvonek 

   V chodbě již čekal jiný párek 

   Kdyby tak člověk… 

(Starodávný nábytek atd.) 

 (tamtéž: 69) 

 

Věci jako svědkové lidských příběhů, scének ze života, jako by do sebe ukládaly to, 

co se u nich odehrálo. Ve výše citované Kolářově „Litanii“ jsou neživé předměty plné 

lidského života: 

 

O sviňkách klení pod každou dlaždicí naděje 

O štěnicích svědomí nábytku 

O zoufalství pěstěném v pařeništích pod peřinami 

O k smrti sužujícím rozestýlání hrnců 

(Kolář 1992: 59) 
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Vnímání věcí jako nositelů otisků osudů lidí, kteří jsou nepřítomní, může být 

výsledkem určitého jemného zaměřování pozornosti podobného Blatného „pozoroval jsem 

zrníčka a nitky“; je podobou „odhalování skutečnosti“ z Chalupeckého manifestu, ne vždy 

je ovšem tato podoba předmětu výsledkem aktivity subjektu. V básni „Dva pokoje“ Jiřiny 

Haukové, jako by si samy předměty vyžadovaly soustředění k nepřítomnému – už na prahu 

básnířka ví, že je „na prahu cizího pokoje“ (Hauková 2000: 117), byť na křesle jsou stopy 

„prstů z mládí“ (tamtéž: 118) a je tu „propadávající se pohovka, kterou miluje[…]“ 

(tamtéž). Básnířka se vrací zase a „zas do cizího pokoje“ (tamtéž: 119): pokoj se nestává 

cizím zvláštním soustředěním subjektu, ale aktivně se odcizuje, zatímco člověk zůstává 

tomuto působení pasivně vystaven.  

Podobně v interiéru Jiřího Koláře neví člověk, co se mu může v pokoji vyjevit:  

 

Vy opuštěné 

Před svými skříněmi 

Hodláte je znovu otevřít 

Nebojíte se? 

Což jestli se tam zjeví Anděl 

(Kolář 1992: 111) 

 

Stejně tak na rušné ulici může dojít k epifanii: 

 

Mezi očima upoutanýma večerníky 

Mezi mastnými prsty 

Proudí bahno žvanění 

 

Zjeví se někdo jiný? 

(tamtéž: 113) 

 

Předmět na sebe tím spíše upozorňuje, je-li vedle něj výrazná absence člověka. 

Řada příkladů předmětů, na kterých jsou v básních výrazné lidské otisky, byly věci patřící 

mrtvým (viz výše). Jiné příklady byly příklady míst spojených s člověkem, kde se nyní 

rozprostřelo ticho: večerní zeď, prázdné schodiště v Hančově Kodaňské 20; o tomto tichu, 

do něhož něco doznívá a které Blatný v jedné ze svých básní nazývá „zlým tichem“, 
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pojednával druhý oddíl. Další okruh pak tvoří předměty interiéru, tedy intimní zóny 

člověka, se kterou je člověk úzce propojen. Když člověk, který je s předmětem spoutaný a 

který předmět používá, zmizí, přesouvá se pozornost na předmět sám. Přitom ovšem něco 

podstatného chybí. Věc pak připomíná něco, co bylo a nyní není: je zhmotněním absence, 

jako tomu bylo na Grossově obraze. Pakliže jsem výše popisoval, že výrazný vjem ve 

městě nemizí náhle, ale že jde spíše o „dohasínání“, „zhasínání“, postupné vytrácení se, 

pak přítomnost předmětu spojeného s nepřítomným člověkem je jednou z forem tohoto 

postupného doznívání pomíjivého.  

Tímto způsobem se předmět stává něčím cizím: přestává být tím, k čemu má 

člověku sloužit. Spíše, než že by byl člověku po ruce a sloužil mu, mu připomíná jeho 

smrtelnost a pomíjivost. Tento účinek je tím silnější, odcizují-li se takto předměty z intimní 

sféry člověka: člověk se ve vlastním pokoji stává cizincem, odtud výrazná tematizace 

odcizených interiérů, které si všímá Leszek Engelking (srov. Engelking 2020a: 70). 

Předmět, který přestává člověku sloužit a ukazuje mu vlastní podmíněnost času, je onou 

skutečností, která se v Chalupeckého manifestu vymyká zařazení „v racionální systém“ 

(Chalupecký 1999: 27) a staví se mimo člověka a proti němu (tamtéž). Jde o skutečnost, 

která vyvolává strach: věci jsou tu nejen „živé“ (tamtéž: 28), ale také „tvrdé, zlé, tajemné, 

neústupné“ (tamtéž). To, co je živé – člověk –, pomíjí, zatímco neživé, jako by ožívalo, 

když k sobě přitahuje pozornost.71  

Odtud pramení pocity melancholie, stesku a zoufalství, které zdůrazňoval druhý 

oddíl. Předmět, který zůstává po člověku, stejně jako tichá ulice po rušném dni, ukazují na 

pomíjení, na podřazenost člověka působení času. Zpřítomňují mizení, jsou tím, co zůstává, 

když člověk mizí, a jako takové se ukazují pozorovateli, kterému připomínají jeho vlastní 

pomíjivost. Když chce Blatný vyjádřit zoufalství, jsou jeho nástroji staré věci cizího 

pokoje:  

 

Zkusím to, zahrát svoje zoufalství, 

[…] 

Píši dnes v jiném, cizím pokoji, 

 
71 František Gross, jehož obraz „Z chodby“ otevíral tento oddíl, vyjadřuje ve své pozdější tvorbě tuto 

skutečnost obrazy předmětů, zejména strojů, které vypadají jako lidé (viz například obraz „Strojky“ nebo 

„Postava – stroj“). Člověk je v těchto obrazech otištěný do stroje a stroj naopak získává něco z potenciálu 

člověka konat. Podobné motivy lze sledovat na obrazech Františka Hudečka a Bohumíra Matala. 
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[…] 

Zkusím to, zahrát svoje zoufalství, 

[…] 

Na staré věci toho pokoje. 

(Blatný 1995: 135) 

 

Věci v pokoji jsou najednou cizí, houpací křeslo připomíná především ty, kteří 

v něm dříve seděli a nyní nežijí: 

 

Houpací křeslo, v kterém sedávali 

Rodiče, tety mého přítele! 

Rodiče, tety, bratři, všichni známí, 

Dřív než si pro ně přišla jejich mammy 

(Řekni to tiše:) Smrt 

(tamtéž) 

 

Křeslo není v tuto chvíli primárně předmětem k sezení. Stojí samo o sobě, „tvrdé, 

zlé, tajemné, neústupné“, a emanují z něj postavy těch, kteří ho užívali. Jakožto spojené 

s lidmi připomíná to, že oni tu nejsou.72 

 

3.5 Shrnutí 

Skupina 42 realizovala svůj post-avantgardní návrat k žité skutečnosti tematikou 

města. V jeho prostoru se v krátkém sledu střídají scénky, události a osudy lidí s prázdnem 

a tichem, které dává tušit, co se na daném místě, kde já teď kráčím, odehrálo: „nejeden 

příběh spěchá podél zdí“. Příběh, který se odehrál, člověk, který v daném prostoru něco 

prožil, zůstává v místě – alespoň nějakou dobu – otisknut. Lidé a scénky se ve městě náhle 

zjevují, ale nemizí okamžitě. Jejich fyzický přesun jinam neznamená, že spolu s ním mizí 

jejich někdejší přítomnost. Zůstávají po nějakou dobu přítomní právě svojí nepřítomností, 

čímž se jejich mizení z prostoru stává postupné, podobně jako lokomotiva Blatného 

 
72 Podobně funguje nádobí v básni „Nedělní odpoledne“ – chandra otevírá police a v nádobí vidí ty, kdo ho 

užívali před básníkem, a ty, kdo ho budou užívat po něm: „Orchestr Chandra otvírá dvířka polic / S talíři bez 

poskvrny koflíky džbány mísami / Hráči kteří z nich jedli a jsou už mrtvi vcházejí / zvolna / A ti kteří se 

teprve narodí“ (Blatný 1995: 122). 
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„milovaného motivu“ doznívá v dálce. Básník je tím, kdo se zaposlouchává do ticha, často 

se to děje večer, když ruch dne již pominul, a pozoruje „zrníčka a nitky“, vnímá „ze 

vzduchu, z hlasů, z roztroušených ech“ unikající okamžiky a přivádí ho to k pocitu 

„nevýslovna“, který se „v básni navrací“.  

Předměty každodenního užitku jsou v této poezii atributy onoho postupného 

vytrácení se. Tuto funkci tu plní dvojím způsobem. Jednak jsou v básních zařazovány věci-

symboly, jako tomu bylo u slaměnek, které připomínají kdysi kvetoucí rostlinu, nebo růže 

z Jericha, která se dovede při doteku s vodou oživit. U druhého způsobu jsou předměty 

něco, co připomíná zmizelou skutečnost a k ní odkazuje. Předmět, který člověku slouží, ho 

přežívá, je tu před ním a po něm a ukazuje svou nezávislost na něm. Slovy Brownovy 

teorie se z objektu, který sloužil, stává věc, která stojí sama o sobě. Co víc, ona věc 

uchovává stopu člověka, který ji používal, a pozorovateli tedy zpřítomňuje mizení 

samotné. Tím dokáží věci v člověku vyvolávat pocit tísnivosti: věc, která se odpoutává od 

své funkce, připomíná pomíjení. 
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4 Perife raffa elitské madony před městí 

4.1 Skupina 42 a Miron Białoszewski 

Motivická blízkost tvorby autorů Skupiny 42 a Mirona Białoszewského je natolik 

patrná, že pasáže kritických textů věnovaných polskému básníkovi vystihují několikrát 

mimoděk také poetiku Skupiny. Artur Sandauer, který Białoszewského do polské literatury 

uváděl, o něm například hovoří jako o tom, kdo si zachovává „věrnost svým periferním 

tradicím, varšavským čtvrtím a ulicím, […] chudým a prozaickým čtvrtím plných šedých 

[…] lidí“.73 Tvrzení – s pochopitelnou záměnou adjektiva „varšavský“ za „pražský“, 

případně „brněnský“ – platí stejně tak o Hančovi nebo Blatném. Míra blízkosti je zjevná i 

z takového detailu, jako je užití metaforiky barev: někteří z oněch Sandauerových „šedých 

lidí“, „šedaví pánové“ (Kainar 2018: 89), se objeví v zrcadlech předměstského holičství 

Kainarovy básně „Stříhali dohola malého chlapečka“.  

Slovo „periferie“ v kontextu tvorby Mirona Białoszewského přesahuje význam 

prostorových kulis předměstí, stejně jako tomu bylo u autorů Skupiny 42 (viz výše). 

Periferie není pouze prostředím, ale stává se pocitem, stavem vědomí, způsobem bytí a 

tvoření. Janusz Sławiński například používá v souvislosti s Białoszewským slovo 

„periferie“ k zastřešení různých aspektů jeho poezie. Hovoří o „periferní zkušenosti“ (srov. 

Sławiński 2001b: 253), „kultivování [vlastní] perifernosti“ (srov. Sławiński 2001a: 232) 

nebo „periferním jazyce“ (srov. Sławiński 2001b: 255).74 

 
73 V originále: „dochowując wierności swym peryferyjnym tradycjom, dzielnicom i ulicom warszawskim, 

[…] dzielnicom ubogim i prozaicznym, pełnym szarych […] ludzi“ (Sandauer 1985b: 363). 

74 Charakterizování Białoszewského poezie termínem „peryferyjność“ představuje v polské kritice dlouhou 

linii, do které patří například texty Stanisława Barańczaka, Stanisława Dan-Bruzdy, Kazimierze Wyka nebo 

Jana Błońského. Tento termín je s Białoszewským tak úzce spojen, že když o něm píše v devadesátých letech 

Edward Balcerzan, musí se vůči oné linii vymezovat: „Termín ‚periferie‘ vystihuje charakter Białoszewského 

časoprostoru pouze za předpokladu, že ho nahlížíme v opozici k událostem, kterým jsme ochotni připsat 

ústřední význam, a to v hranicích Polska (jakožto státu). Ale kdybychom ‚centrum‘ pojali jinak, jako centrum 

lidské kultury, pak by bylo třeba říci, že Białoszewského Wołominy a Biecze, Krosna a Garwoliny, Nové 

Bytomi a rohy ulic hlavního města (například Poznańské nebo Wspólné), že mikrosvěty front jeho mléčných 

barů, vnitřků nádraží nebo sanatorií, mlhoviny bytů a věcí nejsou vůbec na periferii. Jsou v centru světa 

(nikoliv Polska), protože se otevírají k nejtrvalejším hodnotám kultury lidstva“ (Balcerzan 1993: 27). 

V originále: „Termin ‚peryferyjność‘ ujmuje celnie charakter czasoprzestrzeni Białoszewskiego dopóty, 

dopóki rozpatrujemy ją w opozycji do wydarzeń, którym gotowi jesteśmy przypisać sens centralny – w 

granicach Polski (jako państwa). Lecz gdyby ‚centrum‘ pojmować inaczej, jako centrum kultury człowieczej, 
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Miron Białoszewski má ke Skupině 42 blízko také generačně: narodil se roku 1922, 

a je tedy pouze o dva a půl roku mladší než Ivan Blatný, o pět let mladší než Kainar a o 

osm než Kolář. Vzhledem k politické situaci v Polsku ovšem debutuje až v takzvaném 

„debutu pěti“ v roce 1956 sbírkou Oběhy věcí. Kromě tématu předměstí a generační 

příslušnosti lze mezi Białoszewského poezií a tvorbou Skupiny 42 najít řadu dalších 

společných aspektů.  

Jako bylo možné popsat některé básně Skupiny jako „záznam[y] útržků hovorů, 

jako kdyby na rušné křižovatce někdo umístil mikrofon a zaznamenal všechno, co v té 

chvíli právě bylo vysloveno kolemjdoucími“ (Pešat 2000: 441), vytváří také Białoszewski 

iluzi, že jsou některé z jeho textů reprodukcí rozhovoru zaslechnutého na jednom 

z varšavských předměstí. Takto začíná „Báseň ženský z paneláku“: 

 

Výtah. 

Patro?  

Kdo kde s kým? 

Člověče 

zakloň hlavu 

k hlavě tam v okně. 

Tu musíš oslovit 

a ona ti odštěkne. 

Pojď blíž, nelituj kroku, 

Neuhádneš – propadneš se; 

uhádneš – skočí ona; 

a ona to jsem já 

Sfinga bloku 

(Białoszewski 1988: 142) 

 

Závěr strofy naznačuje další podobnost mezi Białoszewským a Skupinou. 

Sandauerovo tvrzení, že v Białoszewského poezii „všední skutečnost přerůstá v rituál a ten 

 
to należałoby powiedzieć, że Białoszewskiego Wołominy i Biecze, Krosna i Garwoliny, Nowe Bytomie i 

rogi ulic stołecznych (np. Poznańskiej i Wspólnej), że mikroświaty kolejkowe jego barów mlecznych, wnętrz 

dworcowych czy sanatoryjnych, mgławice mieszkań i rzeczy – wcale nie znajdują się na peryferiach. Są w 

centrum świata (nie Polski), ponieważ otwierają się ku najtrwalszym wartościom kultury ludzkości“. 



89 

 

zase v mýtus“,75 vystihuje řadu děl básníků Skupiny 42, zejména Kainarovy „Nové mýty“ 

včetně toho již zmíněného o chlapečkovi, kterého stříhají dohola. 

Stejně jako realizovali umělci Skupiny 42 „vidiny truchlivých předměstí“ (viz 

článek Otokara Mrkvičky; citováno podle Pešat, Petrová 2000: 95), také „Białoszewského 

fascinují předměty zmrzačené a zchátralé, zpustlé a zaprášené. […] Ukazuje se, že předmět 

ho fascinuje tím víc, čím je zanedbanější“.76  

Podobně jako v případě Událostí Jana Hanče nebo Dnů v roce a Roků ve dnech 

Jiřího Koláře se i u Białoszewského prolínají deník a umělecká tvorba: 

 

Můžeme pozorovat jakoby setkávání dvou složek. Je tu mnoho z deníku: nejen 

datum, ale také ona zkrácená perspektiva, vlastní utváření času atd., ale zároveň je tu něco 

z románové narace, především rozvinutý dialog, který se obvykle v deníku neobjevuje. Tak 

jsou tedy rovněž velké Białoszewského narace podšité intimním deníkem a někdy se – 

alespoň v úryvcích – řídí postupy, které užívá.77 

 

Výčet příbuzných prvků a paralel by mohl dále pokračovat například prací 

s hovorovým jazykem nebo vztahem k avantgardě.  

Zatímco to, co české básníky a Mirona Białoszewského spojuje, může přispět 

k charakterizaci dobového uvažování a vývoji lyriky ve středoevropském prostoru, 

interpretační potenciál obdobných motivů či postupů vychází najevo především pod 

drobnohledem, v okamžiku, kdy se začínáme ptát, čím se v oblastech, kde jejich tvorba 

ukazuje určitou blízkost, Białoszewski a Skupina 42 liší. Cílem této kapitoly je ukázat 

tento interpretační potenciál na práci s každodenním předmětem a tím poukázat nejen na 

další podoby věcí v moderní lyrice, ale také jemněji popsat, čím každodenní předměty 

přispívají ke specifické poetice jak Skupiny, tak Mirona Białoszewského. 

 
75 V originále: „rzeczywistość powszednia przerasta w rytuał, ten zaś w – […]mit“ (Sandauer 1985b: 374). 

76 V originále: „Białoszewskiego fascynują przedmioty kalekie i zdezelowane, zapuszczone i zakurzone. […] 

Okazuje się, że przedmiot tym bardziej go fascynuje, im bardziej jest zaniedbany” (Sandauera 1985: 367). 

77 V originále: „W tym krótkim fragmencie obserwować możemy jakby zderzenie dwóch żywiołów. Wiele tu 

z dziennika, nie tylko data, także owa skrócona perspektywa, swoiste kształtowanie czasu itp., ale jest tutaj 

także coś z narracji powieściowej, przede wszystkim rozbudowany dialog, jaki w dzienniku zwykle nie 

występuje […]. Tak więc i wielkie narracje Białoszewskiego są dziennikiem intymnym podszyte, a czasem – 

przynajmniej we fragmentach – podporządkowują się stosowanym w nim procedurom“ (Głowiński 1993: 

148). 
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U Skupiny 42 zapadaly popsané podoby předmětů do širšího kontextu motivu 

předměstí. Podobně tomu je také u Białoszewského. Ony „zmrzačené a zchátralé, zpustlé a 

zaprášené“ předměty, které budí básníkův zájem, jsou věci z předměstí poválečné Varšavy 

a jsou úzce spjaty s jeho poetikou.  

 

4.2 Białoszewského periferie 

Podobně jako Blatný, který se zabývá „hledáním přítomného okamžiku“ a „ze 

vzduchu, z hlasů, z roztroušených ech“ (Blatný 1995: 142) znovu zpřítomňuje „večer […] 

ve slovech“ (tamtéž), pracuje také Białoszewski s možností poezie zprostředkovat 

atmosféru nebo obraz, které v reálném světě pomíjejí. Na rozdíl od Blatného textů tu ale 

není kladen důraz na onu pomíjivost samotnou ani na melancholické a teskné pocity, které 

její uvědomění vyvolává. Białoszewského básně vytváří dojem, že jde o výjevy 

vyextrahované z nepřeberného „dění“78 každodennosti. Báseň předkládá obraz 

z předměstské ulice a klade ho do juxtapozice s motivy z vysokého umění. „A kdo si 

vymyslel, že hloupější hvězdy obíhají kolem moudřejších?“ (Białoszewski 1988: 9), ptá se 

básník v „O obězích věcí“ na protest proti bagatelizaci všedního.79 Obdobně jako u 

Skupiny 42 sestává Białoszewského předměstská realita z tisíců malých nečekaných a 

náhodně vytvořených uměleckých děl,80 která se objeví a zmizí. Jeho poezie ale, jak již 

bylo řečeno, neakcentuje ono mizení, ale spíše – byť tak činí s výraznou dávkou ironie a 

sebeironie81 – umělecké kvality každodenních výjevů a předměstské lidové kultury.  

Výše popsané platí především o cyklu „Ballady peryferyjne“, jehož název lze 

přeložit jako „okrajové balady“, ale také „balady z periferie“. Tvoří ho devět básní a je 

druhým oddílem Białoszewského prvotiny Oběhy věcí. Označení básní jako „balady“ 

 
78 Termín si vypůjčuji z modelu, který popisuje Wolf Schmid v Narativních transformacích (Praha: Ústav 

pro českou literaturu AV ČR, 2004). 

79 Jde o interpretaci Edwarda Balcerzana, který za otázkami ze závěru básně „O obězích věcí“, vnímá otázku 

„Dlaczego bagatelizuje się zwyczajność“ (Balcerzan 1982: 223). Celou báseň pak Balcerzan čte jako „bunt 

przeciw ideologiom nietolerancji“ (tamtéž: 237), „protest proti ideologiím netolerance“. 

80 Viz citát z Blatného výše, ve kterém se komentář domovnice k denním zprávám stává „skladbou“ s refrény 

a dokonalou dikcí. 

81 U Białoszewského jde o výrazný aspekt, viz výstižný název českého výboru a stejnojmenného oddílu 

sbírky Vrtochtivý počet: „M’ironie“. 
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předjímá ústřední motiv cyklu, kterým je „stírání hranic mezi literárními druhy“,82 ale také 

mezi tím, co je a není umělecké. Balada „v sobě mísí prvky několika literárních druhů“ 

(Engelking 2020c: 127), jde o žánr na pomezí epického a lyrického a jeho „hranice se zdají 

být do určité míry neostré“ (tamtéž). Jonathan Culler píše, že balady sice „spadají do 

lyriky, avšak leží na pomezí dramatu a vyprávěcí fikce“ (Culler 2020: 316). Zároveň je 

balada žánrem, v němž se od romantismu mísí lidové, tedy nízké, a vysoké, původní a 

umělé, respektive umělecké. Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics hovoří o 

baladě jako o „lidové, populární, tradiční“.83 „Učený svět“ si slovy Alberta Friedmana 

jejích půvabů „poprvé všímá […] v osmnáctém století“.84 Prolínání vysokého a nízkého 

provázející vývoj žánru je u Białoszewského zároveň obsahem balad. Kromě 

charakteristického „zaměření na jedinou klíčovou epizodu nebo situaci“85 pojí básně 

z cyklu „Ballady peryferyjne“ s tradiční baladou prolínání a konflikt dvou protikladů. 

Zatímco u tradiční balady jde o přírodní a lidské, u Białoszewského jde o vysoké a nízké 

umění, o to, co je původní a autentické, a to, co je v očích básníka umělé a umělecké. 

Takto se onen konflikt a prolínání projevují v první z balad cyklu, v „Kolotoči 

s madonami“:  

 

Karuzela z madonnami 

 

Wsiadajcie madonny  

madonny 

Do bryk sześciokonnych 

…ściokonnych! 

 
82 Stanisław Barańczak ve své monografii o básnickém jazyce Mirona Białoszewského píše: „Wzorzec 

balladowy – tak czy inaczej traktowany – jest w tej twórczości najważniejszym wzorcem gatunkowym, i to 

właśnie z uwagi na fakt, że szczególnie nadaje się do zabiegów polegających na zacieraniu granic pomiędzy 

rodzajami literackimi“ (Barańczak 2016: 229). 

83 Úvod do hesla balada zní: „The ‚folk‘, ‚popular,‘ or ‚traditional‘ b. is a short narrative song preserved and 

transmitted orally among illiterate or semilitterate people“ (Friedman 1974: 62). 

84 V originále: „The charms of British balladry were first brought to the attention of the lettered and learned 

world in the 18th c.“ (Friedman 1974: 63). 

85 Friedman jako jeden z rysů balady uvádí, že se balady „soustředí na jedinou zásadní epizodu nebo situaci“: 

„ballads focus on a single crucial episode or situation“ (Friedman 1974: 62). U Białoszewského je jako tato 

klíčová situace často všední událostí, Barańczak nazývá tyto epizody „malými naracemi“ (srov. Barańczak 

2016: 297).   
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Konie wiszą kopytami  

nad ziemią. 

One w brykach na postoju  

   już drzemią 

Każda bryka malowana  

w trzy ogniste farbki 

I trzy są końskie maści:  

    od sufitu 

    od dębu 

    od marchwi. 

Drgnęły madonny  

I orszak konny 

Ruszył z kopyta. 

Lata dokoła 

Gramofonova  

Płyta, 

Taka 

płyta: 

Migają w krąg anglezy grzyw  

I lambrekiny siodeł, 

I gorejące wzory bryk  

Kwiecisto-laurkowe.  

A w każdej bryce vis-à-vis 

Madonna i madonna 

W nieodmienionej pozie tkwi 

Od dziecka odchylona 

– białe konie 

– bryka 

– czarne konie 

– bryka 

– rude konie 

– bryka 

Magnifikat! 
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A one w Leonardach min, 

W obrotach Rafaela, 

W okrągłych ogniach, w klatkach z lin, 

W przedmieściach i niedzielach. 

I w każdej bryce vis-à-vis 

Madonna i madonna. 

I nie wiadomo, która śpi, 

A która jest natchniona 

– szóstka koni  

– one 

– szóstka koni  

– one 

– szóstka koni  

– one 

Zakręcone! 

 

I coraz wolniej karuzela 

Puszcza refren 

I peryfe 

rafa 

elickie 

madonny 

  przed 

mieścia 

wymieniają 

konne piętro 

–    –    –    –    –    –    –    – 

Wsiadajcie 

w sześcio…! 

(Białoszewski 2016: 35–37) 
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Kolotoč s madonami  

 

Nasedat madony 

madony 

Do bryček s šestispřežím 

…stispřežím! 

Koně visí s kopyty 

nad zemí. 

Ony už v bryčkách  

na zastávce klimbají. 

Každá bryčka je malovaná 

třemi ohnivými barvami. 

A koně mají tři barvy srsti: 

jako strop 

jako dub 

jako mrkev. 

Škubne to madonami 

A průvod s koňmi 

Vyrazí vpřed. 

Točí se kolem dokola 

Gramofonová 

Deska, 

Takováto 

deska: 

V kruhu probleskují lokýnky hřív 

A volánky sedel 

A planoucí vzory na bryčkách 

Květo-kudrlinkové. 

A v každé bryčce proti sobě 

Madona a madona 

Sedí v nezaměnitelné pozici 

Odkloněná od dítěte 

– bílí koně 
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– bryčka 

– černí koně 

– bryčka 

– rudí koně 

– bryčka 

Magnifikat! 

 

A ony v Leonardových výrazech 

V otáčkách z Raffaela  

V okrouhlých ohních, v klecích z lan 

V předměstích a nedělích 

A v každé bryčce tváří v tvář 

Madona a madona 

A neví se, která spí, 

A která je ve vytržení 

– šestero koní 

– ony 

– šestero koní 

– ony 

– šestero koní 

– ony 

Roztočeny! 

 

A čím dál pomaleji hraje 

Kolotoč refrén 

A perife  

raffa  

elitské  

madony  

před  

městí 

mění 

koňské patro 
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–    –    –    –    –    –    –    – 

Nasedat 

do šesti…! 

(překlad JH) 

 

Když básně z cyklu „Ballady peryferyjne“ zmiňuje ve své práci Język poetycki 

Mirona Białoszewskiego Stanisław Barańczak, ukazuje na nich pozici Białoszewského 

lyrického subjektu, který je „zavěšen mezi světem ‚vysoké‘ a ‚nízké‘ kultury“.86 Vysoká 

kultura mu připadá „neautentická a umělá“ (tamtéž: 242), s nízkou se ale nedovede 

ztotožnit, protože vidí její primitivismus (srov. tamtéž: 246), byť ji považuje za 

autentickou a původní (srov. tamtéž: 242–243). Prolínání vysoké kultury s lidovou 

každodenní realitou předměstí nebo maloměsta lze sledovat už z názvů jednotlivých básní 

odkazujících nejen do oblasti výtvarného umění, ale také dějin filozofie: „Svislý triptych“, 

„Balada z gobelínu“, „Secesní mýtus“, „Filozofie Wołomina“, „Rozprava o stolních 

beráncích“.  

„Kolotoč s madonami“ není v tomto ohledu výjimkou. Ve výjevu z nízké kultury, v 

lidové poutní zábavě s kolotočem, se objevují narážky na dva malíře Cinquecenta: 

Leonarda da Vinciho a Raffaela Santiho. Do básně vstupují spolu se svými nejznámějšími 

atributy: u Leonarda je to výraz,87 u Raffaela důmyslná práce s pohybem,88 

„v Leonardových výrazech v otočkách z Raffaela“. Vysoké a nízké umění jsou v básni 

položené vedle sebe a vzájemně se doplňují: básník při evokaci scény používá jednak 

ironické odkazy k mistrům Cinquecenta, ale zároveň vykresluje lidové kýčovité ozdobné 

květinky a kudrlinky na vzorech na bryčkách. 

Posuny v hierarchii vysokého a nízkého naznačuje také název básně, který je aluzí 

na názvy Raffaelových děl. Italský malíř se proslavil obrazy madon, jejichž názvy začínají 

 
86 V originále: „Bohater tej poezji trwa w zawieszeniu pomiędzy światem kultury ‚wysokiej‘ a ‚niskiej‘“ 

(Barańczak 2016: 246). 

87 Viz slavný výraz „Mony Lisy“: „Na první pohled nás překvapí, jak živě Mona Lisa vypadá. Máme dojem, 

že se na nás opravdu dívá a že si o nás myslí své. Připadá nám, že se nám před očima mění jako každé živé 

stvoření a že pokaždé, když se k ní vracíme, vypadá trochu jinak. […] Někdy se nám zdá, že si z nás trochu 

tropí žerty, jindy zase, že jsme v jejím úsměvu postřehli jakýsi smutek“ (Gombrich 1997: 300). 

88 Ernst Hans Gombrich o Raffaelovi v souvislosti s jeho obrazem „Nymfa Galatea“ píše, že „uskutečnil to, o 

co se tolik snažily starší generace – vytvořit dokonalou a harmonickou kompozici volně se pohybujících 

postav“ (Gombrich 1997: 320). 
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povětšinou slovem „madona“ a za ním následuje přívlastek: „Madona s židlí“, „Madona 

v zeleni“, „Madona velkovévody“ apod. Název Białoszewského básně hierarchii obrací: na 

první místo staví to, co by u Raffaela bylo nepochybně v pozadí, totiž kolotoč. Nejde o 

„Madonu s kolotočem“, ale o „Kolotoč s madonami“. V centru pozornosti je předmět 

asociovaný s maloměstskou lidovou zábavou. Madona nejen, že je až na druhém místě, ale 

zároveň přestává být jedinečná: slovo se v názvu objevuje v plurálu. Název manifestuje 

přenesení důrazu z nebeského a jedinečného na lidské a obyčejné, z vysokého (madona) na 

nízké (jarmareční zábava).  

Raffaelova přítomnost se neomezuje pouze na jeden odkaz a na aluzi v názvu. 

Malíř tvoří určité pozadí celé básně. Je-li pro Białoszewského mistrem pohybu tak, jako je 

autor „Mona Lisy“ mistrem výrazu, pak básník následuje v jeho šlépějích. Svojí 

„mariánskou“ básní nejen tematicky, ale také technicky, zvukovou reprezentací pohybu, 

odkazuje k Raffaelovi, který našel způsob, jak vytvořit iluzi pohybu na statických 

plátnech.89 „Kolotoč s madonami je právě oslavná píseň pohybu: jeho zrodu, vlády, 

mizení, opět vydobytých veršovým bohatstvím“,90 píše Stanisław Dan-Bruzda a pokračuje 

známou versologickou analýzou, která ukazuje, jak Białoszewski pracuje s veršovými 

schématy k dosažení zvukového efektu dodávajícího básni dynamiku a vytvářejícího iluzi 

pohybu. 

Na pozadí v básni všudypřítomného pohybu jsou madony překvapivě statické: 

„klimbají“, „spí“, „sedí v nezaměnitelné pozici“. Slovo „nezaměnitelný“ tu lze číst dvojím 

způsobem: jednak nezaměnitelný jako umělecké dílo charakteristické svým mistrovstvím, 

jednak nezaměnitelný jako něco, co nejde zaměnit pro svou ztrnulost a zkostnatělost. 

Kontrast statických madon a dynamického kolotoče rozvíjí dichotomii z názvu básně a 

protiklad autentičnosti a neautentičnosti z Barańczakovy monografie. Na jedné straně je 

život pouti projevující se hlasitostí a vitálním pohybem. Čtvrtý verš odráží ozvěnou volání 

kolotočáře ze třetího verše: „Nasedat madony madony do bryček s šestispřežím 

…stispřežím!“. Pohyb kolotoče vytváří Białoszewski dynamickým opakováním, které 

evokuje míhání se koní a bryček: „bílí koně – bryčka – černí koně – bryčka – rudí koně – 

bryčka“. Drkotající a točící se kolotoč napodobují aliterace – opakující se zdvojené „n“ 

v první strofě polského originálu, aliterace „o“ na začátku druhé strofy. Oproti povyku a 

 
89 Viz poznámka pod čarou výše. 

90 V originále: „Karuzela z madonnami — to właśnie pieśń pochwalna ruchu: jego narodzin — panowania — 

zamierania, znów wydobytych wersyfikacyjnym bogactwem“ (Dan-Bruzda 1961: 141-2). 
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ruchu jarmarku jsou madony z klasických děl starých mistrů neživé a neaktuální: není 

jasné, která madona na obraze „spí a která je ve vytržení“. Jejich pasivita a odtrženost 

navazuje na upozadění madon na úkor kolotoče z názvu básně. Nebeská královna svatá 

Maria je „odkloněná od dítěte“, vzdálená obyvateli poválečného varšavského předměstí, 

který k ní vzhlíží. Ztuhlé spící madony tažené bryčkou připomínají rekvizity, které už 

nejsou třeba. Kulturní dědictví vzdáleného novověku je balast, který dává do pohybu 

jedině živá zábava reprezentovaná kolotočem, přízemní veselí. Umění má moc pohnout. 

Přitom ale tím, co hýbe, je v Białoszewského básni to lidové a přízemní. Vysoké umění je 

v kontextu poválečné Varšavy spící, umrtvené. Jeho zasazení do každodenního a živého – 

usazení madon do kolotoče – ho aktualizuje. Vysoké umění, respektive jeho recepce se pak 

stává prizmatem, vede pohled: básník hledí na předměstskou scénu jako na výjev vysokého 

umění, dívá se na ženy v kolotoči jako na Raffaelovy madony. Tento způsob vnímání 

skutečnosti je červenou nití Białoszewského cyklu, jak už o tom bylo pojednáno výše. 

Białoszewského juxtapozice živé autentické každodennosti a uspaného 

„odkloněného“ vysokého umění rezonuje s dobovou otázkou poezie po Osvětimi. 

Białoszewského jazykové experimenty čerpající z mluvené řeči91 lze v tomto ohledu číst v 

kontextu „new anti-poetry“ (Hamburger 2007: 220), nové anti-poezie, která chce 

komunikovat přímo jako próza, aniž by se uchylovala ke „zvláštnímu jazyku odlišujícímu 

se zejména svojí vysoce metaforickou povahou“.92 Białoszewski na otázku poezie po 

Osvětimi nenabízí odpověď a jeho tvorba se výrazně liší od hlavních představitelů „nové 

anti-poezie“ včetně jejího nejvýznamnějšího polského představitele Tadeusze Różewicze. 

Białoszewski otázku nové poezie svojí tvorbou spíše prohlubuje. Způsob, kterým to činí, 

popisuji níže. Zde se nabízí poznamenat, že souzní s některými východisky Skupiny 4293 a 

 
91 Viz Barańczakovy analýzy Białoszewského výrazových prostředků ve výše citované monografii Język 

poetycki Mirona Białoszewskiego. 

92 V originále: „It should also be capable of communicating as dircetly as prose, without resort to a special 

language mainly distinguished by its highly metaphorical character“ (Hamburger 2007: 220). 

93 Srov. například Chalupeckého apel na to, aby bylo moderní umění něčím, co „objevuje skutečnost, vytváří 

skutečnost, odhaluje skutečnost“ (Chalupecký 1999: 29), ze závěru „Světa, v kterém žijeme“. Chalupecký 

dramaticky zakončuje: „nebude-li toho moderní umění schopno, bude zbytečné“ (tamtéž). Białoszewského 

fascinace lidovým má blízko k hledání moderního folkloru v Kolářově prvotině Křestný list. Užíváním 

typických motivů folklorní lyriky (meluzína, skřivan, cep, nůše, studánka) ukazuje Kolář, jak se lidová 

poezie oddálila lidu a jeho jazyku. Verše z páté básně „Přespolního dělníka“ pak vyjadřují potřebu hledání 

moderní lidovosti: „Skřivane zmýli si jednou žitný lán s lánem komínů Možná že někdo přijde požnout tu 

černou harfu Věřím Sklidil by velkou báseň“ (Kolář 1992: 12).  
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navazuje na avantgardu, která si volá na pomoc každodenní předměty „k tomu, aby 

přemohly umění – umění chápané jako (buržoazní) instituci, jako autonomní sféru, jako 

grandiózní ideologii“.94 „Kolotoč s madonami“, na němž jsou ženy z předměstí ironicky 

vykresleny jako Raffaelovy madony, vybízí k otázce, jaký je rozdíl mezi výjevem na 

klasickém obraze a scénou z každodennosti, ze „světa, v kterém žijeme“, ze světa 

varšavského předměstí.  

„Balady z periferie“ obsahují celou řadu podobných paralel mezi mytologickými 

nebo klasickými výjevy a každodenními scénkami: budka s pivem, kam každý den 

přicházejí po práci tři dělníci, se ve „Filozofii Wołomina“ mění ve scénu Zjevení Páně; tři 

ženy pracující na různých patrech činžáku se stávají světicemi vyobrazenými na „Svislém 

triptychu“; v básni „Uspořádávající se tvary“ se obyčejná ulice maloměsta stává 

uměleckým dílem. Procházející jsou „pokrytí každodenní polychromií městečka máčeni do 

olejů svatých tapet“.95 V tomto kontextu se lze ptát také po podobách předmětu v cyklu: 

jak se liší každodenní předmět od předmětu uměleckého? 

 

4.3 Po-potopní básník 

 

Rozprawa o stolikowych baranach 

 

Fantazjo warszawskiej Pragi, 

masz assyryjskie rogi 

i jedną nogę 

 czerwono 

lakierowaną. 

O bazar! bazar! bazar! 

O baran! baran! baran! 

To jego profil 

 — jak z lewej ręki — 

 
94 V originále: „everyday objects have a long history of being summoned in behalf of defeating art – art 

understood as a (bourgeois) institution, as an autonomous sphere, as a grandiose ideology“ (Brown 2015: 

88). 

95 V originále: „Osypani z polichromii codziennej miasteczka zamaczani w oleje świętych tapet“ 

(Białoszewski 2016: 39). 
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i jego baranica piękna — 

ach! dwa profile Nefretet 

z liworyzacją tête-à-tête. 

Cztery czerwone kropki uszu, 

Babilony 

trefione w srebra z tłuczonego lusterka 

i czerwone chorągiewki, 

kożuchów złote Homery, 

lazurowe cokoły. 

A dalej: barany 

w koronkach brabanckich 

i barany z Bizancjum, 

i barany w koronach oryniackich... 

 

Jaki zwrotnik? 

 „Wiek który? — — Czas który?” 

Magie — religie — rytuały. 

A to wszystko z jaskiń 

pod miastem, 

nieustanne Mentony gminne, 

a to 

nieprzerwane dylu-dylu 

dyluwium 

peryferyjne 

(Białoszewski 2016: 42–43) 

 

Rozprava o stolních beráncích  

 

Fantazie Pragy varšavské, 

rohy máš asyrské  

a jednu nohu 

načerveno 

nalakovanou. 
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Ach bazar! bazar! bazar! 

Ach beran! beran! beran! 

Toto je jeho profil 

— jako z levoboku — 

a jeho krásná beranice — 

ach! dva profily Nefertiti 

do hubičky vyšity. 

Čtyři červené tečky uší, 

Babylóny 

nakadeřené do stříber z drceného skla 

a červených praporků, 

zlatí Homéři kožichů, 

azurové podstavce. 

A dále: beránci 

v brabantských krajkách 

a beránci z Byzance 

a beránci v aurignacských korunách… 

 

Na jakém obratníku? 

 „V kterém století? — — V jaké době?” 

Magie — náboženství — rituály. 

A to vše z jeskyní 

pod městem, 

neustálé obecní Mentony 

a to  

nepřetržité fidli fidli fidli hory 

čtvrtohory 

periferie 

(překlad JH) 
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Evokoval-li „Kolotoč s madonami“ pouť, prostředím jiné básně cyklu „Ballady 

peryferyjne“, „Rozpravy o stolních beráncích“, je předměstský trh na varšavské Praze.96 

Prodávají se zde mimo jiné figurky velikonočních beránků, které v Polsku o Velikonocích 

zdobí stůl. Oproti technicky precizním uměleckým dílům, oproti Leonardovým výrazům a 

Raffaelovým pohybům z „Kolotoče s madonami“, je řemeslná dekorace nedokonalá: hned 

v úvodu básně se zmiňuje skutečnost, že jedna z nohou byla nedopatřením obarvená 

načerveno. I přes zjevné nedostatky otevírá pohled na dílo „rozpravu“ vedoucí k původu 

člověka: k jeskynním lidem, ke cromagnonskému člověku z vykopávek u města Menton, 

k období čtvrtohor, diluvia, kdy se vyvíjí homo sapiens sapiens.  

Rozprava začíná slovem „fantazie“. Syntakticky směřuje oslovení „fantazie Pragy 

varšavské“ k figurce dvou beránků, ale předěl verše a skutečnost, že Białoszewski často 

využívá víceznačnost slov a jejich schopnost odkazovat k více jevům (viz interpretace 

básně „O obězích věcí“ výše), dovoluje číst první verš samostatně jako rituální vzývání 

fantazie. Je to právě fantazie, co umožňuje a spouští rozpravu. Tím, co tvoří báseň, je 

pohled na určitý předmět, jako by byl uměleckým dílem. To odhaluje technické 

nedokonalosti, jako je červená noha, ale také překvapivé souvislosti, díky kterým se pohled 

na lidovou řemeslnou dekoraci mění v „rozpravu“ o původu člověka. Asociace vedou toho, 

kdo se na předmět takto dívá, ke kolébkám civilizace: do Egypta (Nefertiti), Řecka 

(Homér), Mezopotámie (Babylón a asyrské rohy) „a [pak] dále“ ke středověké Byzanci a 

ještě pozdějšímu Brabantskému vévodství.97 Ve svém závěru se pak báseň dostává 

k nejstarším kolébkám kultury: aurignacianské koruny odkazují k období prvních 

jeskynních maleb; Menton je místem, poblíž něhož byly v grimaldských jeskyních 

nalezeny vykopávky cromagnonského člověka.  

Zmíněné vykopávky tvoří dvě kostry stočené do sebe. To je pojí s beránky, kteří 

jsou v tradiční dekoraci spojeni čely – v polském originále „tête-à-tête“98 – a tvoří „obecní 

Mentony“. Báseň tedy usouvztažňuje objevení beránků na tržišti s vykopávkami 

 
96 Praga z prvního verše básně je varšavská čtvrť položená na pravém břehu Visly. Do konce 18. století byla 

samostatným městem, pak byla připojena k Varšavě, jejíž historické centrum leží na levém břehu Visly. 

97 Brabantské vévodství z řady svým časovým zařazením i významem vystupuje, historickou asociaci tu 

doplnila asociace zvuková: baran-braban, podobně jako v šestém a sedmém verši přenáší na orientální bazar 

vedle tematické souvislosti s tržištěm také zvuková asociace baran-bazar. Roli zvukových asociací 

v Białoszewského poezii popsal Janusz Sławiński v eseji „Miron Białoszewski: Ballada od rymu“ in téhož 

Przypadki poezji: Prace wybrane Tom V. Krakov: Universitas 2001, s. 236-250. 

98 Obrat je v originále dvojznačný, protože v polštině znamená „tête-à-tête“ „dostaveníčko“.  
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cromagnonského člověka z grimaldských jeskyní: oba nálezy vypovídají něco o vývoji 

lidstva. Jeskyně jsou navíc dosud „pod městem“, pre-historický člověk je dosud v hloubce 

naší současné civilizace, proto jsou „obecní Mentony“ neustálé a „čtvrtohory periferie“ 

nepřetržité. Existuje jakési spojení jeskyně-město, souvislost mezi původním obydlím 

člověka a tím současným.  

Pojícím prvkem čtvrtohor, starověku a varšavského předměstí jsou v básni motivy 

dekorace a zkrášlování. To je to, co spojuje jeskynního člověka a jeho „koruny“ 

s ozdobami krášlícími tvář královny Nefertiti, to, co spojuje zlato a umění Řecka 

s řemeslnou dekorací z názvu básně. To je to základní, co přetrvává napříč lidskou 

kulturou, co spojuje jeskynního člověka s obyvatelem varšavské periferie, a zároveň jde o 

něco, co odlišuje člověka jako živočišný druh: žádné jiné zvíře si nedává tolik záležet na 

estetické kvalitě vzhledu sebe sama a svého obydlí. 

Ozdobený stůl, zkrášlená tvář jsou miniaturními svatostánky: zdobí se pro 

významnou událost, náboženskou slavnost. Białoszewského stolní beránci zdobí 

velikonoční tabuli, pomáhají vytvářet domácí scénu pro rituál: „magie – náboženství – 

rituály“. Jako předmět se tím pohybují na hranici dekorativního a rituálního předmětu. 

Pomáhají transcendovat a spojují ty, kteří si je dávají na stůl, pokud ne s bohy, tak 

s kulturami napříč časem („V kterém století? – – V jaké době?“) i prostorem („Na jakém 

obratníku?“) lidské historie.  

Zkrášlování provází náš živočišný druh od jeho čtvrtohorních počátků po dvacáté 

století. Je zastřešujícím procesem, který spojuje kamenné šperky, jeskynní nástěnné malby, 

italskou renesanci i kýč poválečného předměstského jarmarku. V této estetizující tendenci 

se skrývá cosi původního, co je stále v člověku; ona spojuje jeskyni a město. 

Białoszewského báseň v tomto ohledu koresponduje s primitivismem ve výtvarných dílech 

počátku dvacátého století, s uměleckým programem Paula Gauguina nebo Henriho 

Rousseaua, který našel odezvu v pozdější avantgardě. 

Již bylo zmíněno, že ačkoliv Białoszewski akcentuje umělecké kvality 

každodennosti a lidové kultury, činí tak s výraznou dávkou ironie a sebeironie. Povahu této 

ironie vystihuje Stanisław Barańczak: 

 

„M’ironie“ se týká také této oblasti kultury: […] hrdina této poezie zůstává 

zavěšen mezi svět „vysoké“ a „nízké“ kultury: s první se ztotožnit nemůže, protože ho 
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zaráží její neautentičnost, s druhou také ne, neboť ho jeho vědění, estetické zvyklosti atp. 

nutí všímat si také její primitivity99  

 

Popsaná rozpolcenost vyjadřuje také určitou krizi umění. Ta nepochybně vyplývá 

z války – jde o již zmíněnou otázku „poezie po Osvětimi“ –, ale je záhodno vztáhnout 

otázky o povaze umění vyplývající z Białoszewského oslavy a vyzdvižení obyčejného také 

k vývojové linii polské lyriky. 

Ve třicátých letech se v polské lyrice objevuje proud nazývaný jako 

„katastrofismus“. O autorech tohoto směru (čelními představiteli byli Józef Czechowicz a 

Czesław Miłosz) se hovoří jako o „básnících-prorocích“ (srov. Kwiatkowski 2012: 185), 

kteří očekávali „blížící se zánik“.100 Pakliže katastrofisté viděli zánik „v samotném obrazu 

světa, v samotné struktuře představivosti“,101 pak básníci válčící Varšavy jako Tadeusz 

Gajcy a Krzysztof Kamil Baczyński sledují zánik na vlastní oči. Kritika je nazývá básníky 

„splněné apokalypsy“.102 Jde o posun od „katastrofismu, který předvídá válku a tuší 

porážku“, ke katastrofě, která „se už splnila“.103 To, co mají předválečný a válečný 

katastrofismus společného, je „mýtus potopy“, který Kwiatkowski popisuje v souvislosti se 

skupinou żagarystů (srov. Kwiatkowski 2012: 193–194) a jehož podobě u Baczyńského se 

věnuje ve studii „Potop i posąg“, „Potopa a socha“ (srov. Kwiatkowski 1964: 7–30).  

Pokud se část poezie meziválečného období nese v duchu očekávání potopy a 

následná generace válčících varšavských básníků píše z pozice „splněné apokalypsy“, pak 

je v této metaforice Miron Białoszewski, jakožto básník Varšavy poválečné, po-potopní 

 
99 V originále: „‚M’ironia‘ dotyczy i tej sfery kultury: […] bohater tej poezji trwa w zawieszeniu pomiędzy 

światem kultury ‚wysokiej‘ a ‚niskiej‘: z pierwszą utożsamić się nie może, gdyż razi go jej nieautentyczność, 

z drugą – takže nie, gdyż wiedza, przyzwyczajenia estetyczne itp. każą mu dostrzegać również jej 

prymitywizm“ (Barańczak 2016: 246). 

100 V originále „zbliżającej się zagłady”. Kwiatkowski v kontextu píše o Czechowiczově básni „żal“, že 

obsahuje slavnou formuli blížícího se zániku a slavnou vizi nadcházející války: „Jednym z najwyrazistszych 

(i najznakomitszych) katastroficznych wierszy Czechowicza był żal (z tomu nuta człowiecza), zawierający 

sławną formułę zbliżającej się zagłady […] i sławną wizję przyszłej wojny“ (Kwiatkowski 2012: 189).  

101 V originále: „w poezji wizjonerystów katastrofizm istniał już w samym obrazie świata, w samej strukturze 

wyobraźni“ (Kwiatkowski 2012: 194). 

102 „I istotnie, podobnie jak Gajcy, jest Baczyński poetą Apokalipsy spełnionej“ (Kwiatkowski 1964: 9). 

103 V originále píše Kwiatkowski: „skoro katastrofa, w pewnym sensie, już się spełniła […] katastrofizm jego 

[Baczyńskiego] musiał być odmienny od katastrofizmu zapowiadającego wojnę i przeczuwającego klęskę“ 

(Kwiatkowski 1964: 9). 
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básník. Po-potopní básník nejenže přežil potopu, ale zároveň pobývá v „očištěné“ zemi, 

která se staví od základů znovu: v případě Varšavy nejde o metaforu, ale o doslovné 

fyzické znovuvybudování města srovnaného se zemí během Varšavského povstání. 

Budování nového světa znamená rovněž šanci či spíše povinnost budování nové hierarchie 

hodnot. Básník k němu přispívá a vybízí otázkou z konce básně „O obězích věcí“: „A kdo 

si vymyslel hloupější hvězdy?“ (Białoszewski 1988: 9). Kdo určuje hierarchii hodnot? A 

není čas ji nyní, na novém začátku, přehodnotit? Tyto otázky se propojují s otázkami o 

tom, jak bude vypadat umění a poezie po Osvětimi, které svými výroky podnítil Theodor 

Adorno. Úvahu nad básní „Rozprava o stolních beráncích“ začínala otázka mířící stejným 

směrem, tedy k de-hierarchizaci: jak se liší každodenní předmět od předmětu uměleckého. 

Andy Warhol na ni o pár let později odpoví, že nijak,104 ale Białoszewski odpověď nedává. 

Jeho po-potopní poezie nemá podobu manifestu, ale zůstává poezií a jako taková nabízí 

především obrazy ztvárňující převrácení a nové nastolování hodnot. Jedním z nich končí 

také „Kolotoč s madonami“: 

 

I coraz wolniej karuzela 

Puszcza refren 

I peryfe 

rafa 

elickie 

madonny 

  przed 

mieścia 

wymieniają 

konne piętro 

–    –    –    –    –    –    –    – 

Wsiadajcie 

w sześcio…! 

 
104 Brown parafrázuje Arthura Danta, který opakuje, že „rozdíl mezi uměním a ‚pouhými reálnými předměty‘ 

již nelze určit smyslovým vnímáním (Warholova krabička ‚Brillo‘ vypadá jako krabička ‚Brillo‘)“. 

V originále: „And though Pop, in Warhol’s words, was a ‚a way of liking things,‘ its advent provoked a 

particular kind of demateralization that Arthur Danto voiced repeatedly: […] the difference between art ‚and 

mere real objects‘ can no longer be determined perceptually (Warhol’s Brillo box looks just like a Brillo 

box)“ (Brown 2015: 83). 
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A čím dál pomaleji hraje 

Kolotoč refrén 

A perife  

raffa  

elitské  

madony  

před  

městí 

mění 

koňské patro 

–    –    –    –    –    –    –    – 

Nasedat 

do šesti…! 

 

 Madony vysokého umění sestupují z piedestalu, „perife raffa elitské madony 

předměstí mění koňské patro“. V označení madon se mísí raffaelitské, tedy vysoké, na 

straně jedné a „předměstské“ na straně druhé. Ve slově periferaffaelitské se navíc ozývá 

také pre-raffaelitské odkazující k anglickým umělcům, které v 19. století jejich „úsilí o 

uměleckou opravdovost […] [a] odpor k teatrální pompéznosti oficiálního umění“ 

(Gombrich 1997: 511) dovedly k přesvědčení, že „se akademie dostaly na nesprávnou 

cestu právě díky Raffaelovi“ (tamtéž) a „měla-li přijít reforma umění, pak bylo nutné jít 

zpátky, do doby před Raffaelem“ (tamtéž). Výměna ironického piedestalu na koňském 

patře tedy spočívá v míšení vysokého a nízkého, v setkání madon z Raffaelových obrazů 

s autentickými živými ženami předměstí.  

Báseň končí opětovným zvaním na kolotoč. Ale zatímco na začátku měly nasedat 

pouze madony („nasedat madony madony“), v závěru básně je pozvání nespecifikované: 

na kolotoč nemají nasedat pouze symboly vysokého a vznešeného. Na piedestale umění se 

v Białoszewského poezii objevují běžní lidé předměstí a maloměsta a také nejobyčejnější 

věci, ať už jde o kýčovité řemeslné výrobky z pražského trhu, rozbitou židli z básně 

„Ověřeno na sobě“ nebo „kachlová kamna“ (Białoszewski 1988: 15). 

Výměna koňského patra má ovšem dva směry: nejenže se každodennost dostává na 

piedestal, ale také vysoké se objevuje v nízkém. Ne náhodou je v básni klasické umění 
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zastoupeno právě Raffaelem a Leonardem. Kromě příslušnosti ke stejné převratné 

umělecké epoše pojí oba autory také to, jak rychle si je přivlastnilo lidové umění. 

Raffaelův způsob malování madon začali používat řemeslní malíři poutních obrázků a stal 

se něčím samozřejmým. Jeho madony „se staly známé natolik, že téměř už nejsou 

oceňovány jako obrazy, protože Raffaelovo pojetí Panny Marie si další generace přisvojily 

stejným způsobem jako Michelangelovo pojetí Boha Otce. Levné reprodukce těchto děl 

vídáme ve skromných příbytcích, a máme proto sklon vyvozovat, že takové obrazy, které 

se všeobecně líbí, jsou jaksi ‚moc jasné‘. Jejich zdánlivá jednoduchost je však výsledkem 

hlubokých úvah, pečlivého plánování a nesmírné umělecké moudrosti“ (Gombrich 1997: 

316). Podobně lze hovořit o Leonardově Moně Lise nebo Poslední večeři. 

 

4.4 Shrnutí 

Cílem kapitoly bylo popsat některé z nuancí v blízkých motivech předměstí a 

předmětů v cyklu „Balady peryferyjne“ Mirona Białoszewského a v tvorbě Skupiny 42. 

Jak texty Skupiny 42, tak básně Mirona Białoszewského zobrazují předměstí jako 

prostředí, kde se v každém okamžiku spontánně odehraje řada scén a rozhovorů, které mají 

kromě své běžné primární funkce rovněž estetický rozměr. Tím, co texty odlišovalo, bylo 

kladení důrazu: Blatného básně zdůrazňovaly tesknou atmosféru vyvolanou pomíjením 

daných okamžiků, Białoszewského básně setrvávají u evokovaného výjevu a vztahují ho 

k historii kultury a umění. 

Odtud plyne také rozdílná podoba předmětu v Białoszewského poezii předměstí. 

Věci tu nezpřítomňují pomíjení jako například křeslo, „v kterém sedávali […] tety, bratři, 

všichni známí“ (Blatný 1995: 135), ale fascinují samy o sobě jako umělecká díla. Má-li se 

umění dotýkat něčeho hlubokého a původního v člověku, pak Białoszewského poezie 

zprostředkovává způsob vnímání, který v umění proměňuje i obyčejný předmět či 

řemeslnou dekoraci. Figurky beránků z jarmarku v onom pohledu spouští „rozpravu“ o 

původu a počátcích člověka, čímž vybízí k přehodnocení toho, co je a není umělecký 

předmět. Białoszewski v rámci tohoto přehodnocování nenabízí řešení, jeho báseň „O 

obězích věcí“, kterou Balcerzan interpretuje jako protest proti bagatelizaci každodenního, 

nekončí manifestem, ale otázkou, pozváním k dialogu. Podobně závěr „Kolotoče 

s madonami“ zve, když otevírá umění každodennosti: nasedat už nemají jen madony. 

Proud je přitom otevřený oběma směry: výměna koňského patra spočívá v tom, že vysoké 

přichází dolů, nízké vystupuje nahoru. Je to totiž právě recepce tradičního vysokého 
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umění, co kultivuje Białoszewského pohled utvářející jeho básně. Jinými slovy to, co 

umožňuje vnímat předměstskou skutečnost poválečné Varšavy jako umění, je mimo jiné 

schopnost vnímat umění. Ačkoliv je u Białoszewského běžný předmět na pomyslném 

piedestale, skutečnost, že se na piedestale může objevit právě jakýkoli každodenní 

předmět, paradoxně upozaďuje předmět sám o sobě a přenáší zájem z předmětu na způsob 

pohledu, který jeho vyvýšení na piedestal umožňuje. 



109 

 

5 Dvě štokrlata Zbigniewa Herberta 

V první kapitole této práce jsem pojednával o Herbertově básni „Studium 

předmětu“ a zmiňoval, že některé její aspekty, jako je odkaz k Mallarméovi a negace 

smyslové skutečnosti na úkor práce čisté obrazotvornosti, působí v kontextu sbírek, které 

Studiu předmětu předcházejí, překvapivě. Czesław Miłosz, kterého Herbert – v té době – 

nazývá svým mistrem, označuje v korespondenci s Herbertem „Studium předmětu“ jako 

„wiersz bluźnierczy“, „rouhačskou báseň“ (Franaszek 2018a: 816), a ve své básni 

„Začarovaný Gucio“ umístí ironický odkaz ke „Studiu předmětu“:  

 

Měl jsem ho rád, protože nechtěl hledat ideální věc. 

Když slyšel říkat: „Jen předmět, který není, 

je dokonalý, čistý,“ rudl a odvracel hlavu. 

(Miłosz 1990: 91)105 

 

Cílem této kapitoly je na základě čtení dvou Herbertových básní z jeho prvotiny 

Struna světla ukázat směr uvažování, ze kterého může Miłoszova polemika pramenit. 

Jedná se o ideologické východisko charakteristické pro polské básníky padesátých let. Jeho 

produktem je mimo jiné právě básnický zájem o předmět, který lze sledovat napříč 

literárními směry, na což jsem poukazoval v úvodu práce.  

 

5.1 Barańczakovy opozice 

Když začátkem 80. let píše Stanisław Barańczak svoji herbertovskou monografii 

Uciekinier z Utopii, je Herbert v Polsku i ve světě etablovaným básníkem.106 Barańczak 

v první kapitole knihy, nazvané příznačně „Neporozumění“, zmiňuje, že jedním 

z východisek jeho monografie je „zjednodušujícně-banalizující tendence polských 

 
105 V polském originále pak: „Lubiłem go, bo nie szukał idealnego przedmiotu. / Kiedy słyszał jak mówią: 

‘Tylko przedmiot, którego nie ma, / Jest doskonały i czysty’, rumienił się i odwracał głowę“ (Miłosz 2011: 

523). 

106 Herbertův světový věhlas dokumentuje mimo jiné z dnešního pohledu humorná epizoda o Herbertově a 

Miłoszově cestě do Spojených států: Miłosz (ve zvacím dopise organizátorky překřtěný na Milocze) obdržel 

v šedesátých letech pozvání především jako překladatel Herberta do angličtiny (srov. Franaszek 2018b: 233). 
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kritiků“,107 pokud jde o interpretaci Herbertovy tvorby. Zjednodušení spočívá ve 

skutečnosti, že se kritici podle Barańczaka soustředili pouze na určitý okruh charakteristik 

Herbertovy poezie, ale ignorovali skutečnost, že každou z charakteristik doplňují 

Herbertovy texty rovněž o aspekt „dokonale protichůdný“.108 Co do rozsahu 

nejvýznamnější část Barańczakovy monografie se věnuje právě výčtu těchto opačných 

tendencí v Herbertově díle a ilustraci jejich protichůdnosti: 

 

při aplikování na poezii aristotelovská logika často klame. Klame obzvláště její 

základní tvrzení, podle kterého určitá věc nemůže být „A“ a zároveň „ne-A“. V případě 

Herbertovy poezie je to právě tak, že její autor je vnitřně zároveň „A“ […] a „ne-A“109 

 

Etické a estetické hodnoty Herbertovy poezie jsou totiž organizovány „na principu 

antinomických dvojic charakteristických významnou ambivalencí“.110 Tak Barańczak 

v Herbertově díle objevuje napětí mezi zobecňujícím mýtem a konkrétní smyslovou 

zkušeností, přičemž ani ten nejuniverzálnější mýtus se nedostane ke „všem záhadám bytí“ 

(srov. Barańczak 1994: 82), ale zároveň svět poznávaný čistě empiricky – byť se zpočátku 

zdá pevný a hmatatelný – nepouští lidské vědomí dovnitř. Jinou z ilustrovaných 

„antinomií“ (srov. Barańczak 1994: 55–123) je protiklad dokonalého a nedokonalého: 

dokonalé je u Herberta neživé, je synonymem smrti (tamtéž: 109), zároveň ale básník 

nezavrhuje usilování o dokonalost (tamtéž). Z hlediska tématu této práce je významnou 

opozicí abstraktní a hmatatelné, které jsem zmiňoval již při čtení „Studia předmětu“. Na 

jedné straně bývá Herbert čten jako programový zastánce konkrétního proti 

 
107 V originále: „W wypadku wielu polskich krytyków tendencja upraszczająco-banalizująca ma u swych 

podstaw albo celowe niedostrzeganie komplikacji, albo wspominane skrzywienie perspektywy“ (Barańczak 

1994: 10). 

108 V originále: „W ramach każdej z tych trzech ofensyw krytyk dokonywał swoistej absolutyzacji 

wybranego aspektu poezji Herberta – nie dostrzegając, dla ułatwienia sobie polemiki bądź apologii, że poezja 

ta zawiera również aspekt doskonale przeciwstawny“ (Barańczak 1994: 13). 

109 V originále: „logika arystotelowska w zastosowaniu do poezji często zawodzi. Zawodzi zwłaszcza jej 

podstawowe twierdzenie, zgodnie z którym rzecz nie może być zarazem ‚A‘ i ‚nie-A‘. W wypadku poezji 

Herberta jest właśnie tak, że jej autor wewnętrzny to jednocześnie ‚A‘ […] oraz ‚nie-A‘“ (Barańczak 1994: 

56). 

110 V originále: „pozostaje problem przywoływanych w tej poezji wartości, czy dokładniej – kategorii 

pojęciowych o etycznym lub estetycznym nacechowaniu. I one zorganizowane są na zasadzie 

antynomicznych par, cechujących się znamienną ambiwalencją“ (Barańczak 1994: 97). 
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abstraktnímu,111 na druhé straně připomíná Barańczak texty jako „Kamínek“ nebo 

„Dřevěná kostka“, které nelze číst jako „manifesty důvěry v […] hmatatelné a 

konkrétní“.112  

Komplexnost Barańczakovy analýzy a závěry o hodnotových ambivalencích 

vyplývají z toho, že se jejich autor soustředí na proměňující se dílo básníka v průběhu 

času.113 Básně jako „Kamínek“ a „Dřevěná kostka“ nebo také „Studium předmětu“ z první 

kapitoly se v Herbertově díle objevují až později, konkrétně ve sbírce Studium předmětu 

z roku 1961. Přitom Barańczak sám konstatuje, že Herbert padesátých let je 

„programovým obhájcem konkrétního proti abstraktnímu“.114  

Pozice zastánce konkrétního a jednotlivého oproti zobecňujícímu a abstraktnímu je 

charakteristická pro řadu básníků této doby: Miłosz ve zmiňované kritice „Studia 

předmětu“ píše, že „je na straně stromů a velryb, které prosí o portrét“,115 tedy na straně 

živé skutečnosti světa, která v Herbertově básni narušuje operace čisté představivosti. 

Wisława Szymborska v básni „Voda“ hledí na kapku vody, která jí spadla na ruku, a vidí, 

jak se v ní zrcadlí celý svět. Miron Białoszewski nazývá jeden z oddílů sbírky Vrtochtivý 

počet „Romans z konkretem“, „Románek s konkrétním“. S vědomím, že je důraz na 

konkrétní a empiricky poznatelnou skutečnost širší tendencí, ze které vychází velký počet 

básní o věcech v poezii padesátých let, se ji nyní pokusím popsat na dvou Herbertových 

básních, které pojí jeden předmět, totiž štokrle.  

 

 

 

 
111 V originále: „Herbert jest programowym obrońcą konkretu przeciw abstrakcji“ (Barańczak 1994: 97).  

112 V originále: „Drewniana kostka czy Kamyk nie dadzą się w żadnej mierze interpretować jako manifesty 

zaufania do […] namacalnego konkretu“ (Barańczak 1994: 101).  

113 Ve vymezení se vůči kritikům zjednodušujícím Herbertovo dílo Barańczak zdůrazňuje, že jejich závěry 

jsou generalizace, které neberou v potaz důkladné čtení „všech“ básníkových textů: „to w tych pośpiesznych 

generalizacjach odnajdujemy ślad raczej rozpowszechnionych stereotypów niż uważnej lektury wszystkich 

tekstów Herberta“ (Barańczak 1994: 9-10, zvýrazněno v původním textu).   

114 V originále: „gdyby zatrzymać uwagę na wczesnym stadium jeho twórczości, można byłoby 

przypuszczać, że Herbert jest programowym obrońcą konkretu przeciw abstrakcji“ (Barańczak 1994: 97). 

115 V originále: „jestem po stronie drzew i wielorybów, które proszą o portret“ (citováno podle Franaszek 

2018a: 816). 
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5.2 Dvě básně 

 

V básni „Uprawa filozofii“ slouží štokrle (v překladu Miroslava Holuba „stolička“) 

jako podložka, na které filozof zasévá ideu: 

 

Uprawa filozofii 

 

Posiałem na gładkiej roli 

drewnianego stołka 

ideę nieskończoności 

patrzcie jak mi ona rośnie 

– mówi filozof zacierając ręce 

 

 Rzeczywiście rośnie 

jak groch 

Za trzy a może cztery 

kwadranse wieczności 

przerośnie nawet 

jego głowę  

 

Zmajstrowałem także walec 

– mówi filozof 

u szczytu walca wahadło 

rozumiecie już o co idzie 

walec to przestrzeń 

wahadło to czas 

tik – tik – tik 

– mówi filozof i śmiejąc się głośno 

macha małymi rączkami 

 

wymyśliłem w końcu słowo byt 

słowo twarde i bezbarwne 

trzeba długo żywymi rękami rozgarniać ciepłe liście 
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trzeba podeptać obrazy 

zachód słońca nazwać zjawiskiem 

by pod tym wszystkim odkryć 

martwy biały 

filozoficzny kamień 

 

oczekujemy teraz 

że filozof zapłacze nad swoją mądrością 

ale nie płacze 

przecież byt się nie wzrusza 

przestrzeń nie rozpływa 

a czas nie stanie w zatraconym biegu  

(Herbert 2011: 46–47) 

 

Filosofování 

 

Zasadil jsem na hladké roli 

dřevěné stoličky 

ideu nekonečnosti 

hleďte jak mi vyrašila 

– říká filosof a mne si ruce 

 

Skutečně roste 

jako hrách 

Za tři či čtyři 

čtvrti věčnosti  

dokonce přeroste mu  

přes hlavu  

 

Ovládl jsem také válec 

– říká filosof 

ve výši válce vahadlo 

rozumíte již oč jde  
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válec je prostor  

vahadlo je čas 

tik – tik – tik 

– říká filosof a směje se hlasitě  

mává malýma ručkama 

 

Vymyslil jsem posléze slovo bytí 

Slovo tvrdé a bezbarvé 

Nutno dlouho živýma rukama rozhrnovat teplé listí 

nutno podupat obrazy  

západ slunce nazvat jevem 

aby se pod tím objevil 

mrtvý bílý 

filosofický kámen 

 

Očekáváme nyní 

že filosof zapláče nad svou moudrostí 

ale on nepláče 

ačkoli bytí se nepohne 

prostor nerozplývá 

a čas se nezastaví v ničivém běhu 

(Herbert 1965: 15–16) 

 

Báseň „Stołek“ přechází od popisu štokrlete k promlouvání k předmětu. Vlasta 

Dvořáčková překládá název básně jako „Židle“. Pro potřeby této práce překlad názvu 

upravuji významově přesnějším slovem „Štokrle“, jinak ponechávám překlad beze změny: 

 

Stołek  

 

W końcu nie można ukryć tej miłości 

mały czworonóg na dębowych nogach 

o skórze szorstkiej i chłodnej nad podziw 

przedmiot codzienny bez oczu lecz z twarzą 
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na której zmarszczki słojów sąd dojrzały znaczą 

szary osiołek najcierpliwszy z osłów 

sierść mu wypadła od zbyt długich postów 

i tylko kępkę szczeciny drewnianej 

czuję pod ręką gdy go gładzę rano 

 

– wiesz mój kochany byli szarlatani 

którzy mówili: kłamie ręka kłamie 

oko kiedy dotyka kształtów co są pustką – 

 

to byli ludzie źli zawistni rzeczom 

świat chcieli złowić na wędkę zaprzeczeń 

 

jak ci wyrazić moją wdzięczność podziw 

przychodzisz zawsze na wołanie oczu 

nieruchomością wielką tłumacząc na migi 

biednemu rozumowi: jesteśmy prawdziwi – 

na koniec wierność rzeczy otwiera nam oczy 

(Herbert 2011: 55) 

 

Štokrle 

 

Konec konců tu lásku nelze skrývat 

malý čtvernožec na dubových nohách 

s drsnou a kupodivu chladnou kůží 

pravšední věc bez očí ale s tváří 

kde vrásky dřeva zralý názor značí 

šedivý oslík trpělivý oslík 

srst vylínala to ty dlouhé posty 

a tak jen šešuličku třísek nahmatávám 

pokaždé když ho přijdu hladit zrána 

 

Víš ty můj milý byli šarlatáni 
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kteří tvrdili: lže ruka lže oko 

když sáhne na tvar – pouhopouhé prázdno 

 

byli to lidé zlí i věcem závidící 

svět chtěli na negaci lovit jako na udici 

 

jak vyjádřím ti svoji vděčnost obdiv 

přicházíš vždy na zavolání očí 

svou nehybností krásně vysvětluješ 

chudáku rozumu: jsme opravdoví 

Nakonec nám tak věrnost věcí otvírá oči 

(Herbert 1965: 18) 

 

„Filosofování“ ve třetí osobě komentuje počínání filozofa. Ten od konkrétních 

předmětů a jevů světa dochází k abstraktním termínům: ze stoličky mu vyraší idea, 

vymyslí slovo „bytí“ a nakonec odstraní listí a dostává se k filozofickému kameni. Spolu 

s konkrétními věcmi, které nahrazují abstrakta, se vytrácí také podstatné atributy života: 

filozofa, jeho činnost a její výsledek charakterizují v básni slova „tvrdé“, „mrtvý“, 

„bezbarvý“, „bílý“, bez citu (srov. „bytí se nepohne“, v originále výraznější „nevzruší“). 

Oproti neživému kameni z „Filosofování“ je hlavním tematizovaným materiálem 

ve „Štokrleti“ dřevo. Předmět z něj vyrobený je plný známek života: popis zmiňuje 

dřevěné nohy, vrásky dřeva, tvář, třísky jsou tu šešuličkou. Obdobně zatímco u filozofa 

předchozí básně absentoval cit, básník přistupující ke štokrleti nemůže „skrývat“ lásku a 

ptá se, jak vyjádřit „vděčnost“ a „obdiv“. Básník nepřichází ke štokrleti, aby ho používal 

jako odrazový můstek k abstraktním úvahám, ale po prvotním popisu ho oslovuje. Změna 

osoby je tu příznačná: nejde o rozhovor o předmětu, ale s předmětem. Filozof prováděl 

operace s termíny ležícími mimo věci (ideou nad štokrletem, věčností přerůstající filozofa 

samotného, vymyšleným slovem „bytí“), básník ve „Štokrleti“ jde k věci. 

Filozof z první básně a básník „Štokrlete“ představují určité protipóly přístupu 

k věcem, které korespondují s antinomiemi, jak je popisuje Barańczak: na jedné straně je 

věc živá, na druhé straně mrtvá; jedna báseň se odráží od věci k ideji, druhá přistupuje 

k věci samotné. Tyto hodnotově zabarvené opozice souvisí s onou širší antinomií 

abstraktního a konkrétního. Filozof reprezentuje abstraktní způsob uvažování typický pro 
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jednu linii filozofie. U jejího základu je takový typ uvažování, který popisuje při 

přemýšlení o věcech Platón: 

 

obyčejně totiž to děláme tak, že pro každou skupinu jednotlivin, kterým dáváme 

totéž jméno, předpokládáme jednu zvláštní ideu. […] Nuže tedy, vezměme si i nyní 

libovolnou skupinu jednotlivin. Tak například […] jest jistě mnoho lavic a stolů. […] Ale 

ideje vztahující se k těmto výrobkům jsou jen dvě, jedna lavice, jedna pak stolu. […] Nuže 

a říkáváme, že výrobce obojího nářadí hledí na ideu, a tak jeden dělá lavice, druhý stoly, 

kterých my užíváme, a stejně i ostatní věci  

(Platón 2017: 368) 

 

Básník se ve „Štokrleti“ obrací k předmětu figurou charakteristickou pro lyriku, 

apostrofou. Když o apostrofě píše Jonathan Culler, říká o ní nejen, že je „příznak 

básnického poslání“ (Culler 2020: 265),116 ale také že si „vynucuje“ (tamtéž: 296) 

oduševnělost oslovovaného objektu. Jinými slovy skrze apostrofu předmět ožívá, stává se 

„aktérem“:  

 

specifickým účinkem apostrofního oslovení je postulace světa, ve kterém si lze 

představovat jednání širokého spektra entit, […] experimentuje se tak s překonáním 

ideologických bariér, jež oddělují lidské aktéry od všeho ostatního  

(tamtéž: 297) 

 

Básnické figury, apostrofa a personifikace, umožňují Herbertovi zobrazit neživý 

předmět jako něco živého. Štokrle v básni je živé, což umožňuje intimní vztah s ním (viz 

„láska“, „obdiv“, „věčnost“). Ve vztahu je štokrle jedinečnou bytostí: nejde tu o ideu 

štokrlete, ale právě o konkrétní předmět. Citový vztah k věci je možný jedině, je-li 

k předmětu přistupováno jako k něčemu jedinečnému. Proto v zobecňujících termínech a 

abstraktních ideách básně „Filosofování“ cit chybí: filozofický kámen je mrtvý, slovo bytí 

je tvrdé. Naopak účinkem „Štokrlete“ je – řečeno s Cullerem – oduševnělost předmětu a 

citový vztah. 

 
116 V předmluvě k Teorii lyriky Culler připomíná, že jeho kniha „vyrostla“ (Culler 2020: 13) právě z úvah o 

apostrofě jako klíčovém prostředku lyriky. 
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Obě básně pracují s motivy dětskosti: ve „Filosofování“ mává filozof „malýma 

ručkama“; svoji ideu zasadí na stoličce, jako by ještě nedosáhl na stůl. Jeho počínání 

působí jako dětská hra: zachází s válcem a vahadlem podobně, jako si dítě hraje 

s hračkami, a jeho tikající výtvor připomíná stavebnice a modely pro děti. Také v závěru 

básně se objevuje narážka na dětské chování: očekáváme, že se filozof dá do breku, 

podobně jako v některých situacích předvídáme, že se rozpláče dítě.  

Ve „Štokrleti“ evokuje dětskou hru pohled na štokrle jako na oslíka: právě dětem je 

vlastní zacházet v rámci hry s předměty, jako by byly živé. Motiv dětskosti se v básni 

promítá do jazyka, nejevidentněji ve zdrobnělině „oslík“.  

Efekt práce s dětskými motivy se ale v obou básních liší: ve „Filosofování“ jde o 

dětskost ve smyslu dětinskost. Filozof si hraje a jeho hra je odtržená od života. Pojmy a 

pomůcky jsou jako hračky ve světě, který je „jen jako“, který není opravdový. Také 

výsledek této hry, kámen, je mrtvý, tedy ne-živý, nepatřící do skutečného života. Oproti 

tomu básník ve „Štokrleti“ si od dítěte půjčuje naivitu a naivní vidění světa: přistupuje 

k neživému jako k živému a díky tomu s ním může vstoupit do vztahu. Účinkem naivního 

přístupu je pak jemný dotek a bezprostřednost ve vztahu s konkrétním předmětem. 

Protipól naivního bezprostředního vidění a sofistikovaného intelektualismu 

abstraktních termínů se objevuje i na jiných místech Herbertovy tvorby. Příkladem je 

vzpomínka na setkání s Witoldem Gombrowiczem, během kterého se prozaik „vysmíval 

[Herbertově] zálibě ve výtvarném umění“ (Herbert 2012: 80): 

 

Zdá se, že Gombrowicze dráždila přirozená ‚hloupost‘ výtvarného umění. 

Nepochybně, nenajdete obraz, který by populárním způsobem vyložil Kantovu filozofii 

nebo Husserla a Sartra – dvou oblíbených Gombrowiczových myslitelů, již mu sloužili k 

intelektuální likvidaci diskutérů, kteří byli podrobeni intenzivnímu zesměšňování. 

Ale ve mně právě tato ‚hloupost‘ – nebo jemněji řečeno naivita – vyvolávala stavy 

štěstí. Díky obrazům mi bylo dopřáno setkat se s iónskými filozofy přírody. Pojmy teprve 

rašily z předmětů. Hovořili jsme prostým jazykem živlů. Voda byla vodou, skála skálou, 

oheň ohněm. Jak je dobře, že vražedná abstrakta nevypila všechnu krev skutečna. 

(tamtéž: 81) 

 

Vyvstává tu obraz filozofie, která se čím dál tím více vzdaluje od konkrétní smyslové 

skutečnosti a stává se abstraktem, hrou s termíny, pomocí nichž Gombrowicz 
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„intelektuálně likviduje diskutéry“. Jde o hru podobnou hře filozofa „Filosofování“. Také 

jemu přináší hra potěšení z vlastní sofistikovanosti: filosof se hlasitě směje, mne si ruce, 

kdyby mu byl vlastní cit, zaplakal by nad svou moudrostí. Z poslední věty citovaného 

úryvku je ale patrné, že Herbertovi v této sofistikované hře chybí život, „krev skutečna“, 

kterou nemá „mrtvý bílý filosofický kámen“, ale kterou naivní přístup propůjčuje neživým 

předmětům kolem. Zobrazení filozofa jako hrajícího si dítěte nabízí otázku, zda není 

dětinská představa, že ze světa můžeme vysát život, vsadit skutečnost do abstraktních 

termínů a s takto od reality odtrženým světem počítat a vyvozovat o něm závěry. 

 

5.3 Abstraktní a konkrétní 

Obrazy filozofa a básníka jsou tu bezpochyby zjednodušené a nespravedlivé. Od 

poezie se nicméně neočekává vyčerpávající nebo logicky postavená argumentace, a 

zjednodušení si tedy může dovolit. Herbertova polarizace může být nespravedlivá, 

poukazuje však k určitému proudu uvažování své doby. Nebudu se proto v této úvaze 

pokoušet komentovat „starobylý spor“ mezi filozofií a poezií,117 ale půjde mi o to 

postihnout tuto Herbertovu pozici. Jeho východiska, to, co ho ke specifickému 

negativnímu obrazu filozofie a filozofů vede, je totiž něco, co spojuje řadu básníků 

poválečné polské lyriky. 

Abstraktní ze své podstaty upozaďuje jedinečnost jednotlivého. Přitom se ovšem 

okolní svět skládá z konkrétních jedinečných předmětů. Filozof Herbertovy básně spějící 

ke svým termínům a modelům na tuto skutečnost nebere ohled: místo toho musí „podupat 

obrazy“ a „západ slunce nazvat jevem“. Jednotlivosti se v abstraktním či zobecňujícím 

konceptu ztrácí. Přitom se nabízí otázka, zda odtržení od konkrétních věcí není v abstrakci 

příliš velké, zda „abstrakta nevypila všechnu krev skutečna“. Filozofický kámen je 

„mrtvý“ proto, že už je příliš odtažený od života sestávajícího z konkrétních předmětů a 

vztahů s nimi. 

Odtud pramení Herbertův obraz filozofie, kterou ostatně studoval: „Filosofické 

systémy nereprodukují svět, ale tvoří racionální pohled na skutečnost. Činí tak ze strachu 

ve snaze zorganizovat ho a sejmout z něj ódium chaosu a dát mu smysl, poněvadž v 

 
117 O něm více viz například BARFIELD Raymond. The Ancient Quarrel between Philosophy and Poetry. 

New York: Cambridge University Press, 2011.; EDMUNDSON, Mark. Literature against Philosophy, Plato 

to Derrida: A Defence of Poetry. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.; STEINER George. The 

Poetry of Thought: From Hellenism to Celan. New York: New Directions Books, 2011. 
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uspořádaném světě se život zdá snesitelnější“,118 píše v souvislosti s filozofickými 

východisky Herbertova díla Józef Maria Ruszar. Ve snaze uspořádat ovšem mizí vše, co do 

obecné šablony nezapadá, a tudíž systém eliminuje některé jednotliviny smyslové 

skutečnosti.  

Zatímco filozof „Filosofování“ stavěl svoje racionální konstrukty jako hračky 

v umělém světě, který nechává stranou některé aspekty živé skutečnosti (viz rozhrnuté 

teplé listí), závěr „Štokrlete“ ukazuje smysly vnímané konkrétní předměty jako něco, co 

má rozumové operace korigovat a směřovat: „jsme opravdoví“, vysvětlují věci rozumu, a 

nutí ho tak vracet se ke skutečnosti ve chvíli, kdy se dostal do přílišné abstrakce. Věci 

okolního světa nemají být překážkami, které je třeba „podupat“, ale jsou opěrnými body 

naší existence a našeho uvažování. Nezpochybnitelná existence věcí, které máme 

nevyhnutelně vždy před sebou, nám „otvírá oči“.  

V souvislosti se symbolikou zraku a s konkrétními předměty jako oporami existence 

se nabízí připomenout jednu významnou epizodu z básníkova života. Od padesátých let 

jezdil Herbert do ústavu v Laskách, kde se slepé děti učily fungovat ve světě. Jeho 

životopisec, Andrzej Franaszek, k tomu podotýká, že skrze obeznamování dětí s 

každodenními předměty se tu často i ti, kdo viděli, učili vidět.119 Dětskost, o níž byla řeč v 

souvislosti se „Štokrletem“, se v tomto biografickém detailu prolíná se schopností vidět, 

pro báseň neméně důležitou. Pro slepé jsou fyzické předměty mimo jiné opěrnými body a 

svojí materiální přítomností organizují slepým do určité míry svět. Ve „Štokrleti“ fungují 

věci obdobně: i zde je v závěru básně konkrétní předmět opěrným bodem – je kotvou, která 

drží při zemi vzletné abstrakce našeho rozumu. Tak jako obeznamování se s předměty 

otevíralo svět dětem, které se v něm v Laskách učily fungovat, otevírá předmět v básni, 

štokrle, oči těm, kdo už sice vidí, ale nevěnují předmětu pozornost jako živoucí entitě. 

 

 
118 V originále: „Systemy filozoficzne nie odtwarzają świata, lecz tworzą racjonalny ogląd rzeczywistości. 

Czynią to ze strachu, aby świat uporządkować i zdjąć z niego odium chaosu i nadać mu sens, ponieważ w 

uporządkowanym świecie życie wydaje się znośniejsze“ (Ruszar 2012: 171). 

119 V originále Franaszek cituje Tadeusze Żychiewicze,a jeho text v časopise Tygodnik Powszechny: „na 

łamach ‚Tygodnika Powszechnego Tadeusz Żychiewicz opisze działalność […] zakładu […] zmierzając do 

metaforycznego zdania, że w Laskach często takže ‚widzący uczą się widzieć‘“ (Franaszek 2018a: 356).  



121 

 

5.4 Velké a malé dějiny 

Důraz na konkrétní, které nesmí být ignorováno v zobecňujícím procesu abstrakce, 

má v Herbertově tvorbě širší souvislost vyplývající z historického kontextu. Věc, jejíž 

jedinečnost je upozaděna na úkor ideje, má analogii v konkrétním člověku, jehož práva 

nerespektuje dobová ideologie. Stát, který řídí idea neberoucí v potaz zájmy konkrétního 

člověka, se bude dopouštět bezpráví a ospravedlňovat ho právě danou ideologií. Herbert na 

tento jev poukazuje na příkladu fungování starověké Sparty a opět v té souvislosti zmiňuje 

filozofy: 

 

[Sparta] dělila Rovné od heilótů – vyňatých z práva – sociální propast. Posledně 

zmínění byli obětí odporných masakrů, jichž se dopouštěli spartští mládenci nikoli z 

nenávisti, ale (co je ještě horší) pro trénink, bojovou přípravu. Vláda v tomto nejvíce 

oligarchickém státě byla v rukou hrstky občanů. […] 

Sparta však měla svoje obdivovatele. Byli to samozřejmě intelektuálové – Platón a 

Xenofón, kteří, jak už to bývá u intelektuálů, dávají přednost státům řízeným idejemi než 

nevypočitatelným a podezřelým zákonům života  

(Herbert 2016: 72) 

 

Herbertovy eseje poskytují v historických epizodách analogie k aktuálnímu dění, 

které nebylo kvůli politické situaci možné veřejně komentovat přímo.120 Stanisław 

Barańczak ve své monografii píše, že pokud se Herbert „odvolává na kulturní vzorce 

dávných epoch, […] činí tak vždy z pozice současného empirika: konfrontace nespočívá v 

konfrontaci dávné a dnešní kultury, ale v konfrontaci dávné kultury s dnešní 

zkušeností“.121  

 
120 V českém kontextu je v tomto ohledu zajímavá esej „Samoská záležitost“ ze stejné knihy jako citovaný 

úryvek o Spartě. Je věnována Miroslavu Holubovi a na základě této narážky – byť z původního 

časopiseckého vydání byla tato dedikace, jak podotýká Andrzej Franaszek „klíčová pro čtení textu“ (srov. 

Franaszek 2018b: 284), cenzurou odstraněna – v ní lze číst příběh analogický s okupací Československa v 

roce 1968. „Samoskou záležitost“ komentuje v eseji „Holub a Herbert“ také Jonáš Hájek (in Souvislosti 

2017/4, s. 134-138). 

121 V originále: „Herbert odwłuje się wprawdzie często do wzorców kulturowych minionych epok, czyni to 

jednak z reguły z pozycji współczesnego empiryka: konfrontacja dokonuje się nie tyle pomiędzy kulturą 

dawną a kulturą dzisiejszą, ile pomiędzy dawną kulturą a dzisiejszym doświadczeniem“ (Barańczak 1994: 

24). 
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Je to pro Herberta typický tvůrčí postup, který používá také v poezii. Příznačně 

vůbec první strofa jeho prvotiny Struna světla využívá této strategie. Verše 

 

Lesy hořely 

a oni 

na šíjích ruce svazovali 

jako kytice růží 

(Herbert 1965: 7) 

 

jsou aluzí na slova Juliusze Słowackého, že „Lkát nad růží, když les hoří, není čas“ 

(Słowacki 1950: 21). Herbert vztahuje maximu romantického klasika ke scéně 

bombardování Lvova za druhé světové války. Doprostřed scény úprku do krytů staví 

objímající se pár, jehož propletené ruce jsou „kyticí růží“. Herbert zahlédnutou růži – 

výjev lásky uprostřed válečného shonu – navzdory vřavě, obraznému hořícímu lesu, 

nepřechází, ale naopak z ní vytváří středobod básně a pozornosti. Pro Herberta je pravdou 

opak Słowackého maximy: čím více hoří les, tím spíše je třeba zachraňovat růže, obrazy 

víry, naděje a lásky, které dodávají odvahu a udržují hodnoty. V souvislosti s opozicí 

abstraktní – konkrétní je podstatné, že nositelem těchto hodnot, pomyslnou „růží“, je dotek 

konkrétních dvou lidí ve vztahu.122 Hodnota nepřichází shora jako idea, ale vychází najevo 

v činu konkrétního člověka. Hodnoty nejsou u Herberta smyšlené výtvory abstrakce, ale 

vycházejí ze zaměření pozornosti na konkrétní projevy lidskosti. 

Věnovat pozornost konkrétnímu je u Herberta etickou maximou. Opěrným bodem, 

jistotou v nejistém čase, není abstraktní ideál, nedostižný pozemský ráj, ale konkrétní 

člověk nebo předmět, ke kterému se vztahujeme. Herbert za základní zdroj své poezie 

považoval soucit,123 tedy nikoliv systém hodnot, ale vztažení se ke konkrétnímu předmětu 

či konkrétnímu člověku. Hranici mezi vciťováním se do předmětu a do člověka přitom 

vnímal jako velice tenkou: šlo mu spíše o to, „zakusit, že něco je mimo něj, že něco 

existuje tak, jako existuje on“.124 Soucit je u Herberta celkovým naladěním k okolnímu 

 
122 Více jsem o básni psal v eseji „Čas růží“ (in Souvislosti 2021/2, s. 4-7). 

123 To, že Herbert uvádí jako zdroj své poezie soucit, zmiňuje mimo jiné Rafał Żebrowski: „Zbigniew 

Herbert sam wielkrotnie podkreślał, że źródłem jego poezji jest współczucie“ (Żebrowski 2012: 18). 

124 Citát pochází z rozhovoru Herberta s Renatou Gorczyńskou, který vyšel v časopise „Zeszyty Literackie“. 

Cituji podle eseje Jacka Bolewského SJ, v originále: „doznawać […], że jest coś poza mną, […] że coś jest, 

tak jak ja jestem“ (Bolewski SJ 2012: 81). 
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světu, jehož součástí jsou předměty stejně jako lidé. Dobře to ilustruje text věnovaný 

gordickému uzlu. Herbert v něm komentuje slavnou epizodu slovy, že je špatně vykládána 

jako symbol „bleskurychlé přeměny ideje v čin“.125 Herbert staví Alexandrův akt na 

počátek nekončících dějin násilí a v závěru eseje vysvětluje: 

 

Je pravda, že násilí na lidech se od násilí na předmětech liší. Ale koneckonců 

rovněž předměty jsou našimi bližními a žádají si naši péči, neboť nejsou s to hovořit a 

stavět aktivní odpor. Nevíme ostatně, v čem tkví původ eskalace zločinu. Nevinná zeď 

potřená nápisy, vymlácení křehkých oken, znevažování hřbitovů, zapalování svatyň…126 

 

Proto Herbert tak ostře napadá zobecňující tendence, které nechávají stranou 

konkrétní předmět, které dovolují utrpení na jednotlivci a ospravedlňují násilí ideologií 

v duchu gottwaldovského: „když se kácí les, létají třísky“. Absence citu, kterou Herbert 

přisuzuje hrdinovi „Filosofování“, je základním nedostatkem, protože cit a soucit s druhým 

jsoucnem zamezují násilí a krutosti. Naopak dokonalost, které chybí soucit, je v jeho 

básních zobrazována jako krutá a nelidská.127 Poezie je u Herberta prostředkem tohoto 

soucitného naladění se na svět. Využívá přitom nástroje, které byly vidět ve „Štokrleti“: 

naivní vidění světa, apostrofu a personifikaci. Soucitné naladění směrem ke světu skrze 

básnické prostředky komentuje Herbert v jedné ze svých pozdějších básní, kde píše, že 

jeho fiktivní postava, pan Cogito, chtěl z obraznosti, typické vlastnosti básníků, udělat 

„nástroj soucítění“ (Herbert 2000: 100).  

Mají-li být u Herberta prostředky poezie nástrojem soucitu, pak se tak děje 

především dvojím způsobem. První z nich jsem popisoval na příkladu Wolkrových „Věcí“ 

v úvodu této práce. Jde o schopnost poezie naladit tím, že konstruuje určitou perspektivu. 

Když při čtení „Štokrlete“ postupně opakujeme slova básně, půjčujeme si básníkem 

připravený hlas. V první strofě ve třetí osobě nejprve báseň vede naši pozornost, zaměřuje 

 
125 V originále „błyskawicznej przemiany idei w czyn“ (Herbert 2008: 82). 

126 V originále: „To prawda, gwałt zadany osobom różni się od gwałtu zadanego przedmiotom, ale w końcu 

przedmioty to też nasi bliźni wymagający opieki, albowiem pozbawione są mowy i zdolności stawiania 

czynnego oporu. Nie wiadomo zresztą, od czego zaczyna się eskalacja zbrodni. Napisy smarowane na 

niewinnym murze, bicie kruchych okien, bezczeszczenie cmentarzy, podpalanie świątyń…“ (Herbert 2008: 

84). 

127 Viz opakovaně negativní vyobrazování andělů a boha Apollóna v Herbertově poezii, například v básních 

„Apollo a Marsyas“, „Jenom ne anděl“, „U vrat údolí“ apod. 
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ji k detailům předmětu: „chladné kůži“, „vráskám dřeva“, „vylínalé srsti“; následně 

přechází ve druhou osobu, kdy čtenář používá připravený hlas k oslovení předmětu. Naivní 

pohled na štokrle jako živou bytost a zdrobněliny v jeho popisu mají za účinek obměkčení 

našeho vlastního pohledu na svět. Po detailním zaměření pozornosti na předmět 

vstupujeme skrze oslovení do vztahu s předmětem. Dochází k bližšímu kontaktu, kdy 

konkrétní skutečnost není pouze předmět, o kterém mluvíme, ale je něčím, s čím můžeme 

prostřednictví apostrofy navázat vztah a tak se k němu přiblížit. Opakováním básně zažívá 

čtenář proměnu vědomí, která posouvá jeho vztah k předmětu od promlouvání o předmětu 

v první strofě, k promlouvání k předmětu v těch následujících.  

Druhý způsob, kterým Herbertova poezie vede k soucitnému prožívání světa, je 

vyzdvihnutí konkrétních obrazů. Herbert volí jako náměty svých básní konkrétní předměty, 

ke kterým se vztahuje, jako bylo štokrle. Také ale staví do středu scén konkrétního 

člověka, jako byl mladý pár z básně „Dvě krůpěje“. Dějinné události tak zobrazuje 

z posunuté perspektivy obyčejného trpícího člověka. Ten má v básni – na rozdíl od dějin, 

jichž je obětí – svůj hlas. 

 

5.5 Obecnější tendence 

V úvodu této kapitoly jsem zmiňoval, že charakteristiky Herbertovy tvorby 

korespondují s obecnějšími tendencemi světové lyriky padesátých a šedesátých let. O tom, 

že Herbertova poezie rezonuje se soudobými tématy, ostatně svědčí jeho popularita ve 

světě. Vztažení se ke konkrétní věci je tendencí objevující se i v jiných národních 

literaturách. Bill Brown v této souvislosti připomíná Francise Ponge: 

 

„Z idejí,“ napsal krátce po skončení druhé světové války Francis Ponge, „se mi dělá 

špatně, mdlo,“ zatímco „předměty vnějšího světa mi naopak přinášejí potěšení“  

(Brown 2020: 10) 

 

Ohlas mají ovšem také typicky herbertovské posuny perspektivy, které ze zaměření 

pozornosti na konkrétní vyplývají. Básnický obraz, ve kterém je tradiční scéna zobrazena 

z netradičního úhlu pohledu, jako je to ve slavných Herbertových básních „Fortinbrasova 

elegie“ nebo „Apollo a Marsyas“, ukazuje poezii jako hlas těch, kteří ve válečných nebo 

kulturních dějinách hlas neměli. Michael Hamburger řadí tuto Herbertovu pozici ke 

specifickému projevu nové anti-poezie zrozené po druhé světové válce. Jde podle něj o 
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pozici vycházející z ticha, které poezii předepsal Adorno svým výrokem o tom, že po 

Osvětimi nelze psát básně.128  

V české soudobé lyrice je příkladem této tendence Miroslav Holub. Výrazně se to 

projevuje nejen v konkrétních básních, jako je například „Zahradník“ z Denní služby, ale 

také v jeho manifestu „Náš všední den je pevnina“, kde Holub proklamuje, že poezie má 

být o „konkrétních lidech, o existenci všedních věcí a všedních dní“ (Holub 2002: 551). 

Kontrast konkrétního člověka a velkých dějin je patrný také v kompozici jeho sbírky 

Achilles a želva z roku 1960. Nejdelší oddíl sbírky je vystavěn na dvojicích básní, které 

spolu motivicky souvisí. V jedné je nejčastěji středem básně známá osobnost: Napoleon, 

Alexander Veliký, Goethe apod., ve druhé je hrdinou neznámý obyčejný člověk: voják, 

muž v holínkách, funkcionář. Z výčtu je patrné, že ve druhé skupině jsou lidé, kteří 

v dějinách nemají jméno – Holub tuto skutečnost tematizuje u titulní dvojice Achilles a 

bezejmenná želva. Báseň o nich zakončuje verši: „Ale jak se jmenuje ta želva?“ (Holub 

1960: 18).  

Slavný a bezejmenný je v Holubově sbírce obdobná opozice, jako jsou antinomie, 

které uvádí Barańczak v souvislosti s Herbertovou poezií. Nejde o to snížit význam 

slavných, ale postavit vedle nich význam těch, kdo tichou a nepovšimnutou každodenní 

službou udržují svět v chodu: 

 

Ve zdech koluje  

bílá krev spravedlivých. 

Na dechu miliónů 

vznáší se luna,  

nesmírné srdce 

valí noc ke dni. 

 

Stačí, že jsme živi. 

Dýcháme. 

 
128 V originále: „a precondition that can be summed up in T.W. Adorno’s statement that after Auschwitz 

poems can no longer be written. The work of Różewicz and many other European poets of his generation is 

the answers of those who agree with that statement, who have made themselves at ome in the silence which it 

prescribes. Their anti-poetry does not contradict it. […] Herbert’s intricately allusive art in Tren fortynbrasa 

(Elegy of Fortinbras) or Apollo and Marsyas has grown from the same ‚great rubbish dump‘ and ‚great 

cemetery,‘ passing through the same silence“ (Hamburger 2007: 251).  
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I za rotaci Země  

Odpovědni 

(Holub 1960: 9–10) 

 

Holubova – podobně jako Herbertova – poezie vychází z proudů své doby. Holub 

se ve svém manifestu vymezuje proti obecné a mytizující poezii socialistického 

realismu.129 Motivy všedního každodenního života má přitom Holub k oficiální poezii 

padesátých let blízko. Zcela se však liší přístupem, ze kterého jeho poezie vychází. Proti 

obecným a ideologicky zabarveným dělníkům (srov. Holub 2002: 551) staví obrazy 

konkrétních pracujících, bezejmenných, kteří drží svět v chodu. Je zde patrná paralela 

s Herbertovým způsobem práce: básnický obraz nevychází ze shora dané a předem 

připravené ideologie, ale ze setkání s konkrétním člověkem, věcí, činem. Jednotlivec nesmí 

být upozaděn na úkor vzletné ideje. Podobně jako Herbert přistupuje k historii a mytologii 

tak, že je konfrontuje „s dnešní zkušeností“ (viz citát z Barańczaka výše), pohlíží Holub na 

makrokosmické v kontextu mikrokosmického.130 Abstraktními termíny Holub šetří, a 

pokud je používá, doplňuje je o konkrétní scény, které je ilustrují. Za většinou z nich se 

v básni objevuje lidská aktivita a píle. Vznešená slova jako „tajemství“ a „věčnost“ se 

například u Holuba objevují vedle obrazů trpělivé a opakující se práce. „Postroje věčnosti“ 

(Holub 1958: 73) jsou v básni „Denní služba“ „minuty, centimetry, rukavice, roušky“ 

(tamtéž): 

 

Není smrt. 

Jen minuty, 

centimetry, 

trpělivost 

(tamtéž) 

 

Trpělivost a vytrvalost jsou základem „tajemství“ v o několik let pozdější básni 

„Óda na radost“: 

 
129 Více o tom viz první kapitola této práce.  

130 Viz například báseň „Těsto“, kde se prolínají motivy kynutí těsta a výroby „bandurů“ (Holub 1958: 40) 

s biblickým Stvořením. 
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Vypustit novou radiosondu, 

když jich deset spadlo, 

[…] 

jenom toto je věda. 

 

Ptáte se na tajemství. 

Má jediné jméno: 

znovu 

(Holub 1961: 95) 

 

Lidský svět je u Holuba nesen těmi, kdo neúnavně a znovu a znovu vykonávají svoji 

„denní službu“, zástupy konkrétních malých bezejmenných. Ti pokračují v práci navzdory 

neúspěchům jako výzkumník z „Večera v laboratoři“, který hledá odpovědi „přibit tisíci 

nezdary“, ale také „přibit tisíci nadějemi“ (Holub 1958: 58), a navzdory marnosti, jakou 

pociťuje lékař z „Ambulance“, když mu přikazují léčit raněné a přitom vymýšlejí „ještě 

delší dýky, ještě hromovější bomby“ (tamtéž: 58). Poezii všedního dne jde v Holubově 

pojetí o to „pomáhat a dodávat síly“ (Holub 2002: 554) těmto bezejmenným, a tak se 

účastnit „společné cesty vzhůru“ (tamtéž). 

 

5.6 Shrnutí 

V průběhu kapitoly jsem naznačil několik protikladů, které vytyčovaly hodnotové 

rozpětí básní. Šlo o antinomie abstraktní a konkrétní, velké dějiny a malé dějiny, sláva a 

bezejmennost. Podstatným rysem spojujícím druhé členy v seznamu protipólů je 

opomíjení. Konkrétní věci jsou opomíjené, když s nimi zacházíme jako s nástroji a 

nevšímáme si jejich jedinečnosti; trpící jednotlivec se ztrácí jako jedna oběť dějin; muž, 

který učiní „objev pračlověka“ ze stejnojmenné Holubovy básně „umřel neviditelný“ 

(tamtéž: 31), byť se „pyramida vědy […] špičkou […] opírá o jeho hruď“ (tamtéž). Poezie 

nejen že má prostředky nastínit opomíjené, umístit je doprostřed scény, jako to dělá ve 

svých historických obrazech Herbert. Ale také má schopnost naladit svoje čtenáře k větší 

citlivosti ke konkrétním věcem a lidem v našem bezprostředním okolí. 
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6 Závěr 

Problematika věcí v básních nabízí široké pole témat. Psaní básní o předmětech 

začíná už v antice u Achilleova štítu a tradice ekfráze.131 Rilkovy Nové básně a na ně 

navazující mezinárodní básnická tvorba, kterou jsem popsal v úvodu práce, přesto 

znamenají v psaní básní o věcech historický převrat. Nový způsob psaní spočívá zejména 

ve dvou aspektech. Zaprvé se do poezie dostávají zcela všední předměty. Nejde o to, že je 

předmět něčím výjimečný, jako byl Achillův štít nebo Keatsova řecká váza (viz jeho báseň 

„Óda na řeckou vázu“). Druhým odlišujícím se rysem těchto básní je, že v nich předmět 

nefunguje jako symbol, neslouží čistě jako odkaz k něčemu jinému, jako to bylo ve 

Vrchlického „Lampě“, ale přitahuje pozornost sám o sobě navzdory – nebo právě díky – 

své všednosti. Ačkoliv je tento obrat k předmětu na počátku dvacátého století něčím, co se 

týká dějin poezie, rezonuje téma i v jiných oblastech: Freud píše v úvodu citovanou studii 

o nevšední všednosti jako zdroji tísnivosti, k otázce věci se několikrát vrací Martin 

Heidegger.  

Pro svoji práci jsem zvolil zájem o věci v poezii čtyřicátých a padesátých let, 

protože jde o dobu, kdy tato tendence významně rezonuje v české a polské literatuře. Když 

Vladimír Křivánek popisuje nástup generace okolo časopisu „Květen“, hovoří o 

příbuznosti s jinými socialistickými republikami, „v nichž bylo tehdy možno spatřovat 

obdobně zaměřený vývojový pohyb“ (Křivánek 2007b: 305–306) směrem k všednosti a 

každodennosti. To, že nejde pouze o tendenci východoevropskou, dokládá mimo jiné 

popularita, kterou měla Holubova a Herbertova tvorba ve světě: jako by svým psaním 

pomáhali vyjádřit určitý způsob uvažování přítomný v tehdejším světě. Za připomenutí 

v této souvislosti stojí také Brownem citovaný Francis Ponge, kterému se „dělá špatně, 

mdlo“ (Brown 2020:10) z idejí, ale „předměty vnějšího světa“ (tamtéž) mu přinášejí 

potěšení. 

V poslední kapitole jsem naznačil, že zájem o předmět v české a polské poezii 

padesátých let vychází z obecnější tendence zájmu o konkrétní a opomíjené, která byla ve 

válečné a poválečné době aktuální. Záznamy o konkrétních lidech, scénách, věcech pojí 

 
131 O Achillově štítu a ekfrázi píše mimo jiné Bill Brown v úvodu několikrát citované knihy Other Things 

(srov. Brown 2015: 1-15) nebo Karel Thein v eseji „Promítnuté srdce: Ekfrasis, Achilleův štít a látková 

obraznost (in Hrdlička, Josef, Pšenička, Martin, Snelling, Alena Eds. Věci v básních: Od Achilleova štítu po 

hyperobjekty. Praha: Vydavatelství FF UK, s. 35-52.  
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autory píšící jinak zcela odlišné typy básní: Białoszewského jazykové experimenty a 

Holubova vědecká pozorování; Kolářovy záznamy každodenností a Herbertovy historické 

dramatické monology; Szymborské důvtipné pointy a Miłoszovy básně-traktáty. 

Obzvláště věci, předměty, jako téma po válce přitahují. Jde o fascinaci podobnou 

té, ze které vyvěrá Blatného „Zbořeniště“. Konkrétní předmět má moc evokovat 

neviditelnou skutečnost, zhmotňovat to, co je neviditelné. Takové jsou předměty 

v osvětimském muzeu, o kterých píší Kolář (srov. Kolář 2013: 166) nebo Różewicz;132 

takové jsou poničené předměty vytahované z trosek zničené Varšavy, o kterých píše 

Białoszewski.133 V Polsku navíc věci fascinují, protože jsou ve zničené Varšavě něčím 

cenným. Zchudlí obyvatelé hlavního města vytahují z jeho ruin poničené předměty, 

kterými postupně vybavují své domy. Tato nálady z doby takzvané „odbudowy“ se 

promítá i do některých Białoszewského básní, v nichž je patrná radost z vlastnění majetku: 

 

Mám kachlová kamna 

podobná vítěznému oblouku! 

(Białoszewski 1988: 15) 

 

Ó jak jsi nepřecezeno z bohatství 

vajíčko cedníčkové! 

 

I kamna jsou krásná 

(tamtéž: 10) 

 

Michael Hamburger nabízí jako možný zdroj příklonu k věcem po válce skutečnost, 

že básnická představivost narazila na nepředvídatelné hranice, jako je ticho tváří tvář tomu, 

o čem nelze mluvit.134 V souvislosti s nastupující polskou generací básníků tvrdí, že jde o 

poezii, která je vždy blízká tichu.135 Teze o nové poválečné „anti-poezii“ (srov. Hamburger 

2007: 220) koresponduje s proměnou funkce básnické představivosti z citované 

 
132 Například v básni „Copánek“, na jejímž konci je uvedeno místo a datum napsání: „Osvětimské muzeum 

1948“ (Różewicz 2004: 37). 

133 Například několikrát zmiňovaná báseň „Ověřeno na sobě“ o rozbité židli. 

134 V originále: „the imagination itself has come up against barriers of an unprecedented kind. The experience 

of silence in face of the unspeakable is one of them“ (Hamburger 2007: 239). 

135 V originále: „a bareness of utterance always close to […] silence“ (Hamburger 2007: 251). 
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Herbertovy básně „Pan Cogito a obraznost“. Její hrdina „nikdy nedůvěřoval akrobatickým 

kouskům obraznosti“ (Herbert 2020: 99), rimbaudovský „klavír na vrcholu Alp mu hrál 

falešné koncerty“ (tamtéž). Místo toho „obraznosti užíval k cílům úplně odlišným […] 

chtěl z ní udělat nástroj soucítění“ (tamtéž: 100). Taková je poezie o věcech čtyřicátých a 

padesátých let. Nejde jí o fantastické obrazy, „akrobatické kousky obraznosti“. Je to poezie 

tichá a pozorující, vciťující se do světa, jako to bylo u Herbertova „Štokrlete“. Zaměření se 

ke konkrétní skutečnosti je v těchto básních cestou k poznání jejích hlubin, jako to bylo u 

čtvrtohorních kořenů kýčových dekorací v Białoszewského básni o beráncích na stůl. 

Psaní o věcech lze tedy vnímat jako odpověď na určitou potřebu doby nebo alespoň 

jako její vyjádření. Předměty nabízejí pevný bod v nejistém světě: Herbert děkuje štokrleti, 

že přichází „vždy na zavolání očí“ (Herbert 1965: 18) a Białoszewski prosí o požehnání 

podlahu jako pevnou jistotu, kterou má pod nohama.136 Pevným bodem je také pro 

básnické psaní, které narazilo na „nepředvídatelné bariéry“ (viz Hamburger výše) a 

konfrontováno s Adornovým výrokem o tom, že po Osvětimi není možné psát básně, 

hledalo nejen novou řeč,137 ale také vlastní úlohu v poválečném světě. 

Básně o věcech, které se bezprostředně vztahují k hmatatelné skutečnosti 

obklopující člověka, se ukázaly jako něco, co může v tomto hledání pomoci. Poezie je 

v nich nástroj, který vede k nesamozřejmému pohledu na okolní skutečnost, a tím 

obohacuje její vnímání a prožívání. V úvodu práce jsem psal o tom, že soustředění se 

k předmětu ze specifické připravené perspektivy, kterou báseň nabízí, je prostředkem 

otevírajícím možnost poezie ukazovat záhadnost a unikavost věcí. Jednotlivé exkurzy dále 

zpřesňovaly popis těchto prostředků poezie. Vedle specifických básnických figur, jako 

byla apostrofa a personifikace u Herberta nebo metafora u Holuba, šlo o nástroje 

lexikálního a gramatického rázu. V první kapitole jsem popisoval Białoszewského práci 

s polysémií a Herbertovo využívání gramatického záporu. Dále šlo o prostředky 

kompoziční, ať už u vystavění obrazu u Skupiny 42 nebo pointy v Holubových básních o 

věcech. Výčet těchto prostředků není samoúčelný. Jde o nástroje vlastní poezii, které se 

tím, že je konzumujeme a používáme, promítají do způsobu, jakým se díváme na svět. 

Těmito prostředky poezie posouvá naše vnímání světa, protože se jejich prizmatem 

 
136 Závěr do češtiny nepřeložené básně „Podłogo, błogosław!“ zní: „Podłogo nasza, błogosław nam pod nami 

błogo, o łogo…“ (Białoszewski 2016: 60). 

137 Viz známá Celanova „Řeč v Brémách“ o tom, že si řeč musela „projít hrozným oněměním“ (Celan 2015: 

171), aby se mohla „opět zjevit ‚obohacena‘ tím vším“ (tamtéž). 
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začínáme dívat na svět. V básních o věcech, jako bylo Herbertovo „Štokrle“, je tento 

proces evidentní: věc v básni je nějak jiná než věc ve světě a po přečtení básně se může 

také věc ve světě jevit jinak než předtím. 

Poezie nabízející nesamozřejmý pohled na žitou skutečnost je možná důvodem, 

proč se tematika věcí v básních objevuje v klíčových momentech proměn dějin lyriky. 

Rilkovy Nové básně a proud tvoření, který Kurt Oppert označuje jako Dinggedichte, 

časově koresponduje s nástupem avantgardy hledající nové prostředky a směry básnictví. 

Jak ukázaly jednotlivé exkurzy v této práci, obrací se poezie k věcem také v období po 

druhé světové válce, když hledá nové výrazy. A zaměření na konkrétní všední skutečnost 

je patrným proudem české i polské poezie také dnes, jak naznačuje například název 

Borkovcovy sbírky Mezi oknem, stolem a postelí, který je citátem z Wolkra. Básně 

všímajících si všedních věcí jsou v této poezii často provázány s reflexí tak jako u Pavla 

Kolmačky nebo u rané poezie Macieje Meleckého: 

 

Oheň z rozškrtnuté zápalky, zkoumaný 

prsty, je prázdný, zevnitř  

tmavý. Nic nezažíná. Hasne 

a ztrácí se s kouřem. Neplánuji už 

žádné útěky. Všechny dřívější  

končily hned, sotva začaly. 

(Melecki 2016: 7) 

 

Reflexe směřující k minulosti patrná již z Meleckého sloky pak může dostávat 

nostalgický nebo vzpomínkový rozměr jako u Leszka Engelkinga, Małgorzaty Lebdy nebo 

Bronky Nowické. Věci těchto básní se vážou k minulosti jinak než předměty po odešlých 

z Blatného sbírek ze čtyřicátých let. Samy věci už začínají patřit do světa, který je 

minulostí. Takové jsou hračky Engelkingova „Muzea dětství“: 

 

Určitě to tak vypadá. 

Vycpané děti 

si hrají s vycpanými psy.  

Z některých se sypou piliny. 

Vycpaná holčička  
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Se sklání nad panenkou v kočárku. 

Když se panenkou pohne,  

otevírá oči a říká: „Mama.“ 

Ona je ještě víceméně živá. 

(Engelking 2016: 11) 

 

Bill Brown si všímá, že se každodenní předměty na konci dvacátého století vrátily 

do sféry akademického zájmu.138 Jako jeden z možných důvodů tohoto návratu uvádí 

skutečnost, že věci v postindustriální době již nejsou tím primárním, klíčové jsou 

„obrazovka a síť“.139 Svoji tezi ilustruje Brown na příznačném příkladu hraček, kdy 

videohry a počítačové hry v devadesátých letech začínají „ohrožovat“ tradiční fyzické 

hračky. Věci, které byly kdysi symbolem konzumismu,140 se nyní stávají podněty reflexe a 

soustředění ke skutečnosti. Tato proměna věci je výrazná ve sbírce Marie Iljašenko Sv. 

Outdoor. Kniha je rozdělená na část „Indoor“ a „Outdoor“, přičemž názvy odkazují 

k určitým polohám lidského vnímání světa. Pohled na svět reprezentovaný slovem 

„outdoor“ odkazuje k určitému životnímu stylu, který se vyznačuje chápáním světa jako 

polem neomezených možností. Vše je známé, svět se přede mnou otevírá a já si volím: 

  

 

 

 

 
138 V originále: „In the subsequent decades of the twentieth century, that object world disappeared into the 

margins of philosophical and scholarly attention […]. Within the last decade of the century, though, the 

object rather suddenly returned to the spotlight across a wide range of thought“ (Brown 2015: 155-156). 

139 V originále: „Periodizers […] might diagnose the recent interest in a newly materialist knowledge of 

culture, as well as the very capacity to think about objects […] as a symptom that in a postindustrialist 

society things are no longer primary […] the universe has become ‚a screen and network‘“ (Brown 2015: 

240). 

140 Brown připomíná epizodu z konce padesátých let, kdy Nixon definoval svobodu jako možnost výběru z 

mnoha různých typů daného předmětu, konkrétně z mnoha různých typů praček pro ženy v domácnosti, a 

navazuje úvahou, že dnes jsou „materiální touhy“ otázkou nikoliv věcí, ale něčeho jiného, co se formuje „ne 

mimo řád konzumní kultury, ale snad v určitém nutně jiném vztahu k němu“. V originále: „we might 

formulate answers to […] questions about materialst desires – not for objects but for other things – formed 

not outside the order of consumer culture, perhaps, but in some desperately different relation to it“ (Brown 

2015: 195). 
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Dnes si můžeš koupit zájezd nebo pracovat jako au pair 

ale žádné takové povolání jako objevitel není 

nezůstal žádný neobjevený kontinent 

(Iljašenko 2019: 47) 

  

Ve vnímání indoor jde o takové dívání se na své okolí, že se vše kolem jeví nové a 

záhadné: 

  

Piju svou ranní kávu a vidím: 

na mé zdi se objevil nový kontinent 

(tamtéž: 11) 

 

Soustředění se na bezprostřední okolí sestávající z „malých věcí“ (tamtéž: 17) je 

zdrojem reflexe a sebereflexe. Konkrétní předmět, vypuklina ve zdi, hruška za oknem 

fungují jako ukotvení, sebezpřítomnění, ze kterého lze vycházet při přemítání a snění: 

 

Na mém psacím stole najdeš fajfku a kapitánskou čepici 

a obraz skrze který budu vycházet na své molo 

(tamtéž: 14) 

 

Úvaha o reflektivní poezii vycházející z pozorování okolní skutečnosti naznačuje 

jistou kontinuitu tohoto proudu v české i polské lyrice. V celku práce jsem zvolil 

mezinárodní perspektivu spíše než pohled na vývoj předmětu v rámci národní literatury. 

Místo zaměření se na vývoj předmětu v české a polské literatuře jsem vycházel od obratu 

k předmětu ve světové lyrice, jehož základní rysy jsem popsal v úvodu práce. Básně 

českých a polských autorů jsem pak vztahoval k tomuto kontextu. Výchozím bodem 

uvažování pro mě byla Brownova teorie věci reagující právě na tento proud. Proto se 

dostaly z české lyriky tak výrazně do popředí básně Miroslava Holuba a autorů Skupiny 

42. Také u nich jsem vzhledem ke komparativnímu zaměření práce opomíjel některé 

aspekty. Z proudu poezie všedního dne poloviny padesátých let jsem se zabýval pouze 

Miroslavem Holubem (a nikoliv také Miroslavem Florianem nebo Jiřím Šotolou), protože 

právě u Holuba se „dobová tendence k faktografické konkrétnosti […] nejvýrazněji 

projevila“ (Křivánek 2007b: 307) a v jeho práci se oproti poezii jeho generačních 
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souputníků „zájem o ‚vnější‘ svět projevuje s naprostou bezvýhradností a zásadností“ 

(Svozil 1971: 12). Podstatnou roli při výběru Holuba sehrál také ohlas jeho tvorby ve světě 

a souvztažnost mezi ním a Herbertem. Selektivnost byla dána cílem práce, totiž 

poukázáním projevů určité obecnější světové tendence v české a polské lyrice. V pohledu 

na problematiku z vnitřku národní literatury by bylo třeba ostatní básníky okolo časopisu 

Květen zohlednit. Podobně z autorů Skupiny 42 vystoupil jako výraznější příklad Blatný. 

Pro popis tendence jsem v práci zdůrazňoval spíše to, co měli autoři společného, ilustroval 

jsem jeden proud psaní o věcech. Opomíjel jsem jednotlivé podoby předmětů u autorů v 

rámci Skupiny 42, což je téma uvnitř národní literatury, které nabízí prostor pro další 

zkoumání. 

Otázka předmětu v poezii tedy otevírá pole také pro výzkumné otázky 

z perspektivy národní literatury. Nejde pouze o právě naznačené srovnávání jednotlivých 

autorů a jejich práce s motivem. Také v rámci národní literatury existuje určitá jednotící 

tendence. V Polsku je předmětnost vnímaná jako téma tamější lyriky.141 V Čechách takové 

uvažování zatím chybí, byť existuje určitá červená nit pojící autory od konce 19. století až 

do konce století dvacátého. Ve zkratce ji nyní načrtnu, přičemž výchozím bodem bude opět 

Vrchlického báseň z úvodu práce. Předmět, lampa, je v ní něco, co je vždy s básníkem, co 

vždy doprovází jeho tvorbu: 

 

tvůj svit, vždy věrně práci moji hlídal, 

ať jemu rudý maják odpovídal,  

a v rhytmy zpěvů mých ať na obzoře  

svým nekonečným rhytmem hřmělo moře. 

Tys u kolébky myšlenky mé stálo 

(Vrchlický 1921: 83–84) 

 

Bez ohledu na místo, kde básník píše, je předmět „věrně“ s ním. Věrnost se 

objevovala také ve Wolkrově básni „Věci“ z úvodu práce. Věci se v ní dívaly „jak věrní 

psi“ (Wolker 1954: 105). Opakující se figura věrnosti věcí v sobě zahrnuje dva klíčové 

 
141 Nejenže existuje již zmiňovaný přehled vývoje poezie o věcech od Anny Zientały od konce devatenáctého 

do poloviny dvacátého století, ale také tvorba autorů padesátých let je čtena v kontextu celkové tendence 

k věcnosti. Viz například sborník Człowiek i rzecz: O problemach reifikacji w literaturze, filozofii i sztuce 

(Kaniewska, Bogumiła, Wysłouch, Seweryna eds. Poznaň: Poznańskie Studia Polonistyczne 1999). 
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aspekty. Prvním z nich je vztah: věci nejsou zobrazovány jako samy o sobě, ale jsou vždy 

spojené s člověkem, jsou s ním ve vztahu, a to ve vztahu velmi intimním. O věrnosti 

mluvíme ve vztahu k nejbližším, k přátelům nebo rodině. Zatímco v proudu unikavosti 

věcí si předměty žily vlastním životem, odcizovaly se, zde jsou zobrazovány v silné 

provázanosti s člověkem. Druhý podstatný rys „věrných“ věcí je skutečnost, že trvají a 

nabízí stálost. U Wolkra věci „čekají“ (tamtéž: 105), u Vrchlického je hmatatelná a vždy 

na stole stojící lampa pevným bodem vedle rozbouřeného moře. Rozsvěcení lampy je 

rituálem, tím, co zůstává neměnné a ukotvuje člověka ve světě. V kontrastu k exotickému a 

neznámému moři reprezentuje lampa nejen neměnný, ale také přehledný a známý svět. 

Předmět je něco, co zůstává stejné, proto se lze k věcem vracet, jako se Wolker v básni 

„Okno“ vrací domů z cest a zavírá se „nad starými známými věcmi“ (tamtéž: 81).  

Tímto způsobem tvoří věci v básních určitý typ domova. Jeho obrazy mohou mít 

různé podoby. U Wolkra navozuje výčet základních předmětů denní potřeby atmosféru 

prostého příbytku.142 Když se básník ve „Svatém kopečku“ vrací domů do „rodného 

Prostějova“ (tamtéž: 109), nachází „bílou postel, chléb a petrolejovou lampičku s čarovnou 

mocí, tři okna sedí v lipových haluzích jako tři pohádkové květy“ (tamtéž: 115). Marie 

Kubínová si u Seiferta všímá, že „důvěrně známé předměty“ (Kubínová 2020: 75) mají 

povahu „věcí-upomínek, věcí-relikvií“ (tamtéž), které „mají za cíl vyvolávat ztracený ráj 

dětství“ (tamtéž). Věc připomíná domov, který zanikl, ale ke kterému se lze v myšlenkách 

vracet a vztahovat. Z výčtu v úvodu básně „Jean Baptiste Chardin“ Richarda Weinera zase 

získáváme na základě seznamu věcí dojem pohodlného měšťáckého interiéru: 

  

To je můj stůl, 

to jsou mé papuče, 

to je má sklenice, 

to je můj čajník. 

 

To je můj etažér, 

to je moje dýmka, 

to je má cukřenka, 

 
142 Eliška Härtelová si všímá, že Wolker pracuje s toposem „světničky či pokoje naplněného věcmi […]. 

Důležité přitom je, že světnice sama o sobě není nikdy popisována, neboť věci ji jasně vymezují. Je doslova 

vyznačena dvěma či třemi kusy nábytku“ (Härtelová 2020: 212).  
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rodinný odkaz. 

(Weiner 1997: 83) 

 

Můj domov je tam, kde jsou moje věci, přičemž „domovem“ může být specifický 

prostor nebo pocit pohodlí a bezpečí. Pokud věci jako domov tvoří jistotu, pak je ve 

srovnání s nimi člověk tím proměnlivým: věci v této podobě ukazují nestálost člověka. 

Člověk se k prostým a známým věcem vrací. Věrnost věcí spočívá v tom, že zůstávají vždy 

připraveny: věci „čekají“, přestože k nim člověk přichází s rozdílnými projekcemi. U 

Wolkra věci většinou doprovází pohled na věci domova pocit štěstí. Ve zmiňované básni 

„Okno“ bude po návratu domů vše „tiché a šťastné“: 

 

Svět je kulatý. 

Po mnoha dobrodružstvích rád vrátíš se zase 

do nízké světničky, která zavírá se 

nad starými známými věcmi. 

U rozviklaného stolu mezi dvěma vysychajícími kalamáři 

nejlépe uplatníš povídku s polární září. 

Vše bude tiché a šťastné, — ty sám nejvíce. 

Oči své položíš doprostřed světnice: 

dáreček z cesty, — 

— album světa. 

(Wolker 1954: 81) 

 

Podobně na konci „Svatého kopečku“ je sednice s bílou postelí, chlebem a 

lampičkou přirovnávána ke zvonu, přičemž básník je 

 

ve zvonu srdcem a bij[e] do jeho stěn,  

aby každý věřící to slyšel a byl z toho potěšen,  

tato krása je příliš těžká pro člověka jediného 

(tamtéž 115–116) 

 

Naopak věci básně „Pokojík v hotelu“ jsou smutné a „hledí jako ta stará panna, co 

mnoho viděla, nemilovala a nebyla milována“ (tamtéž: 84). Bez ohledu na přítomnou 
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emoci – přetékající štěstí, smutek, osamění – je básníkovi věc pokaždé partnerem 

v osobním přemýšlení a rozjímání. Mezi věcí a člověkem vzniká intimní vztah, kterého 

není nikdo jiný účasten: básník se obrací k věci, když je sám. Vztahy s každodenními 

známými věcmi tvoří domov, prostor – fyzický či myšlenkový –, který na člověka věrně 

čeká a kam se člověk vrací.  

Psaní o věcech jako věrných se neomezuje čistě na českou lyriku: jeho projevy se 

nachází i jinde. V Herbertově „Štokrleti“ „věrnost věcí“ (Herbert 1965: 18) otevírala oči. 

Básník obdivoval předmět za to, že přichází „vždy na zavolání očí“ (tamtéž: 18), že je 

pevným bodem. V Čechách mají nicméně tyto básně o věcech dlouhou tradici patrnou od 

19. století. Na jejím rozšíření má významný podíl velký vliv Jiřího Wolkra a projevy 

intimního soužití s věcmi lze sledovat napříč dvacátým stoletím nejen u zmiňovaného 

Seiferta, ale také u básníků tak různorodých, jako je Orten, Reynek nebo Skácel. Jak navíc 

vyšlo najevo výše, spojení známého předmětu a reflexe zůstává v poezii v určité podobě 

dodnes.  

Motivy intimity a osobního prostoru vyplněného nebo reprezentovaného „starými 

známými věcmi“ sbližuje v české lyrice – podobně jako téma předmětu v polské poválečné 

lyrice – autory řazené tradičně k různým literárním směrům a skupinám. Na rozdíl od 

Polska, kde šlo o tendenci relativně krátkodobou, lze intimitu v české poezii sledovat 

napříč dvacátým stoletím, přičemž její ozvěny jsou patrné i nadále. Jde přitom o 

perspektivu, která byla opačná než východiska této práce. Ta se zaměřovala na básně, kde 

předmět unikal. Naopak v této intimní tendenci je předmět pevným bodem, se kterým 

člověk nakládá. Stává-li se u Browna předmět „věcí“, něčím záhadným, v reflexivní 

intimitě je předmět objektem. Na rozdíl od unikavých věcí většiny básní této práce jsou 

věci v tomto intimním proudu provázané s člověkem. Neznamená to, že by neměly svoji 

tajemnou stránku, ale neodcizují se jako například obíhající a na člověku nezávislé věci 

Białoszewského „O obězích věcí“. 



138 

 

 

7 Seznam použité literatury 

7.1 Primární literatura 

Białoszewski, Miron (1988): M’ironie (Praha: Odeon). 

Białoszewski, Miron (2015): Utwory zebrane 2: Teatr Osobny 1955–1963 (Varšava: 

Państwowy Instytut Wydawniczy). 

Białoszewski, Miron (2016): Utwory zebrane 1: Obroty rzeczy. Rachunek zachciankowy. 

Mylne wzruszenia. Było i było (Varšava: Państwowy Instytut Wydawniczy). 

Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona. Ekumenický překlad (Praha: Biblická 

společnost v ČSR). 

Blatný, Ivan (1995): Verše 1933–1953 (Brno: Atlantis). 

Celan Paul (2015): Černé vločky (Zlín: Archa). 

Engelking, Leszek (2016): Muzeum dětství a jiné básně (Ostrava: Protimluv). 

Herbert, Zbigniew (1965): Studium předmětu (Praha: Státní nakladatelství krásné literatury 

a umění). 

Herbert, Zbigniew (2008): Węzeł Gordyjski in téhož Węzeł Gordyjski oraz inne pisma 

rozproszone 1948–1998. (Varšava: Biblioteka „Więzi“), s. 77–84.  

Herbert, Zbigniew (2011): Wiersze zebrane (Krakov: Wydawnictwo a5). 

Herbert, Zbigniew (2012): Zátiší s udidlem (Zblov: Opus). 

Herbert, Zbigniew (2016): Labyrint u moře (Zblov: Opus). 

Herbert, Zbigniew (2000): Epilog bouře (Praha: Mladá fronta). 

Holub, Miroslav (1958): Denní služba (Praha: Československý spisovatel). 

Holub, Miroslav (1960): Achilles a želva (Praha: Mladá fronta). 

Holub, Miroslav (1961a): Slabikář (Praha: Československý spisovatel). 

Holub, Miroslav (1961b): Jdi a otevři dveře (Praha: Mladá fronta). 

Holub, Miroslav (1963): Kam teče krev (Praha: Československý spisovatel). 

Holub, Miroslav (1987): K principu rolničky (Praha: Melantrich). 

Holub, Miroslav (2002): Náš všední den je pevnina in Přibáň, Michal ed. Z dějin českého 

myšlení o literatuře 2 1948–1958: Antologie k Dějinám české literatury 1946–1990 (Praha: 

Ústav pro českou literaturu AV ČR), s. 550–554. 

Hanč, Jan (2016): Události (Praha: Torst). 

Hauková, Jiřina (2000): Básně (Praha: Torst). 



139 

 

Hlaváček, Karel (1958): Básně (Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a 

umění). 

Iljašenko, Marie (2019): Sv. Outdoor (Brno: Host). 

Kainar, Josef (2018) Básně (Brno: Host).  

Kolář, Jiří (1992): Křestný list. Ódy a variace. Limb a jiné básně. Sedm kantát. Dny v roce. 

Roky v dnech (Praha: Odeon). 

Melecki, Maciej (2016): Prask (Ostrava: Protimluv). 

Miłosz, Czesław (2011): Wiersze wszystkie (Krakov: Znak). 

Miłosz, Czesław (1990): Mapa času (Praha: Odeon, nakladatelství krásné literatury a 

umění). 

Neumann, Stanislav Kostka (1972): Kniha lesů, vod a strání (Praha: Odeon). 

Nezval, Vítězslav (2012): Básně II: Žena v množném čísle. Praha s prsty deště. Absolutní 

hrobař (Brno: Host). 

Różewicz, Tadeusz (2004): Mezi apokalypsou a… (Praha – Litomyšl: Paseka). 

Seifert, Jaroslav (1957): Dílo II: 1929–1944 (Praha: Československý spisovatel). 

Shakespeare, William (2007): Sonety (Brno: Altantis). 

Słowacki, Julius (1950): Lilla Weneda: Tragedie (Praha: Československý spisovatel). 

Szymborska, Wisława (1985): V Hérakleitově řece (Praha: Odeon). 

Vrchlický, Jaroslav (1921): Poutí k Eldoradu (Praha: J. Otto). 

Weiner, Richard (1997): Básně (Praha: Torst). 

Wolker, Jiří (1954): Z díla (Praha: Naše vojsko). 

 

7.2 Sekundární literatura 

Bachelard, Gaston (2009): Poetika prostoru (Praha: Malvern). 

Balcerzan, Edward (1993): Polska Mirona Białoszewskiego in Głowiński, Michał, 

Łapiński, Zdzisław Eds. Pisanie Białoszewskiego: Szkice (Varšava: Wydawnictwo 

Instytutu Badań Literackich), s. 23–33. 

Balcerzan, Edward (1982): Poezja polska 1939–1965: Część I. Strategie liryczne (Varšava: 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne).  

Barańczak, Stanisław (1994): Uciekinier z Utopii: O poezji Zbigniewa Herberta (Wrocław: 

Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej). 

Barańczak Stanisław (2016): Język poetycki Mirona Białoszewskiego (Vratislav: 

Ossolineum). 



140 

 

Bauer, Michal (1994): Vztah vědy a umění v teoretických článcích Miroslava Holuba in 

Svozil, Bohumil ed.: Časopis Květen a jeho doba: Sborník materiálů z literárněvědné 

konference 36. Bezručovy Opavy (15. – 16.9. 1993) (Praha – Opava: Ústav pro českou 

literaturu – Slezská univerzita v Opavě), s. 32–35. 

Blatný, Ivan (1999): Texty a dokumenty 1930–1948 (Brno: Atlantis). 

Bolewski SJ, Jacek (2012): „Święta chwila poczęcia“: Kreacyjne światła płynące 

z twórczości Zbigniewa Herberta in Halkiewicz-Sojak, Ruszar, Sioma eds. Między nami a 

światłem: Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta (Toruń – Krakov: JMR Trans-

Atlantyk), s. 71–93. 

Breton, André (2005): Manifest surrealismu in téhož Manifesty surrealismu (Praha: 

Herrmann & synové), s. 11–64. 

Brown, Bill (2015): Other Things (Chicago – Londýn: The University of Chicago Press). 

Brown, Bill (2020): Teorie věcí in Hrdlička, Josef, Pšenička, Martin, Snelling, Alena Eds. 

Věci v básních: Od Achilleova štítu po hyperobjekty (Praha: Vydavatelství FF UK), s. 9–

31. 

Burt, Stephen (2016): The Poem Is You: 60 Contemporary American Poems and How to 

Read Them (Cambridge, Massachusetts – Londýn: The Belknap Press of Harvard 

University Press). 

Culler, Jonathan (2020): Teorie lyriky (Praha: Karolinum). 

Dan-Bruzda, Stanisław (1961): O "Obrotach rzeczy" Mirona Białoszewskiego in 

Pamiętnik Literacki 52/4, s. 425–476. 

Engelking, Leszek (2020a): Tvorba básníků Skupiny 42 a literatura anglického jazyka in 

téhož Komu múza přeje: Od Máchy k Topolovi. Výbor ze Studií (Praha: Karolinum), s. 67–

91. 

Engelking, Leszek (2020b): Lidská existence: filozofický základ programu a tvůrčí praxe 

Skupiny 42 in téhož Komu múza přeje: Od Máchy k Topolovi. Výbor ze Studií (Praha: 

Karolinum), s. 92–120. 

Engelking, Leszek (2020c): Jiřina Hauková: Ženský hlas in téhož Komu múza přeje: Od 

Máchy k Topolovi. Výbor ze Studií (Praha: Karolinum), s. 121–136. 

Franaszek, Andrzej (2018a): Herbert: Biografia I. Niepokój (Krakov: Znak). 

Franaszek, Andrzej (2018b): Herbert: Biografia II. Pan Cogito (Krakov: Znak). 

Freud, Sigmund (2003): Něco tísnivého in téhož Spisy z let 1917–1920 (Praha: 

Psychoanalytické nakladatelství), s. 171–204. 



141 

 

Friedman, Albert (1974): Ballad in Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics 

(Princeton: Princeton University Press), s. 62–64. 

Fryčer, Jaroslav (1988): Neznámý Parnas (Praha: Odeon). 

Gadamer, Hans-Georg (2010): Pravda a metoda I: Nárys filosofické hermeneutiky (Praha: 

Triáda). 

Gąsiorowski Krzysztof (1976): Otwarte koło in Poezja 1976, nr.2, s. 39–45. 

Głowiński, Michał (1993): Białoszewskiego gatunki codzienne in Głowiński, Michał, 

Łapiński, Zdzisław Eds. Pisanie Białoszewskiego: Szkice (Varšava: Wydawnictwo 

Instytutu Badań Literackich), s. 144–151. 

Gombrich, Ernst Hans (1997): Příběh umění (Praha: Argo) 

Grossman Jan (1991): Virtuozita nové lyriky in téhož Analýzy (Praha: Československý 

spisovatel), s. 48–52. 

Hájek, Jonáš (2017): Ale antibiotikum amikacin je jen jedno: Editorial in Souvislosti 

4/2017, s. 99–100. 

Hamburger, Michael (2007): The Truth of Poetry: Tensions in Mondernist Poetry since 

Baudelaire (Londýn: Anvil Press Poetry). 

Härtelová, Eliška (2020): Věci v poezii Jiřího Wolkra in Hrdlička, Josef, Pšenička, Martin, 

Snelling, Alena Eds. Věci v básních: Od Achilleova štítu po hyperobjekty (Praha: 

Vydavatelství FF UK), s. 201–217. 

Heidegger, Martin (2016): Původ uměleckého díla (Praha: OIKOYMENH). 

Heidegger, Martin (2018): Bytí a čas (Praha: OIKOYMENH). 

Chalupecký, Jindřich (1999): Svět, v kterém žijeme in téhož Cestou necestou (Jinočany: 

H&H), s. 24–29. 

Klimešová, Marie (2011): Věci umění, věci doby. Skupina 42 (Řevnice – Plzeň: Arbor vitae 

– Západočeská galerie). 

Kolář, Jiří (2013): Snad nic, snad něco in Krátká, Eva ed. Česká vizuální poezie: 

Teoretické texty (Brno: Host), s. 164–167. 

Křivánek, Vladimír (2007a): Interference na způsob pimprlového divadla, absurdní 

grostesky či negativního exempla in téhož: Kolik příležitostí má báseň: Kapitoly z české 

poválečné poezie 1945–2000 (Brno: Host), s. 236–240.  

Křivánek, Vladimír (2007b): Kdo s básní zachází: Obraz básníka v zrcadlech poválečné 

české poezie in téhož: Kolik příležitostí má báseň: Kapitoly z české poválečné poezie 

1945–2000 (Brno: Host), s. 278–352.  

Kubínová, Marie (2020): Časoprostor lyriky (Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR). 



142 

 

Kwiatkowski, Jerzy (2012): Dwudziestolecie międzywojenne (Varšava: Wydawnictwo 

Naukowe PWN) 

Kwiatkowski, Jerzy (1964): Potop i posąg in téhož Klucze do wyobraźni: Szkice o poetach 

współczesnych (Varšava: Państwowy Instytut Wydawniczy), s. 7–30. 

Nezval, Vítězslav (2004): Surrealismus v ČSR in téhož Zvěrokruh 1. Zvěrokruh 2. 

Surrealismus v ČSR. Mezinárodní bulletin surrealismu. Surrealismus (Praha: Torst). 

Pešat, Zdeněk, Petrová, Eva eds. (2000): Skupina 42: Antologie (Brno: Atlantis). 

Pešat, Zdeněk (2000): Literární Skupina 42 in Pešat, Zdeněk, Petrová, Eva eds. Skupina 

42: Antologie (Brno: Atlantis), s. 430–449. 

Petrová, Eva (2000): Skupina 42 in Pešat, Zdeněk, Petrová, Eva eds. Skupina 42: Antologie 

(Brno: Atlantis), s. 409–429. 

Platón (2017): Ústava (Praha: OIKOYMENH). 

Pound, Ezra (1968): A Retrospect in Hollander John Ed. Modern Poetry: Essays in 

Criticism (London – Oxford – New York: Oxford University Press), s. 3–14. 

Ruszar, Józef Maria (2012): Apollo i Dionizos: Źródła mądrości poezji i filozofii in 

Halkiewicz-Sojak, Grażyna, Ruszar, Józef Maria, Sioma Radosław eds. Między nami a 

światłem: Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta (Toruň – Krakov: JMR Trans-

Atlantyk), s. 159–181. 

Rymkiewicz, Jarosław Marek (1970): Krzesło in Twórczść 1970, nr 1, s. 50–88. 

Sandauer, Artur (1985a): Ewolucja polskiej poezji 1945–1968 in téhož Studia o literaturze 

współczesnej (Varšava: Czytelnik), s. 315–357. 

Sandauer, Artur (1985b): Poezja rupieci: Rzecz o Mironie Białoszewskim in téhož Studia o 

literaturze współczesnej (Varšava: Czytelnik), s. 358–392. 

Sławiński, Janusz (2001a) Białoszewski: być sobie jednym in téhož Przypadki poezji: 

Prace wybrane Tom V. (Krakov: Universitas), s. 226–235. 

Sławiński, Janusz (2001b) Miron Białoszewski: epigramaty na leżąco in téhož Przypadki 

poezji: Prace wybrane Tom V. (Krakov: Universitas), s. 251–262. 

Soma, Radosław (2017): „Przedmiot którego nie ma“: Herbert – Miłosz (z Mallarmém w 

tle) in téhož Krzesło i zmięta serweta. Szkice o twórczosći Zbigniewa Herberta (Krakov: 

JMR Trans-Atlantyk), s. 115–126. 

Soukupová, Klára (2015): Místa melancholie in Hrdlička, Josef, Soukupová, Klára, Špína, 

Michal, eds. Básně a místa: eseje o poezii (Praha: Vydavatelství FF UK), s. 88–92. 



143 

 

Srbová, Jitka (2017): A není na tom nic racionálního: Stručná úvaha o Miroslavu Holubovi 

in Souvislosti 4/2017, s. 152–156. 

Stala, Marian (1993): Czy Białoszewski jest poetą metafizycznym? In Głowiński, Michał, 

Łapiński, Zdzisław Eds. Pisanie Białoszewskiego: Szkice (Varšava: Wydawnictwo 

Instytutu Badań Literackich), s. 96–113. 

Svozil, Bohumil (1971): Vůle k intelektuální poezii: O básnické tvorbě Miroslava Holuba 

(Praha: Československý spisovatel). 

Typlt, Jaromír (2020): Odrzlost věcí v českém surrealismu šedesátých let in Hrdlička, 

Josef, Pšenička, Martin, Snelling, Alena Eds. Věci v básních: Od Achilleova štítu po 

hyperobjekty (Praha: Vydavatelství FF UK), s. 341–351. 

Waters, William (2020): Unikavost věcí v Rilkových Dinggedichte in Hrdlička, Josef, 

Pšenička, Martin, Snelling, Alena Eds. Věci v básních: Od Achilleova štítu po hyperobjekty 

(Praha: Vydavatelství FF UK), s. 145–160. 

Zientała, Anna (2014): Poeci urzeczeni: Przedmioty w poezji polskiej (1890–1939) 

(Krakov: Księgarnia Akademicka). 

Żebrowski, Rafał (2012): Religijność Zbigniewa Herberta: Miscellanea in Halkiewicz-

Sojak, Grażyna, Ruszar, Józef Maria, Sioma Radosław eds. Między nami a światłem: Bóg i 

świat w twórczości Zbigniewa Herberta (Toruň – Krakov: JMR Trans-Atlantyk), s. 13–38. 

 



144 

 

 

8 Ediční poznámka 

Pasáže druhé kapitoly věnující se Herbertovi a Białoszewskému byly v upravené podobě 

otištěny v příspěvku „Předmět ve dvou polských básních“ v monografii Věci v básních: Od 

Achilleova štítu po hyperobjekty (Praha: Nakladatelství FF UK, 2020). 

 
 
 
 


