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ÚVOD

1.
Dílo
opomíjeném
jistě

místě.

přijímána

je

přímo

když ne
vých

básnířky Jiřiny

Hauková je jaksi

jako

české literatuře

Haukové stojí v

překladatelka

samozřejmě

z

opodál zájmu literární kritiky, tak

souputníků. Příčiny

vnímána jako

angličtiny.

řekněme alespoň

stalo pohnutkou ke zrodu mé diplomové práce. Dalším
recenzentů, kteří

"ženskost"

nějak

členka

Coby svébytná

tohoto faktu ponechávám stranou, ale

poznámky

čestném,

na

a

zároveň téměř

Skupiny 42, a

básnířka

stejně

setrvala dlouho,

"ve stínu"svých skupino-

připouštím,

podnětem

že toto

byly

"proč"

některé

se

kritické

hodnotili poezii Baukové jakožto ženskou, aniž by ovšem tuto
straně,

blíže specifikovali. Na druhé

mnoho jiných kritiků ponechávalo tento

aspekt její poezie bez povšimnutí.
Úkolem diplomové práce bude tedy analýza poetiky vybraných sbírek a polemika s
jejich kritickou recepcí za
Jiřiny

účelem

prozkoumání ženského básnického subjektu v poezii

Baukové.
Z

vybrala

důvodu

určitý

rozsáhlosti básnického díla

jeho "vzorek". V

době,

Jiřiny

kdy jsem se rozhodovala,

završeno, proto jsem zvolila možnost sledovat
tvorby. Pracuji tedy s materiálem prvních
Oheň

ve

sněhu

Baukové, jsem si pro

básnířku Jiřinu

pěti

sbírek,

ještě

potřeby

této práce

nebylo celé dílo

Baukovou od samých

Přísluní

počátků

(1943), Cizí pokoj (1946),

(1958), Mezi lidmi a havrany (1965) a Rozvodí

času

(1967). V

ediční

poznámce rozsáhlého výboru poezie Jiřiny Baukové nazvaném prostě Básně,l která je prací
editora Michaela Špirita, autor zdůrazňuje, že se zvláště u poúnorových knížek jedná spíše o
tvorbu paralelní než o prostou chronologickou
Klíčovou

řadu.

otázkou této studie je problematika autorského subjektu vybraných sbírek.

Při jejím řešení vycházím zejména z koncepce Miroslava Červenky, jež se mj.zabýval právě

specifickou oblastí subjektů v lyrice. 2 Problematiku subjektu obohacuje ještě jeden aspekt, a
sice ten, že se jedná o autorský subjekt ženský. Pro hlubší vhled do disciplíny dnes tolik
diskutovaného "ženského psaní" jsem čerpala z esejů americké kritičky Elaine Showalter,3

1

Hauková, Jiřina: Básně. Ed. Michael Špirit, Praha: Torst, 2000.

2

Červenka, Miroslav: Fikční světy lyriky. Praha: Paseka 2003.

3 Elaine Showalter: Pokus o feministickou poetiku. In: Dívčí válka s ideologií. Ed. Libora
Oates-Indruchová, s. 209 - 234.
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I.

zejména z eseje Pokus o feministickou poetiku, kde
jejímž

předmětem

je

právě

vysvětluje

svou koncepci gynokritiky,

analýza literatury psané ženami z perspektivy ženské zkušenosti a

prožitku. Jako jednu z možných cest k

otevření

problému ženské poezie volím také vlastní

názory Jiřiny Haukové publikované v anketě časopisu Sešity pro literaturu a diskusi,4 kde
Hauková odpovídá na téma, jež zní Žena jako autorka. Ze stejného důvodu pracuji i s knížkou
autorčiných memoárů Záblesky života. s Jsem si plně vědoma subj ektivity tohoto přístupu,
nicméně

trvám na tom, že

autorčiny

názory poukazují

vlastního díla, a že problematiku autorského subjektu do
bude polem, na
volím

němž

záměrně, neboť

přímo

i

nepřímo

značné

míry

na

klíčové

osvětlují.

stránky

Tak tato práce

se setká tzv. empirický autor s autorským subjektem. Tento postup
poezie Haukové -

řečeno

s

Jindřichem

Chalupeckým - je místem, "kde

literatura a život, poezie a osud se nerozeznávají. ,,6

II.
Před
vysvětlit,

tím, než se

co

konkrétně

začnu

v analýzách zabývat subjektem díla v dané

tímto pojmem

současná

literární

tvorbě,

věda označuje,

pokusím se

a jaká je

vlastně

pozice subjektu díla (= autorského subjektu) mezi ostatními subjekty lyriky.
Červenka vymezuje v komunikaci lyrické básně tři obligatorní a jeden fakultativní typ
řečově

aktivních

subjektů:

empirického autora, subjekt díla, lyrický subjekt, a

případně

dalšího mluvčího v lyrickém dialogu. 7 Představa rolí však nemá vést k obrazu stavění
subjektů vedle sebe, základní dimenze vztahů mezi subjekty je dle Červenky vertikální,

hierarchická. Jak Červenka uvádí, pojem subjektu díla není ve světové literární vědě jednoznačný,

či

v mnohých

druhým ze

literárněvědných

subjektů,

teoriích je bud' zcela eliminován, nebo splývá s jedním

cituji: "Pro vymezení subjektu díla je nutná polemika se soudobou

naratologií, a v jistém omezenějším smyslu i se soudobou teorií fikčních světů."g Sám se
ovšem

přiklání

vytvořil,

4

a

k tomuto názoru: "Sémantika díla

součástí

jeho

fikčního světa

už proto být

nutně

nemůže.

poukazuje k subjektu, který dílo
Také vztah

fikčního světa

k

světu

Žena jako autorka. anketa In: Sešity pro literaturu a diskusi. Praha: 1969, č. 32.

s Hauková, Jiřina: Záblesky života. Jinočany: H&H, 1996.
6

Chalupecký, Jindřich: Cizí pokoj, úvodní text na záložce knihy. Praha: Symposion, 1946.

7

Červenka, Miroslav: Fikční světy lyriky. Praha: Paseka 2003, s. 40.

g

'v
s. 42 .
tamtez,

2

aktuálnímu, konec

konců

také poukazující k původci díla, má vysoce výmluvnou indexiální

hodnotu, a ani on součástí fikčního světa pochopitelně není. ,,9
Od subjektu díla, který se dle Červenkovy teorie "pohybuje na hranici mezi fikčním a

aktuálním

světem,

obsažený ve

ve

světě

fikčním

hry a kontemplace,

světě,

představujeme

konstituovaném dílem, a

si lyrický subjekt jako cele

zároveň

fikční svět

tento

v

sobě

ztělesňující. ,dO Červenka dále uvádí, že ve schematických přehledech subjektů účastných na

slovesném díle stojí lyrický subjekt na úrovni osobního vypravěče v naraci. 11 S tímto
vypravěčem

tělo.

12

v první

osobě

fikční

spojuje lyrický subjekt to, že "má

hlas a někdy snad i

fikční

"Je-li subjekt díla literárně tvůrčí funkcí, vymezenou vzhledem k systému literatury,

její komunikace a vzhledem k osobitému využití
vládne lyrický subjekt
fragmentární -

čímsi

vědomí

či přetváření

člověka.

těchto

kulturních

fikční protějšek

jako "životními obsahy", je to

živého

všech

čtenářově

Takže je v

-

byť

představě

statků,

sebevíce
podoben

empirickému autorovi.,,13 O absolutním splynutí či odlišení empirického autora a lyrického

subjektu Červenka hovoří jako o dvou krajních modelových pólech.
"Reálně

existující

případy

se vždy mohou vyskytovat jen

krajnostmi. Nejobvyklejší situace je bližší pólu neidentity.
kontext musíme však

předpokládat

vždycky:

tvoří

Nějaký

mezi

oběma

pragmatický

ho kontext globální autorovy

osobnosti, konstituované v procesu integrace sémiotických
veřejných

někde

ekvivalentů nejrůznějších

akcí, a ovšem i ostatních slovesných manifestací téhož (biograficky

definovaného) autora. Empirický autor a jeho "jméno", jak známo, je jinak
nedosažitelnou zárukou "jednoty psaní" tedy kontextu ostatních
kontextu, jehož

bezprostřední účast

fikční světy

propojeny biografickou evidencí, a teprve na tomto
kvalitami." 14

'v
tamtez,
s. 43 .
10
'v
tamtez,
s. 50 .

9

'v
tamtez,
s. 50 .
12 tamtez,
'v
s. 51 .

II

tamtéž, s. 51- 52.

14

'v
tamtez,
s. 46 .

téhož autora,

na konstruktu subjektu díla je nezbytná a

nepochybná. Zcela odlišné subjekty díla,

l3

děl

3

i lyrické subjekty jsou

podkladě

prvotně

dalšími, sémiotickými

Z těchto tří obligatorních subjektů lyriky staví Červenka nejvýše subjekt díla, jež
pokládá za "obecně přítomný významový princip kteréhokoli slovesného díla.,,15 Při své
definici se opírá o

fikčních subjektů,

dvojici
světa,

dřívěj ší

koncepce

teoretiků

z nichž jeden stojí

kteří

Mathausera a Wa1tona,

uvnitř

oba uvažovali o

díla a druhý za dílem, na pomezí díla a

cituji:
"V tomto modelu fungující subjekt díla je ve
prolnutím a hierarchizací
konkrétně

vnímatelově

uplatnění nejrůznějších

využito pro konstituci

fikčního světa

mysli

sémiotických

zosobněným

spojem,

systémů, ať

(lyrického subjektu), nebo

nějakých

významových celistvostí jiných. Je pro vnímatele místem interakce a integrace
systémů,

a také

činitelem,

který rozhodlo tom, že

právě

je jich

těchto

ony budou vybrány a využity

ve významové výstavbě díla.,,16
Subjekt díla Červenka chápe jako "organizátora" nebo řečeno slovy citovaného
polského literárního

vědce

vytváření

a výsledné

podobě,

jazyka a

podobně, zároveň

světonázorového

Kazimierze Wyky
tj. toho, kdo je

"hospodáře" básně,

zodpovědný

však subjektu díla

přiznává

který se podílí na jejím

za nadpis, organizaci

veršů, výběr

"rozložité okraje", totiž aspekty

postoje, filozofického stanoviska atd., ovšem

zdůrazňuje,

že myšlenky, city

a prožitky mimo literární jsou hlavní součástí domény lyrického subjektu. 17
Na
všechny

základě těchto

tři

subjekty díla jsou v poezii Baukové velmi úzce prolnuty. K potvrzení této

myšlenky myslím
18
Zlvota pnznava:
V·

v'

teorií vyslovuji tezi, kterou se pokusím dále v práci obhájit, že

směřuje

sama Bauková, když ve svých literárních vzpomínkách Záblesky

"

"Moje poezie byla a je vždycky
empirického autora, pozn. E.F.)

nejintenzivnějším vyjádřením
Báseň

se mi

začíná nořit

v

toho, co žiju.(prožitky
podvědomí

a jakmile

vypluje na povrch, zmocním se jí, abych ji intelektem dopracovala."(práce subjektu
díla, pozn.E.F.)
Otázka, kterou si nyní v souvislosti s pOjmem ženského básnického subjektu díla
pokládám, zní velmi jednoduše: co je jakýmsi obecným kolektivním

vědomím

vnímáno jako

"ženské"? Vznesený dotaz zasahuje však až do oblasti kognitivní lingvistiky, která zkoumá
právě

vztah mezi jazykem a lidskou myslí. Jeden z jejich

přístupů

15 tamtez,
'v
s. 43 .
16 tamtez,
'v
s. 44 .
17 tamtez,
'v
s. 46 .
18 Bauková, Jiřina: Záblesky života. Jinočany: B&B, 1996, s. 120.
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se

zaměřuje

na konkrétní

jazyk a jeho užívání. 19 To zahrnuje jak názory či soudy, které jsou fixované v samém jazyce,
tedy v gramatických formách, slovníku, frazeologii,

příslovích,

která jsou jazykovými formami pouze implikovaná a interpretovatelná z
jeden ze základních "pevných"

zdrojů

českého

skutečnosti. Například

(ruční)

tělo,

jemnost,

určené

práce, ženský klobouk, ženské romány
úroveň

Slovník

něha,

mírnost,

obětavost,

ženám, mající

2. u žen obvyklý, ženám vlastní,

zejména mající vynikající, kladné vlastnosti žen: ženský instinkt,
půvab,

naučné

drobné ženské ruce, ženská postava, ženský

zpravidla jen milostnou tematiku a nižší literární

úhledné písmo,

Jako

vykládá slovo "ženský" jako 1. týkající se ženy jakožto příslušnice

ženského pohlaví: ženské pohlaví, ženské
hlas, ženský sbor, ženské

určitých textů.

užívají kognitivisté frazeologické, jazykové a

slovníky, které podávají nikoli odraz, nýbrž interpretaci

spisovného jazyka

mínění,

vtipech apod., tak

zvědavost,

marnivost,

cit, soucit, 3. nemužný, zženštilý,

zbabělý.20 Binárním protikladem pojmu "ženský" je slovo "mužský", jež v tomtéž slovníku
charakterizují tyto atributy: statečnost, odvaha, rozhodnost. 2l

Tato zastarávající slovníková interpretace, jež charakterizuje ženy jako
a citová

stvoření

zobecnění.

a muže jako

statečné

zvědavá, něžná

a rozhodné je plochá a šablonovitá jako každé

Pro mé zkoumání vyznívá však zajímavě poznámka týkající se tématu literatury, a
přičemž přívlastek

sice ženského románu. Pojem je zde užit jako terminus technicus,

"ženský" zde nahrazuje a) atribut "milostný", b) rozumí se jím, že román nedosahuje vyšších
literárních kvalit a c) že je

určen

ženám, tedy se

explicitně

míní pouze adresátky, nikoli

autorky. Tolik o ženském románu, nyní k ženské poezii. Byl to Ezra Pound, kdo
S. Eliotem, jehož Pustou zemi mimochodem Bauková s Chalupeckým
poezie pro dámy. Pound

měl

dozajista na mysli intelektuální

poznámkou tedy také narážel na poezii k

porozumění

náročnost

řekl,

že sT.

překládala, končí

Eliotovy poezie, svou

snadnou, líbivou,

nenáročnou,

zkrátka,

poezii pro ženy.
Jak je to ale s pojmem ženská poezie a
ženami psaná? Bezpochyby platí, že v

vůbec

celosvětové

ženská literatura, máme-li na mysli díla
moderní

literatuře

tento pojem prošel a

stále prochází i díky feministické literární kritice svým vývojem. Literární historie však na
mnoha

příkladech

dokládá, že hodnocení literatury psané ženami

daleko od hodnocení literatury psané pro ženy. Toto tvrzení

nemělo

nepřímo

ve své

dokládají dokonce i

19 www.ucl.cz/tmt3- vankova.doc. Datum poslední návštěvy: 17. 11.2006.
20 Slovník spisovného jazyka českého, díl VIII. Praha: Academia, 1989, s. 472.
21 Slovník spisovného jazyka českého, díl III. Praha: Academia, 1989, s. 175.
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podstatě

Přísluní,

hodnocení prvotiny Haukové
zpracováním básní, na

němž

v nichž recenzenti

pochvalně

upozorňují

na

se kromě citu podílí i intelekt.

O několik generací mladší literární

vědec

rovině

rozdíl

charakterizuje ji

větší

P.A.Bílek postihuje na obecné

mezi mužskou a ženskou autorskou poezií takto:
"Mužská poezie bývá obvykle

racionálnější, vyrovnanější,

odstup. Ženské poezii je také bližší objevování dílčích, ozvláštněných postřehů o světě
než jeho ucelené mapování. ,,22
Bílkova "definice" obou
výroku

pociťované vědomí

V tomto
literatura

momentě

vůbec

zkušeností autora

pojmů

prozraZUje krom

obezřetnosti

demokratičnosti

a

jistých rozdílností, jež však nemohou být jednoznačně
bádání se

přikláním

zobecněné.

k tvrzení, že ženská a mužská poezie a

mají svá specifika, jež souvisejí s individuální biologickou i sociální
či

autorky. Tato specifika, a toto budiž

příští

obhajovanou tezí, nejsou dle

mého názoru obsažena ani v jazyce jakožto systému (langue), ani v motivech, ale pouze v
individuálním způsobu básnické
odrážet určité vnímání

světa,

řeči,

jež v některých

tj. subjektivní ženskou

či

případech může,

(ale

nutně

nemusí)

subjektivní mužskou zkušenost.

Jak jsem uvedla výše, ve své práci vycházím i z

názorů

samotné básnířky, jež ženskou

poezii reflektovala ve výše zmiňované anketě Žena jako autorka. Uvádím zde pouze výtah
názorů,

v němž Hauková hovoří o ženském umění
"Přesto

obecně,

a také přímo o vlastní tvorbě.

že dobrá poezie je jen jedna, myslím, že až donedávna se poezie ženská lišila

od mužské a možná se bude lišit vždy.

Především

si

potřebovala

probojovat svou

citovou nezávislost a volné vyjádření lásky.( ... ) Když si probojovala žena svou volnost
ve

sdělování citů,

musí se zase

dokonalý.( ... ) Vím, kolik
subjektivní pocity staly
vyrovnaly

mužům,

skloubit onen úkol

mě

učit

zvládat svou citovost ve verš neosobní a formálně

to dalo práce zvládnout city v řád a formu, tak, aby se

něčím

obecným.( ... ) V

umění

nejde jen o to, aby se ženy

ale aby našly své specifické cesty, jak se
mateřství,

o

nějž

nechce být

často

vyjadřovat

po svém, jak

žena ochuzena, protože to

patří

k její podstatě, s problémem uměleckým."

Hauková sama vnímá ženskou poezii jakožto poezii od mužské odlišnou, jejímž
úkolem je nalezení vlastní cesty, vlastního hlasu. Jak se tento subjektivní autorský hlas, který

22

Bílek, P.A.: Mladé básnířky, Mladé básnířky, Mladé básnířky. In: "Generace" osamělých

běžců. Praha: Československý spisovatel, 1991, s.73 - 74.
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chápu jako hlas básnického subjektu v poezii projevuje, jak se
konečně,

utvářel

jak byl kritikou recipován, bude řešeno na stránkách této práce.

7

a

proměňoval,

a

I. LITERÁRNĚ HISTORICKÝ ÚVOD

Jiřina

Hauková (1919-2005) vstupuje na pole umělecké literatury v roce 1935, kdy

debutuje v přerovském deníku Obzor 23 básní Rozbřesk. 24 V roce 1938 se zapisuje na
filosofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně ke studiu

češtiny

a

angličtiny.

uzavření

Po

vysokých škol na podzim roku 1939 nastupuje do redakce Obzoru, kde jako redaktor pracuje
také Oldřich Mikulášek. Hauková ve svých memoárech Záblesky života připouští,25 že právě
díky Mikuláškovi se stala v roce 1940

přispěvatelkou

rubriky

brněnských

Lidových novin

Žena a její svět.
Zastavím se nyní krátce u témat, jimiž se v
píše o

kultuře

mezilidských

jejím aktuálním
ještě

dění,

vztahů,

a mimo to,

o

přemýšlí

žen z historie i

odívání, pak zpravuje

společnost

společnosti.

k této otázce velice energicky,

o

Tehdy

téměř

jako

o intelektuální rovnosti obou pohlaví, uvádí

současnosti,

kavárenská posedávání apod. Tento

či

pro tuto rubriku zabývá. Jednak

o postavení ženy v soudobé

Přesvědčená

buditelka ženské emancipace.

bydlení

přistupuje

ani ne dvacetiletá Hauková

příklady vzdělaných

kultuře

článcích

básnířčin

zbytečná

nabádá ženy k samostudiu, kritizuje

sklon apelovat na

"řádné"

chování

člověka

se

odráží i na několika místech v její autorské poezii.
Během
přispívá

roku 1942

přechází

do melantrišského

duchu jako výše

Hauková do Prahy, kde se živí jako

čtrnáctideníku

zmíněné články

úřednice.

Mimo to

pro ženy Eva. Její referáty se nesou v podobném

do Lidových novin.

V roce 1943 vychází Haukové v pražském nakladatelství Jos. R. Vilímka první sbírka
básní Přísluní, jíž redigovali
V Praze se na

Bedřich Fučík

některé

Hudečkovými Nočními

s Vilémem Závadou.

z výstav Hauková seznamuje s uměním Skupin 42. Nadšená

chodci, píše o nich

báseň,

kterou zasílá Chalupeckému do redakce

časopisu Umělecké besedy Život. Je více než pravděpodobné, že právě tehdy se její umělecká

dráha

začala

ubírat stejnou cestou, jakou razila Skupina 42. Její oficiální

Hauková stává až o dva roky

později,

členkou

se však

v roce 1945. V tomtéž roce také publikuje ve sborníku

23 šéfredaktorem Obzoru byl otec Jiřiny Haukové, Karel Hauke (1889 - 1968), mj. vydavatel
prvního

ročníku časopisu

Host (1921/1922).

24 báseň publikuje pod pseudonymem Jola, pod kterým uvádí své básně i v brněnském
časopise

Snaha.

25 Hauková, Jiřina: Záblesky života. Jinočany: H&H, 1996, 1996, s. 42.
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poezie a

vědy

Kvart své první

překlady

anglické poezie (Vachel Lindsay, Conrad Aiken,

Adelaide Crapsey, T.S. Eliot).
V roce 1946 vydává v pražském nakladatelství Symposion svou druhou sbírku Cizí

pokoj s podtitulem

básně

z let 1943 -1945, kteráje inspirovaná "skupinovou" poetikou.

Skupina 42, volné sdružení básníků a výtvarníků, byla soustředěna okolo teoretika
26
umění Jindřicha Chalupeckého. Navzdory svému názvu, měla Skupina 42 své kořeny
hluboko ve

třicátých

letech, v

době,

kdy Praha a celá kulturní Evropa v
příčinu

surrealismem. Diskusím o budoucí estetice Skupiny zavdala

mj.

čele

s Paříží, žila

stať Svět

v

němž

žijeme, kterou Chalupecký uveřejnil v programu divadla E. F. Buriana D 40.
způsobu

Chalupecký si ve výše jmenované stati všímá
umělců
světě

své doby a snaží se postihnout znaky moderního

definuje jako "bezvládné

kolečko společenského

života odmítá. Ve stati požaduje, aby byl
uměním

člověk,

zobrazován jinak, než kam ho nutí tlak

umění.

stroje",

a obsahu

Pozici

řeči

moderních

současného člověka

přičemž

ve

takové pojetí lidského

se svým myšlením a prožíváním, vnímán a
společnosti,

a sice jako ten, "kdo se pociťuje

a nikdy neporozumí.,,27 Po umění žádá, aby se stalo svědkem právě takového života. Na
vysvětlenou

si bere vzory z

různých druhů umění,

jmenuje

např.

Chirica, Joyce, Chaplina,

nebo Holana, u nichž všech nachází, co vyznává: "každodenní,

úděsné

a slavné drama

člověka a skutečnosti: drama záhady čelící zázraku. ,,28

Jádro Skupiny 42 tvořené výtvarníky,29 se na rozdíl od literátů formovalo několik let,
umělci

frakci

zde sdružení spolu mnohokrát

tvořili

před

básníci nejmladší generace:

rokem 1942

Jiří Kolář,

"neskupinově"

vystavovali. Literární

Josef Kainar, Ivan Blatný a v roce 1945,

několik měsíců po Jiřině Haukové, přistoupil do Skupiny ještě Jan Hanč.

vliv na

začínající

autory, ale i na

umělce

3o

Skupina 42 měla

tzv. dávno zavedené, zejména byli spjatí

s představiteli tzv. básnické mezigenerace, s Františkem Halasem a Vladimírem Holanem.
26 Jindřich Chalupecký se stal v roce 1950 manželem Jiřiny Haukové.
27 Chalupecký, Jindřich: Svět, v němž žijeme. In: Obhajoba umění. Praha: Československý
spisovatel, 1991, s. 71.
28 tamtez,
'v
s. 74 .
29 k výtvarníkům Skupiny 42 patřili: F. Hudeček, F. Gross, K. Lhoták, J. Smetana, B. Matal,
L. Zívr, M. Hák.
30

S některými svými budoucími kolegy - básníky Skupiny 42 se Hauková potkává poměrně

záhy. Josef Kainar byl jejím spolužákem na

přerovském

gymnáziu, Ivana Blatného poznává

díky Kainarovi v roce 1937 na táboře Etického hnutí československého studenstva v Řádově.
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Ve druhé

polovině

40. let Hauková

pokračuje

v psaní poezie. Vedle toho si ve

skupině

upevňuje svou pozici překladatelky angloamerické literatury.31 Vzhledem k autorčině překla

datelské píli zde uvádím pouze takové

překlady,

významné. V roce 1947 je vydána Pustá země
společně

s Chalupeckým. O rok

ohař.

Jediný

později

32

které považuji z určitých

za

T. S. Eliota, kterou Hauková přeložila

vychází v jejím

V tomtéž roce publikuje pod názvem

důvodů

překladu

Připad

sbírka Emily Dickinson

pana Waldemara

překlad

šesti

povídek E. A. Poea.
Od roku 1950 se Hauková stává spisovatelkou a překladatelkou z povolání.
V roce 1954 vycházejí Povídky z celého světa, výbor próz Jacka Londona, v roce 1956
publikuje ve

dvouměsíčníku Světová

literatura šest básní Dylana Thomase.

V roce 1958 vydává pražské nakladatelství Československý spisovatel Haukové třetí
sbírku básní nazvanou

Oheň

sněhu

ve

Dva roky nato Hauková

s podtitulem Verše z let 1947-1957.

převádí

do

češtiny

filmový

scénář

Dylana Thomase Doktor a

běsy.

V roce 1961
září.

V tomtéž roce

překládá

verše Johna Keatse z nichž sama sestavuje výbor Když mraky

překládá básně

Williama Carlose Williamse a podílí se na

sbornících angloamerické poezie, kde publikuje jednotlivé básně z výše

několika

zmíněných překladů.

V roce 1965 vychází opět v nakladatelství Československý spisovatel čtvrtá autorčina
sbírka nazvaná Mezi lidmi a havrany s podtitulem Verše z let 1958-1962.
Téhož roku
předmluvou.

překládá

sbírku Dylana Thomase Kapradinový vrch, jíž

Rok poté se podílí na antologii Jazzová inspirace.

V roce 1967 vychází v brněnském nakladatelství Blok pátá
času,

kam

opatřila

patří

autorčina

sbírka Rozvodí

oddíly Holomrazy, poezie psaná mezi lety 1950-1955, básnická skladba Cesta

z roku 1963. a Úděl růže obsahující verše z let 1963-1965. První dvě části sbírky a některé
básně

z posledního oddílu se autorka pokoušela uplatnit v nakladatelství Mladá Fronta už na

31 S několika básníky z těch, jež překládala, se Hauková osobně poznala, což se potom
odrazilo

přímo

i nepřímo v její poezii. To se týká zejména Dylana Thomase a Kathleen

Rainové. Bylo by jistě zajímavé zpracovat do hloubky otázku, jak ovlivnila
překladová

vlastní poezii

se problému

Jiřiny

překladu vyjadřuji

činnost

Haukové, ovšem tato práce má poněkud odlišný cíl, a proto
pouze

okrajově.

32 Báseň rok před nimi přeložili také J. Kolář s J. Kotalíkem.
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přelomu

let 1963/64, ovšem

údajně

z kapacitních

kapitole.

II

důvodů

sbírka nevyšla. Více o tom v páté

II. ANALÝZY JEDNOTLIVÝCH SBÍREK

PŘÍ SLUNÍ

1.1 ROVINA MOTIVICKÁ
Přísluní. .. tedy "bod na dráze oběžnice nebo komety nejméně vzdálený od Slunce. ,,33

Název sbírky se zdá být víc než
Není to docela

uvnitř,

možného zdroje tepla a

světla.

stojí na rozhraní dospívání a
problematizuje

právě

onoho momentu

pojmenování pro zvolený úzký lyrický prostor básní.
vně,

doma, ale ani ne zcela

končí někde

lyrického subjektu

zdařilé

ve

světě,

nýbrž

za domácí besídkou, na polní

někde

cestě,

na pomezí. Obzor

stále poblíž domova -

Topos básní koresponduje s rozpoložením lyrického já, jež

dospělosti.

motivem zrání a v

prozření, při němž oči

Poezie prodchnutá ovzduším domova se tak záhy
čase

ztraceného

dětství.

Vydává se zde

svědectví

toho, kdo se dívá ted: vidí vše dosud známé jinak.

Odtud také pramení pocit zastřené melancholie.
Zahrado, dvore, kraji dětství,
kam v čase unikáš - - Prostoto dobře známých věcí,
jaké to nové kouzlo máš
(Zákoutí)

Základním
příroda,

v básních

ovšem nepíše tzv.
hlavních

inspiračním

převládají
přírodní

vnějších světů

motivy ze
lyriku.

chtělo

světa

Příroda

a

by se

říct

i tématem této sbírky se stala

fauny a flóry i atmosférických
konkrétněji

jevů.

Bauková

domácí krajina je sice jedním z

lyrického subjektu, více mu však slouží jako zrcadlo, jako odrazová

plocha pro vyslovení vlastních
vnitřku.

zdrojem a

pocitů

a

postřehů.

Lyrický subjekt se k ní obrací, vede s ní

Zdá se tak být

řeč

současně

reflexí

vnějšku

(viz dále), soucítí s ní, krajina je opora,

matka a důvěrnice. 34

33

Klimeš, Lumír: Slovník cizích slov. Praha: SPN,1995, s. 562.

34

v Pří sluní nepadají žádné přímé odkazy k době, v níž básně vznikaly, a tak citový vztah k

rodné krajině, k zemi - trpitelce, lze považovat též za průhledný jinotaj pocitu vlastenectví
vynuceného

válečnou

cenzurou.
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i

I ústa krajiny mé
jí pověděla, což já vím,
co vyprávěla včela
a racek rákosím.

(Krajina)

dětství

S tématem zrání souvisí motivy touhy. Touha po radosti a po návratu do
(Píseň,

Zákoutz) kontrastuje s vědomím marnosti a nesplnitelnosti. Lyrická

projevuje váháním a zdánlivou pasivitou,
spojená další výrazná,

vzájemně

slova. Kritik

Bedřich Fučík,

zhudebněném

tichu. V

rozumového rozhodnutí

spíše na okraji lyrického

propojená témata, jako je

mlčení,

dění,

ticho, zadrhlá

se

s čímž jsou
řeč

a zrádná

autor textu na záložce knížky, psal o této poezii jako o

některých
mlčet,

zůstává

mluvčí

básních se setkáváme s konfliktem touhy vyslovit se a

protože vyslovené slovo je pociťováno jako nepřátelské.

Chtěla

bych pavědU, ale mlčím,
není víc než slovo obezřetné,
jež zůstává na dně, ústům odňato.
Není víc, než slovo zpětné,
na skrytý čas ještě zajato.
(Chtěla

bych povědít)

Problematiku významu
Mlčení

a

řeč

mlčení

(v komunikaci, jazyce a

v komunikaci

běžné

kultuře)

Vaňková,

Irena

i

umělecké

zpracovala v knize

zjejíž knížky v souvislosti

s projevy mlčení v poezii Baukové cituji:
"Mlčení

je ve svém primárním významu každé nemluvení.( ... )V některých

bychom však
absence

měli hovořit

řečového

případech

spíše o ne-mluvení, non mluvení, a to tehdy, pokud

projevu specificky funguje v komunikaci,

sděluje,

právě

je výsledkem

nějaké komunikační či kognitivní aktivity." 35
Rovněž
či

v básni

Chtěla

bych pavědU není

pasivity, ale spíše promyšlené aktivity,

souvisí jemu blízký motiv

"nepřátelských

mlčení

záměrné

nositelem

nevědomosti,

lhostejnosti

distance od mluvení. S motivem

mlčení

slov", který nacházíme už v rané poezii Baukové.

Slovenská literární teoretička Andrea Bokníková, jíž cituje Stanislava Chrobáková-Repar36
v monografii o slovenské

35

básnířce

Mile Baugové, si ho všímá

právě

ve spojitosti s ženským

Vaňková, Irena: Mlčení a řeč (v komunikaci, jazyce a kultuře). Praha: ISV, 1996, s. 210-

212.
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upozorňuje

psaním. Bokníková

na téma

nedůvěry

ke slovu, a na konflikt s písní, básní

či

poezií, který je společný řadě slovenských básnířek.
"Konflikt so zástupným momentom písania
výlevu,

"d6verčivého" voči

odkláňa

poéziu žien od sentimentálneho

slovu. Nikdy však nie je dialógom v pravom zmysle slova.

Je sk6r jednostranným príhovorom subjektu k básni ako k svojej

protivníčke,

druhému

"ja", s ktorýmje píšuca neoddelitel'ne spátá a pociťuje ho neraz ako bremeno."
Dálší tvrzení

patří

už Chrobákové-Repar:

"Stálo by za

pozornosť overiť

si priamo na materiál i hypotézu, že onen "konflikt

s básňou" je vlastne zástupným pomenovaním pre konflikt so samou sebou
v radiačnom poli
zvyklostí.

Báseň

spoločenských

príkazov,

očakávaní

a tabu - z pohl'adu rodových

je pre ženský (lyrický) subjekt v tomto zmysle

zároveň

ochranou, (2.) donucovacou formulou i (3) únikom: je znakom, ktorý
tradíciu - práve tak jej odcudzenie, ako aj novú
Není bez zajímavosti, že o
vyznačuje

reálné

komunikační

mlčení

chování žen,

možnosť

(1.)

stelesňuje

jej vyplnenia."

jako o specifickém fenoménu, kterým se

hovoří

jak již

zmiňovaná Vaňková,

např.

tak

kanadská spisovatelka a teoretička Dale Spender. 37 Kromě tematizovaného motivu mlčení, se
u Haukové setkáváme v řadě básní i s
apoziopezí, zde

mlčením či

značenou výhradně pomlčkami.

spíše

odmlčením,

Apoziopeze v textech

které se realizuje

uměleckých

má, jak

potvrzuje Vaňková, důležitou roli, protože se stává nositelem emocionálního náboje. 38
Z nedořečeného tak vzniká pro ženskou poezii

příznačné

nervózní,

často znejasňující

citové

napětí.

Ačkoliv

Hauková nebyla nikdy

poslední oddíl první sbírky

zasvětila

řazena

mezi

básnířky

píšící milostnou poezii, celý

vztahu muže a ženy, který

zůstává

i v jejích

příštích

sbírkách stálým ohniskem zájmu. S milostným vztahem dvou lidí vstupuje do její poezie
výrazný motiv propletence lásky a úzkosti, bolesti a samoty. Láska je spjatá s pocitem
porozumění,

oddanosti a soucitu, jak to dokládají

Odevzdání, Vyznání,

Souznění,

ovšem

zároveň

básně

v samotném

závěru

sbírky nazvané

také s konfliktem, ztrátou milované osoby a

zklamáním, tedy s negativním prožitkem, jež se mi jeví být v Přísluní

výraznější.

povšimnutí stojí, že zkušenost bolesti je v Přísluní zpravidla vnímaná nikoli

záporně,

36

Chrobáková-Repar, Stanislava: Mila Haugová. Bratislava: Kalligram, 2002, s. 37.

37

Spender, Dale: Jazyk z dílny mužů. In: Dívčí válka s ideologií.Ed. Libora Oates-

nýbrž

Indruchová. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998, s. 235-258.
38

Vaňková, Irena: Mlčení a řeč (v komunikaci, jazyce a kultuře). Praha: ISV, 1996, s. 60.
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Za

jako

očistec,

jako nutná cesta vedoucí ke

tady básnířka kráčela ve

smíření

sebe sama, k

šlépějích básníků křesťanské

pokoře

ak

dospělosti.

Jakoby

tradice.

Učíš se trpěti, jsi němá
po zrádné závrati
bolestí proměněná.
A jaká změnaodhodit masku,
v ujařmeném svazku
bolest a láska
se přimyká.

(Verše sesterské)
Také v

některých

u svých mužských

milostných verších možná hledá ženský básnický subjekt inspiraci

protějšků. Stejně

stává tématem, múzou

několika

jako jim, se mu krása a fyzický vzhled

opačného

pohlaví

básní (Jinoch, Hoch a strom, Hoch u hřbitovní zdi).

Je krásný, krásnější, když pohled zaprodává,
tmí v jamkách zorniček stín nedopuklých rtů.
Čím bráníjen? Bázlivých v doteku
těch vláčných vln, z nichž stoupá jedna plavá,
jako by měla ve snu vyložena
všechna ta kouzelná a sladká dívčí jména.
(Jinoch)

Dalším

průběžným

motivem je vlastní

Motiv ženského těla v dílech žen patří k

tělo

motivům,

lyrického subjektu a lidské

tělo vůbec.

které gynokritika řadí mezi základní témata

ženského psaní. Ženské tělo, jakožto objekt pozorování, má v umění vytvářeném autory velice
dlouhou tradici, ale ženské
jedinečná

tělo

u žen - autorek, je jednou z oblastí, kde je jejich reflexe

a stává se prostorem pro nové mapování

skutečnosti.

Vidím se v tobě. Svou jasnou podobu.
V zorničkách očí tvých jsem neviděna.
Jen cítím, že psát budeš do hrobu
ohnivým písmem v stopách mého těla.
(Vyznání)

Motiv

času

byl

s marnou touhou vrátit

zmíněn

čas zpět.

na

začátku

Nyní se k

analýzy ve spojitosti s uplynulým

němu
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dětstvím,

vracím, protože u Baukové hraje tento motiv

důležitou

času

roli v celém díle. Fascinace kategorií

člověkem,

je věčným tématem básníků zabývajících

lidskou existencí, k nimž Hauková bezpochyby od počátku své tvorby patří.

Zachytit včelí vteřinu
nad průrvou jabloňových květů.
Vzlétá, vzlétá - a sžehnuta umírá.
(V čase)

Důkazem

domněnku

pro tuto

často uplatňovaný

princip existenciálního paradoxu,

z něhož

básnířka

zůstává

nevyslovená atd.), v dalších rozborech se ukáže, zda tuto polohu ve své poezii spíš

prohlubuje

či

pro své dílo

čerpá

je

(láska je spojená s bolestí, touha je marná

či zmařená, řeč

ji opouští.

1.2 ROVINA VÝRAZOVÁ (slovo, obraz, zvuk)

1.2.1 Hledisko

slovnědruhové

Čteme-li první sbírku, setkáváme se často s podstatnými jmény, jež jsou utvořená

podle titulního vzoru

přísluní,

tedy stavení: zátylí,

zrcadlení atd. Z ostatních substantiv se vyskytují

čeření, bodláčí,
často

slunce, krajina, bolest, láska, ticho aj. Co se

broskvoví, obrví,

kuropění,

slova pták, vítr, vlna, strom, obloha,

týče

otázky

klíčových

slov, Hauková

v rozhovoru,39 který vznikl necelých padesát let po básnickém debutu jmenuje většinu těch,
naznačujících

které jsem uvedla výše. Toto je jedna z indicií
řekněme

dostředivý

spíše

vývoj

básnířky Jiřiny

Haukové, o

ucelenost básnického díla,
němž

budu

hovořit

v

či

závěru

práce.
V Přísluní zaujímají výraznou pozici
superlativech,

čímž

nější, přesladká

je

ještě

přídavná

více akcentovaná citovost:

apod., dále jsou tu adjektiva

jména, jež jsou v komparativech a
nejněžnější,

vyjadřující

váhání a dezorientaci lyrického

subjektu: zmatená, ztracená. Zaujme také vysoká frekvence
jímž je kladen

důraz

na citový vztah

v prvním oddílu se užívá sloves
přítomného času,

hojně

přináležitosti,

přivlastňovacího

zejména k domovu a

v infinitivu nebo v druhé

jako by básnický subjekt do

činnosti

nejbližší, drobný, drob-

či třetí

pouze pobízel,

dění

zájmena

můj,

krajině. Zvláště

gramatické
okolního

osobě

světa

39 Bělostné dílo Jiřiny Haukové. Rozhovor připravil Ivo Markvart. In: Amatérská scéna 26,
1989,

Č.

7,

červenec,

s. 16.
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jen

pozoroval. Výjimkami, jež se vyskytují v první
hledat, potácet se,
kondicionálem

čili opět

chtěla

označující

slovesa

osobě

jsou slovesa chtít,

spíš pasivitu, nejistotu

či

mlčet,

zalykat,

modalitu,

čekat,

vyjádřenou

bych.

1.2.2. Hledisko jazykových rovin

Co se

týče

slovní zásoby, Hauková jde

zcela chybí vrstva živé obecné

češtiny,

hřídel,

hojně

Užívá

stříci, květnice,

vyznění některých veršů

zvonohlík. Nechybí ani

přičemž

spektrem jazykových vrstev,

která se do její poezie dostává až s vlivem Skupiny 42.

Zhusta se objevují slova knižní až archaická:
patosu. Naopak, intelektuální

napříč

příznak

krajové

opálka, jež jsou nositeli citového

podtrhují slova odborná: vijan,

příslušnosti,

čeřen,

moravské dialektismy: fiála.

formálních i významových deminutiv: oblázek, vlákénka, barvínek, dusítko,

doběráček, vřetenuška, drchnička.

Jak je z výčtu slov patrné, Hauková využívá své široké

znalosti botanického slovníku. V tomto ohledu se poezie Haukové podobá poezii Milady
Součkové,
svůj

jež také ve svých básních

uplatňovala

hluboké encyklopedické znalosti. Hauková

botanický slovník neopouští ani vobdobí Skupiny 42 ani potom,

zůstává

jednou

z trvalých charakteristik její poezie.

1.2.3. Figury, tropy, grafická a zvuková stránka básnického jazyka

Básně Přísluní
čtyřverší či

vázány
Básně

básně

několik

písňovosti,

úvodní,

zpěvná,

jednoduchou kompozicí, pravidelné strofy tvoří
výjimek jsou

rýmem (nechybí ani ostatní

tendují k dojmu

tak docela

vyznačují

šestiverší. Až na

střídavým

v případě

se

či

zhuštěné

tradiční

hovoří

či

alexandrijské verše

typy rýmu) nebo

básnický subjekt sám své

ve verších

jambické

básně

nejčastěji

prostě

bud' nazývá

asonancí.

písněmi

jako

o melodii, o zpívání. Poezie Haukové ale není

neplyne vždy hladce bez zadrhnutí. Kritik A. M. Píša o básních Haukové

soudil toto:
"Hutné verše mladistvé debutantky, jimž nejvíc vadí

přemíra

chatrných asonancí,

bývají naopak až strohé, zadrhlé, hranaté, jako by se nemohly, ba

přímo

nechtěly

rozezpívat. ,,40
Hauková píše takové

"písně",

jejichž verše tu a tam narušují

očekávanou

idylu,

v určitém smyslu jde proti zadání. 41 O písni, jakožto o formě, k níž i moderní současné

40

Píša, A. M. : Nové sbírky veršů. In: Národní práce, 6, 1944, Č. 81,22.3, s. 2.
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slovenské básnířky tendují, píše již zmiňovaná A. Bokníková,42 která zdůvodňuje tento obrat
k folklóru

potřebou

Vyrovnávání se se
umění vůbec.

historické

světem předcházející umělecké

či

Každý autor

době.

právě

navázat na tradici, jíž autorky nalézají mj.

v této oblasti.

tradice, je samotnou podstatou

autorka se s tímto problémem vyrovnání potkává v jakékoli

T. S. Eliot, který

měl

hovoří

v eseji

Homérem,

včetně

na tvorbu Haukové významný vliv,

Tradice a individuální talent 43 o historickém vědomí, které:
člověka

"nutí

psát tak, jako by celá evropská literatura

celé literatury jeho vlastní
Právě

ho a
velmi
V

země,

toto historické vědomí, obsahující

časového, činí

autora

ostře uvědomuje

případě

tradičním.

své místo v

Jiří

nadčasovost

svou

vytvářela

časovost

simultánní

řád.

i jednotu nadčasové

vědomí zároveň způsobuje,

A toto

čase,

a

a

že si autor

současnost."

Haukové, chceme-li mluvit o tradici, s níž se vyrovnávala v první sbírce, a

to nikoli pouze o tradici folklórní, jíž
básníci

simultánně

existovala

počínajíc

Wolker,

Jiří

nemůžeme vyloučit, měli

by být jmenováni zejména

Orten, Kamil Bednář a zejména František Halas.

Autorský subjekt volí

přísně

lexikon,

pečlivě

vybírá každé slovo, na což v ohlasech

reaguj e i kritika. Jan Machoň hovoří o jasné a úderné slovní formulaci,44 Jaroslav N ečas o
velmi solidním jazykovém podkladu 45 Důraz, jaký klade Hauková na slovo a potřeba
"vysvětlovat" předchozí

obraz jiným obrazem, dává básním racionální odstup, takže naléha-

vost a autentický dojem básní kontrastuje s formou zápisu, kde je patrná umělecká distance.
A. M Píša46 hovoří pochvalně právě o účasti vůle a intelektu, kterým se zde, kromě zřejmě
očekávaných

citu a

smyslů,

dostalo prostoru.

jejich zvuková síla a potenciál zahalit

báseň

Společným

do dalších

jmenovatelem pro

významů.

výběr

slov je

Mnohovýznamovosti však

41 Hauková na několika místech ve své memoárové knize připomíná obdiv k osobnosti i
poezii Františka Halase. U problematiky záměrně
poezií

přímo

"nezpěvného"

verše se inspirace Halasovou

nabízÍ.

42 Chrobáková-Repar, Stanislava: Mila Haugová. Bratislava: Kalligram, 2002, s. 36.
43 Eliot, T. S. : Tradice a individuální talent. In: O básnictví a básnících, Praha: Odeon, 1991,
s. 10.

44 Machoň, Jan: Tři novinky v poezii. In: Lidové noviny, 52, 1944, č.58, 28. 2. s. 3, pří1.
Literární

pondělí

10,

č.

8.

45 Nečas, Jaroslav: Naše doba, 51, 1943/1944, 15.3., s. 283.
46 Píša, A. M. : Nové sbírky veršů. In: Národní práce, 6, 1944, č. 81,22.3, s. 2.
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Bauková nedociluje metaforou, ta je zde spíše výjimkou, ale pouhým konkrétním
pojmenováním. Z tropů se vyskytuje nejčastěji personifikace, ze zvukových figur se setkáváme se všemi, jež jsou založené na opakování: s aliteracemi (vineš se a výš, racek rákosím,
číškou čaje),

čeřeni)

anaforami (krajino vytesaná / krajino havraní / krajino ponořená / v předjarním

dále s epiforami, epanastrofami, epizeuxemi. Bauková

jednotlivá slova,

půlverše,

verše,

básní, na stranu druhou tím
tendenci

směřovat

Debut

čímž

zdůrazňuje

vůbec

na jednu stranu podtrhuje

velmi

písňový

často

opakuje

charakter svých

spíše statickou podstatu poezie své první sbírky a její

do hloubky, k podstatě věcí.

Jiřiny

Baukové byl kritikou

přijat vstřícně,

obvyklé ženské poezie, (za všechny jmenujme

básnířky

sbírka se

výrazně

lišila od kánonu

Magdu Bílou, Terezii Debrovskou

či

Simonettu Buonaccini)47 založenou zejména na volném zachycení citu. Recenzenti hovoří o
povedeném zápasu o osobitý, vlastní tvar. Toto hledání vlastního básnického hlasu vnímají
jako projev

skutečné,

žité poezie. Vcelku byla

autorčina

poezie kritiky

přiřazena

k

tradiční

poezii, což jistě není bez významu. Neznamená to pouze, že v jejích verších kritika neshledala
nic

výrazně

novátorského,

hovoří

to též o jakémsi skrytém vyznamenání, kterého se autorce

dostalo. Bauková nebyla hodnocena jako žena - básnířka, ale pouze jako básnířka.

47 viz Novák, Arne: Přehledné dějiny literatury české. Brno: Atlantis, 1995.
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INTERPRETACE I.

V interpretované básni Útržek nebe se na základě předešlé analýzy pokusím shrnout
charakteristické znaky básnického subjektu sbírky Přísluní.

ÚTRŽEK NEBE

Mezi tím

časem,

ponořen

v

který utíká

bezčasnost,

Mezi tím časem, kterým uniká
má netečnost
jen malý útržek nebe
nad střechou přeplouvá.
Můj

klín, mé hnízdo,

v kápěji podvečera,

kde se tma zahnízdí
v drobném úlomku šera.
Jen malý docela malý kout,
kam nikdo se nedívá.

Báseň tvoří čtyři

inspirační

konkrétní pohled,
střechou.
němuž

V první

strofy,

strofě

vlastně dvě

moment

vstupuje do

básně,

básně

útržek nebe, oblak

motiv ubíhajícího a

stojí v kontrastu strnulý subjekt lyrické

krajinu, respektive nebe (pohled
opačném směru

počátku

nespatřeného

dolů).

Báseň

pravidelným

(pohled

svázaná
střídáním

strofické, jednak
(ponořen

vzápětí

oblohy

minulého

času,

pozorující z přístřeší domova

které je v pohybu. Následující

třetí

určené

strofa

střídavým

rýmem

netečně

přináší

libozvučností, způsobenou

svou

vokálů

v

rovině

v

těla,

napětí

lyrického subjektu. Mimoto je

vokálů či

jejich skupin

jsou slovesa s dynamickým a statickým

ponořit)
napětí

dále je to

jednak

jednoho verše i v rovině

opakováním shodných konsonant a

unikat X zahnízdit,

tím, co je dole a nahoře.

působí

krátkých a dlouhých

střídavým

proti

života, (hnízda), místa dosud skrytého, tajemného, nikým

v bezčasnost). Nositeli

přeplouvat,

statičnost

vzhůru),

mluvčí

či výseč

přináší

pohledu paralelní obraz k útržku na obloze, obraz vlastního (ženského)

obraz klína - místa

(utíkat,

strofy s dvěma intermezzy, z nichž první

kontrastně působící

příznakem

pohyb mraku a

mezi zjevným a skrytým (nebe a klín), mezi

CIZÍ POKOJ

2.1 ROVINA MOTIVICKÁ
Druhou básnickou sbírkou se Hauková

přihlásila

ke

Skupině

volba jejího názvu. Cizí pokoj, jakýsi anonymní prostor,

42, o čemž svědčí už

skutečnost člověku

neznámá.

Chalupecký ve stati Svět v němž žijeme 48 píše: " I tady si člověk uvědomuje skutečnost jako
něho,

cosi, co jsouc mimo
jsoucím". Hlavním
moderního

malíře

je

námětem

především

sbírky je

a básníka je prakticky

proti

němu.

obyčejný
město,

Je

život

čímsi

cizím, neznámým, o

sobě

městského člověka. ("Skutečností

jeho lidé, jeho

dláždění,

stojany jeho lamp,

návěstí jeho krámů, jeho domy, schodiště, byty).49 Město, ústřední téma Skupiny 42, je

v poezii Haukové místo cizí a lhostejné, v
osamělcem

němž

se

člověk, vnitřní

téma této poezie, cítí být

a vyvržencem.

Kolem jsme dlouho chodívali,
je tam prý vidět přes okna
za staženými záclonami,
byla tam jenom tma
a vystrčená tabulka:
Zde člověk k pronajmutí.
(Druhá variace na život)

Navzdory tomuto postavení
Hauková svému

člověku

člověka

- outsidera nevyznívá poezie zcela

ponechává jedinou jistotu - život sám, o

motivem moderního

města

plného lidí se zde

(Opuštěná

někdo

tu stojí

nádraží, /

osamělý,

paradoxně

nutně

si je

vědoma

toho, že samota

pouze jako situaci

skličující,

svobody a intimity (A když jsem sama,
děti

přímo

je možno se

opřít.S

pojí motiv existenciální samoty

/ bílé komíny na periferii).

nahlíží jako (1.) stav prázdného života bez blízkého
básnířka

nějž

bezvýchodně,

člověka.

Jiné

nesouvisí s pocitem

básně

Nejčastěji

samotu

však dokazují, že

osamělosti,

tedy ji nevnímá

naopak, je tu také samota jako (2.) kladný moment
říkám

duši: / Jsi spokojena, líbí se ti, / že žijeme si jako

/ bez starosti a ucourané?) a objevuje se zde také (3.) samota zcela jiného druhu, neboli

motiv samoty jakožto

šťastného

sdíleného soukromí.

48Chalupecký, Jindřich: Svět, v němž žijeme. In: Obhajoba umění. Praha: Československý
spisovatel, 1991, s. 72.
49 tamtez,
'v s. 73 .
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Ráno ze všech nejvíc ranní,
když ke mně přijdete
sem mezi cizí stěny,
jen slunce bude závidět
a jinak budem sami.
(Jednou ráno)
Nejčastěji

něhož převládá

je tematizovaná (4.) samota jedince žijícího v páru, u

odcizenosti a zklamání ze vztahu

dříve

si blízkých lidí (viz

opuštěného člověka dvě

plné lidí má tak pro

závěrečný

východiska, cestu

pocit

rozbor

básně). Město

osamění či

cestu nového

hledání. Člověk v poezii Cizího pokoje je tedy bytostí ztraceně bloudící i nadějně hledající svého

člověka,

svá slova, svou cestu. Motiv samoty se, jak plyne z výše

motivem milostného vztahu, který tu má
okolností

Sám

často přídech

vztahu

řečeného,

protíná s

formálně

nežádoucího, vlivem

autorčině

druhé sbírce takto:

nešťastného.

začínáte: "Děkuji

vám,
přišel jsem na to, že láska je bolest.
Po deseti letech věrnosti
A nebyla to láska.
Budu vám vděčný, po celý život vděčný. "
Vlak vjíždí do stanice.
Ať se vrátíme, ať se neuvidíme.
(Ve dvou polohách)

Zdeněk

Pešat reflektuje motiv osamoceného spolubytí v
"Vytváří
(člověk,

a sny.

tak

vlastně dvě

znovu a znovu se opakující situace: chvíle, kdy

pozn. E. F.) žije ve dvou, a kdy je sám se sebou, jen se svými touhami

Přitom

se jedno s druhým prolíná. I ve dvou se
samotě

pocit osamocení, a naopak, i v

přihlašuje

intenzivní
uštědřovat

j sou chvíle, které dokáží

přechodné pocity štěstí. ,,50

Hauková vztah objevuje v jeho

proměnách:

disharmonii až k motivu rozchodu. Dá se
lhostejné pohasínání, je tematizováno
lhostejnost až k bolestnému pocitu
ovlivněné

50

pevnou

vůlí překonat

říci,

že

šťastných společných
konečná

nejčastěji. Vědomí

beznaděje.

jeho

od

chvil

souznění

fáze vztahu, jeho napjaté

ztráty milované bytosti, vede

k
či

přes

Východiskem je pak vyrovnání se s osudem,

nepřejícnost.

Toto pak ústí v nové hledání. Takový

Pešat, Zdeněk: Literární Skupina 42. In: Skupina 42. Brno: Atlantis, 2000, s. 447.
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moment

"vyladění"

tu naj evo

v závěru básní (i sbírek) se zdá být pro poezii Baukové typický. Vychází

autorčina potřeba

harmonizace, tendence

V první sbírce bylo akcentováno
komunikační

polarity,

mlčení

i mluvení,

překonat vůlí

skutečnost.

a citem neblahou

mlčení,

V Cizím pokoji jsou už tematizovány

obě

přičemž

mluvení tu hraje významnou úlohu jednak

jako projev básnického subjektu (obrat k civilnímu projevu), tak jako projev subjektu
lyrického, který mluví. V poezii Baukové se sporadicky setkáme s mnohohlasím, které je
typické pro ostatní

členy

dialogická, spíš naopak. Krom

fragmentů vnitřního

druhé sbírky plné úryvků lyrických
nač

že cesta ke všemu, /
"promlouval" k

přírodě,

výrazně

Skupiny 42, což však neznamená, že její poezie není

dialogů

dialogu lyrického subjektu, jsou
Chtěla

s fiktivním partnerem

bych vám jen

básně
říci,

/

se život sází, vede mrazem ! V první sbírce lyrický subjekt

zde mluví s věcmi, lépe řečeno, zde mluví

slovy Chalupeckého "víc než

ohraničením

věci

sami,

neboť věci

jsou

a negací subjektu, jsou podmínkou a konstitutivní

součástí vědomí. ,,51
"Věci,

tyto

paměti,

ale

věci.
věci

Ne umrtvené, standardizované, typizované výrobky abstrahující
jedinečné,

živé, nepochybné, jsoucí,

nepochybné pro svou

vzdorovitou neznámost, pro svou neredukovatelnou reálnost, schopnou sebou potvrdit
a zajistit reálnost života subjektu: ani ne tedy věci

umělecké,

ohlazené a upravené, aby

byly krásné, příjemné, lahodné, věci tvrdé, zlé, tajemné ... ,,52
Bauková Chalupeckého požadavek naplnila "dle zadání", protože její
tážou, domlouvají se s ním, ale domlouvají se i proti
soucítí:

Věci

připisována

a

mlčením

němu,

a

vůbec

věci

se

člověka

s člověkem ne vždy

se domluvily, / že taky nebudou doma / a budou cizí. Aktu mluvení je v zde

velká moc

(proč jsem

vás nechala mluvit), celou sbírkou se vine

- tichem. Baukovou toto

leitmotivem verš - fráze:
básnířka často řeší

řekněte,

napětí přitahuje, například

že to nepovíte si s tématem

zásadní otázku,

proč vůbec

mezi

řečí

v básni Tajemství, kde je

řeči

mluvit, co a jak

napětí

pohrává.

vlastně říci.

Nicméně

i zde

Problém najít

v momentě dialogu správná slova, pak opět vede k mlčení.
"Mlčení
často

v dialogu - a ve vzájemném vztahu

výrazem vrcholného

spříznění,

komunikantů,

z něhož dialog

vyrůstá

slavností porozumění, zatímco jindy

může

- je
být

svědectvím neporozumění a vzájemného odcizení. ,,53

51

Chalupecký, Jindřich: Svět, v němž žijeme. In: Obhajoba umění. Praha: Československý

spisovatel, 1991, s. 72.
52

tamtéž, 72 -73.

53

Vaňková, Irena: Mlčení a řeč (v komunikaci, jazyce a kultuře). Praha: ISV, 1996, s. 8.
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Obě dvě
porozumění

polohy

nacházíme

mlčení

jsou v poezii Cizího pokoje

například

neshody, pocitu nesouladu,

(mlčím,

v básni Když
usmívám se)

přítomny. Mlčení

mlčíme, mlčení

čteme

jako

jako výraz

vyjádření

utajované

v básni Variace na život či Mono-

log.

Shodnem se na tom?
Co mám víc řÍcí že dobrý jsi?
Mlčím, usmívám se,
nic neuslyšíš ode mne.
(Monolog)

Bauková však netematizuje pouze
popředí

mlčení či

mluvení, ale i

aspekt psaní, a s ním zas o něco výrazněji problematika

báseň, čímž

se dostává do

subjektů.

Člověku ani nenapadá / že by měl myslet na báseň / když píše o životě (čtvrtá)
Člověk aby se bál říci pravdu, / člověk aby se bál psát básně (Dva pokoje)
Těmito

umělým,

skutečným,

verši Bauková jako by stírá hranici mezi fiktivním a

verše vybízejí k tázání po tom, který ze

subjektů básně

je pronesl,

autentickým a

přičemž nasnadě

by bylo odpovědět, že zde dochází ke splynutí všech tří subjektů. Červenka tento problém
prolínání
tento

subjektů vysvětluje

nejběžnější způsob

pomocí termínu persona, který je užívaný v západní poetice "pro

lyrického subjektu, ale i jiných typů

subjektů

postavených do centra

díla a vyjadřujících se v první osobě.,,54
"Metajazykový a metapromluvový charakter

sdělení

persony, stylizované do podoby a

funkce básníka, vedou ke zdánlivému splývání lyrického subjektu se subjektem díla,
který je

přeci

toho, o

čem

hypotetickým

původcem

operací, jež ke vzniku díla vedly - tedy

se v daném typu básní mluví.

není subjekt díla, kdo

říká

Zřetelný předěl

mluví se o básni a

básnění, přechází

persony, do domény mentálních
reálného

člověka.

ovšem záleží v tom, že to

já: subjekt díla je zbaven možnosti

deixe, a tedy i tematizace vlastního básnického

Implikované

počínání.

právě

situační

Jakmile se

a vnitrotextové

neříká báseň,

ale

to, co je z tvorby tematizováno do domény

procesů

tvořivé

a situací analogických duševním hnutím

akty,

zpřítomněné

literární kontext, tedy sémantické celky, jež si vnímatel na

svými výsledky, a jejich
základě básně

54 Červenka, Miroslav: Fikční světy lyriky. Praha: Paseka 2003, s. 55.
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vyvozuje,

případě

konstituují abstraktní pozici subjektu díla. Ani v

básní s tematikou básní se

této dvojitosti nelze vzdát.,,55
Červenka tedy i v momentě maximálního přiblížení subjektů, což je pro privátně
laděnou

tvorbu Haukové

příznačné,

které "pronáší" výše uvedené citace by
řešením

nepřestává

rozlišovat a za médium,

pravděpodobně označil opět

lyrický subjekt. S tímto

jejich neostré hranice

lze však v souvislosti s výroky samotné básnířky polemizovat.

Způsob řeči,

motivy i jazyk básnického subjektu Cizího pokoje souvisí s dalšími body

"programových" statí Chalupeckého, a sice s úvahami o (1.) jednoduchosti, jež jediná "je věcí
dosti

neuměleckou,

aby byla zakázána", o (2) totožnosti provedení a obsahu:

"forma a obsah splývají, prokazují se jako jedna a táž
moderní poezie, tématem její není nic mimo

věc.

báseň (např.

Odtud také ne tematičnost

citová úvaha), jejím tématem

není nic menšího než básnické poznání vesmíru.,,56
Na charakter poezie Skupiny 42

měla

nemalý vliv moderní angloamerická poezie, jež

Chalupeckého i básníky v mnohém inspirovala. V kontextu
vzdáleněj ší
skutečný

doby

české

literatury, která v soudobé i

minulosti tendovala spíš k románským literaturám, znamenala tato tendence

obrat k novému, neprobádanému prostoru. Když Chalupecký ve stati Konec moderní

hovoří

o básnících Severní Ameriky,

"nepotřebujíce

zdůrazňuje,

že "tito básníci nebyly literáty", a tak

teorií, které by je vedly a mátly, nikdy neztratili

přímý

vztah k

světu

a životu,

který jediný může umělecké dílo činit živým a užitečným.,,57 Chalupeckého uchvacovala
umělecká svěžest

Jiřiny

a neliterárnost. Vlastnosti, které jakožto autor textu na záložce druhé sbírky

Haukové podtrhuje, když

svůj

text otevírá

větou,

že zde nejde o literaturu. O knížce

míní, že "vznikla z nutnosti a že nemohla být jiná než je: "drsná, lidská,

čistá",

a

právě

proto

je "více než pravdivou zprávou o jednom tvrdém a nesnadném životě."
Cizí pokoj

Jiřiny

umělecko-teoretickými

Haukové,

přední

skupinové

překladatelky,

byl

samozřejmě

všemi

vlivy formovaný. Na svou dobu odvážné balancování na hranici

života a poezie

způsobilo,

l Kainar) toto

sepětí

že se kritika

rozdělila

kvitovali: "Cítíte, že je to

do dvou táborů. Mladší kritici (l Grossman,
opět

jednou kniha, v níž se básnický postoj

55 tamtéž, 59-60.
56 Chalupecký, Jindřich: Svět, v němž žijeme. In: Obhajoba umění. Praha: Československý
spisovatel, 1991, s. 69.
57 Chalupecký, Jindřich: Konec moderní doby. In: Obhajoba umění. Praha: Československý
spisovatel, 1991, s. 175.
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ztotožnil s mravním postojem lidským" píše ve své kritice Grossman. 58 Představitelé starší
generace (V. Černý, M. Dvořák, A. M. Píša) sbírku však nepřijali s argumentem škodlivé
subjektivity,

přílišné

formální jednoduchosti až beztvarosti, obsahové plytkosti,

filosofické banality. Toto odmítnutí souviselo
četla.

kontextu starší kritika Haukovou
Haukové,

vysvětluje

však dobové

vyvřely

citové a

i s tím, v jakém literárním

Pešat v následující citaci

působení

"Tyto literatury u nás náhle

pravděpodobně

či

nehovoří přímo

angloamerické prózy a poezie na domácí

o poezii
půdě.

jako jediný neartikulovaný celek bez historického

zázemí a bez poznání kontinuity, a tudíž vnášely nesoulad do domácí ustálené
klasifikace moderního básnictví. ,,59
přiznávali básnířce

Na druhou stranu, i výše jmenovaní starší kritici
naslouchat

současnému člověku, svěžest postřehu

a

potřebu

schopnost

citové ryzosti, ovšem jinak ji

vinili z neschopnosti povýšit "záznam" života na umění poezie.
Spíše ve druhém plánu se v Cizím pokoji vyskytuje aktuální motiv války, která je tu
přítomná většinou nepřímo či

v drobných odkazech na zažité obrazy:

ulice, seznamy mrtvých, cesty na

hřbitov

nebyla tématem Skupiny 42, byla žitou
pozadí, což však

ještě

atd. O válce se tu

skutečností,

hovoří

Jiřiny

bez patosu,

okna, tmavé

věcně.

Válka

která se do jejich tvorby promítla "jen" do

zesiluje prožívanou úzkost osamoceného

charakteristická pro poezii

zatemněná

městského člověka,

která je

Haukové.

Jednoho dne
raněný večer ze zákopů
dovlek se do města.
Krvácel
na dlažbu s kroky živých,
na plakáty s jmény popravených.

(Noc z války)

Dalším motivickým znakem, který charakterizuje poezii Cizího pokoje, je
vyhraněný
Kromě

morální postoj

vůči světu,

jež jak je uvedeno výše,

Kainara, Gossmana a Chalupeckého
Přesvědčená vůle

hovoří

nepřešla

jasně

kritika bez povšimnutí.

i Píša o zmužilé odvaze.

odevzdat se životu je mimochodem další premisou Chalupeckého

teorií: "Žít, žít. Navzdory všemu, přes pohodlí bezživotí" či "odvaha být a nerozumět, nebot'

58

Grossman, Jan: Poezie obyčejného života. In: Svobodné noviny 3/55/, 1947, Č. 197,24. 8.,

s. 7. přetištěno v knize lG. Analýzy, Praha, Československý spisovatel 1991, s. 45- 47.
59

Pešat, Zdeněk: Literární Skupina 42. In: Skupina 42. Brno: Atlantis, 2000, s. 435.
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toto je právě život.,,60 Lyrický subjekt jde i přes zdánlivou lhostejnost a vnější i vnitřní strasti
životu naproti, hlásá odvahu hledat nové životní cesty.

Kdo jde a vidí,
že nemůže nahlížet za roh
tak jako chodí jiní, tajně se svíčkou.
Jde rovně, a proto ti kolem myslí,
že nevidí a že je slepý
a ochotně mu za roh cestu ukážou.
(Na cestu)

V básni Jiná nénie se vyskytují dva motivy, jež by se dle gynokritických teorií daly
přátelství

považovat za motivy ryze femininní. Je to motiv ženského
zhuštěného

dramatického

příběhu

setkala se s ním v jeho krajní
cest a hodnot,
jistě

pociťuje

podobě

(smrt

dítěte),

soustrast s utrpením, a

bez zajímavosti prolnutí

dedikovala iniciálám L. J.
překladatelku

mladé matky, která

fikčního

mateřství.

studia za

zároveň

různých

se snaží povzbudit, dát
světa

se jedná o

Na ploše

"skutečný"

otevírá Bauková otázku

a reálného

(pravděpodobně

vyměnila

a

život a

životních

útěchu.

Není

v této básni. Bauková verše
přítelkyni

ze studií,

pozdější

z angličtiny, Libuši Jurášovou)

Má přítelkyně, kdyby
se člověk vyznal v osudech
a kdyby věděl, že bolesti jsou pro radost,
jež bude větší nežli křeče porodní,
potom by všechno obětoval
a založil Tennysona,
když někdo živý křičí, volá:
"Maminko, papat, pít. "
(Jiná nénie)

Blízkost všech obligatorních
subjektů

subjektů

lyriky, a

zároveň příbuznost

básnických

obou dvou sbírek, je patrná v básních s motivem dvoudomí jako jsou: Dopis, Dva

pokoje a Ve dvou polohách, kde dochází ke konfrontaci
pokoje. Domácí
představený

svět

také s

fikčních světů Přísluní

bývá místem idylických vzpomínek na minulé

patřičnou

dávkou ironie (Dopis).

Velkoměstský svět

časy, někde

a Cizího
však je

tu pak figuruje jako

60 Chalupecký, Jindřich: Svět, v němž žijeme. In: Obhajoba umění. Praha: Československý
spisovatel, 1991, s. 71.
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nový

svět dospělého

svobodného života, který je nepoznaným, neprobádaným horizontem

myslím na dlouhou cestu před sebou (poslední den tohoto roku). Motiv cesty jakožto životní
dráhy je ještě výraznější ve třetí sbírce.
Kritika druhé sbírky reaguje na ženský básnický subjekt

různě:

Josef Kainar píše:

"Říci o knize veršů Jiřiny Haukové, že je to dobrá dívčí poezie, to by znamenalo ukřivdit jí.

Nutno však přiznat, že je to poezie dobrá, a také dívčí. ,,61
obecně

Tímto pochvalným výrokem Kainar potvrzuje hypotézu o dobovém
názoru na
druhého

"dívčí"

řádu.

poezii, jež nebyla-li

Kainar

přímo

platném

považována za špatnou, pak zcela jistě za poezii

pokračuje:

"Pokud mluví Hauková ve vztahu k

sobě,

vznikají jí

se jen trochu odsubjektivizuje, vniká do

nejvýraznější čísla

veršů

sbírky, jakmile

jakási malátnost, poznamenaná

autorčinou sčetlostí a její překladatelskou činností.,,62

Oproti tomu, Václav Černý vidí právě v této "subjektivizaci" negativum, neb Haukové
v kritice vytýká, že se jí "nezdařilo povýšit svůj příběh a osud osobní k platnosti nadosobní. ,,63
Píša

hovoří přímo

o privátnosti

dívčích deníčků.

Pešat o dvacet let

později

podává

vysvětlení

odlišného pojetí básnického subjektu ve Skupině 42.
"záj em o

skutečnost

a snaha

vybočit

z

řádu umění

obrátit se zády ke zkušenosti moderního
skutečností

ve smyslu jejího

věrného

umění,

neznamená pro básníky Skupiny 42

a tudíž neznamená ani

se se

obrazu, ve smyslu návratu k formám klasického

realismu. Jejich ctižádostí se stává nalézt moderní
proniknout k prosté všední existenci

ztotožnění

člověka

prostředky,

jež by jim umožnily

v jeho každodenním

životě uprostřed

soudobé civilizace. ,,64
Hauková ve své druhé sbírce
zůstat maximálně

sbírky

autorčino

básnické

pravdivá, a

přitom

hledání zapadlo

vyhraňování tvrdě

pokračuje

si zachovat

zřejmě

naráží na

v hledání osobitého výrazu, její ambicí je

více do

určitý

odstup. Zatímco v kritikách první

představo

přesvědčení

starších

soudobé mladé poezii, tady její
kritiků,

jak má vypadat dobrá

poeZIe.
61 Kainar, Josef: Cizí pokoj. In: Rovnost, 1947, č. 52, 2. 3., s. 6.
62 tamtéž.
63 Černý, Václav: Další pohled na naši poezii nejmladší. In: Kritický měsíčník, 8, 1947. č. 1112,28. 6. s. 265, přetištěno v knize V. Č. Tvorba a osobnost I, Praha, Odeon 1992, s. 792793.
64 Pešat, Zdeněk: Literární Skupina 42. In: Skupina 42. Brno: Atlantis, 2000, s. 434.
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2.2 ROVINA VÝRAZOVÁ (slovo, obraz, zvuk)

2.2.1 Hledisko

slovně

druhové

Z podstatných jmen tu
jiné atributy
příznačné

městského

odkazující k

prázdný.

nacházíme

řeči

města,

stavů:

slova

město,

člověk

život,

a

často

vyskytuje pojmenování základních

pravda, láska, bolest, strach, odvaha, dále jsou to zejména slova

a ke slovesnému

umění:

se opakují tyto: cizí,

Vyjádření

samozřejmě

života: ulice, parky, tramvaje, kavárny, pokoje, okna, které jsou

pro celou Skupinu 42. Z abstrakt se

lidských hodnot a

atmosféru

nejčastěji

pocitu

opuštěnosti

slovo,

báseň.

vyjadřuje

Z adjektiv, jimiž Bauková

opuštěný, obyčejný,

oprýskaný, zablácený, zoufalý,

a odcizenosti demonstruje zvratné zájmeno sám / sama

či záporném nikdo, nenápadným nositelem naděje se stává neurčité zájmeno někdo. Živý
městský

chaos a neuspořádanost vystihují slovesa pohybu: jít, chodit,

vstřebávání

života zase signalizují slovesa vnímání: dívat se,

aktivity a

řeči:

myslet,

vysvětlených důvodů

přemýšlet,

mlčet.

Značně

vidět, hledět,

příslovce marně,

předložky

a

Plné

slovesa mentální

frekventovaná jsou též z výše

slovesa hledat a potkávat. Ze zbývajících slovních

nepovšimnout negujícího
vyjadřujících

říkat,

odjíždět, opouštět.

předpony

druhů

si nelze

bez a dalších slov

pocit bezvýchodnosti.

2.2.2 Hledisko jazykových rovin

Knižní a jakékoli nápadné poetické výrazy Bauková ponechala stranou, sahá po
výrazech hovorové a obecné
sufixů půjdem,

výjimečně

výrazný je tento jev zejména u slovesných tvarotvorných

budem, vylamujem, dovlek apod. Jazyk je odpoetizovaný, civilní, pouze

používá expresivních slov,

tematikou pak užívá slova
zaujatá

češtiny,

městskou

dětská

například

(papat,

poetikou, ponechává si

deminutiv

(kavárnička),

kočárek, zástěrka). Ačkoli

svůj

se

u

veršů

básnířka

osobitý jazyk obsahující bohatý

s

dětskou

jeví být

plně

přírodopisný

slovník, který ji výrazně odlišoval od ostatních členů Skupiny 42.

2.2.3 Figury, tropy, grafická a zvuková stránka básnického jazyka

Sbírku charakterizuje krátký volný verš, ve většině s jambickou,
tendencí. Jednotlivé strofy se prodlužují,

čítají

dlouhých básnických skladeb. Jestliže v

Přísluní

až dvacet
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veršů, básně

výlučně

se

s trochejskou

někdy rozrůstají

do

Důraz

se

básnila, v Cizím pokoji mluví.

přesunul

ze slova na celkové

sdělení. Zdánlivě obyčejné věty

převážně

vázané asonancí. Jak uvedl ve své v recenzi Kainar, "zmizel vliv Rilkovského

se staly verši, které jsou

ciselérství.,,65 O básnické řeči Haukové, píše Grossman takto:
"Vnitřní

reakce

životnost této polohy je natolik silná, že dovoluje Haukové interpretovat

člověka

bloudícího v bludišti

bychom. Odtud v knize tolik

světa

přímo,

jaksi

prozaismů

a odtud

bez oklik, holou
působí

větou, řekli

jako celek dojmem

civilismu. ,,66
Naopak Píša vnímá druhou sbírku ze stejného

důvodu jako nepodařenou:

"Úmysl odpoetizovat poezii uskutečnila autorka bez námahy tak doopravdy, že její
sloky mají namnoze s poezií pramálo

společného

pokud se jí rozumí

umění

svého

druhu. Bývá to zhusta jen próza bez lyrické hudby a obraznosti, nevalná próza zpola
'v
reportaze,
zpo Ia trakt'at. ,,67
Píša

hovoří

o reportáži, která,

přihlédneme-li

k její slovníkové charakterizaci,

líčí

aktuální události na základě přímého pozorování,68 tedy svědectví. Ačkoli Píša nemínil tato
slova pochvalně, v podstatě tím vystihl jeden výrazný rys
dvacet let

později

básnířčiny

Pešat, který míní, že se Haukové lyrika

tvorby, což potvrzuje i o

"začasté

spokojí se strohým

záznamem života". Sémantika slova záznam není vzdálená od významu slov jako je stručnost,
opravdovost a

věcnost,

kteréžto vlastnosti byly osobnosti Haukové, dle

svědectví

Marie

Langerové,69 vlastní a evidentně se promítly jak do autorské poezie, tak do překladů. Jako
charakteristiku své tvorby, mohla Hauková slyšet slovo "záznam" z úst svých
často, nicméně

se mu

údajně důsledně

bránila. Z figur Cizího pokoje je

teplé vody). Opakují se však i slova a verše, což
charakterizovaná
strofách

nadbytečným

básně tvoří

působí

opakováním. Repetice stejných

tropů

věcí"

kniha se

některých

aliterace (trochu

dojmem mluvenosti, jež je
veršů

v několika

či

ve všech

její refrén, který naopak odkazuje ke stylizovanosti daného textu a

též napovídat o inspiraci angloamerickou poezií. Z
nejčastější

častá

recipientů

personifikace (lampa se

zřekla,

básní sbírky, jako Jednou ráno, Jeden den

může

je vzhledem k motivu "oživlých
začetla,

či Středa

věci číhají).

Názvy

poukazují k tématu

65 Kainar, Josef: Cizí pokoj. Rovnost, 1947, č. 52, s. 6.
66 Grossman, Jan: Poezie obyčejného života. In: Svobodné noviny 3/55/, 1947, č. 197,24. 8.,
s. 7. přetištěno v knize lG. Analýzy, Praha, Československý spisovatel 1991, s. 45-47.
67 Píša, A.M.: Verše a poezie. Kytice, 2, 1947, č.5, květen, s. 224-225.
68 Klimeš, Lumír: Slovník cizích slov. Praha: SPN, 1995, s. 653.
69 Langerová, Marie: Jiřina Hauková. Revolver revue, 2006, č. 62, s. 234-236.
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obyčejnosti,
básně
žánrů,

každodennosti a implikují dojem autenticity. Ve sbírce najdeme také

nazvané Sonet, Balada, Romance
které odkazují

nápadně

či

k básnické

Zátiší, tedy názvy
či

jiné

umělecké

stylizaci. Tu se nabízí otázka autenticity a stylizace ve

řekněme

opačný

klasických uměleckých

tradici, a tudíž také k

Skupině

pól,

umělecké

42. Chalupecký ve svých

statích hovoří o potřebě nepředstírané, skutečné umělecké autenticity,70 jež by byla co
nejblíže životu
si už citovaný

obyčejného člověka.

Pešatův

výrok o

Tímto názorem však nevyvrací její umělost.

neztotožnění

se se

skutečností

Připomeňme

ve smyslu jejího

věrného

obrazu. Autenticita básníků Skupiny 42 byla tedy jenom jiným druhem umělecké stylizace.
Hauková s
skupinových

tradičním

motivů,

žánrem

(například báseň

aniž by tím ovšem

Romance) zachází

nějak zásadně

porušila

původní

osobitě,

"titulní" zadání

optimisticky laděné lyricko-epické básně s možnou milostnou tematikou.
Co nám je po všem, jste tu vy,
můj klobouk slaměný,
a šaty květované.

(Romance)

70 Chalupecký, Jindřich: Umění je umělé. In: Obhajoba umění. Praha: Československý
spisovatel, 1991, s. 75- 80.
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drží se

INTERPRETACE II.
TAK TO BÝVÁ V ŽIVOTĚ

Co chcete vícstoličku pod nohy a trochu teplé vody,
když přijdete si zatopit,
ach, kdybyste to uměl, a zašroubovat aspoň žárovku,
ať vám to prsty nepopálí.
Ach, tak to bývá v životě.

Den co den

stejně

říkám: přijďte na večeři.
Je teplá a ta nás aspoň zahřeje,
když nemáme kde víc a čím se ohřát.
Vy to znáte. A proto mlčíte.
A proto mlčíme.
Ach, tak to bývá v životě.

Až půjdem spolu nocí
a budem mlčet, mlčet zas,
jen na hřebínku zadrnkám si
melodii chřástala
(vy víte, že to už není slavičí),
ty prapodivné zvuky.
Ach, tak to bývá v životě.
A ptávaly se proč a zač
ty nůžky neposedné
a cvakající vypinač,
jen kniha začetla se do svých stran,
aby nic neviděla.
(A to jsem plakat chtěla.)
Ach, tak to bývá v životě.
V pokoji bez oken, v domě bez čísla,
ulici beze jména, už se připozdívá cestou suchých bodláků vlky
se mu nalepily na punčochy.
(Jakápak zvědavost, taky by chtěli znát
či slyšet, řeknu li ještě: miluji vás.)
Ach, tak to bývá v životě.
Nikdo Nikde Nic neví, proto neříkejte,
potom by tušili, že my dva,
ještě štěstí, ta náhoda,
že dům je bez oken a dveře bez čísla
a nikdo neví, že už na znamení
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měl šátek

barvy hrubě zelené.

Už mlčte. Nikomu neříkejte,
kdo první vyšel ze dveří
a našel konvalinku.
Zadrnkám na hřebínku píseň chřástala když už to není slavičí.Až uslyšíte
tu prapodivnou píseň před koncem.
Ach, tak to bývá v životě.
Půjdem

si každý sám
nebo se navrátíme zas k teplé večeři
a zkusíme si přivolat ty chvíle nejhezčí,
když od sebe jsme byli vzdáleni.
Ach, tak to bývá v životě.

Poměrně

ukázkou "nové"

rozsáhlá, volným veršem psaná
básnířčiny

obyčejnou větou, českou

Obecně

lze

říci,

ocitáme

Tak to bývá v

životě

je typickou

poetiky. Sounáležitost se Skupinou 42 potvrzuje už svým titulem -

verzí fráze "c'est la vie".

že Hauková staví svou

lidí, zima X chlad, tma X
vnitřní napětí,

báseň

světlo, mlčení

X

báseň

řeč,

na paradoxu: odcizení dvou blízkých
vnější

samota X vztah,

klid, lhostejnost X

neklid. Básnící Skupiny 42 tendovali k epizaci poezie, také v této básni se

uprostřed příběhu

jednoho zvláštního milostného vztahu, který je také zde hlavním

tématem básně.
Co chcete víc -

báseň začíná

jakousi falešnou

řečnickou

otázkou, drobnou

výčitkou

spojenou s pobídkou ke skromnosti. Až ze třetího verše vyplyne, že jde o obrat k druhé
k fiktivnímu partnerovi. Mimochodem, Hauková dodržuje
tykání, jako by vládla cizota a odstup i
rozvíjený motiv
důležitého

a

těch

o vztahu

návštěvníky,
alespoň

obyčejných věcí

a

vůči

třetí

(ach, kdybyste to

nejbližšímu

člověku.

Druhý verš

verš - když

přijdete

si zatopit- vypovídá cosi

dvou: ON a možná

ONA jsou

přináší později

pravděpodobně

uměl

ve

čtvrtém

v pokoji jen

verši)- zútulnit jakýsi anonymní pokoj,

navazuje ONA svým starostlivým varováním v šestém verši,

nepopálí. Poslední verš

přináší

refrén, kterým je její

snad trochu zklamané pokrčení rameny nad
Druhá strofa

začínající

vztahu, v níž ONA k
večeři.

v celé sbírce vykání místo

nežijí zde nastálo, z čehož vyvěrá pocit nervózní nejistoty. ON pomáhá - snaží se

světlo, načež

teplou

důsledně

osobě,

němu

obyčejností

veršem Den co den

mluví, a zcela

smířlivý

obyčejně,

Profánní motiv jídla hraje tu roli
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ať

udělat

teplo

vám to prsty

povzdych a jakési lhostejné, a

života.

stejně značící

opakovanou situaci jejich

jako po letitém soužití, ho zve

něčeho běžného,

a

zároveň

aspoň

vzácného.

na

Večeře

jako jediná možnost, jak se
může

leccos

říci

obou

partnerů

ohřát, může

- v tichu

mlčení

strofa

začíná

refrénem

v nich opouštíme

(vzpomeňme

skřípavé písně
zpěvně,

stěny

čtvrtou

Se

neviděla).

počátečním

-

verš

přináší

Hudečkovy Noční

závěrečného

sobě

mlčení

možná tají

píseň nelibozvučná

povzdychu, k běžnému životu

řeč

snad jen zvuk

tuláků). Píseň

nezní

a všední, která ale, jak vyplývá

patří.

začetla

nesouhlasí (kniha

během nočních

vyděděnce) přeruší

chodce -

V závorce se poprvé objevuje vsunutá

nejniternější

obratně

pohled do monotónní budoucnosti, poprvé

(nikoli múzický nástroj, ale nástroj

děním

a nebo se tak

povzdychem, jenž v

strofou se navracíme do pokoje, k motivu "živých"

vyzvídají, dokonce snad s

svůj

básně

sladce (už není slavičz) spíš je to

ze opakujícího se

mlčením

říci.

třetí

hřeben

hrané na

bídy, ale také

nej ednoznačným

pokoje, ocitáme na ulici. Opakované
na

válečné

porozumění,

se možná skrývá chápavé

skrytou touhu žít jinak. Druhý a

procházek

končí

o stavu tohoto milostného vztahu. Strofa

skryje fakt, že si vlastně už není co
Třetí

vypovídat o stavu materiální

obyčejných věcí,

jež

se do svých stran, aby nic

lyrického (?) subjektu, která vyslovuje
chtěla).

bolestný pocit, (a to jsem plakat

Strofa

končí

v kontrastu

k předchozímu vyznání - známým refrénem - obratem ke lhostejnému konstatování.
V páté
které jsou
křovinatá

strofě básnířka

seřazeny

cesta

dramaticky graduje, objevují se motivy anonymního
dům

se vzestupnou tendencí, pokoj -

městské

periferie, po níž

kráčí

města,

- ulice - cesta. Nehostinná,

tento pár, nad nímž visí otázka závorkami

uzamčeného

pátého a šestého verše, zda MU ONA vyzná lásku jako kdysi. Tentokrát je

namísto věcí

polidštěna zvědavostí příroda,

Po prvním verši šesté strofy
by navodila atmosféru skepse a
pokračuje

jich dvou,

totiž bodláčí.

začínajícící aliterační

opuštěnosti,

verš

pokračuje

potom by tušili, že my dva. Najednou se
kteří

stojí proti

světu

(proti

těm, kteří

skupinou negativ, která sama o

sobě

nevÍ, proto neříkejte, a druhý verš

otevřeně

vypovídá o tajném spiklenectví

by tušili). Náhle anonymita velkého

v němž se dva lidi "ztratí", nabírá pozitivní hodnotu, je dokonce

města,

štěstím, neboť umožňuje

jejich utajované spolubytí provázené znameními a signály.
Sedmá strofa

pokračuje příkazem

k

kontrastuje motiv konvalinky - jedné, ne

mlčení opět
několika,

což

v zájmu utajení, ve
vyjadřuje

třetím

verši

lépe její vzácnost a

neobvyklost výskytu na městské ulicí. Čtvrtý verš opakuje ve zvukomalebné kombinaci motiv
písně

zadrnkané na

hřebínku.

Konvalinka,

hřebínek

- formální i významová deminutiva,

vytváří něžnou

až sentimentální atmosféru, která

hovoří neurčitě

o prapodivné písni, o konci. Posledním veršem je

povzdych.
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opět protiřečí

zbývajícím

veršům,

refrénovitě

které

se opakující

Poslední sloka by dle
První verš

přináší zdánlivě

očekávání měla přinést

rezolutní

závěr

pointu

příběhu, končí

o rozchodu, ovšem druhý verš

nebo jmenuje druhou možnost setrvání v útrpnosti utajovaného, a tedy
důvodu společensky nepřijatelného

v ironicky znějícím
odloučení.

řešení

však

neurčitě:

začínající

zřejmě

slovem

i z jakéhosi

vztahu. Pokus zachránit tento skomírající vztah je shledán

- vzpomínkou na chvíle přinášející iluzi

štěstí

- na chvíle stýskání a

Nad rozhodností vítězí prozatím nerozhodnost, nad aktivitou pasivita a lhostejnost.
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OHEŇ VE SNĚHU
Oheň

Název sbírky
živlů.

sněhu

symbolizuje prolnutí dvou

úhly

pohledů.

opačném

v textu na

Co se na

dvě ostře

vlastnosti. Oba mohou mít

zdálo být zcela

očistný

dobyvačného, sněhem stísněného

člověka

se

třetí

usilujícího o

básnířka

i

zničující

význam, i když sníh (voda) bude zde spíše
oheň

svého života i

tu

může

třetí

přes

být jako symbol

lačného,

sbírka kombinuje oba prostory,

člověka. Město

je

symbolů
styčné

a

živlů:

jeho tíhu a komplikovanost. V Přísluní
zaměřila

v poezii Cizího pokoje

jež jí pomocí svých

stavy, tužby a nálady

- vody v pevném skupenství a

života.

přírody,

dotýkala více

spočinutí,

místem

bílé nabývá dále

sbírky nacházíme paralelu k výše popisovanému zápasu dvou

uskutečnění

svého života, k městu,

protichůdnost,

kontrastní barvy, teploty, skupenství i zvuky najdeme shodné

symbolem tiché mrazivé strnulosti (smrti) a

V básních

na

jasně černé či

těchto přírodních symbolů

významu. I u

které představují

počátku

protichůdných přírodních

upozorňuje

Pro Haukovou je typické, že staví dva jevy do opozice,

často mění

ohně,

ve

příroda

svou pozornost k místu

je pro

obrazů umožňuje

místo s ostatním

básnířku

vykreslit

světem,

základnou,

nejniternější

s ostatními lidmi, je

místem, v němž chaoticky žijeme.

3.1 ROVINA MOTIVICKÁ

Třetí

sbírka, vznikající v desetiletí 1947-1957 vychází v roce 1958, dvanáct let po

vydání Cizího pokoje.
angličtiny

Publikační

přestávku

využila Hauková k

četným překladům
námětů

(Eliot, Thomas, Dickinson a další), což sbírku z hlediska

nepochybně

ovlivnilo. Pominu-li výtky stranických

kritiků

z

a tvaru

(Petrmichl, Buriánek), jež

Haukové vytýkali nezájem o dobu a neangažovanost, pak platí, že kritici

četli

tuto sbírku jak v

kontextu poezie všedního dne (Mikulášek, Holub), tak v souvislosti s existenciálním proudem
poezie (Weiner). Nikdo z recenzentů
Skupině

42,

ačkoli

explicitně nehovoří

platí, že kritici sbírku

četli

o básnířčině

v návaznosti na

někdejší příslušnosti

předešlou

a z velké

většiny

ke
se

shodovali na tom, že v básnířčině tvorbě nenastal žádný významnější posun (Červenka,
Opelík). S tímto obecným názorem kritiky se ale dá polemizovat. Z poezie Cizího pokoje
dýchala i

přes

její spodní temné proudy mladistvá

hledat vlastní cestu. Ve
odhodlání

"prostě

žít"

třetí

střídá

naděje

a optimisticky

sbírce se objevují poprvé stavy skepse,
pocit poznání ze složitosti
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zdánlivě

působící

odvaha

původní

horoucí

jednoduchého a obavy

člověk

z toho, aby

na své zvolené

sebe, hledá pravdu o něm i o

cestě

člověku,

vytrval. Hauková

opět nelítostně

sleduje život kolem

sebe nevyjímaje.

Sbírka Oheň ve sněhu je uspořádána do čtyř oddílů nesoucí názvy Žebřík ke slunci,
Neskutečné město, Vteřiny země
přední

autor textu na

záložce

a V řetězech země a vzduchu. Jan Grossman, editor sbírky a
upozorňuje,

že knížka "není jen

uplynulých let" ale chce "promyšlenou kompozicí
v úvodních dvou

částech

sbírky se Hauková

vyjádřit určitý

osobitě

přehledovým

výborem z

vývojový proces." Zejména

vyrovnává s poetikou Skupiny 42, na níž

navazuje. Z básní mizí popisné pasáže, verše nabývají kontemplativního rázu, vyzrávající
ženský hlas básnického subjektu nahlíží
nitra. Dramatický tón
nezvratitelnosti osudu

třetího

hlouběji

než v

oddílu, v němž se hlavním

člověka, střídá

v závěrečné

části

básnířka

třetí

do

básně

knížky, která zahrnuje

sbírkách do lidského

námětem

stává tíživý pocit

pozvolné vyrovnání se s osudem, a

navrací se i příslovečná odvaha postavit se životu. Z datace
že

předchozích

oddílů

páté a šesté sbírky vyplývá,

uplynulého desetiletí,

zařadila

pouze

politicky "nezávadné" básně.
První část sbírky nazvanou Žebřík ke slunci Hauková otevírá prostým šestiverším,
které
dvě

může

být pokládáno i za jakési motto celé knížky. Zaznívá z

něj

poselství, že základní

síly, síla života a síla lásky, jsou trvalé.

V hrudách země je obráceno všechno kdysi živé,
a proto její plodnosti neubývá.
Ve zpívajícím skřivanu jsou všichni předtím
zpívající,
a proto jeho zpěvu neubývá.
V člověku je láska všech kdysi živých,
a proto jí neubývá
(Hvězdokupy)

Do popředí oddílu vystupuje klíčový motiv hledání sebe sama. Hauková se hledá skrze
řeč (Věty)

člověku.

a vztah ke druhému

pro Haukovou

představuje nepřetržité

Hauková proplétá s motivem
Cizího pokoje,

Leitmotivem tvorby se stává vztah muže a ženy, jenž

kráčejí

společné

nyní už oba dva.

objevování a

bloudění.

I proto snad tento motiv

cesty (konkrétní i symbolické), po níž, na rozdíl od
Přesto

však se tu objevuje známý motiv osamoceného

spolubytí. Haukovou zajímá komplikovanost prožívání života ve dvou. Vztah muže a ženy,
se zdá být
naděje,

třeba

jíž oba

i

naplněným,

partneři spatřují

v ní vzbuzuje
v

sobě

bezpočet

otázek.

Kromě pociťované

ať

jistoty a

navzájem (Bez cest) znamená pro ni i permanentní
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nejistotu a nervozitu pramenící z rizika rozchodu, ze
samotě.

bude jeden druhým ponechán napospas své

zbaběle upřímného

strachu o sebe, že

(Cesta)

A říkáme, kdybychom tudy šli jen jeden jaká žízeň, jaká žízeň!
I dva hledáme kapku vody.
Hledám kapku vody v tobě.
I ty hledáš kapku vody ...
(Bez cest)
Ale co kdyby se mu zalíbilo v té samotě,
co kdyby se mu zalíbilo v té opuštěnosti?
(Cesta)

Také v tomto oddíle se potvrzuje teze o blízkém, až
subjektů.

Díky

básnířčiným

těžko

působení tří

rozeznatelném

literárním vzpomínkám nacházíme jasné

průsečíky

její poezie a

života. V memoárech se vyskytuje např. kapitola nazvaná prostě Dylan Thomas. 71 Právě této
osobnosti irského moderního básníka, jehož složitou poezii Bauková
češtiny, věnovala

Autorka mimo

ve své

třetí

setkání muže a ženy tematizuje

v ní znovu potvrdila možnost komunikace beze slov (a
můžeme přesvědčit,

slovu, základní materii řeči a sdělení, neztratila,
U všech doposud
tvorby, jež

spočívá

Bludiště

sbírce básnickou vzpomínku nazvanou

motivů nečekaně šťastného

nemluvil) I v dalších básních se

částečně přebásnila

zmíňovaných motivů

si

řečí

dětství.

a slovo, aby si

/ kterou žádný z nás

že autorka svou nedůvěru k vyslovenému

právě

naopak (úlisné jak něčí slovo).

vychází najevo základní princip celé básnické

relativitě,

v ambivalenci a

rozuměli

řeč

do

do

s jakou Bauková vnímá

svět

a život. Tento

paradox potvrzuje i máchovský motiv "něžné krutosti" v básni Říká se jaro, kde čteme: Proto
tě

miluju víc, / že

zemřeš.

motiv, který byl v obou
vlastní

oběti,

V

závěru

předchozích

která je dána na

oltář

první

Skupině

část

sbírky nazvaná

naznačen.

Jedná se o "trpitelský" motiv

minulé lásky. Není bez zajímavosti, že v souvislosti se
několikrát zmiňovaný.

Neskutečné město

odkazuje na

básnířčinu příslušnost

42. Bauková jí mj. potvrzuje fakt, že ve sbírce Cizí pokoj nebyla

každodennosti pouhou
vyzkoušet.

71

se v básni Všechno ti nechávám objevuje

sbírkách pouze

ženským psanímje motiv ženy - mučednice
Druhá

části

Básně,

předepsanou

manýrou, kterou by mladá

v nichž nechybí určitý

časový

údaj, konkrétní

potřebu

témata

básnířka

cítila

městský

prostor a rozběhnutý

Bauková, Jiřina: Záblesky života. Jinočany: B&B, 1996, s. 96-10l.
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městská

ke

pouze

děj

osudů

lidských

opět

jsou

přesto něčím

jiné.

Město, obyčejnost

pracuje po svém.

Básnířka

vstřebala podněty

a disharmonické tóny mající

Hauková spojuje se svou

původní inspirační

koloběhem.

městskou

Její pohled na

vyzrála,

přírodou,

linií: s

periferii místy

kořeny

a nyní s nimi

ve

jejím denním a

podstatně zdrsněl. Fikční svět

pokoje byl vnímán jako nový, teprve poznávaný a objevovaný, proto byl i ve své
způsobem

svým

básnířce

o něco

exotický Gakkoli tak

Skupině

neměl působit). Svět Neskutečného města
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ročním

Cizího

obyčejnosti

je už

světem

vlastním, proto je tu pohled místy zcela deziluzivní a městská realita se zdá být ještě

syrovější,

což se na několika místech odrazilo i ve výběru lexika (kurvy,

Hauková ovšem cítí
například

potřebu

ukázat i

v básni Poslední tramvaj.

ostentativně

a heroicky, je zde

básních píše

otevřeně

opačný

pól, zázrak momentu prostého života, jako

Obyčejnost

představená

děti padavky).

života, nahlížená v Cizím pokoji

bez sebemenší strojenosti. Zcela
tvorbě

o problematických, dosud ve

nově

někdy

až

se pak v

tabuizovaných momentech

milostného vztahu, kterým je zde několikrát tematizovaná manželská nevěra.
Zasklená laskavost
nevěru zrcadlí
jak mastná oka
na polívce nedělní,
až špehýrka svědomí
tajnou myšlenkou se zacloní
a prořeknou se ve hře nerovné,
co v hloubi svého srdce mají,
když na psa zavolají:
Zdeničko místo Ořechu.
Tu jejich dvojitá duše,
jež sebe zradila, kapituluje
v manželčině výsměchu.

(Balada o nevěrných manželích)

Hauková
ovšem

zřídkakdy

otevřeně uplatňuje

svou ženskou perspektivu už v Přísluní a v Cizím pokoji,

se v básních objevují i "postavy" jiných žen. Ve verších třetí sbírky je tomu

jinak.

Ať

básně

Co si myslí stařena, jež byla s největší

už je to anonymní žena pozorující

Staré ženy. V

předchozí

motiv ženského

inspirovaná Halasovou básní

směje podváděná

spřízněnost

přátelství zmiňuje

na ulici (Bez oken) nebo stará snící paní z

pravděpodobností

ukázce se ironicky

Kathleen Rainové je tématem duševní
neboť

zlořád

dvou

manželka, v básni

básnířek,

což stojí za povšimnutí,

gynokritika jako jeden ze zásadních

psané ženami. Jako by v těchto básních Hauková

chtěla

jakoby ze "své" osobní perspektivy, ale naslouchala i
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ukázat

svět

příběhům

Tvář

znaků

literatury

ženské zkušenosti nejen

ostatních žen, jejichž hlasy

by skrze ten její promlouvaly. Jediný Grossman píše na

přebalu

knížky o sbírce jako o rodově

ženské, ostatní kritici na ženskou perspektivu nijak nereagují. Červenka soudí, že Hauková
smyslům

chce "dát více místa

a fantazii,

především

však

stupňovat,

zpružnit a diferencovat

básnický obraz. ,m Společně s Opelíkem v kritikách konstatují, že se poezie třetí sbírky od
druhé

příliš

Zdeněk Heřman

neliší. Kritik

soudí, že

"básnířka

překonává počáteční

názory

nikoli tím, že by se od nich odvrátila, ale tím, že na nich buduje.,,73 Tento názor potvrzuje
například

motiv živoucích

věcí,

které v tomto úryvku odkazují více než k

a tajemným, k věcem wolkerovského typu, tj. k odevzdaným
Miliony bot,

věcem

nelítostným

služebníkům.

šatů, klobouků,

spěchajících denně

k zániku,

spotřebované časem,
spotřebované lidmi
nevzdorující, nebouřící,
němě sloužící

(Lítost nad věcmi)

Oddíl

doplňuje ještě několik

místa, jež se stala básnickou inspirací.
zmíněná báseň Tvář Kathleen

Třetí část

nazvaná

básní jsou spjaté s
uzavírá jej

báseň

Patří

sem i

Vteřiny země

Suchá zima. Na tomto

a jak ji snést (Osud).

vzpomínek na konkrétní výletní

tři básně

zminicyklu Londýn, odkud je již

Rainové.

je dramatickým vrcholem sbírky. Názvy a

ročním koloběhem přírody,

přírodních symbolů.

či

básní - navštívenek

oddíl

tradičním

začíná

pořadí

básní nazvanou Jarní neklid a

pozadí se odehrává ženské drama skryté do

Lyrické já básní se bouří proti svému osudu: Ach, jak se zbavit této tíhy /
Právě

tento oddíl se stal

konstatovala, že základní životní postoj

zřejmě

třetí

kritice

sbírky je

podnětem,

"přesvědčení,

aby

poněkud obecně

že lidským životem

vládne lhostejný a nezměnitelný osud" (Červenka).74 Verše sepjaté do vázaného rýmu jsou
plné kondenzovaného

napětí

ženského traumatu - tíhy
motivu smrti.

72

(bezsněžný

a nervozity. Trápení a pocit bezvýchodnosti pramení z ryze

břemene

neplodnosti. Pocit nicoty a

den zoufale visí / na oprátce

zbytečnosti

večera) Hořká

vede k

náznakům

bezmoc utéci svému

Červenka, Miroslav: Otevřená cesta.In: Literární noviny, 7, 1958, č. 24., 14.6., s. 4.

73 Heřman, Zdeněk: Básníkovo heslo: Klatbu slovům. In: Večerní Praha, 4, 1958, č. 156, 5. 7.,
s. 3.

74 Červenka, Miroslav: Otevřená cesta.In: Literární noviny, 7, 1958, č. 24., 14. 6., s. 4.
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nechuť

osudu,

jej

přijmout

a nemožná touha

proměnit

ho, ústí v pocit frustrace, prázdnoty a

psychického dna.
Přezrálé tkáně

se rozpadají umírají vědomí jako zhroucený vrak se rve,
v posledním záblesku taví a poltí se,
ostří se zatíná živému do líceneplodnost hřeby zatlouká do rakve.
spářené jepice

(Vedro)
Podobně

Přísluní

jako v

si chce lyrická

mluvčí

klidu / v spící úlevě / zimních pupenů (Jarní neklid).

přírodě

na

Roční

rytmus

vyprosit klid

přírody,

Dopřej

který je

mi

naznačen

v chronologickém pořadí titulů básní od jara do zimy však zpravidla nestojí jakožto pevný řád
v protikladu k

nervozitě

lidských myšlenek,

přírodních obrazů,

jako v první sbírce

zase motiv zrádné

řeči

a Spolehlivého

Rozcitlivělý
mlčení

rozjařená

jsou

vnitřní

pocity promítány

platan

chvěje

se (O podzimu). Navrací se

tma ochrání, tma

přináší

motiv starého venkovského domova, který
se úleva, /

častěji

chvilkové

právě

mlčenlivá (Městská

zklidnění

do

zima) i

Na sežehlý kraj klade

voda olovnatí / blatouchy dětských dlaní jdou spat. (Soumrak ve známém

kraji).
Jestliže
V

třetí část

řetězech země

světu.
častá

je

vyjádřením

a vzduchu je

pocitu marnosti a ztracenosti, poslední oddíl nazvaný

vyjádřením

silné lidské

vůle

vrátit se z

bludiště

sebe sama ke

Oslavu nalezení pevné půdy pod nohama a možností znovu se nadechnout reprezentuje

básnická forma ódy. Myšlenku vůlí

překonat

bolest,

přenést

se v životě

přes nepřejícnost

osudu, nalézáme už v básních Cizího pokoje, ovšem tam mohly výzvy k osobnímu odhodlání
vyznívat
která se
světa.

někdy

až

básnířce

tezovitě,

překážku přeci

jenom nízká životní zkušenost,

zde naopak úročí. Dominantním motivem poslední

Zde se poprvé

současného,

jako by byla na

výrazněji

který s sebou

ozývá eliotovský motiv dvou

přináší představu

dvojího

části

světů

času. Básnířka

-

je oslavení života a
světa

najednou

prvotního a

tvoří

z odstupu,

získává nadhled, proplétá v básni motivy historie světa i "historie" jednoho člověka (Óda na
život,

věnovaná

předešlých

iniciálám 1. Ch.). Rozkol snu a reality, neboli marné touhy, který byl v

oddílech

důvodem

ke zklamání, je zde
překonána

přijat

s pocitem na pomezí rezignace a

smíření

(Zatímco léta sním). Deziluze je

přij etím

života ve všech jeho podobách, verše dostávaj í metafyzický rozměr.
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nalezením nové životní síly a úlevným

Z hlediska básnických
píše sama

sobě

sobě.

a o

subjektů

je zajímavá báseň Narozeniny v lednu, kterou autorka

Vrací se ke svým lidským i básnickým

kořenům,

k

dětství,

jež jí

dodává životní sílu a odhodlání.

Srstnatá vůně angreštu mi proudí v krvi.
neposedná očka rybízu mě popichují,
slabikování osik a žluv v mé řeči zní.
zemák z horkého popelu mě hřeje ve dlani,
samotářský havran podzimu ve vlasech mi bdí.
(první strofa)
Spoutaná v řetězech země a vzduchu
prorážím stále jak klíček půdu
(poslední strofa)

Na začátku kapitoly jsem uvedla, že
Baukovou bolest a láska. V poslední
lásku mileneckou

či

části

dvěma

základními hybnými silami života jsou pro

sbírky se však motiv lásky neomezuje pouze na

manželskou jako v předešlých oddílech a sbírkách, láska se zde uplatňuje

i v širším slova smyslu jako jeden z hlavních

principů koloběhu světa,

bez

něhož

by život

nebyl možný.

K něčemu člověk na světě lne,
aby to všechno nenes tak sám.
(K něčemu

člověk

na

světě

lne)

V posledním oddílu zastává žena

tradiční

roli symbolu reprezentujícího plodnost a

schopnost obrodit se Odvážná ženo, / rodící věčně pro tento svět (Óda na svět), vzniká tak
kontrast k osobně

laděným

básním

předchozího

oddílu, v nichž se lyrický subjekt utápí v

zoufalství z nemožnosti být matkou. Sbírku uzavírá báseň nazvaná prostě Čtyřverší, která je
jakousi variací na epitaf.
dochází

naplnění

Báseň

je

naplněná téměř

v naprosté odevzdanosti osudu.

A na mém hrobě nechte růst
ach, Bože, co na něm naroste,
vždyť země sama dobře ví,
koho čím přikrýti.
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až lidovou prostotou a moudrostí, jež

3.2 ROVINA VÝRAZOVÁ (slovo, obraz, zvuk)

slovně

3.2.1 Hledisko

Kromě

druhové

podstatných jmen ve funkci
doplňují téměř

prostor adjektiva, která

ustaraná šedivost zídky.

Přídavná

podmětu

a neshodného

přívlastku zaplňují

každé podstatné jméno: zelený

jména zde slouží k

přesnému

bič

velký

drásavé tvrdosti,

popisu

věcí, odstínění

atmosfér a pocitů. Obecně lze souhlasit s Červenkou, že poezie třetí sbírky je co do množství
pocitů

a nálad

barvitější

než

oddílu, jemuž panuje pocit

předchozí, přesto

vnitřního
počet

najdeme z celé sbírky nejmenší
výpovědi.

adjektivních

Motiv

čtvrtého

světem

třetím

zmatku, bezmoci a jakési nedobrovolné stagnace,
právě

sloves,

tam autorka hromadí

řady

oddílu - návrat k životu, oslava jeho

obnova veškeré energie zastupují slovesa rodit,
se sebou i s veškerým

však neztrácí typický úsporný ráz. Ve

implikují do

přelévat,

patřičného

dýchat.

nominálních a

koloběhu

a

věčná

Závěrečné smíření

se sama

neurčitá

zájmena

kontextu zapojená

všechno a něco.
3.2.2 Hledisko jazykových rovin
Civilní jazyk třetí sbírky je protkán expresívními výrazy
exoticky

Nc',

znějícími

sedělas,

termíny z botaniky

(pěnodějka, řeše tlák) ,

jež jsou typické zejména pro druhou

(špendlíček, kůstečka, růžek),

hovorovými výrazy slovesnými

"městskou" část.

Objeví se i kulturní

frazémy vycházející z antické mytologie (Scylla s Charybdou). Hauková též s oblibou
používá k podkreslení básní z cest specifické krajové výrazy jako u Dunaja, pusty, koliba,

v krb cách apod., a to i v

"přímé" řeči

rodilých

mluvčích

"Dobrij

večir.

A

zodkaď stě

až 7"

Pozadím pro tyto výrazy je jazyk neutrální.

3.2.3 Tropy, zvuková stránka básnického jazyka

Pro poezii Haukové je od počátku charakteristické pečlivě vybrané slovo, které
vysoké nároky obsahového i zvukového charakteru. Na pozadí "klasického"
slovníku

stromů,

chrastavec,

mlh, ptáků, kamení atd.

řešetlák, pěnodějky

zvukovou kvalitou

významně

znějí

ve

třetí

sbírce slova jako

splňuje

přírodního

černopláštník, kořání,

nebo povázka, tedy výrazy, jež dokáží svou nespornou

podtrhnout básnické kouzlo sbírky. Hauková píše i
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třetí

sbírku

krátkým volným veršem s jambickou tendencí. Výjimku
jsou

zhuštěné

verše plné

formu sonetu, ve
v této

době

čtvrté

vnitřní

činí

tenze svázané rýmem. Ve

ódu. Jedná se

Hauková pracovala na

samozřejmě

překladu

o pouhou

ve

třetím

tragickém oddílu, kde

třetí části uplatňuje několikrát

domněnku,

ale je možné, že už

básní anglického romantického básníka Johna

Keatse, jehož ódy a sonety, které pak vyšly v roce 1961 v drobném výboru Když mraky září,75
mohly ovlivnit i její autorskou tvorbu. Strofy sbírky mají
po rozsáhlé básnické skladby. V posledních verších

rozličné

čtvrtého

délky, od strohých čtyřverší

oddílu dostávají verše o dvou

či

tří slovech dramatický spád a rychlé tempo (Proměny, Čtvero řek), asonanční rýmy kladené

rychle za sebe mají působivost

dětského říkadla.

Proti předchozím sbírkám se v Ohni ve

uplatňuje

více metafor i jiných básnických

počáteční

transparence posouvá k záměrné komplikovanosti a

užívá

opět hojně

personifikace (neplodnost

lidskými pocity a stavy žijící
rozehřáté

zástupků,

příroda rozcitlivělý

které zmnožují význam. Hauková se od
těžší

rozluštitelnosti. Z

zatlouká do rakve),
platan

chvěje

častým

se, trvalky o

tropů

jevem je též
věčnosti

sní,

pupeny trpí nespavostí. Objevují se však také identifikující genitivní metafory

(láhev údolí, pentle
v nichž se spojují

chromozomů), řidčeji

často

obsedantně:

metonymie

(večeře

života, špehýrka

svědomz),

abstraktní jevy s konkrétními, oxymóron (o hlad není nouze). Ze

zvukových figur se nejvíc

uplatňují opět

figury založené na opakování. Hauková opakuje až

jaká žízeň, jaká žízeň, sebe a sebe, mne a mne,

dobývala hloub význam jednotlivých slov
představu

hřeby

sněhu

či

několikerým

opakováním jako by

zesilovala jejich zvuk, který

čtenáři

vnutí

daného obrazu.

Nemyslíš, nemyslíš, jsi řeka
s hladinou kůží napjatou
Oako myšlenky, myšlenky, myšlenky),
se stříbřitými stopami měkkýšů na rákosí,
které tak řeže, tak řeže, tak řeže,
Oako slova, jako slova, jako slova)
s račími klepýtky pod kořeny masa,
s vůní hlíny, skřelí, vody, troucích se ryb,
mokra, okružitky, travnatého vlhka,
kvetoucí vrby, která třese pel na hladinu
plnou planktonu, planktonu, planktonu.
(Milostná II)

Skrze opakování vstupuje do poezie třetí sbírky slovní

hříčka:

stonožka se mu vysmivá

/ ale krni ji nožka po nožce. Hlubokou propracovanost dokazuje eufonická a kakofonická
působivost veršů: řešetlák řeši

75

tlak, zasklená laskavost, hroby mrtvých,

kořáni

srši jiskry

Keats, John: Když mraky září Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1961.
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buněčné

apod. Základní povahopis

vnímání

přírody

a

citů.

atmosfér. Její jazyk je
vyvolat ve

čtenáři

synestezii,

často

autorčiny

poezie tkví ve snaze spojit intelekt a smyslové

Hauková prokazuje velký smysl pro
pečlivě

nejjemnější

detail a pro rozlišení

promyšlený co do zvuku i smyslu, má ty nejvyšší ambice

emoci, myšlenku. Hauková,

zvláště

v posledním cyklu,

vyvolává vjemy z navzájem odlišných smyslových oblastí.
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začíná uplatňovat

INTERPRETACE III.
SUCHA ZIMA
Své prázdno živíš suchou zimou,
spálenisky prosekaných křovin,
kostry bodláků klátivě hrozí,
suchem zaschlé pupeny
vydírají na dřeň myšlení.
Věčné

štvaní za přeludy
pohřbilo zelený čas,
kdy jsme mohli chodit a přemítat.
Střepy myšlenek chodců
válejí se v zahleněných ulicích.
A propast prázdnoty mrazu
láme vaz naší zimničné hrůze
a strhuje nás do nové netečnosti,
která jak raněný, zmrzlý pták
oči v sloup obrací.

Pro interpretaci jsem vybrala
koloběhu přírody

báseň

ze

třetího

oddílu, který je postavený na principu

a hlubokého lidského tápání, jež se do

vidění

života

přírody silně

promítá.

Za ústřední téma sbírky kritika pokládala nezvratitelnost osudu (Červenka, Opelík), jehož
konkrétní

příčina může

být dle mého názoru skryta v ženském traumatu neplodnosti, který se

v přírodních aluzích ozývá i v této básni.
nemůžeme

První verš vypovídá o jakémsi prázdnu,
neurčené, neboť

něčí vnitřní

je ve

atmosféře městské

druhé

skutečnosti

gradacÍ.

Někdo

mrazem, takže se odkrývá i lyrické

nevylučuje

zimní

V jejím

vnitřní

prázdno

ještě

Spojení

přiživuje

více

zdánlivě

suchou zimou -

v níž se ocitáme venku, v mrazivé

sice užívá druhou slovesnou osobu, ale to

dialog lyrické

sdělení můžeme kromě

vykazující negativní

zvětšovat něco.

dějiště básně,

přírody. Básnířka

možnost, že se jedná o

strofě.

že toto prázdno je blíže

sobě

stav nicoty. Ono prázdno už samo o

hodnotu je svázáno se slovesem živíš ve významu

vnějším

říci,

je mu přívlastkem zvratné přivlastňovací zájmeno "své", tedy je to prázdnota

kohosi, jedná se o

protichůdné

však

mluvčí,

o

pouhého konstatování

čemž
číst

jako by si lyrické já své utrpení zhoršovalo ještě vlastními zžírajícími
a čtvrtý verš první strofy přinášejí obrazy příměstské
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přírodní

se

přesvědčíme

ve

i jako drobnou výtku,

výčitkami.

Druhý,

třetí

scenerie, v níž trčí torza křovin,

větrem

bodláčí

zmítaná

spálenišť

zrození. Obrazy

můžeme

a zaschlé pupeny jež
a koster

naděje

interpretovat jako zašlé

těchto přírodnin ještě umocňují

na

úzkostnou atmosféru, do

níž se promítá vlastní prožívané trauma.
začíná

Druhá strofa
Básnířka začíná

"ustavičné" či

veršem, v

němž

verš slovním spojením

věčné

začátku

štvaní, neužívá na

neutrálního "stálé", ale sahá právě po slovech řekněme

mládí už jako o ztraceném

čase,

zbytečného

se skrývá kritika vlastního

jež, jak se zdá, nebyl využit k

přímo

černu měl

knižního slova

z ulice.

Hovoří

o

být. Ve

čtvrtém

a

pátém verši jako by se lyrický subjekt dostal na své zimní vycházce z periferie
ulic

města,

přinutily

které ho

ostatních lidí, jimiž je ulice zahleněná. Slova označující pouhé fragmenty,
střepy,

kostry,

Třetí

nekonečnou

ať

už lidské

strofa uvozená spojkou "a" navazuje na

předchozí

působí blahodárně,

protože má

omračující

očí

netečnosti

je v závěru

češtinou,

s

trýzeň

přirovnán

běžnými

abstraktním, blíže

pro ni

pečlivě

příznačná

ke stavu

přijímá téměř lhostejně

připomíná

svou

příslušnost

zažitými frázemi

(oči

ke

Skupině

a

42. Pracuje s civilní,

v sloup obrací, zelený

čas,

láme vaz).

Spíše než na bohatost metaforickou spoléhá na sugestivní obrazivost, jež vyvolává

personifikace,

a vrhá

obrácených v sloup.

Hauková i v této básni

často

jiné:

moc zmrazit bolestný pocit na

ptáka - symbolu života a lehkosti, který lyrický subjekt

s nechápavou reakcí

ale

či

zimu, jež láme vaz - zabíjí- vnitřní napj'étí. Tedy okamžik, kdy silný mráz,

do jiného stavu "umrtvení". Tento stav

hovorovou

starostí

lamentaci na hlubokou

lhostejnost. Je to moment, kdy fyzická zima na chvíli zahání psychickou

poraněného

do

hleny evokují pocity nemoci, zhouby, smrti.

ekvivalent smrti,

člověka

hlouběji

fragmentům

utéci od svých torzovitých myšlenek k

úsilí.

neurčeným

vybrané slovo

přímým,

pojmenováním. Spojování abstrakt a konkrét, užití

zůstávají

typickým rukopisem

ambivalence pozitivního a negativního.
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básnířky, stejně

jako je

.(

MEZI LIDMI A HAVRANY

Knížka Mezi lidmi a havrany vychází jako
svědectví autorčina

Nikoli vinou

dříve část

archivu vznikla

či vůlí

vytištěna

autorky byla

čtvrtá autorčina

rukopisu

později

Nicméně,

sbírka.

dle

vydané sbírky Rozvodí času.
dříve.

sbírka Mezi lidmi a havrany

Více o tomto

problému uvádím dále kapitole. Sbírka, která vychází v roce 1965, obsahuje verše z let 19581962, jež jsou rozděleny do

páté sbírky vznikaly
sobě

čtyřech

oddílů. Ačkoli

bezejmenných

víceméně paralelně,

z kritik, jež

přirozeně

následující opusy, vyplývá názor, že základní východiska

To dokládá
básnířčiny

například

recenze

Zdeněka

víme, že básně

třetí, čtvrté

a

vnímaly sbírky jakožto po

básnířčiny

poezie se

nemění.

Kožmína, který konstatuje, že knížka opakuje

dosažené obzory, že je "knížkou utvrzující a fixující, nikoli

výbojně

novou a

nečekanou. ,,76

4.1 ROVINA MOTIVICKÁ

báseň

Její úvodní dvoudílná

nazvaná Lidé ve

všedního dne nahlíží Hauková skrze práci kupců,
ně

básnířka potlačuje

tu

odměřován

a chloroformu) i sluchem

Dění

vnímá zrakem

(vrtačky,

Druhá

část básně přenáší

a hospodyň. Maximál-

básnířka

její

náladě

jako by

dějiště

(popeláři

se usmívají),

(usmívající se
črtala

popeláři,

čichem (vůně

krátké verše, aby zachytila pohyb

z ulice na místo

dětského

školního

hřiště,

s prašným

hřištěm města),

se zde jedná jen o banální konec
obsahující

básně

skupinový

námět "věcí

světa.

Jsem

řady,

-

Mluvčí

neslyšíš?

součástí vědomí"

a

Děti,

něčeho

který je pro poezii Haukové dosti zásadní,

vyučovací

spadaných

města.

hodiny. V triptychu nazvaném

oček

a

zároveň

Mluvčí

byť

Trojzpěv

prádla Hauková rozvíjí starý

tematicky otevírá prostor do ženského

V básni Mluvčí prádla čteme:
mluvčí prádla.

čtyřmi

76

Prach,

éteru

které ovládají

které zve autorka sršícím životem jsou v básni těmi, kdo zažívají pocit smutku z konce
loučí

Ve
živly provanut

větru

je

kupec nabízející mošty).

postavy učitelek, jejichž frázovité pokyny reprezentuje verš: Dudová, do

(tak neradi se

čas

vytahování a stahování rolety). Hauková tady ukazuje

denní rutinu ve spokojené, pozitivní
má rychlé tempo,

popelářů,

rozvíjí motivy Skupiny 42. Ruch

disharmonické tóny, vzdává hold rušné každodennosti, jejíž

sluncem na obloze.

Báseň

městě

vlaju

Kožmín, Zdeněk: Opory a rozpory poezie. In: Plamen, 7, 1965, Č. 7, červenec, s. 145-147.
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duch prostěradel, košilí a polštářů.
Ví mnoho, o každém všechno vím,
moh bych být nejlepším svědectvím,
nežli jsem vodou, ohněm,
sluncem a vzduchem pročištěn.
Jsem beztělesný, slyším však a vidím:
lásku a bolesti světa.

I v této

nejobyčejnější

situaci schnoucího prádla si autorka našla prostor pro

dalších svých typických témat, jako je
rostlinného

světa

a

přírodních živlů

mnohoznačné mlčení (mlčím

do lidského

světa

uplatnění

a vlaju), proplétání

(jsem ze lnu a bavlny / ze stonkú a

plodú) a vtiskla sem i dva pro sebe základní principy bytí: lásku a bolest. Kritik Rudolf

Matys, který jinak o poezii

čtvrté

sbírky soudí, že je "kultivovaná, a že obsahuje

jistě

chválihodnou snahu po čistotě a opravdovosti vztahů mezi lidmi" Baukové vytýká, že je "tato
snaha formulovaná právě jen v oblasti obecných pojmů: láska, čistota atd.,,77
Triptych je pro sbírku typický ještě z jiného

důvodu.

Jak už jsem

předeslala,

ve

čtvrté

sbírce se výrazněji než v jakékoli předchozí, ukazuje svět ženské zkušenosti. Ženský životní
prostor, v tradičním pojetí spojovaný se

světem

jako jedinečné pole pro proplétání povrchního,

domácnosti, krásy a módy, vnímá Hauková

obyčejného

(nízkého) a hlubokého, tragického

(vysokého). Důkazem toho je například báseň Číslo z koncentráku, kde se pro líná časová
rovina

přítomnosti,

jíž je letní ples a

časová

rovina minulosti, z níž se

noří

traumatizující

válečné vzpomínky. Ženské já si v této básni nasazuje pomyslnou masku, pokouší se mezi

ostatními

návštěvníky

jakési snobské jezerní slavnosti o suverénní pózu, aby neprozradila

hluboký zážitek děsivé minulosti. 78
"já s vyraženým číslem z koncentráku,
snažím se radovat jako ty ostatní,
nač jim to kazit, nemohou vědět,
že mám všechny zuby falešné,
když mi je tehdy vyrazili,
usmívám se a snažím se tančit,
abych byla jako ony,
když mi tolikrát vyčítali, že se straním,
a že jsem jiná, oni nemohou vědět,
co jsem dělala,abych to číslo odstranila,
protože oni nevidí ve snech to, co já.

77

Matys, Rudolf: Nová básnická řada: ln: Práce, 21, 1965, č. 141, 13.6., s. 5.

78

Ve vzpomínkové knize Záblesky života najdeme v kapitole Salcburk - Leopoldskron (s.

108-110) epizodu, jež by mohla být dle jistých situačních paralel reálnou inspirací této básně.
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y

Ještě
Rtěnky,

světa

dál v odvaze ukázat pravdivou banalitu ženského
činí

když

tématem

básně běžný

dialog

prodavačky

jde

básnířka

v básni

a zákaznice zkoušející odstíny

různých růží.

Trochu světlý, ukažte mi tenpodívám se před oknem.
Nemáte Luis Philippe v tom odstínu?
Tahle dělá rty jako malinu.
A ještě vedle zkuste mi Lancome.
Nemáte tentýž odstín v Luis Philippe?
Ne, madame, tuhle barvu
má jen Lucienne.
Zkuste mi, prosím, Lucienne.
Proč se mi nezdá.
Vzít si tu Luis Philippe,
i kdyžje pro mne trochu světlá?
Co myslíte?
Báseň má takovouto

pointu: Šedivá paní má ruce / od růžové po nachovou - /

Lancome, Lucienne, Luis Philippe. Hauková své ženy demaskuje, ukazuje je, když se
přiznávají

ke své marné touze být mladé, krásné

společnosti

hladinu i

či

žádá,

těžko

jaké snad ony samy

právě zmiňované básně.

obyčejnosti,

být. Skrze tyto povrchnosti vyplouvá však na

či

konfekci, a je dosti

Nikdo z

kritiků

ženského

malířů Pařížské

básnířku výrazně

světa střídají

nereflektoval na

že

výpovědní

oddíly

příčinou

schopnost

Téma lidského

v prvním oddílu verše inspirované díly

či výlučnými

školy.(Amadeo Mogigliani, Chagall atd). Moderní výtvarné

umění

inspiruje také v následující sbírce, kde se tyto vlivy odráží i ve formálním

provedení básní. Výtvarné
tvoření

umění

nevchází do

umělého

autorčiny

tvorby pouze jako nový motiv.

a kreativity, pokora k velikánům svého

imaginaci otevírá v poezii Haukové otázku po
lidského,

pravděpodobné,

tři

jež má sílu obnažit banalitu a tragikomiku lidského života.

Básně

osudy

bezstarostné, jak "se" to po nich ve

utajovaná pravda, naivita i hloubka trápení. Kritika na první

reagovala zmínkami o básnické bižuterii
toho byly

chtějí

či

a uměleckého a (proti němu)

Vzhledem k tomu, že autorka sama

kvalitě

řemesla

a pýcha na uměleckou

hodnot dvou

různých světů: světa

světa přírodního, přirozeného.

přiznávala Jindřichu

Chalupeckému celoživotní

vliv svou tvorbu, uvádím zde citaci z weinerovské studie, v níž Chalupecký formuluje
názor na

umělý svět

" ... onen umělý

svůj

tvorby.

svět, vytvářený uměním,

není tu proto, aby se stal místem iluze, kde by život

mohl být libovolně podroben výběru, zkrášlen a učiněn
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snesitelnějším.

Naopak.

Právě

v tomto

umělém světě

a jedině v

něm

omezeních reálného života,

lze vzít na sebe

právě

v tomto

svůj

úplnější

osud

umělém světě

než kdekoli v okolnostech a

jedině

a

v

něm může

být životní

zkušenost zplna realizována, bezohledně ozřejměna, do konce dovedena a rozluštěna.,,79
I.,

U čtvrté a páté sbírky, které zde podrobuji zkoumání ď lze vysledovat příklon k
umělému světu umění,

který jako by z poloviny

"jedinečným"

doposud Baukové

Turgeněv,

neboť

v

kterého

přírodě

onu zásadní úlohu
Přesto,

východiskem tvorby.

padesátých let její vzpomínkové knížky
jako

přebíral

čteme

teď čtu: "Umění může

tyto

řádky:

"Mám

jež byla

v kapitole Kukátko do
úplně

úžasnějším

se jevit

přírody,

stejný pocit

přírody

a trvalejším nežli

příroda,

není ani Beethovenových symfonií ani Goethových básní.

Leč

konců

konec

zvítězí přece jen neúprosná příroda. Zničí i sama umělecká díla.,,80

Oddíl uzavírají

básně

Srnec na

pekáči

dostává roli nelítostného zabijáka jiného života, který
básních Bauková používá

listem a tymiánem, /
pojídán jsi. / jsou

věcný,

oheň

popisný

plamení

různé způsoby

tě

jak

způsob řeči

končí

pouze pro lidskou

navoněn,

a ted; jalovcem

v karamel, aby v
zemřít. Básnířka

závěru

chuť.

předchozích

tvorbě

nesoudí, pouze

Baukové zdaleka

sbírek, prvotinu nevyjímaje, prosvítá

ojedinělé.

vyhraněný

V obou

/ bobkovým

realisticky konstatovala A
předestírá

Také z

fakta, nad

vyčíst

jakýsi

některých

básní

kterými se obvykle nebylo zvykem pozastavit. Tyto a podobné verše, z nichž lze
moralizující podtón) nejsou ve

člověk

a Kousek velrybího masa, v nichž

postoj k otázkám pravdy a lži,

poctivosti, humanity a nutné životní pokory.
Ve druhém oddílu Bauková rozvíjí své
Básně

vystihují lásku k domovu, k

básnířka

pak na

píše dosud

několika

nejosobnější

rodině,

"původní"

k

přírodě.

verše. Tento pohyb

místech vyvažuje výrazem, kde

motivy domova a

Po stránce obsahové je patrné, že

směrem

k nápadné

znatelně přibývá

(tisícina světla se rozpadává). Spojování vysokého a nízkého se tady

jevů

a

dějů

v

jež ukazují k

vnitřnímu

dialogu, k

němuž básnířku

autobiografično-sti

abstrakce a
děje

a laického, intelektuálního a emocionálního. Názvy básní Co je víc?
zaměření veršů,

přírodních cyklů.

či

vědeckosti.

v oblasti odborného

Kdo ví vypovídají o

vede prosté pozorování

přírodě.

do vzdušného prostoru
79 Chalupecký, Jindřich: Richard Weiner. Praha: Aventinum, 1947. Přetištěno In:
Expesionisté. Praha: Torst, 1992, s. 16- 17.
80 Bauková, Jiřina: Kukátko do padesátých let. In: Záblesky života. Jinočany: B&B, 1996, s
119.
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vytlačují

své drobné, přesné tvary
zatímco pod nimi
ocún proráží kopím vzduch.
Co je mi víc? Tyto barvy
a tvary země - nebo moře,
které bez obzoru
se do vesmíru přelévá?
V básni nazvané Óda na trhače plodů, se opět ozývá téma plodnosti: odvěký koloběh
přírody tvoří

dráždivou paralelu ke zralosti ženského

těla.

Do tohoto oddílu

patří

i cyklus

devíti básní nazvaný Tomu, který se narodil a nebyl pokřtěn, inspirovaný dialogy s malým
synovcem. Haukové se
dospělého

jako

daří

dostat do básní živost a autenticitu

aktéra dialogu fascinuje. A

kuřátko?

dětský svět

Autorka

vlastně

řekni,

dětské

teto, než jsem se narodil, / kloval jsem do

stále hledá a odhaluje

se v básních Haukové projevuje jako

svět

člověka

v jeho

různých světech,

sbírky

rozšířen ještě

nichž se mísí vzpomínky na

dětství

a marná touha ubránit se sentimentu z

času,

o

vajíčka

a tento

nejhlubší filozofie, moudrosti a poezie.

závěru

Rodinný cyklus je v

fantazie, která

básně

Otci k sedmdesátinám a Babička, v
vědomí

plynoucího

který se stává posledním výrazným motivem druhého oddílu. Ten obsahuje

básně,

jejichž téma tvoří čtyři fáze ženského života Šestiletá, Patnáctiletá, Třicetiletá a Čtyřicetiletá,
v nichž básnířka sleduje proměňování
I tyto
těchto

básně svědčí

postojů,

hodnot a priorit v

různých

etapách života ženy.

o věčném hledání sebe sama a touze najít mír mezi sebou a

světem.

Také u

básní se bude jen těžko vyvracet autobiografické zabarvení.

Přečetla mnoho knih,
poznala mnoho lidí.
Ještě zkouší zachytit se zelené
dosáhnout kousek výš,
srazit si k zemi sladký plod,
ještě zkouší, zda nenajde
přece tu pravou knihu,
toho pravého muže,
ten pravý smysl životaale je na čase.

větve,

Rataje, Benešov nad Černou, Brno, Pře rov, Babia Gora 1945 je několik názvů básnívzpomínek a
autorka

postřehů

ověřovala

podkladu jsou
Básně

spjatých s určitými místy, které

možnost

některé

básně

býti

svědkem či

totožné události, na

něž

tvoří

celý

třetí

oddíl. Jako by si zde

literární fotografií.

Důkazem

reálného

Hauková vzpomíná v knize Záblesky života.

jsou momentkami zachycujícími náladu a okamžik pohledu, nebo zpracovávají
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drobnou událost
básnířka

či

hříčkou,

melancholickou úvahu, jindy jsou básnickou

techniky výtvarného

krom nich také pachy,

vůně

umění,

a

chutě.

v níž

uplatňuje

nanáší na papír slova)ako kdyby tam kladla barvy, ale
Všechny

básně

prozrazují

autorčin

pozorovací talent,

smysl pro detail, hluboké přemýšlení o věcech a místech, v nichž žije a v nichž se nachází, ale
jednotvárná forma oddílu zůstane

útěk

nebezpečí,

k žánrovému obrázku a

hodnotou pouze pro toho, kdo ji zažil, jsou velkým úskalím

Tento oddíl se mohl stát

důvodem, proč

kritika

hovořila

že osobní vzpomínka
třetího

v souvislosti se

oddílu sbírky.

třetí

sbírkou o

šablonovité poezii.
Brno
Ten dům u Obilního trhu
s výhledem na Špilberk,
co jsme se ponejprv milovali,
srovnala válka se zemí.
Proč tam tedy ještě jezdit, Brno?
Am alten strom
Pach soli a pach ryb,
pach dehtu a ovoce,
černé a červené bárky,
zelené a siné moře,
bílá mola,
námořnická modř.

Z celkového
skladba je

zároveň

Báseň

autorka.

Mnohoznačný
přírodu,

ale

zlověstné

ladění předchozích cyklů

se

výrazně

vymyká

názvem celé sbírky. Jako by tímto na jeho

čtvrtý

oddíl, jehož úvodní

výlučnost upozorňovala

sama

Mezi lidmi a havrany je básnickou cestou až k prehistorii celého lidstva.

havran symbolizuje v básni láskyplného i nenávistného druha

může

být i symbolem tmy a tmavé havraní noci

havraní poletování / nad lidským

míru a porozumění

člověk

pod nánosy historického

u

ohně,

dění

údělem.

či

poeovským symbolem smrti
svět

Prvotní prostý

/ havran na větvi hnízd /

člověka,

je vnímán jako

Oeště společná

a vývoje - který se v básni projevuje

svět

byla řeč), který se

střídáním dnů

a nocí-

komplikuje, jehož řeč se zauzlovává. V básni, jež pojednává zároveň o neměnném koloběhu

světa

i neustálém vývoji lidstva se

pravidelně střídají světlo

lásky a nenávisti, radosti a smutku, tedy vždy jsou
protichůdné

stavy. Havran a

jakýchkoli dvou skupin

člověk

či prostě

přítomné

mohou být symbolem

dvou sil. Také tato

53

báseň

a tma, rána a

večery,

pocity

dva antagonistické pohyby

přírody

se dá

či

a lidstva, dvou lidí, ale i

číst

jako moralita,jako

píseň

o slabosti a

zbabělosti,

jež bývá nezřídka dobrým

důvodem

předstírané přátelství

pro

a sprosté

spiklenectví vedoucí později ke zradě. Od povšechných pojmenováníp~ typu hroby, šachty
I

přechází

autorka v jednom verši k velice konkrétním

obrazům

jako jsou katakomby

dámy s kyticí parmských fialek. Tyto literární a historické narážky provokují
čtenářův

také

uplatněnému

báseň

intelekt. Mimoto však
působí

šerosvitu

východiskem, cestou z

i

značně vizuálně,

bludiště zmatečného,

představu

slova vynucují

světa

nesrozumitelného

kromě

vidění,

probouzí i výtvarné

Paříže či

fantazie

neboť

díky

obrazu. Jediným

se jeví být láska a

vzájemnost (jen láskou přežívají, / zobák o ruku, ruka o zobák, / broušení plošek drahokamů, /

stoupání a klesání
rozporuplnosti,
v

němž

přílivu).

K návratu do

přiměje čtenáře

v refrénu i v

současné

závěru básně

se zrcadlí princip jednotlivého života i celého

kamenné / ve všech řečích / obepíná navždy /
Hauková se touto básní

přihlásila

reality, jíž

člověka

světa

věčně

dominuje stav

neustále opakované ano a ne,

ano a ne, ano a ne / od doby

s havranem.

k odkazu díla T. S. Eliota, jehož Pustou zemi v roce

1947 s Chalupeckým překádala. Právě Eliot vnesl do poezie tzv. "archeologické motivy,,81
prvotního nezkaženého
řazeny vzájemně

světa,

motivy minulého a

přítomného času.

jako by nesourodé obrazy a metafory,

čtenář

V

Pustině

jsou za sebe

se potýká s propracovaným
Paradoxně

systémem literárních aluzí, básnický subjekt postrádá jednotnou perspektivu.
báseň,

která usiluje o celistvost bytí vzniká jako mozaika

fragmentů. Stejně

jako zde, kde

nemá cyklická báseň žádné vyústění, do hry vstupují detaily a celky, řetězí se různé zlomky
básnického

vidění světa.

původnímu,

základnímu, prvotnímu,

to byl motiv
člověk

počátku

uvědomuje

nejen

čas

který je
nechtě

cenu

maří čas
skutečných

cyklický
důvodem

či

básně

už ve smyslu konkrétním

či

něčemu

obecném. V první básni

těla".

Hauková

míří

zmateným hledáním,
hodnot.

Stěžejním

do hlouby lidské duše, zpytuje

střídáním vztahů, přitom

motivem poslední

části

stárnutí a

přibližující

začínáme

se smrti, s níž se

sbírky je

člověk během

dívat / jako na něco, / co

člověku

člověka

zřídkakdy

si

historický jako v úvodní básni oddílu, ale i osobní, ubíhající

vyrovnat na smrt se

Ze stejné

ať

hledá cestu k

lidstva, v básni Atomový sen je to jediná cenná, první láska, kterou

"prosnil v podhoubí svého

jako toho, který

či

V dalších básních se Hauková vrací

čas,

a to

čas člověka,

života musí

chtě

se stává (Bez názvu).

pochází i další úryvek týkající se ryze ženského stárnutí, doba, kdy jsme

okouzlovaly / muže svým mládím, / se
není jen procesem

"obecně

neznatelně začala

vytrácet.

lidským" ale specificky ženským,

81 Červenka, M., Jankovič, M.,

Právě

verši, v nichž stárnutí

básnířka upozorňuje

na fakt, že

Kubínová, M., Langerová, M.: Pohledy zblízka: zvuk,

význam, obraz. Praha: Torst, 2002, s. 502.
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kategorie věku je pro ženu a pro muže do jisté míry odlišná. Čas se ovšem do básní Haukové
promítá i jako kladná hodnota, která
zprůsvitnění

nemocného, /

motivem vztahu

prověřuje

trvalý vztah ženy a muže A ve

jeho oddanosti / poznávám planost všech

připomíná

i další

původní

motivy, kam

patří

milenců.

i konkrétní motivy

tváři

Hauková
města,

jež

splétá s motivy metafyzickými (Elegie). Ve dvou posledních básních nazvaných Óda na čas a
báseň

A všude život zanechal své stopy

budoucnost a

bezčasí,

vzdálených prostor a

a tak skrze
časů,

ně

opět současně

dochází k prolnutí

nepatrného

(sněhová vločka)

ožívá prehistorie,

světa

současnost,

živých a mrtvých, ke spojení

s obrovským (Antarktida).

Básnířka

si zejména v básni A všude život zanechal své stopy pohrává s kontrastem poetického a
nepoetického, spojuje básnické

vyjádření

s veršem, který má charakter novinové zprávy, jejíž

úryvek v této básnické koláži nakonec použije. Autorka se tu dotýká
života, zázraku
či

oplodnění

jedinečných momentů

a smrti, kombinuje drobný nepatrný postřeh a závažný

filozofický problém. Její

báseň působí roztříštěně,

je neúplná

stejně

společenský

jako vnímání

každého člověka, a tak se stává intelektuálně náročnou zprávou o světě.
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světa

V úryvku z

makarónské básně nazvané Óda na čas, v níž Hauková spílá i žehná dvojímu, prchajícímu a
zároveň

stojícímu

času

- pánu

světa,

náhodou s antickou ženskou poezií

či

se setkáme s

řadou

literárních aluzí spojených jistě ne

s moderní anglickou literaturou:

Čas časomírou měřený

od veršů Sapfiných
a k rytmu vesel
až k větám Joyceovým
a letu do vesmíru,
čas, který život měří
popelnicemi s boky
krásné ženy,
čas starce a čas dítěte,
čas, který nemá slov
a slyšíš jeho hlas,
Zeit welche dem Tode
lachet aus.

(Óda na čas)
Pro čtvrtý oddíl měla kritika slova nejvyššího obdivu. Červenka jej označuje za
"těžiště

sbírky", v němž jde o "stálou konfrontaci lidského bytí s oblastí nevidomých

bezpamětných

82

a lhostejných sil, které ovládají

opět jedná o nesporný vliv tvorby T. S. Eliota.
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nezměrné

kolotání

přírodní

hmoty:

světa,

do

něhož můžeme

vstupovat, ale s nímž se nikdy svými specifickými stránkami

skutečně

nespojíme. ,,83 V názoru s ním se shoduje i Rudolf Matys, který z poslední čtvrti sbírky cítí
"přítomnost skutečného lidského osudu, nutnost básnění a tedy poezii. ,,84 Oba kritici se takřka

shodli i v hodnocení veršů předchozích oddílů, které Červenka nazval konfekční poezií a
určitém

Matys bižuterií. V
označení

obě dvě

slova smyslu by se

pojmenování užité kritiky jako

schematické literatury, dali považovat za referenty k ženskému

jak bižuterie tak konfekce do

něj

svým způsobem

světu,

patří, nicméně, skutečných

protože obé,

zmínek o ženské

perspektivě či dokonce o ženské poezii jsou kritiky prosty. Recenzenti tedy našlfpochopení a
J)'Y~~

pochvalu pouze/typ metafyzické poezie
záměr sloučit

eliotovskou tradicí. Tam, kde mohli hledat

vysoké a nízké, oscilaci mezi banalitou a tragikou nebo ocenit hledání osobité

cesty k vlastnímu

vyjádření,

bohatá na množství
nejvíce

ovlivněné

odosobněná,

různých

druhořadé tvorbě.

nacházíme konstatování o

poloh básnického subjektu, byla

filozofující. Kladu si otázku, zda tady

sbírky kritika neuhnula

právě před

chtěli číst.

V historii recepce

sama Hauková tyto verše nepokládala
svědectví

"nejvážnější",

jako v recepci

sbírky

právě

čtvrté

chtěla

a mohla psát, respektive

sbírky je pozoruhodný ten fakt, že

za vrchol své slovesné tvorby, jak vyplynulo ze

či

oddíly byly

výrazně

tematicky homogenní, proto

látková pestrost knížky Mezi lidmi a havrany. Je možné, že

rozšíření tvůrčího

záj mu a

zcela praktických

důvodech

intervalu, kdy

záběru,

ale domnívám se, že

týkajících se

básnířka čekala

neunikl ostrým stranickým

publikačních

na vydání své

kritikům,

třetí

po dlouhém

pravděpodobné,

že v případě své

"nezávadné", tematicky pestré

čtvrté

básně,

příčina

důvodem

toho se

může

bylo

řečeno

výše,

vyjadřuje právě
někdy

na

bylo prosté
skrývat i ve

předchozím

dlouhém

sbírky dvanáct let,

načež Oheň

ve

čekání

na vydání své posléze
přelomu

sněhu

oficiálně

páté

let 1963/64, se zdá být

sbírky vybrala Hauková z bohatého archivu politicky
které by se nakladatelstvím

neměly

jevit po žádné

stránce problematické. Sama Hauková se k problému vydávání, a dokonce ke
a páté knihy

může

možností. Po

sbírky, kterou autorka nakladatelství nabídla už na

čtvrté

předchozí

jejího archívu (viz dále).

Předchozí autorčiny
překvapit

stejně

jen ta

"jiným", to zde znamená ženským pohledem, nebo, zda se

v rámci recepce nejedná o konflikt toho, co Hauková
publikovat, a co kritici

ceněná

Ze sbírky, jež je

kvalitě

své

v souvislosti se svou pátou sbírkou, kterou nabídla, jak už

přelomu

roku 1963/1964 nakladatelství Mladá fronta. Tyto

informace čerpám z doslovu editora Špirita, který u příležitosti pořádání výboru z díla

83

Červenka, Miroslav: Mezi. In: Literární noviny, 14, 1965, č. 21, 22. 5., s. 5.

84

Matys, Rudolf: Nová básnická řada: In: Práce, 21, 1965, č. 141, 13.6., s. 5.
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disponoval

autorčiným

archivem. Z

básnířčiných dopisů

z

počátku

roku 1965 adresovaných

Jiřímu Šotolovi, jednomu z tehdejších editorů, vyplývá, že nakladatelství MF sbírku Rozvodí
času, údajně

z kapacitních

důvodů,

vydat neplánuje.

Rozhořčená

autorka v jednom z

dopisů

nakladatelství vytýká, že se zprávou o tomto rozhodnutí tak dlouho otálelo a lituje, že rukopis
sbírky nenabídla jinde, cituji:
"Pravděpodobně bych jej byla vyměnila v Čs.spisovateli za sbírku Mezi lidmi a

havrany, která je pozdější a méně důležitá. ((
Druhý archivní dopis obdobného obsahu má napsáno v post scriptu: ,,Podotýkám, že
tato kniha je lepší a závažnější než knížka Mezi lidmi a havrany. "
V tomto posudku vlastní tvorby se Bauková de facto shoduje se svými kritiky, jež její
čtvrtou

přijali

sbírku

se

značně

rozporuplnými názory,

přičemž

pátá sbírka se

dočkala

všeobecného kritického uznání.

4.2 ROVINA VÝRAZOVÁ (slovo, obraz, zvuk)
4.2.1 Hledisko

Ani v

slovně

rovině

druhové

výrazové se

neděje

nic

výjimečného či překvapivého.

Ze substantiv,

označujíclentity pro Baukovou stěžejní,čteme pojmenování pro základní hodnoty, tedy slova
)

jako život,

člověk,

smrt, láska,

frekventovanými slovy

moře,

označující

a v této sbírce

především čas, znázorněný hodně

jeho úseky jako den, hodina,

vteřina, či

stavy jako mládí,

zralost. Vyskytují se také výrazy, v nichž je tematizovaná spolu s ženským
přirozenost přivádět

na

svět

potomky embryo,

lůno, pupeční šňůra,

V jednom obrazu použije autorka komparativ země stále
sbírce

básnířka

vyjádření.

zejména v posledním oddílu používá

adjektiva,

ženská

plodnost, neplodnost.

těhotnější dějinami.

četná

tělem

Jako v předchozí

umožňující

pregnantní

Mezi slovesy se objevují slovesa žít, rodit, objímat. Slova jako drobty, ždíbky

v kontextovém zapojení se slovy

nekonečno,

vesmír vystihují

básnířčino

úsilí zachytit celek

ve fragmentu. I nadále užívá bohatý známý i méně známý botanický slovník.

4.2.2 Hledisko jazykových rovin

Charakter Baukové poezie je místy
světa přírodních

a humanitních

věd.

výrazně

intelektuální, v poezii je

Poslední oddíl je

ze

zatěžkaný vědeckými

fakty a termíny

uplatňuje svůj

široký rozhled

odkazující do historie a geografie. Bauková ve své poezii
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řada výrazů

ovlivněný četbou

hudební

uměleckých děl,
bezpříznakové

zásoby

umělecké

a studiem odborné i
v

několika

literatury, prozrazuje znalost výtvarných i
cizojazyčné

verších používá celé

tu vedle slov hovorové a obecné

Kromě

slovní

už by to

začlo

fráze.

češtiny civět,

nacházíme mytologická pojmenování jako: Maya Vestita, Maya Desnuda, odborné termíny
ostřice či

biologické mastodont, trilobiti, knuty,
andante, vivace. V

příslušných

a slova dětská telátko,

výrazy z hudební terminologie staccato,

básních třetího) "rodinného" oddílu používá

kuřátko, sluníčko,

hojně

deminutiva

bába = ježibaba.

4.2.3 Tropy a zvuková stránka básnického jazyka

Rytmus volného verše s jambicko-trochejskou tendencí se realizuje
intonací,

často

dochází k veršovému

jednoduchý rým
s textem básní
text, koláž

(kuřátko-

otevřeně

básně

oko) autenticky

telátko)

či

přesahu.

článku,

působící přímá řeč

s

dětskou

tematikou se objevuje

(nožičky- sluníčko). Básnířka

konsonance

znesnadňuje čtení,

hrát, vrství významy,

a novinového

veršů

U

téměř výhradně

objevuje se zde makarónský

kalambúry (oko - do světa okno),

(povídal: teto, budeme

začíná

si

obědvat),

části přísloví

(oko za

synestezie (voní- slyšíš

. ..
7')
Je

Jak už víme z předchozího zkoumání, pro básnický jazyk Haukové je zásadní
princip1opakování. Zhusta opakuje hlásky, slova i celé verše, na

základě

anafory staví

četné

(--~

zvukové řady,
Z tropů se

vytváří

často

nenarozený /

refrény, a tím vším prohlubuje i rozšiřuje význam opakovaných výrazů.

vyskytují metafory:

ničím neproměněný

vzduch svítání, jantar
závratně čas,
nedokřálost

světla

přístavkové

stromy

zakřiknuté

mrazem,

čas

nikdy

/ nikým neusmrcený, genitivní pupeční šňůra pólů světa, bílý

apod.

Důležitou

nikdy se nevrátíš, nikdy neuzříš,

roli hraje též eufonie a kakofonie: zrychlil

lůno

k vyzrávání.
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mlhovin, oblost za oblostí, slunce

křesalo

INTERPRETACE IV.

K interpretaci vybírám
kritika

označila

báseň

z prvního oddílu sbírky, který

bižuterií a konfekcí. Nejsem zcela

přesvědčená

patří

do souboru, jež

o tom, zda zrovna v tomto

případě spravedlivě.

MLUVČÍ SPADANÝCH OČEK

Toto je báseň o dlouhých punčochách,
jež po noze jdou hezky dolů,
o ženských punčochách,
co žijí ve své podobě,
tisíce oček jako svízel lne
k noze, tisíce oček zpívá
o hebké, měkké kůži, tisíce
oček proklíná nahlas
(dovedete si představit jejich ústa,
znáte- li paní) ten vířivý prach,
jenž na těle jim hlodá
a padají dolů, spadávají
a rovnou v nich se pohřbívají.
Spadaných ok křísitelko!
Řetězy ok, na něž oko civí,
vteřinu za vteřinou,
hodiny a dny, jehla se zabodne a jede,
oko za oko,
tisíce spadaných ok
zas vytaženo k životu
a všechny za ruce se držíoko- do světa okno,
celý život metry oček,
kilometry vytažených oček,
stroj šumí, jehla
vpichuje očka k životu.
Toto je báseň o dlouhých punčochách,
jež po noze jdou hezky dolů,
o ženských punčochách,
co žijí ve své podobě,
tisíce oček jako svízel lne
k noze, tisíce oček zpívá
o hebké, měkké kůži.
V prvním verši se ohlašuje, že
punčochy, věc
vytváří mírně

všední,

zdánlivě

erotizující ovzduší,

báseň

pojednává o

něčem

tak profánním, jako jsou

antipoetická. Druhý verš, vzbuzující obraz aktu svlékání,
přičemž

v následujícím verši
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zpřesňuje básnířka přívlastkem

"ženský" téma básně. Čtvrtým veršem se vrací k východisku teorie obyčejných věcí, jež jsou
součástí

lidského vědomí, co si žijí po svém, ve své podobě. Pátý verš skýtá detailní pohled na
přiblížení

zkoumaný objekt, a po
(básnířka

tu pro sebe typicky

punčochy pějí

ženské

kůže,

částečně

synekdochicky

přirovnává

rostlině)

k

a

přesahuje

až do šestého

ke svízeli

řádku,

němž

v

ódu. Až ze sedmého verše se dozvídáme, že cílem jejich obdivu je materie

v následujících

třech

verších si naopak

desátý verš, odkud zaznívá

Promlouvá tu ke

čtenáři,

důvěrným

stěžují

na parazitující prach. Devátý a

tónem hlas básnického subjektu, je v závorce.

aby vysvětlil, že majitelky a punčochy oplývají stejnými vlastnostmi,

radují se a rmoutí z téhož. Hauková v básni
punčochy,

přirovnává přilnavost punčoch

vtipně

parafrázuje ženské hovory, v básni jsou to

které charakterizuje ten samý afekt jako jejich majitelky. Strofu uzavírá dokončený

akt svlékání, které znamená pro tisíce oživlých oček pohřbení.
První verš druhé strofy otevírá travestii na ódu, v níž je velebena žena, která je
příčinou

zmrtvýchvstání

punčochových oček.

znamovým slovem oko, které zde
oko, jehož pohled dámské

označuje

punčochy

Následuje slovní

jak

Namísto
jíž se

veřejného

věnuje

oko za oko, tedy
pevně

prostoru, kde se punčochám

spousta
zpět

času. Léčivá

napětí.
svět

s mnohový-

tak lidské, možná mužské

verši se zmínkou o

časových

proč.

Až v pátém verši se prozradí

obdivuje, se ocitáme u správky punčoch,
zdravotníků

- vrací

postupně

zas

do života, aby se v devátém verši zase mohla všechna oživlá oka držet

přeměňuje

se

třetím

jehla - nástroj švadlen i

"svýma rukama." Následuje další

dovnitř

součást punčochy,

upoutají. Ve

intervalech náhle zrychluje tempo, zvyšuje se

hříčka

směr

na

hříčka,

travestie

ven, a tím zvyšuje

přísloví

"oko - do duše okno",

směr

několikanásobně důležitost punčoch.

Poslední verše druhé strofy opakují motiv nekonečné správky potrhaných ok.
Třetí

báseň

strofa, která

úvodní. Touto symetrií se

uzavírá,

zdůrazní

refrénovitě

zopakuje prvních sedm

Hauková i v této básni

kamenů

její poezie. Opakuje na

všech rovinách (fonetické, lexikální, syntaktické, motivické, strofické),
děj básně

kolovrátkový

odrážející život - správky a nošení

strofy

básně.

rytmická i vizuální síla

potvrzuje, že opakování je jedním ze základních stavebních

veršů

čímž

jen potvrzuje

punčoch.

Častým opakováním klíčových slov a hojným užitím refrénů implikuje pocit
cykličnosti

a

přetržitosti,

zdánlivé

statičnosti

a redundance, jež je typická pro

mluvenou řeč.
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přirozenou

RozvonÍčASU

Poslední básnická sbírka, která bude v této práci podrobená rozboru,je z hlediska
/

pořadí

vydaných knih pátou

autorčinou

sbírkou. Jak víme z předchozí kapitoly, autorka

na její vydání až do roku 1967, kdy knížku vydává
dělí

Knížka se

na

tři

brněnské

nakladatelství Blok.

samostatné oddíly. Její první

obsahuje verše z let 1950 - 1955, druhá

část

čekala

část

nese název Holomrazy a

Cesta je samostatnou básnickou skladbou, jež je

datovaná rokem 1963. Sbírku uzavírá oddíl nazvaný Úděl růže, v němž se nacházejí básně
z let 1963-65. V Rozvodí času se
čas věčnosti,

historický a na

čas dělí

na

několik

linií, na lineární

čas současnosti,

čas

na

na bezčasí.

5.1 ROVINA MOTIVICKÁ

HOLOMRAZY

Zvolený název oddílu vypovídá o
svědectvím

básnickým
novodobé

české

ve které verše vznikaly. Holomrazy jsou

padesátých let, které se stalo jedním z

nejtragičtějších

historie. Hauková realitu doby neobchází, naopak, usiluje o

Tvoří

atmosféry.

době,

z úzkostlivých

pocitů svědka

období

vyjádření

její

doby neblaze proslulé ztrátou intelektuální

elity, politickými procesy, popravami a všeobecným pocitem strachu, nejistoty a znechucenosti. Ve vzpomínkách píše:

"Myslím si , že v této zemi už nic nenapíšu. Nemohu žít a psát v kleci." Dále však
pokračuje: "Chtěla

Proces.
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Básnířka

obyčejný

život

paradox, že

je

stěžejním

báseň

ve verších

čirá

konstatování reality a její dopad na

na jeho myšlení a vnímání. Na první pohled tedy

motivem oddílu je sen, který se vyskytuje v titulu

skutečnost

skutečnosti.

otevírá rozsáhlá
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věcná, někdy čteme

člověka,

ale nechápe sen a
a sen do

bych se pokusit zachytit tuto obludnou dobu. To je Kafkův Zámek a

jako dva

oddělené

Slovo sen má navíc
o šesti

zpěvech

stavy, v básních se prolíná

různé

nazvaná

řady

konotace, s nimiž

příznačně Svědectví,

působí

básní. Hauková

skutečnost

básnířka

jako

do snu

pracuje. Sbírku

jež kumuluje naprostou

Hauková, Jiřina: Kukátko do padesátých let. In: Záblesky života. Jinočany: H&H, 1996, s.

121.
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většinu motivů

oddílu. Hned v úvodu zní otázka po smyslu

štěbetající polníček

pocitu

trýzně

Báseň

má právo žít.

i jako

zpověď

je pojatá jako

z těžkého pocitu

zpěv

dění, načež

vnitřní

aby utlumil

hlas vlastního

spoluzodpovědnosti

vám vysmívají / jízlivé sny. Ve druhém
prošel v páté sbírce výraznou
důležitosti,

ztrácelo na

zpěvu

proměnou.

ubývající

čas

svědomí

neurčito, střídají neměnné

které nemá sílu
varování také

naději spočívající

ve

času,

se hlásí pro Haukovou typický motiv

životů,

pesimismus celé

Je též
a

Duch prý vane kam chce, / ale v noci se

veřejného

marně

jejichž smysluplný

zbytečných

a

děj

jež

marasmu

lhostejně,

a tak

byl odložen na

slova bezmocného básnického úsilí,

básně

vyslovuje poslední strofa

kromě

v principu lásky, kterou Hauková chápe v nejširším smyslu

tohoto slova. Autorka se v posledních verších
Oheň

veřejné dění.

člověk přestal přemýšlet

se nyní jeví jako bezčasí, plyne

motivy lhavých

něco změnit. Přes

za

Jako by jeho plynutí v době

jen zvyšuje pocit úzkosti. Motiv ponížených

svědectví

proti bezpráví, jako

hledáním úlevy, jíž by bylo možné dosáhnout leda tím, že by
pociťovat,

následuje verš I

Svědectví

vrací k názvu prvního oddílu sbírky

sněhu.

Nastavme žebřík vysoko k slunci
a každou jeho příčku z lásky než svět bude jedno větrné nic.
V následující básni nazvané Fata morgána se už v titulu dostáváme k avizovanému
Báseň začíná

motivu snu.

v této básni prožívaný
mají

děj

působit podobně

veršem Máky

opačně,

jako opium, jež uspí na chvíli

zklidněte povětří

duše. Sen je

několikrát

opakuje.

rozjitřenou

Označení

mysl. Tento motiv

sen však slouží ve

většině

jako eufemismus zlého snu, který spícího sužuje a v němž denní realita

prostupujíc do snu, nedá
zástupku pro

máky spánku, /

spojený se stavem spánku, s únikem do jiné reality. Spánek a sen

toužebného omámení se v oddílu
básní spíše

snů,

člověku

klid ani v noci. V jiných básních se užívá slova sen jako

neskutečnou či neuskutečnitelnou představu,

fantazie. Takové

básně

básně vytvářejí

subjektivní obrazy, které nejsou nepodobné

- sny se

vyznačují

pro výtvor lidské obrazotvornosti,

nereálnou barevností obrazností.
obrazům

Některé

Haukové

avantgardy

počátku

století či obrazům surrealistickým v kolmici, zatknu té / v pláni, čněl osud / Šikmo nahnutý /
směřoval

k nebi (Z mrazivého snu). Na trávníku se potloukala

odpínající knoflíčky rudo-zelené

trávě,

kočka,

/ malá, zelená

kočka,

/

sfleky po skvrnitém kožíšku (Ze zelených snů).

V kapitole Kukátko do let padesátých ze vzpomínkové prózy Záblesky života,
vysvětluje

autorka

svůj

postoj ke

snům

takto: "Jen v příboji
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snů

zahlédáme zásvity

skutečnosti.

,,86

Pomyslíme-li na Skupinu 42, s níž je Hauková bytostně spjatá a na raná
souputníků,

výtvarná díla jejích o mnoho let starších skupinových
surrealismu

výrazně ovlivněná,

vytane na povrch myšlenka na jakýsi pohyb v kruhu

pohyb po spirále. V ostatních básních se
vědomí

jež byla duchem

naléhavě

spíše

opakují narážky na dvojakost života, na

svědomí mlčících

žité kolektivní lži, na hryzající

či

nejistých lidí,

kteří

cítí spoluvinu.

To vše vyvolává ovzduší celkové frustrace, strachu a touhy takovému marastu falše uniknout,
být zase svobodným:

ryby, ryby střežící se sítě rybářovy,
přece do ní padají/a na souši vytaženy
po vodě jen lokají,
po vodě a po svobodě.
vodě

(Balada o

Realističnost

a rybách).

a věcnost

veršů,

které

prostě

konstatují stav jako v následujícím úryvku se

střídá

s linií abstraktní a symbolickou.
zůstaly jenom

skoby po obrazech
zmizely knihy z knihoven
kdo chtěl se hájit, tomu vzali slovo
veliké myšlenky mají hlavy sťaty
(Na rubu

člověka)

V básni Sen o pastýři verše probouzejí krom
představu

Co už

- pro poezii Haukové

nepříliš

překvapí méně) je závěr básně,

Vědomky či nevědomky,

obvyklou - biblického

obratlovců.

bezpáteřní

i ty,

podmínek, se jeví být pro poezii Haukové už více
veřejného dění

absurditou

se

člověku

stává již

v předchozích sbírkách. K lhostejnému

také možnou

- Krista, ochránce lidí.

kteří svůj
příznačná.

nezměnili

Chvilkovým

za žádných

útočištěm před

spánek a sen, nebo

příroda

světu přírody

názor

příroda,

zde

plná soucitu, jak tomu bylo

se váže oblažující myšlenka na

necivilizovaný život. Krásu pak lze nacházet i ve smrti, je-li ta výsledkem jakéhosi

vesmírného
86

pastýře

pasáčka

Pointa s potencionálním morálním

zmiňovaný

vnímaná jako lhostejná a stejnotvárná, tedy nikoli

přirozený,

prostého

kam je vepsána ironická narážka na tvory s páteří.

malý ctitelíček / všech

apelem, jež možná mínila zacílit lidi

představy

řádu,

jako

třeba

smrt lesních

zvířat

z básně Hájemství dvoudomí, jejichž pudová

Hauková, Jiřina: Kukátko do padesátých let. In: Záblesky života. Jinočany: H&H, 1996, s.

120.
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smrt, "jen"

naplňuje koloběh

povinného potravinového
přirozeností

postihnou rozdíl mezi racionalitou a
obětí,

řetězce.

Jako by se Hauková snažila

smrti této a iracionalitou smrti nevinných

jíž nelze vysvětlit ani obhájit.

Uprostřed vražd -

mouchu pavouk,
pavouka myš,
myš had,
hada ptákticho.
Kvete tráva, rostou houby, voní les,
zadrápne radostí maliní do krvava.
Všechno slunce živí.
Takový je tu boží klid a mír.
(Hájemství dvoudomí)

Už j sem

zmiňovala básnířčin

dokonce v několika

závěrečných

sklon pointovat

verších autorka

zápas o vlastní myšlenku, o sebe, o narušený
bojovat / za tento

svět

přináší

prolnutí básnických
předchozích
genderově

stejně

zoufalým

subjektů

tak zde

naději

vyzývá k tomu, aby nebyl vzdán

neznámí vojáci víry, /

může

neutralizuje,

svět.

vybočení.

Můžeme

se k jejím

předchozím

změny

"politického"

se

můžeme

naladění, přestala pociťovat potřebu

sbírkám, v nichž byla ženská perspektiva

nevyčetla

nejen nekritizovala, ale ani na

důkazů,

básnické

cestě

je docela možné, že se

jinudy.

Zároveň

v Holomrazech nezapírá.

s výše

Právě

se

pouze dohadovat. Je možné, že

předchozí
silně

s přílišným uznáním. Na druhou stranu, kritika nikdy, ani

žádných

Holomrazů

(Příslovf).

se ale také domnívat, že tak učinila s ohledem na

negativních recenzích její poezii

Zatímco v

dokonce užívá maskulinních koncovek: kdybych jak zvíře,

této radikální

řekněme

vymezovat.

nevyjadřovala

budeme

Z hlediska ženské perspektivy a

dochází v tomto oddílu k výraznému

několikrát

příčinou

autorka v rámci jiného,

věčně

toto slovo znamenat víru v obecném

sbírkách ženský hlas z básní vystupoval, lyrický subjekt básní

Co bylo

vesměs

svět

na lepší

jako pták, jak ryba, / znal jen tuto chvíli hladu

ho

plamenně

zde

(Fata morgána). I tuto narážku bychom mohli považovat za odkaz k

náboženského smýšlení, ovšem
slova smyslu, jež

pozitivně či alespoň smířlivě,

kritiky, jež

akcentovaná,
při vysloveně

ženské hledisko. Zde je ovšem nutné zopakovat, že

něj

jinak neupozorňovala. Pro své hypotézy nemám

básnířka prostě

řečeným

naopak,

se žensky

však platí, že

několikrát
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rozhodla opustit vyzkoušené a jít po
svůj

osobitý naturel Hauková

ke své vlastní poezii

intertextuálně

odkazuje. Slovním spojením
stejnojmenný oddíl

třetí

ryby touží po

vodě

předchozích

svůj

rukopis

má právo žít,
svobodě,

a po

něco,

obsahují morální apel a
v

verších

ke slunci užitým v básni

Svědectví,

připomene

sbírky, básní Hájemství dvoudomí zase upozorní na jeden z

Cizího pokoje. Ani jinak
štěbetající polníček

žebřík

hovoří

o

nemění:

přátelé

užívá

přírodní

přirovnání

a symboly

mizí jak proutky na potoce, jak pavouk v pavučině,

v pointě bývá uložena

aspoň

jiskra

občanským

co se dá nazvat pevným
potřebě

jinotaje,

motivů

naděje. Některé básně

Stejně

postojem.

lásky jakožto o jednom z nezbytných

principů

jako

chodu

světa.

CESTA
Druhý oddíl sbírky Rozvodí času, je samostatnou básnickou skladbou. Členitě
komponovaná skladba s
kritikou velmi

četným

ceněný čtvrtý

grafickým odsazením a dvojím typem písma

připomene

oddíl sbírky Mezi lidmi a havrany, a to nejen proto, že z pohledu

literární historie vznikla tato poema v těsném sledu.
zpět. Nejdávnější

Cesta je básnickou poutí do lidské prehistorie a
s moderní

současností.

uplynulou,

domněle

Bauková se nevydává k lidským

počátkům

idylickou dobou, ale proto, aby jí minulost pomohla

minulost se sráží

ze sentimentu nad
osvětlit přítomnost

zase naopak. Mluví- li se v jednom verši o starém egyptském chrámu, další verš
z novinové zprávy o úkolu

současných archeologů. Umělecká

potkávají se jmény moderního

umění

Wright - nevídané prostory se

uvolňují

a myšlenkami jejich
v našem duchu.

děl

Báseň

patří

a

úryvku

díla a modly minulosti se

Le Corbusier a Frank Loyd
Cesta je tedy

především

hold

tvořivé síle člověka, která od počátku svět civilizuje a přetváří. Člověk je zobrazen jako

vytrvalý

hledač

zmiňovanou
času

a

krásy a rozvoje, jichž dobývá skrze své úsilí a utrpení.

evoluci lidského druhu

přírody,

zdůrazňuje neměnnost

jíž je vymezen refrén

jejichž záhadnost se pokouší objasnit,

básně,

ducha

člověka,

fascinuje stále totéž:

vysvětlit či

Člověk přestal myslet na lov, na orbu, na boj

a nechával se nést představami a sny
o nesmírných dálkách a nesčíslných světech,
kterých byl nepochopitelnou součástí
souvisel s otáčením země a sfér,
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oblomit.

Básnířka

i

přes

kterého v koloběhu

hvězdy,

nebe,

oheň,

smrt,

průvodce,

Básní prostupuje hlas
který organizuje

se,

posaďme

se,

činnost,

se

nařčení

z

dikce

hra na

předchozích

didaktičnosti

způsob

specifický

čtenářovým společníkem

vydává pokyny, jimiž do

čteme. Autorčina

dikcí provokovat. Už v

který je

básně

často

cestě

v

čase,

pohyb a vývoj: vydejme

průvodce časem může někoho

"učitelskou"

svou

recenzích na poezii Haukové se vyskytly výtky týkající

pedagogičnosti. Důvod

a

děj,

vnáší

na

zmiňovaný

k tomu možná zavdal jak

nabádající k morálce, tak mnoho

odkazů

na

vědu

umění,

a

jež

jsou dokladem mimořádné vzdělanosti a kulturního rozhledu autorky, jejíž poezii charakterizuje vysoká ambice po

náročnosti

Po pesimistické

estetické i intelektuální.

náladě předchozího

lidského ducha, jako ostrý kontrast. Ale ani
zaslepeně. Příčinou

a složitostí

veršů

oddílu

přes

působí

patrný optimismus

nepůsobí naivně jásavě, či

básnířka

dosahuje abstrakcí výrazu

je snaha o maximální odstup, kterého

jež vedou

čtenáře

Cesta, jež je de facto ódou na

k přemýšlení. Ke zdánlivé

objektivitě přispívá

i "citace"

fragmentu novinové zprávy. Časová přítomnost je nahlížena stejně jako minulost - oba časy
jsou vnímány pohledem obdivu, bez

připomínek

na permanentní viny

oproti minulému oddílu - zcela jiný úhel pohledu na
umění vidět

svět

tytéž problémy z mnoha stran, vést se sebou

a na

člověka,

člověka.

Takovýto -

vypovídá o

prostřednictvím

básnířčině

své poezie neustálý

dialog.
ÚDĚL RŮŽE

Poslední oddíl vznikající mezi lety 1963 a 1965 se zdá být dosavadním vrcholem
básnířčiny

tvorby. Haukovou zajímá stále totéž: to, co

město, věci,

vztah muže a ženy,

nachází: láska, bolest, samota,

čas, umění

naděje,

atd.

marnost,

člověka

Zároveň

posun, k
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němuž

čem

žije:

příroda,

se v její poezii opakuje, co hledá a

svědomí, čistota,

Skupinou 42 "znamenající však vývoj, nikoli ustrnutí",
Zdeněk Pešat.

obklopuje, v

krása, atd. Na kontinuitu se

upozorňuje

v pochvalné recenzi i

Básnířka v této sbírce přesahuje své dosavadní mantinely. Onen výrazný

dochází, tkví zejména ve dvojím pojetí

času,

k

čemuž

se všechny výše

jmenované motivy vztahují. Čas individuální zkušenosti se stýká s časem nadosobním,
s časem historickým. Ale ani toto není zcela nové,
oddílu

předchozí

vydané sbírky. Je docela zajímavé, že

sbírky toto dvojí pojetí

87

důkazem

času

v

autorčině

vesměs

toho jsou

básně

posledního

pozitivní kritické ohlasy páté

poezii reflektují teprve až s touto knížkou.

Pešat, Zdeněk: Od záznamu k tvaru. In: Literární noviny 16, 1967, č. 32, ll. 8., s. 4.
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části

Ve druhé
intelektuální

hře

oddílu se Hauková vydává cestou experimentu. Nevyhýbá se
světem umění počátku

s jazykem, inspiruje se výtvarným, ale i hudebním

dvacátého století, jež se výrazně promítá do tvaru, a tedy i do smyslu básní.
V první básni
stísňující

Něco

ze

zatemněných

doby) je jedním z hlavních

bolestnou minulostí.

Básnířka

motivů ztěžklé

píše o strachu a

uchylují k věcem, nesmyslným

oken (metafora války

výdobytkům

lidské

nedůvěře

lidí,

jako

odosobněné

zástupek jakékoli

které se nevyrovnalo s

kteří uzavřeni

do sebe se

raději

civilizace. Ta se všemi úlevami a pohodlností, je

nahlížena jako pravý důvod následné lidské osamocenosti.
viděny

svědomí,

či

Věci

jsou poprvé v poezii Haukové

objekty bez ducha, nikoli jako živoucí

předměty

lidského

vědomí,

jak je známe z poezie Cizího pokoje. Pokládám však za nutné poznamenat, že v této básni
Hauková nehovoří o knihách, stolech, židlích apod., ale o televizorech a automobilech. Druhá
strofa, jak je u Haukové zvykem, dialogicky cosi namítá:
Je tu něco, co stoupá z kostelů
jako z nemocnic
co se zalyká
a touží po úlevě
něco, co útočí z telefonů
a rozechvívá řasy sluchu.
(Něco

ze zatemněných oken)

Z
nějaká

dřívějších

sbírek sem

přechází důvěrně

známé

něco,

blíže

neurčitá naděje,

utajená duchovní síla, která se dere zpět na povrch. Vedle historického

přítomná

času

snad

je tu věčně

ubíhající doba, která je vnímána jako další choroba civilizace, jako klepeto, co lidi

omezuJe.

Perpetum mobile
motorů a chodců
v ulicích městsevřeni časem

píchaček,

rádiových signálů a tramvají,
této civilizace.
dobré či špatné ale to už nezjistíme.
časem

Báseň

završují verše pro poetiku Haukové

nesplnitelné přání:
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příznačné, neboť vyjadřují

marnou touhu,

rozplést to
v nepokrytost vztahů,
v čistotu dětské duše
ale my všichni jsme slabí
v tomto větru zkrváceného světa,
který duje do nás
ze všech stran.
I v další básni nazvané Plyň tiše Sprévo
to

dějiny města

svědka

Berlína,

působí

něž

odkazuje zmínka o lštařině
bohyně

brána

květu

do kalichu,

bráně. Básnířka

překrývá

soupeře

nemá

dialogičnosti,
včerej šky

/

představivost

vůbec

jinou historií: minulost

města,

čistotu

Pešat v recenzi na
A

skutečně,

hodnotu, se objevuje ve

tíží

vrůstá

Babylonu, na

účastnilo

které se

vědoma,

velkého

/ proč se dostala až sem.

vede k myšlence vykoupení zla krásou

se nedá probádat. Hauková zase prokazuje

staví vedle sebe protiklady: válku a lásku, barbarství a

a dnešek,

svět umění.

a k umění

někdy jak kříže

vidí jakýsi skrytý smysl ve faktu, že starobylá

lásky a války doputovala nakonec do

starověkému umění

historie. Tentokrát jsou

dějinami starověkého města

Hitlerova vzestupu a pádu: jako by Ištařina brána si byla
Obdiv ke

skličující

frustrující fašistické minulosti. Minulost

míní v jednom verši Hauková. Historii jedné epochy
do minulosti jak korunní plátky

motiv

umění,

umělec
potřebu

dobro a zlo,

a vinu.

básnířčinu

pátou vydanou sbírku

motiv pravého

většině

básní.

uměleckého

Autorčinu

hovoří

o

básnířčině

upnutí se na

díla, v němž autorka vidí

fascinaci dokládá mj.

báseň

jedinečnou

Nežene- li nás

to: Nežene-li nás to /až daleko za hranice poezie, / pak je pusto. Hauková od umění a umělce
žádá naprosté vytržení, originální myšlenku a bytostnou
klamná scestí, / horší než

střemhlavé

"těžištěm sbírky" poema Hledání času.

pády. Pro
88

potřebu tvořit,

kritičku

jinak jsou to jen

Jarmilu Urbánkovou se stala

Rozsáhlá skladba o čtyřech zpěvech, odkazující

v názvu na Prousta, a potažmo i na Blatného, rozvíjí motivy dlouholetého harmonického
soužití. Zdaleka se tu nejedná pouze o milostnou lyriku,
společný

o

partnerský vývoj v kulisách

pozdější zmoudřelé

přesná

spolu

slova, /

přese

času.

báseň

Vypovídá o sdílené posedlosti

zkušeností, nabyté poznáním tvrdého

rozpočty

myšlenek,

účtování vět. Báseň

všechna škobrtání po hrbolech

zachycuje ve zlomcích osobní i

času

řemesla:

88

i budoucnost, aby se prozatím vrátila do

a tvorbou,

Ale nám zbývá klást

je oslavou oddanosti dvou lidí,

v oddanosti setrvávají.

historií tohoto svazku, za opakovaným vzplanutím, za překonaným
předjímá

uměním

Básnířka

se ohlíží za

nedorozuměním.

šťastné přítomnosti.

Urbánková, Jarmila: Rozvodí času. In: Večerní Praha 13, 1967, č. 224, 22. 9., s. 4.
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kteří

V závěru

Ale zatím chci zpívat o té prázdnotě,
která je dosud vyplněna
tvým živým hlasem, tvým gestem,
vším, čím vytváříš sebe
a zaplňuješ v čase vyryry prostor.
subjektů vlastně

Z hlediska prolínání
ztotožněno

podobně

s empirickou autorkou. V básni

básně

nic nebrání tomu, aby bylo básnické já této

jako v ostatních je užit plurál, který ale

zde slouží jako náhražka duálu.
městským črtám

Drobné skici podobné
postřeh

drobný

zhuštěný

života,

představu

evokovat jasnou životnou
básně

nazvané

Město

mnohohlasí, shluky

obraz

ze

světa

třetí

a

čtvrté

sbírky, jejichž základnou je

malých lidí a jejich krajiny, má schopnost

(Skica, Na Hané). K poetice Cizího pokoje odkazují

a Pokoj. V první jmenované básni se ozývá oproti druhé sbírce

vět,

útržky

výpovědí obyčejné pouliční řeči,

fragmenty sportovního

Město

je stále místem plným

zpravodajství i jiného rozhlasového a televizního vysílání.

života, místem rušné a rušivé civilizace, které vypocuje neurózy, kde slova se zvedají,

dorážejí, mírní. K rušnému dni plnému cizích
úleva, noc
které se

očista,

přímo

noc

trůn.

Noc je

času

vztahují k

vykonat / co by se vymklo

a

časem,

hlasů

kdy vzniká prostor pro vlastní myšlenky a touhy,

nepřímo míří opět

samovládě času.

dveří

do

V úvodu

sama se sebou. První strofu ovládají doslova

odemknutím

staví Hauková do protikladu noc - noc

světa umění:

básně

"věci

najít jádro

Pokoj rozehrává

věcí

básnířka

/

něco

dialog

Cizího pokoje" Prostor je šokován

/ a všechny myšlenky knih, / které se

chtěly

domluvit, couvají na svá

místa,89 dále se autorka obrací k milostnému motivu trvalé lásky, v jehož souvislosti se vrací
k motivu slov bezmocných
mateřství,

vyjádřit

jež zaznívalo v poezii

třetího

v básni Nářek syna, který se nenarodil.
své milující matce. Hlas syna
zároveň

oddílu

Báseň

třetí

sbírky

Vteřiny země

Přes

hovoří vševědoucně

úvahy o bytí

nadosobní, filozofující roviny o

básnířka

vrací

matčině

duchu a

zhmotnělé představy,

která se

o tom, co se odehrává v

skutečném

přechodu

se

je provedena jako monolog syna, jenž mluví ke

v jeho imaginární mysli. Vrací se tu motiv snu a téměř

prolíná do reality.

neuskutečněného

jakýkoli hluboký prožitek. K traumatu

a

neskutečném

se

báseň

dostává do

z bytí v nebytí a naopak. Poslední uvedený verš

opět evokuje dřívější tvorbu,90 básnířka používá ty samé či velmi podobné slovní obraty.

Jsem, jsem v tvém podvědomí,
které nemůže přes práh světla,
89 srov. s básní Čtvrtá posledního oddílu sbírky Cizí pokoj.
90 srov. s básní Říká se jaro z oddílu Žebřík ke slunci sbírky Oheň ve sněhu.
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jsem v tvém kroku, ve tvém úsměvu,
má přítomnost tě prostupuje,
miluješ mě víc, protože nejsem.
(Nářek

syna, který se nenarodil)
Báseň Úděl růže, dle níž je oddíl nazván, je jakýmsi předělem oddílu. V této a

následujících básních se
významů,

básnická

výrazně

výpověď

zvyšuje míra abstrakce, slovo se osvobozuje z obvyklých

se zdá být

při

prvním

čtení

konkrétních, srozumitelných obrazech je tato poezie
předměty

běžného

a slova vykloubené z logiky

nejasná, diskontinuální. Po všech
obestřena

vnímání

mlhou, z níž vystupují

světa. Básnířka čerpá

inspiraci

v moderním výtvarném umění: v Malevičově suprematismu, v Picassově kubismu, v obrazech
Chagalla. Slovo je v některých

případech

kladeno do

básně

tak, jako je

plátno, experimentuje se zde se zvukem, s grafickým zápisem

básně

malíři

i s významem, ale to

nevylučuje domněnku,

že to není nespoutaná fantazie, která vede subjekt

myšlenka, promyšlený

záměr,

dovolím vyslovit hypotézu, že

určující.

který je pro poezii Haukové
básně

nanášejí na

básně,

Na tomto

nýbrž

místě

tendující k abstrakci, což se týká zejména druhé

si

půle

oddílu Úděl růže, byly inspirovány tvorbou slavné literární spojenkyně moderních malířů,
básnířky

a

prozaičky

Gertrudy Stein. Hauková vydává

překlad

Vlastního životopisu Alice B.

Toklasové v roce 1968, jsem ale přesvědčená, že básnířka prózu Gertrudy Stein, a zejména její

novátorskou poezii v

době

dobře

psaní tohoto oddílu už

znala. Chalupecký v doslovu

k Živopisu hovoří o poezii Stein jako o nepřeložitelné,91 a pokud je mi známo, Hauková o
vydání

překladu

poezie Gertrudy Stein nikdy neusilovala. S největší

originály znala. Je možné, že je tato
argumentů: obě básnířky

inspiruje v procesu

fascinuje propojení

vytváření

básně

Mnohovýznamová slova jsou v básních
mnohoznačnosti, básnířka
podobně

se vyhýbá

jako poezie Steinové, jeho

Jak víme, Hauková od
předmět "růže",

domněnka

počátku

umění

mylná,

přesto

a intelektu.

nějakým

původní

však

hovoří několik

jako Stein se Hauková

uměním

oddílu páté sbírky
blíže

pro ni

Stejně

moderním výtvarným
třetího

pravděpodobností

často

určité

epochy.

ponechána ve své

určeným kontextům.

Slovo tak vrací,

funkci. Nakonec poznámka k jednomu detailu.

pracovala s přírodním pojmenováním, ale

jež je tématem oné nejproslulejší

básně

Gertrudy Stein

konkrétně

slovo a

(Růže je růže je růže)

se objevuje až zde.
91 "Tender Buttons", jež Chalupecký překládá jako Útlé pupeny, o více než třicet let později
v českém
Křehké

překladu

vyšly.

Překladatel

Jakub Valenta zvolil však jiný název. Gertrude Stein:

knoflíky. Praha: Argo, 2001.
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Růže

se přibližuje a vzdaluje
v neznatelných závanech,
sametová vůně vláční dech,
nasládlé mžení zachvívá vzduchem,
který se neznatelně odvijí
jako plátky růže.
(Úděl růže)

I v následujících básních promlouvá
pozorném
jsme

přečtení

je možné se dobrat

svědky pocitů

prvních

spojení.

moucha, /

tře

si nožky o

básnířka umně vytváří

je básnická

Klíčovým

nesrozumitelně, nicméně

poměrně přesných obrazů.

verše velmi konkrétní, které

zamlženým prostorem
nezůstane,

zprvu

V básni

provázejících strnulý pohled z okna do deštivého dne.

veršů přeruší
uvězněná

oknem

básnířka

výpověď

slovem

básně

uvádějí

křidélka.!

sugesci

redukovaná na

ty

předchozí

několikero

je slovo posunutí, které

Tíseň před jarem

Neurčitou

snovost

do souvislosti: za

Sivou barevností a

bdělého snění.

po

rozechvělým

V básni Tady kukla

výmluvných substantivních

dvojznačně

pojmenovává téma i

grafický zápis.
Posunutí času
na bezčasí,
posunutí citů
na zkamenění
posunutí kamene
na lomikámen,
posunutí zornice
mimo obrazovku,
posunutí ohně
na rez
posunutí slov
z významu,
posunutí bitev
ze zarostlých polí.

(Tady kukla nezůstane)
V básni Ani kniha ani chleba je nosným motivem do prvního verše vetknuté slovo
načež

následuje

výčet

jeho

příčin:

z prázdna, z uzavřenosti, z představ, ze

stopování, z kruhů, které se uzavírají atd.
výpovědi,
strofě

Básnířka zpočátku

jež v závěru rozvádí v konkrétní obrazy. V básni

experiment vrcholu.
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snů,

děs

ze strachu, ze

hromadí syntakticky jednotvárné
Přemístění

dosahuje v poslední

dálnicemimezihvěz

kampadáprach

pláč pcháč pláč pcháč pláč pcháč

most se ří dol spd
efabejhidebrix.
(Přemístění)

Sbírku uzavírá

báseň

Malevičova

nazvaná

bílá na bílé v níž autorku legendární

výtvarné dílo inspirovalo k vytvoření metadíla, jež rozvíjí dál
bodu, o stýkání a

prorůstání

tohoto motivu samotného
vývoj,

kromě Maleviče

dvou

neskutečných, či

básnířku

zajímají

se tu objevuje

teorii o nulovém

neviditelných ploch, dvojího nic. Krom

klíčové

ještě

Malevičovu

osobnosti vnášející do

umění

posun a

jméno zakladatele moderní poezie Artura

Rimbauda, které je tu uvedeno v souvislosti s Rímbaudovou teorií o hláskách majících

svůj

barevný protěj šek.
V této sbírce
zkouší jejich

básnířka výrazně

působivost

"rekapituluje"

ověřuje

si znovu své oblíbené motivy,

v jiných kontextech. Pozorujeme tu

časté

odkazy na svou vlastní

tvorbu, na svá vlastní slova. Stále se opakují tytéž pocity, jako nervozita, samota, strach,
poctivost, a další jemné odstíny nálad, jež jsou
podnět. Vášeň

pro abstrakci a

subjektivitu, která vystupuje do

umění

popředí

důkazem básnířčiny

zdá se

téměř vytlačila

z pole nápadnou ženskou

pouze s básněmi Hledání času a Nářek syna, který se

nenarodil, v nichž zaznívá motiv vztahu k milovanému muži i motiv
mateřské

citlivosti na sebemenší

nenaplněné

ryze ženské -

touhy.

5.2 ROVINA VÝRAZOVÁ (slovo, obraz, zvuk)

5.2.1 Hledisko

slovně

Básnířka

druhové

v páté sbírce hromadí skupiny podstatných jmen, zejména ve funkci

s přívlastkem neshodným Perpetum mobile /
/ píchaček / rádiových
často

slovesného

pojmenování
motivu

času,

vyjadřující

signálů

původu.

nedomřelé

a

chodců

a tramvají f, výrazná jsou též

Zejména na nich se projevuje
listí,

běžící

o proniknutí všech

stagnaci jsou

motorů

střídána

/ v ulicích měst /

zpřesňující

autorčina

sevření časem

adjektiva, která jsou

ambice co

nejpřesnějšího

krev. V souvislosti s pátou sbírkou jsem

časových

rovin do

autorčiny

hovořila

o

poezie. Slovesa v infinitivu

slovesy v perfektu, v prézentu i ve futuru.
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podmětu

Básnířka

též

uplatňuje

všechny

tři

přechodníky. Změna,

slovesné

způsoby, často

se, možná pod vlivem

která je z hlediska našeho tématu

slovesné osoby. Už v Holomrazech je zájmeno já

nejdůležitější

vystřídáno

angličtiny,

se odehrává na úrovni

zájmenem my, sloveso ne vždy

dostává ženskou rodovou koncovku, jak bylo doposud zvykem. V básních
téměř

chybí první osoba,

plně

ji nahrazuje

třetí

osoba singuláru

což signalizuje větší odstup básnického subjektu.

objevují

či básnířka

třetího

oddílu

užívá infinitivy,

92

5.2.2 Hledisko jazykových rovin

V Holomrazech je

důraz

kladen na

sdělení, básnířka

užívá neutrální spisovný, jazyk,

nepočítáme-li klasický repertoár botanického slovníku. V Cestě a Údělu růže jsou užity jsou
vědecké

termíny z různých

odvětví,

díky kubistické inspiraci

nejčastěji

z geometrie.

Opět

v

poezii naj deme i klasické poetismy, termíny, deminutiva i hovorovou mluvu. Hauková
pracuje i s frází a frazémy: Takový je tu boží klid a mír, držet se na nohou,

odřít

o poslední,

nevědět kudy kam. Řeč prochází opět všemi rovinami, přičemž pozadím je jazyk neutrální,

spisovný.

5.2.3.Tropy a zvuková stránka básnického jazyka

Styl Haukové poezie se ustálil v osobitém tvaru krátkých

veršů

jambické tendence.

Název celého oddílu Holomrazy je metaforou doby, verše uvnitř jsou naplněny
či

přístavkovými

genitivními metaforami hroby, nezhojitelné vyrážky země, vosí hnízdo svědomí, objevují se

transparentní metonymie veliké myšlenky mají hlavy
frekventovaným básnickým tropem krom
totiž

přirovnání.

Hauková

"tradiční"

nejčastěji přirovnává

ke

sťaty

apod.,

přesto,

nejvíce

personifikace je nedokonalá metafora,

světu přírody: Přátelé

mizí jak

upuštěné

proutky na potoce (Fata morgána), minulost vrůstá do minulosti / jak korunní plátky květu do
kalichu

(Plyň

tiše Sprévo). Zejména ve

třetí části

drtící vybílené kosti, s grafikou i s významem

básně dálnicemezihvězd /

pcháč pláč pcháč pláč pcháč (Přemístěnz).

některých

92

básní z

fragmentů

psaných

či

více experimentuje se zvukem chrup mrazu

Stejně

kampadáprach / pláč

jako v předešlé sbírce skládá texty

mluvených textů, žurnalistických zpráv

či hovorů

na

Červenka v souvislosti s maximálním oddálením mezi mluvčím básně a empirickým

autorem i subjektem díla hovoří o básni roli. Červenka, Miroslav: Fikční světy lyriky. Praha:
Paseka 2003, s. 55.
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ulici, jež roubuje do poetického textu.

Vytváří

bohaté

dávných nemocí / pach pomočených dětí / pach hochů,

princip opakování a refrénu

zůstává.
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aliterační

a anaforické

řady

kteří / přicházejí do puberty),

(pach

tedy také

INTERPRETACE V.

Pro interpretaci básně páté sbírky vybírám báseň Sen 1950 z oddílu Holomrazy.

SEN 1950
Co kdybych raději místo toho všeho,
místo všech těch nesmyslů, které nám
vždy někdo věší na nos,
místo všech smutků nad minulostí a přítomností,
věku povýšení podvodníků,
organizací, vlád, schůzí, přednášek,
většiny

lidí, která je podle plánu vychovávány,
oblékána, krmena a jíž je plánovitě
určeno místo k posmrtnému odpočinku,
kdybych místo toho všeho
raději se toulal jako divoch,
sem tam ulovil a opek zvíře,
chvílemi poslouchal ptáka
a zhynul na neznámém místě,
mršina, prolezlá zlatými broučky.

Pět
určuje

strof po

třech

verších daktylotrochejské tendence

dobu, k níž se tato básnická

výpověď

noční můry.

snem je dosti

pregnantně

konkrétně spočívá

Oba dva

mluvenost, civilnost projevu a
básní -

zpovědí, napůl

let. Ve své
prostředky,

podstatě

jež jsou

protichůdné

světa přírody,

věcná přímočarost,

básní politickou,

je tato
běžné

báseň

čímž

v závěru

Hauková

češtině,

přítomny

i v této básni. Zlým

básně. Báseň

což souvisí s tématem

dosti nepoetická,

v hovorové

přesně

ale také jako

neuskutečnitelná představa,

vyřčená

je

neskutečné představy,

"typy" jsou

vystižená realita a sen jako

v úniku do

jejíž nadpis

váže. V analýze páté sbírky vyšlo najevo, že

slovo zde sen neslouží pouze jako pojmenování krásné,
synonymum

tvoří báseň,

předjímá

která zde

charakterizuje

básně,

jež je

napůl

svou tvorbu devadesátých

metaforičnosti

a expresivity dosahuje

ovšem i tady se rovina rytmická a zvuková

vyrovná rovině smyslu.
Báseň

je otevřena pozvolným návrhem v kondicionálu,

lyrické já klade v rámci

vnitřního

dialogu. Ve druhé
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půli

řečnickou

verše se díky

otázkou, kterou

sobě

třem dvouslabičným

slovům

místo toho všeho, v nichž se zdvojuje slabika "to", tedy se opakuje vokál "o" a

exploziva "t" zrychluje intenzita a tempo. Verš

končí

spojením demonstrativa a totalizátoru,

které je pro zmiňovaný mluvený jazyk příznačné. Řečnická otázka prvního verše se na
příštích devět veršů

básnířka

konkrétních reálií. Na

pouze variuje výše uvedené spojení dvou, co do smyslu
stejně neurčitě.

dále "mluví"

řečené: básnířka

spojenců. Třetí

užívá v tomto oddílu

opět začíná

verš

kumulaci

významově

končí přesahem

Druhý verš

,My" j sou všichni lidé, s nimiž sdílí
strofě

výčtem

pozastaví nad

častěji

svůj

fragmentu

třetím

začínajících

verši Hauková sáhla po

"věšet někomu

tkví, domnívám se,

právě

Druhá strofa

protichůdných

příslovcem

vždy. Tedy máme v první

na vš/vž, a vedle toho vokalickou

pětkrát

často

jakousi sounáležitost trpících

čtvrtého

užívaném frazému,

bulíky na nos", tedy někomu

něco

přesněji řečeno

pokračuje

v předchozí

básně explicitně

výpovědi

motiv dvojího

nalhávat, jehož frekventovanost

a zopakuje spojení slov z druhého verše

třetím

času.

Na

běžné,

verši následuje

začátku

básnířka

označení

opakování již "zažité" slovo místo a pro

naopak typické pro vysoký styl. Dále
ve

jeho

v jasné srozumitelnosti.

verše), jak je pro mluvený projev

několikerému

řadu

a ve třetím dvakrát.

minulé sloky místo všech. Po nesmyslech následují smutky nad dneškem a
zde vstupuje do

zájmen, a i

které nám, což dokazuje již výše

pociťuje

totalizátorem, tentokrát

samohlásky "e", jež se ve druhém verši opakuje
Ve

druhého verše

první slovesnou osobu plurálu než singuláru.

život, s nimiž

blízkých slov

začátku

pokračuje aliterační řadou

věcný výčet

včerejškem,

druhého, (ale i

tedy

třetího

a

vynechává vzhledem k

doby užívá slova

věk,

což je

povýšení podvodníků, a dále

reálií typických pro život v tehdejším socialistickém

Československu.
Třetí

strofa je ze všech

nejcivilnější,

nebýt opakované ražené hlásky ,,p", která

střídání

krátkého a dlouhého vokálu "a" v prvém a

implikuje pocit vzdoru a protestu, a
druhém verši a vokálu "o" ve

třetím,

verše se budou zdát

popisující s ironickým úšklebkem ubohou

společenskou

běžnými

mluvenými

větami,

situaci.

Čtvrtá strofa posouvá báseň blíž k pointě. V desátém verši se zopakuje původní návrh

prvního verše (s inverzí toho všeho) a následující verš
lyrický

mluvčí mířil.

dokončuje

myšlenku, k níž od

počátku

Cílem, "snem" lyrického subjektu je únik do necivilizovaného

neorganizovaného života. V jedenáctém verši se též projeví rod lyrického
Maskulinní tvar u všech následujících sloves

vylučuje
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mluvčího.

naprosté splynutí empirické autorky a

lyrického subjektu. Dojem hovorovosti podporuje ustálené spojení
"opek'''.

světa,

"sem tam" i sloveso

Pátá sloka
hláska hláska ,p"

opět pokračuje výčtem
proměnila svůj

aktivit svobodného,

přirozeného

života. Aliterovaná

charakter a z agresivní se stala až eufonickou ve spojení

poslouchal ptáka. Knižní sloveso zhynul dává spolu s následujícími slovy vyniknout
nosovce "n".

Přičemž

užito jako slovo podstatné, nikoli jako
idylickým obrazem smrti.
zvrácenosti

často

slovo místo, jež se v básni

Umřít svobodně

předem určeného

Baudlairovu Zdechlinu,

příslovce,

místa k

přináší

opakuje, je ve

jako dosud.

na neznámém

odpočinku.

místě

čtrnáctém

zvučné

verši

Básnířka paradoxně

prvně

pointuje

stojí v přímém kontrastu proti

Poslední verš, v němž se skrývá narážka na

iluzi krásné smrti, spojuje

opět

vysoké a nízké,

estetično

a

pozitivní hodnota je nalezena v ne estetičnu, a v něčem, co je obvykle vnímáno jako negativní.
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ZÁVĚR

Úkolem této práce bylo prozkoumání ženského autorského subjektu prvních pěti
básnických sbírek

Jiřiny

Ačkoli

Haukové.

schematický, ukázalo se, že takový typ rozboru
díla, jako je typické užití jazykových
jsem k

závěru,

že vývoj

prostředků

básnířčiny

Vybrané sbírky, které zahrnují

označit

by se zvolený postup analýz mohl
umožňuje

odkrýt jednotlivé vrstvy básnického
postupů.

i charakteristických poetických

poezie neprobíhal výrazným

téměř čtvrtstoletí

tvorby,

za

působí

střídáním různých

přes

i

vývojové

Došla
poetik.

proměny,

jako

homogenní celek.
V poezii Haukové je už od
představuje

počátku přítomný

silnou psychickou oporu a návrat k

vyvinutý cit pro vnímání

přírody,

jistotě.

pěti

útočiště

jeho

prostřednictvím básnířka uvědomovala

silně

i jako výrazný zdroj básnické

analyzovaných sbírkách, je vztah muže a

ženy, jenž je pro Haukovou neustálým hledáním, ztrácením a nacházením. Jako by si
právě

básnířku

S krajinou domova souvisí také

která autorce slouží jako

inspirace. Dalším tématem, které se vrací ve všech

motiv domova, který pro

hodnotu lásky, bolesti a dalšího

nejdříve

důležitého

času,

jehož pojetí

pečlivě. Důležitá

je jak jeho

tématu její poezie, lidské samoty. Kapitolou samou pro sebe je potom motiv
prochází různými, výše reflektovanými proměnami.
Slovo, základní materii
sémantika, tak zvuková
nichž

převažuje

působivost,

opakování, které
veršů

vybírá Hauková velice

což potom platí dvojnásob pro

hra a experiment. V prvních sbírkách autorka

verše jsou spíše založeny,

slov,

básně,

zůstává

podobně

jako

třeba

lidové

umění či

básně

příliš

z

pozdějších

sbírek, v

nepracuje s metaforou, její

moderní angloamerická poezie, na

jejím oblíbeným básnickým postupem i v následující

tvorbě.

i strof dosahuje nejen pomyslného zvýšení hlasitosti, ale i intenzity

Repeticí

vyřčeného,

prohloubení významu slova. Často čteme verše jako proniknout na kost, obnažit na dřeň apod.
Básnířka

se ve své poezii chce dostat pod povrch

postihnutelného, odtud také další,
a
a

neméně

mnohoznačného mlčenÍ. Přestože
střízlivě,

překonává

jedním z mnoha

snaží se o pojmenování

tvorby je

básnířky,

která vnímá život docela realisticky

směřování

k harmonii. Silou

temnotu a úzkost, které v mnohých básních dominují (oddíly

Holomrazy), vyslovením

naděje

těžko

významný motiv problematického, zadrhnutého slova

je Hauková typ

paradoxů

věcí,

v pointě.
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vůle

autorka

Vteřiny země,

Součástí

často přítomné,

je ženské hledisko v poezii Baukové
záměrem

Přestože

úkolu bylo prozkoumání problematiky ženského básnického subjektu.

psát v první

víceméně přirozenou

řadě

poezii odrážející ženskou zkušenost. Ta se dostává do její poezie

cestou, tím, že

perspektiva je významným,

básnířčiným

domnívám se, že nebylo

leč

básnířka

pouze

dílčím

usiluje o maximální autenticitu. Myslím, že ženská

znakem její tvorby, je její zcela přirozenou

součástí.

V úvodu práce byl vysloven názor, že ženské hledisko v literárním díle není obsaženo v
jazyce jakožto v systému (langue), ani v

určitých

motivech, ale spíš v potenciální reflexi

specifické ženské zkušenosti. První polovinu tohoto výroku bych však ráda korigovala. Systém
českého

třeba

jazyka je v otázce rodu, narozdíl

od

angličtiny,

velice

subjektu je prakticky nemožné se rozlišení pohlaví vyhnout,
jména v přívlastku a

doplňku či

si pro hlas lyrického subjektu
"ženský". Zrovna tak je,
nemožnost

určení

literární kritiky
práce

ničemu

o tvar slovesa v minulém
některý

alespoň

ze

tří rodů

souhlasit,

U

řeči

už se jedná o tvar

lyrického

přídavného

Bauková tedy byla nucena vybrat

a v naprosté

většině

spontánně

volila

hlas

z hlediska gynoritiky, zpochybnitelný výše uvedený názor na

"ženských" nebo "mužských"

plně

čase.

ať

příznakový.

nicméně

Nemusíme s pojetím feministické

ignorovat výsledky jejích pozorování by u tohoto typu

neposloužilo. Jak se ukázalo,

ženským psaním, se objevuje také v díle

motivů.

řada motivů,

Jiřiny

které jsou

Baukové. Za všechny

uváděn)'

v souvislosti se

připomínám

motivy ženské

sounáležitosti a přátelství nebo motiv mateřství.
Další tezí, kterou jsem si
lyriky v díle

Jiřiny

volně zaměnitelné

určila

obhájit, je teze o prolnutí všech

poněkud

řeč

indicií vyplývá, že lyrické "já"
čtyřech

subjektů

básně

je

sbírek. Pátá

vymyká. Lyrický subjekt zde ustupuje do pozadí, v

básních bud' "nemluví nikdo", dochází tu k
pro

obligatorních

s "já" empirické autorky. Toto platí zejména u prvních

sbírka se však tomuto tvrzení

neboť

různých

Baukové. U mnoha básní z

tří

odosobnění, popřípadě

k genderové neutralizaci,

lyrického subjektu je zvolena jak mužská, tak v menší

míře

ženská slovesná

koncovka.
Analýzy dokázaly, že v poezii Baukové najdeme mnoho motivických paralel, tak
odlišností, z nichž
tvorbě

některé, lapidárně řečeno, spočívají

projevuje cit pro postihnutí životních

lidského života. Každodennost je v poezii
i utrpení, slovo,

prostředek

komunikace, život je,

zvlášť

paradoxů,

pociťovaná jako

dorozumívání, je pro
v poezii

v různém pojetí téhož. Bauková v celé své

pozdějších
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které vnímá jako

součást běžného

zázrak i rutina, láska a bolest jako dar

básnířku nejčastěji

narušitelem

přirozené

sbírek, ve stálém spojení se smrtí, a tak bych

mohla ve

výčtu rozporů

dál

apel, básnická preciznost,
okouzlení krásou

přírody

pokračovat.

věcnost,

a

umění,

Na jednom pólu básnířčiny tvorby stojí morální odvaha a

a racionalita, na druhém pak citovost, úzkost, nervozita, stálé
fascinace silou imaginace, objevování kouzla reality i slov.

Myslím, že silou, která vnáší do poezie

Jiřiny

Baukové

napětí,

je

právě

tento paradox. Ten

činí

její poezii vnitřně bohatou, živou a dialogickou.
Na ploše této práce jsem se

soustředila

pouze na rané období

zkoumání tedy budiž považováno za nepatrnou sondu k
výjimečné

lidské osobnosti.
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autorčině

poezii, a

básnířčina

díla. Mé

přirozeně

také k její

LITERATURA
Hauková, Jiřina: Přísluní. Ed. Michael Špirit. Praha: Torst 2000.
Hauková, Jiřina: Cizí pokoj. Ed. Michael Špirit. Praha: Torst 2000.
Hauková, Jiřina: Oheň ve sněhu. Ed. Michael Špirit. Praha: Torst 2000.
Hauková, Jiřina: Mezi lidmi a havrany. Ed. Michael Špirit. Praha: Torst 2000.
Hauková, Jiřina: Rozvodí času. Ed. Michael Špirit. Praha: Torst 2000.

Bílek, Petr A.: Mladé

básnířky,

Mladé

básnířky,

Mladé

básnířky.

In: "Generace"

osamělých

běžců. Praha: Československý spisovatel, 1991.

Brukner, Josef, Filip,

Jiří:

Poetický slovník. Praha: Mladá fronta, 1997.

Buriánek, František: Básnická cesta jednoho roku. In: Literární noviny 8, 1959,

Č.

3, 17. 1., s.

1 a 8.
Černý, Václav: Další pohled na naši poezii nejmladší. In: Kritický měsíčník, 8, 1947. Č. 11-

12,28. 6. s. 265, přetištěno v knize V. Č. Tvorba a osobnost I, Praha, Odeon 1992, s. 792793.
Červenka, Miroslav: Fikční světy lyriky. Praha: Paseka 2003.
Červenka, Miroslav: Mezi. In: Literární noviny, 14, 1965, Č. 21, 22. 5., s. 5.
Červenka, Miroslav: Otevřená cesta.In: Literární noviny, 7, 1958, Č. 24., 14.6., s. 4.

Červenka, M., Jankovič, M., Kubínová, M., Langerová, M. Pohledy zblízka: zvuk, význam,

obraz. Praha: Torst, 2002.
Daneš, F., Grepl, M., Hlavsa, Z.: Mluvnice
Dickinson, Emily:

Můj

dopis

světu.

češtiny

3. Skladba. Praha: Academia, 1987.

Praha: Mladá fronta, 1977.

Eliot, T. S. : Pustá země. Praha: Proti s, 1996.
Eliot, T. S.: Tradice a individuální talent. In: O básnictví a básnících. Praha: Odeon, 1991.
Fridrich, Hugo: Struktura moderní lyriky. Brno: Host, 2005.
Grossman, Jan: Analýzy. Praha: Československý spisovatel, 1991.
Halas, František: Staré ženy. Praha: František Borový 1936.
Hauková,

Jiřina:

Záblesky života.

Heřman, Zdeněk:

Jinočany:

Básníkovo heslo: Klatbu

H&H, 1996.
slovům.

In:

Večerní

Praha, 4, 1958,

Č.

156, 5. 7., s.

3.

Hoffmanová, Jana: Stylistika a-

:současná

situace stylistiky, Praha: Trizonia, 1997.

Chalupecký, Jindřich: Obhajoba umění. Praha: Československý spisovatel, 1991.

81

Chalupecký,
přetištěno

Jindřich:

Richard Weiner. Praha: Aventinum, 1947,

v knize Expesionisté. Praha: Torst, 1992, s. 16-17.

Chrobáková-Repar, Stanislava: Mila Haugová. Bratislava: Kalligram, 2002.
Langerová, Marie:

Jiřina

Hauková, Revolver revue, 2006,

Kainar, Josef: Cizí pokoj. In: Rovnost, 1947,

č.

č.

62.

52,2.3., s. 6.

Keats, John: Když mraky září. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1961.
Klimeš, Lumír: Slovník cizích slov. Praha: SPN, 1995, s. 562.
Kožmín,
Lamač,

Zdeněk:

Opory a rozpory poezie. In: Plamen, 7, 1965,

Miroslav: Myšlenky moderních

Langerová, Marie:
Machoň,

Jan:

Tři

Jiřina

malířů.

č.

č.

červenec,

s. 145-147.

Praha: Odeon 1989.

Hauková. Revolver revue, 2006,

č.

62, s. 234-236.

novinky v poezii. In: Lidové noviny, 52, 1944,

Literární pondělí 10,

7,

č.58,

28. 2. s. 3,

příl.

8.

Matys, Rudolf: Nová básnická řada: In: Práce, 21, 1965,

č.

141, 13.6., s. 5.

Morrisová, Pam: Psát jako žena: Helene Cixousová, Luce Irigarayová a Écriture Féminine. In:
Pam Morrisová: Literatura a feminismus. Brno: Host, 2000.
Mukařovský,

Jan: Intonace jako

činitel

básnického rytmu. In: Studie z poetiky. Praha: Odeon,

1982.
Mukařovský,
Nečas,

Jan: Lyrika. In: Studie z poetiky. Praha: Odeon, 1982.

Jaroslav: Naše doba, 51, 1943/1944, 15.3., s. 283.

Novák, Arne:

Přehledné dějiny

literatury české. Brno: Atlantis, 1995.

Pešat,

Zdeněk:

Literární Skupina 42. In: Skupina 42.Brno: Atlantis, 2000.

Pešat,

Zdeněk:

Od záznamu k tvaru. In: Literární noviny 16, 1967,

č.

32, ll. 8., s. 4.

Petrmichl, Jan: Od empirismu k poznání.In: Rudé právo 38, 1958, 14. 12., s. 5.
Petříček,

Miroslav:

Předmluva,

která nechce být návodem ke

čtení.

In: Derrida, Jacques.

Texty k dekonstrukci. Bratislava: Archa, 1993.
Píša, A.M.: Verše a poezie. Kytice, 2,1947,

č.

5,

květen,

s. 224-225.

Píša, A.M.: Nové sbírky veršů. In: Národní práce, 6, 1944,

č.

81,22.3, s. 2.

Richterová, Silvie: Slova a ticho. Praha: Československý spisovatel, 1991.
Slovník spisovného jazyka českého, díl VIII. Praha: Academia, 1989, s. 472.
Slovník spisovného jazyka českého, díl III. Praha: Academia, 1989, s. 175.
Showalterová, Elaine: Pokus o feministickou poetiku. In:

Dívčí

válka s ideologií.

Ed. Libora Oates- Indruchová. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998.
Spender, Dale: Jazyk z dílny

mužů.

In:

Dívčí

válka s ideologií.Ed. Libora Oates-Indruchová.

Praha: Sociologické nakladatelství, 1998, s. 235-258.
82

Stein, Gertrude:

Křehké

knoflíky. Praha: Argo, 1991.

Urbánková, Jarmila: Rozvodí
Vaňková,

Irena:

Mlčení

času.

In:

Večerní

Praha 13, 1967,

Č.

224, 22. 9., s. 4.

a řeč (v komunikaci, jazyce a kultuře). Praha: ISV, 1996.

Woolf, Virginia: Její vlastní pokoj. In:

Dívčí

válka s ideologií. Ed.Libora Oates- Indruchová.

Praha: Sociologické nakladatelství, 1998.
www.uc1.czltmt3- vankova.doc. Datum poslední

návštěvy:

17. 11. 2006.

Žena jako autorka. anketa ln: Sešity pro literaturu a diskusi. Praha: 1969, Č. 32.

83

Fakulta: Filozofická fakulta
Školní rok: 2004/2005

Vysoká škola: Univerzita Karlova v Praze
Katedra/ústav: české literatury a literární vědy

Zadání diplomové práce

Pro: Edita Frantesová
Obor: Český jazyk a literatura

Název tématu: Skrytá ženskost Jiřiny Haukové
Title in English: The Hidden Femininity of Jiřina Hauková

Zásady pro vypracování:

Diplomová práce se

soustřeďuje

k ranému období poezie Jiřiny Haukové. Kromě její

analýzy je hlavním úkolem zasadit tuto poezii do kontextu dobových změn poetik a
postihnout její odlišnost i návaznost na tradici

české

poezie a

světové

poezie. Hlavním

úkolem diplomantky je ale nalézt možnou poetickou reflexi ženské zkušenosti básnířky.

Seznam odborné literatury:
Hauková,

Jiřina:

Básně.

Hauková,

Jiřina:

Záblesky života.

Červenka,

Miroslav:

Ed. Michael Špirit. Praha: Torst, 2000.

Fikční

světy

Jlnočany:

H a H, 1996.

lyriky. Praha a Lytomyšl: Paseka, 2003.

Fridrich, Hugo: Struktura moderní lyriky. Brno: Host, 2005.
Chalupecký,

Jindřich:

Obhajoba

umění.

Československý

spisovatel, 1991.

Showalterová, Elaine: Pokus o feministickou poetiku. In: Dívčí válka s
ideologií. Ed. Libora Oates-Indruchová. Praha: Sociologické nakladatelství,
1998.
Vaňková,

1996.

Irena:

Mlčení

a

řeč

( v komunikaci,

jazyce a

kultuře)

Praha: ISV,

Vedoucí diplomové práce: dr. Libuše Heczková

(podpis vedoucího práce)

Datum zadání diplomové práce: listopad 2004
Termín odevzdání diplomové práce: leden 2007

~~

Doc. PhDr. Petr Bílek, CSc.
(ředitel

ústavu)

V Praze dne

