
W imieniu nie tylko opolskiej slawistyki ¿yczymy Pani Profesor wielu cennych
inspiracji oraz porywaj¹cych tematów do dalszej pracy, energii do odkrywania kolej-
nych meandrów kultury czeskiej, s³owackiej i polskiej w trudnych czasach �p³ynnej
nowoczesno�ci� oraz � po prostu � ludzkiej ¿yczliwo�ci i zdrowia.

Aleksandra Paj¹k, Opole

Jedineèné a nadèasové dílo Vladimíra Holana v Nìmecku

Motto:
Mùj �ivot byl fantastický, pro-
to�e byl v�ední�

(Vladimír Holan)
Dílo Vladimíra Holana (1905�1980) je i na poèátku 21. století mnohostrannì

inspirující a inspirativní. V kontextu èeské i svìtové literatury 20. století je Holan pre-
zentován jako básník meditativního typu, jako tvùrce intelektuálnì nároèné reflexivní
lyriky a epiky i jako kongeniální pøekladatel poezie.

Vladimír Holan vstupuje do èeské literatury na konci 20. let 20. století pod silným
vlivem poetismu, jak je znát ze sbírky Blouznivý vìjíø (1926), kterou pozdìji oznaèil
za høích svého mládí. Souèasnì navazuje pøátelství s Josefem Horou, Franti�kem Ha-
lasem, Josefem Florianem, BohuslavemReynkem, JakubemDemlem a JosefemVa�i-
cou. Holanova poezie je posedlá zvukem i tvarem slova, patøí k tomu nejtajemnìj�ímu
v èeské literatuøe. Holan je básníkem introvertním a meditativním, jak jsme vzpom-
nìli vý�e. V�e jakoby pøetváøí a metamorfuje, díky své jedineèné imaginaci nalézá
krásu v nadrealitì, je� je zbavená romantické obraznosti. Umìlec posouvá své básnì
do roviny, kde je svìt za�ifrován, kde ztrácí své logické kontury. Slova a jejich význa-
my uvádí do rùzných vztahù a výsledný význam takto vzniklých kombinací ji� nelze
spojit s jakýmkoliv prvkem jevové a psychické skuteènosti. Umìlcùv básnický jazyk
se svými tajemnými metaforami a novotvary spìje k abstrakci. Tvùrce experimentuje
s ver�i, køí�í slova, pùvodní význam slov je znejasnìn, nìkde se za�ifrovanost blí�í a�
kryptogramùm. Vladimír Holan do�el do pomyslné jeskynì slov a ona cesta hledání
vlastního básnického tvaru je úzce spjata s tajemstvím jeho �ivota.

Tøicátá léta 20. století chápal Vladimír Holan jako zaèátek své vlastní umìlecké
tvorby. Texty jsou plné abstrakce, ver�e pøekvapují recipienty svou metafyzièností
a mnohovýznamovostí. Autorovy básnì jsou zalo�eny na dualismu dobra a zla, bytí
a nicoty, vìènosti a koneènosti �ivota a vycházejí z tzv. èisté poezie RaineraMarii Ril-
ka a Paula Valéryho, jak se mimo jiné mù�eme pøesvìdèit z konstatování Franti�ka
Xavera �aldy, Arna Nováka a Václava Èerného. Ono smìøování je znatelné u sbírek

Triumf smrti (1930), Vanutí (1932),Oblouk (1934) a Kameni, pøichází��(1937). Pod
vlivem spoleèenských a politických událostí 2. poloviny 30. let 20. století se tvorba
Vladimíra Holana zaèíná promìòovat. Odklání se od abstrakce, poezie se stává kon-
krétní. Texty reagují na události Mnichova 1938 a druhé svìtové války ve sbírkách
Záøí 1938 (1938), Sen (1939), je� se posléze objevily v knizeHavraním brkem (1946).
Tento svazek obsahuje i básnì Odpovìï Francii a Zpìv tøíkrálový.

Souèasnì v tìchto letech psal Holan básnì s tematikou milostnou, rodinnou a pøí-
rodní (sbírka Záhømotí, 1940) a lyrickoepické pøíbìhy První testament (1940), Terez-
ka Planetová (1943) a Cestou mraku (1945). Ony tøi knihy tvoøí jakousi volnou trilo-
gii, která bývá pova�ována za zakladatelské dílo èeského básnického existencialismu.

Rovnì� Vladimír Holan, stejnì jako Franti�ek Halas, Vítìzslav Nezval, Franti�ek
Hrubín, Vilém Závada a jiní, reagoval ve své básnické tvorbì na historický moment
osvobození, a to ve sbírkách Dík Sovìtskému svazu (1945), Panychida (1945), Rudo-
armìjci (1947) a Tobì (1947), shrnuté v pováleèném svazkuDokument (1949). Básní-
kovy texty byly z umìleckého hlediska nadprùmìrnými poèiny, je� se vesmìs doká-
zaly oprostit od dobových schémat. Poté se musel Vladimír Holan odmlèet a� do roku
1962, kdy komunistické úøady dovolily vydat výbor básnických pøekladù ve svazku
Cestou, pøipraveném Oldøichem Králíkem. Potom následovala invaze Holanových
knih, ve kterých mù�eme sledovat dvì linie. Pøednì pí�e básnì silnì expresivní,
navazující na jehomeziváleènou tvorbu, shrnuté ve sbírkáchBez názvu (1963), Bolest
(1965), Na sotnách (1967), Sbohem? (1982). Do druhé skupiny mù�eme zaøadit
lyrickoepická díla Pøíbìhy (1963), Noc s Hamletem (1964) a Noc s Ofélií (1973).
Literární historik Jaroslav Med konstatuje, �e básníkùv �metafyzický dualismus� 30.
let 20. století má ráz �chladné racionalistické konstrukce�, Holanova lyrika 60. a 70.
let tého� století pak rostla �z úèastného soucitu nad tajemnou nedokonalostí lidského
bytí�. Dle Meda poslední ètyøi umìlcovy knihy ver�ù, Na sotnách, Asklépiovi kohou-
ta, Pøedposlední, Sbohem?, �pøedstavují jeden my�lenkový i tvarový celek. Jsou ja-
kýmsi deníkem, v nìm� se Holan témìø zøekl metafory a výraz oprostil a� k lapidární
gnómiènosti; znovu kladl nejzákladnìj�í otázky èlovìka, v èem� vidìl hlavní smysl
své básnické tvorby� . Dlu�no poznamenat, �e se Vladimír Holan v roce 1967 stal lau-
reátem sedmého roèníku italské mezinárodní ceny za poezii Etna Taormina. Cenu
v Itálii pøevzala man�elka Vìra v doprovodu Vladimíra Justla. Roku 1968 je jme-
nován národním umìlcem, následující rok byl navr�en Svazem èeskoslovenských
spisovatelù za kandidáta na Nobelovu cenu za literaturu.

Vladimír Holan byl rovnì� geniálním pøekladatelem. S jazykovou precizností
a bravurou pøelo�il do èe�tiny díla více ne� sto dvaceti básníkù, napøíklad texty Raine-
ra Marii Rilka, Christiana Morgensterna, Nikolause Lenaua, Charlese Baudelaira,
Charlese Vildraca, Luise de Góngory y Argote, Michaila Jurjevièe Lermontova, Bori-
se Pasternaka.
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Nejvìt�í znalec díla Vladimíra Holana Vladimír Justl (1928�2010) editoval v ob-
dobí let 1965�1988 Sebrané spisy Vladimíra Holana (11 svazkù). Revidované a roz-
�íøené vydání pod názvem Spisy Vladimíra Holana je rozvr�eno do 14 svazkù. Jed-
notlivé svazky vydává od roku 1999 nakladatelství Paseka pod editorským vedením
Vladimíra Justla a Pavla Chalupy.

Spisy Vladimíra Holana zaèaly rovnì� vycházet od roku 2003 v Nìmecku. Ze 14
svazkù souborného vydání vy�lo prozatím �est svazkù. V období let 2003�2005 byly
vydávány v Nakladatelství Mutabene v Kolínì nad Rýnem, od roku 2009 vycházejí
v univerzitním nakladatelství Winter v Heidelbergu. Zá�titu nad nìmecko-èeským
vydáním Holanových Spisù mají prof. Urs Heftrich1 a doc. Michael �pirit2.

Doposud byly vydány tyto svazky:
1. Lyrika I: 1932�1937: Vanutí, Oblouk, Kameni, pøichází��Pøelo�eno Ursem Hef-

trichem (Köln: Nakladatelství Mutabene, 2005).
2. Lyrika II: 1937�1954: Záhømotí, Bez názvu, Mozartiana. Pøelo�eno Ursem Heftri-

chem (Heidelberg: Nakladatelství Winter, 2012).
6. Lyrika V: 1949�1955: Víno, Strach, Bolest. Pøelo�eno Viktorií Funk-Ne�iæ (Hei-

delberg: Nakladatelství Winter, 2009).
8. Epické básnì III: Noc s Hamletem a jiné poemy. Pøelo�eno Reinerem Kunzem

a Franzem Wurmem (Köln: Nakladatelství Mutabene, 2003).
10. Lyrika VII: 1966�1967:Asklépiovi kohouta. Pøelo�eno Vìrou Koubovou (Heidel-

berg: Nakladatelství Winter, 2015).

11. Lyrika VIII: 1968�1971: Pøedposlední. Pøelo�eno Vìrou Koubovou (Heidelberg:
Nakladatelství Winter, 2018).
Na závìr na�eho zamy�lení nad dílem Vladimíra Holana mù�eme pøipomenout

významné práce s holanovskou tematikou, je� byly vydány v èeském prostøedí za
posledních patnáct let. Tím chceme demonstrovat na�e vstupní konstatování, �e
Vladimír Holan i na poèátku 21. století fascinuje ètenáøe, literární kritiky i literární hi-
storiky. V roce 2003 vychází Existencionalita. Malé eseje k Holanovì sbírce »pøed-
poslední«ZdeòkaKo�mína. Interpretaèní studie JiøíhoOpelíkaHolanovské nápovìdy
byly primárnì urèeny nìmeckým recipientùm. Autor knihy byl po�ádán Ursem Hef-
trichem o to, aby napsal uvedení do díla V. Holana u pøíle�itosti velkého edièního
poèinu � vydávání Spisù V. Holana v Nìmecku. Rok 2005 byl rokem, kdy si èeská
kulturní scéna pøipomínala 100. výroèí básníkova narození. Památník národního pí-
semnictví pøipravil v prostorách Letohrádku Hvìzda výstavu Vladimír Holan � Noèní
hlídka srdce, její� scénáø i katalog pøipravila Alena Petru�elková. Vernisá� výstavy
otevírala III. kongres svìtové literárnìvìdné bohemistiky Hodnoty a hranice � Svìt
v èeské literatuøe, èeská literatura ve svìtì. Z tohoto kongresu vze�el sborníkVladimír
Holan a jeho souputníci (2006) editovaný Vratislavem Färberem. Vzpomínková kni-
ha na V. Holana Oféliin hlas (2008) pochází z tvùrèí dílny �panìlské básníøky a pøe-
kladatelky Clary Janésové.

Monumentální monografii napsal Vladimír Køivánek. Nese název Vladimír Ho-
lan básník (2010). V roce 2012 byla vydána monografie francouzského bohemisty
Xaviera Galmiche Vladimír Holan, bibliotékáø Boha (Praha 1905�1980). Cílem kni-
hy je nastínit jednotnou vývojovou dynamiku básníkova díla v �ánrových promì-
nách. Autor Holanovo dílo zasazuje do spoleèensko-historického kontextu a ve svých
interpretacích ukazuje, jak se dílo konfrontované s dìjinnými událostmi 20. století
promìòovalo od avantgardních poèátkù ve 30. letech 20. století pøes poezii-dokument
a� k metafyzickému existencialismu Noci s Hamletem 60. let. Xavier Galmiche pùso-
bí jako profesor èeské literatury na paøí�ské Sorbonnì Paris IV pøi katedøe slovan-
ských studií a vìnuje se rovnì� pøekladatelské èinnosti. Francouz�tí ètenáøi díky nì-
mu mohli poznat nejen dílo Vladimíra Holana, ale také umìlecké texty Jana Amose
Komenského, Karla Hynka Máchy, Antonína Sovy, Bohuslava Reynka, Jiøího Weila
a Bohumila Hrabala.

Soubor studií Vladimíra Justla Holaniana vy�el v roce 2010. Jádro výboru tvoøí
texty z 60. let 20. století, uveøejòované èasopisecky nebo jako doslovy ve výborech
z básníkova díla. Pøi èetbì knihy jsme s to si uvìdomit, �e V. Justl jako první po roce
1948 podává zasvìcené komentáøe celé dosavadní tvorby Vladimíra Holana a souèas-
nì i ucelený pohled na promìnu básníkovy poetiky. Souèástí knihy jsou i texty týkají-
cí se problematiky pøednesu Holanovy poezie a umìlcovy tvorby pro dìti. Knihu uza-
vírají Justlovy syntetizující studie napsané po roce 1989.

Luká� Prù�a, Ostrava

1 U r s H e f t r i c h (*1961) vystudoval slovanské literatury, nìmeckou literaturu a filozo-
fii na Univerzitì v Heidelbergu. Od roku 2001 tam pùsobí jako vedoucí katedry slovanské
literární vìdy na Institutu slavistiky. Je pøekladatelem ruské a èeské lyriky do nìmèiny. V roce
2012 vy�el poprvé kompletní pøeklad Holanovy Mozartiany. Za pøebásnìní díla Josefa Èapka
Básnì z koncentraèního tábora obdr�el v roce 2016 Medaili Karla Èapka. Je autorem mono-
grafií vìnovaných Otokaru Bøezinovi, Friedrichu Nietzschemu, Nikolaji Vasiljevièi Gogolovi
a nacistické genocidì Romù v èeské literatuøe. V èeském prostøedí byly vydány tyto Heftri-
chovy knihy: Nietzsche v Èechách (1999) a Smutek na vedlej�í koleji � Nacistická genocida
Romù v èeské literatuøe (2010).

2 M i c h a e l � p i r i t (*1965) je editorem, literárním vìdcem, kritikem a publicistou. Vy-
studoval bohemistiku a historii na Filozofické fakultì Univerzity Karlovy a od poèátku 90. let
20. století pùsobí v Ústavu èeské literatury a literární vìdy Univerzity Karlovy. Své texty publi-
koval na stránkách �Literárních novin� a �Kritického sborníku�. V letech 1995�2001 byl redak-
torem �Revolver Revue� a Kritické pøílohy �Revolver Revue�. Je èlenem výboru Spoleènosti
F.X. �aldy a redakèní rady èasopisu pro bohemistická studia �Slovo a smysl�. Od roku 2008 je
èlenem poroty pro udìlování Ceny Jaroslava Seiferta a Ceny Magnesia Litera. V období let
2001�2006 pùsobil ve Slovanském ústavu Ruprechts-Karls Universität v Heidelbergu. Ve spo-
lupráci s prof. Ursem Heftrichem uspoøádal antologii èeské lyriky od roku 1930 do souèasnosti.
Je editorem knih Pøemysla Bla�íèka, Antonína Brouska, Rù�eny Grebeníèkové, Jana Hanèe,
Zbyòka Hejdy, Václava Havla, Ivana Martina Jirouse, Andreje Stankovièe, Josefa Vohryzka.
Výbor ze svých kritických úvah, recenzí a glos z let 1991�2005 vydal ve svazku Poèátky potí�í
(2006). Samostatnì vy�el jeho Komentáø k edici románu Josefa �kvoreckého Zbabìlci (2009).
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