
Nezval, Vítězslav - Můj tučňák

Václav Cílek vybral verše z díla Vítězslava Nezvala, jedná se o rané verše z období 1920 - 1933 a nakladatelství Dokořán vydalo básnickou sbírku Můj tučňák / Divné básně v edici "MOCCA". Vítězslav Nezval žil v období 1900 - 1958, byl to plodný básník, jehož život byl kontroverzní, dílo bohaté lidsky i politicky...
Nejsem tak velikým básníkem, abych mohla hodnotit básně velikánů, četla jsem tuto sbírku k ránu, nejsem ani historikem ani kritikem, abych mohla soudit vjemy, myšlenkové pochody a činy básníka Nezvala té doby... Mezi divnými básněmi však nacházím skvostné verše, melodičnost rodné české řeči a rým. Básník Vítězslav Nezval je ve sbírce prezentován verši z jeho rané tvorby kolem roku 1920 - 1933. Básně jsou vjemové, popisové, pocitové, revoltující, ale i citlivé. Vítězslav Nezval byl velikým básníkem, ale jeho poezie je dnes již tak trochu stárnoucí, je spíše poezií vzpomínkovou, nemohu však opomenout jeho tvorbu pro děti, která je stále krásná.
Kniha Můj tučňák / Divné básně vyšla v edici "MOCCA", je vázaná s knižním přebalem, má 77 stránek a obsahuje Předmluvu, která se mi jeví jako velmi důležitá součást publikace, kde Václav Cílek mimo jiné píše, že "... z Nezvalových veršů voní i čpí víno... Čteme Nezvalovy knihy, jsou pěkné, a pak se až zalekneme, na jakou krásnou báseň jsme narazili." Publikace je rozdělena na čtyři části a celkem obsahuje třicet sedm básní, pak následuje poslední báseň a jmenuje Podobizna, ve které autor píše o sobě... Na konci knížečky poezie je ještě Ediční poznámka Václava Cílka, která je též velmi významná a vyčerpávající.
V první části sbírky se seznamujeme s básněmi vzpomínkovými, popisovými i citovými: Tunel, Lulka, Váhy, Morava, Škola, Obloha, Čechy...
Na ostří nože

Ještě spadne jeden listopad

a bude podzim

Ještě mně vytrhnou jeden zub

a budu stařec

Ještě jeden život

a nikdo mne nepozná.
Zatímco v první části jsou básně poetické, citlivé, ve druhé jsou básně interpretovány v nespisovné mluvě, jsou plné výčepů, vína, obsahují chmurné nálady, vášně a pudy (Katakomby, Hodina stínů, Zlatá ulička, Zlodějská...), ale i smutek. Báseň smutná (podzim 1924, věnováno Štyrskému a Toyen)... Ve třetí části jsou básně divné, plné šílenství nebo jsou zde různé úryvky z knih (Chtěla okrást lorda Blamingtona) aj. Zato ve čtvrté části Nezval zmiňuje své vnitřní pocity (Seance, Věštba), mně se líbila báseň Jaroslav Seifert. Básník je ve svých básních jednou doma (na Moravě a tu zase ve staré matičce Praze) a pak zase v cizině, poznávám Paříž a její náměstí, její bohémský život... Na konci sbírky je autobiografická báseň Podobizna, ve které píše Nezval o sobě...
Mně se nejvíce z celé sbírky líbila část první a čtvrtá, z básní: Zastesknutí, Návrat domů, Báseň smutná, Jaroslav Seifert.
Zastesknutí

Zastesklo se mi v zázračném městě

po vás mí dobří přátelé?

Snad až se vyspím po dlouhé cestě

bude mi zase vesele

Zastesklo se mi po tobě otče

či po vás matko? Po kompak?

Zastesklo se mi sám nevím po čem

Zastesklo se mi jenom tak
(úryvek ze stejnojmenné básně)
Knížečku z díla Vítězslava Nezvala vřele doporučuji všem milovníkům poezie. Divně krásně je tomu čtenáři, jež se v některé básni ztotožní s básníkem a verše ty pak předčítá si znova a znova, jakoby chtěl uchopit vlastní vzpomínky, pocity a myšlenky...
Vítězslav Nezval - dědicové, 2008.
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