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Alkoholy

Zbierka básní z rokov 1903 – 1913 patrí k najvýznamnejším dielam básnickej avantgardy. Okrem programovej

básne  Pásmo,  ktorá  sa  stala  základom  nového  žánru,  obsahuje  bohatý  a  rôznorodý  materiál  inšpirovaný

milostnými  dobrodružstvami,  nemeckou  mytológiou  (cyklus  Rýnske  básne)  a  modernizmom.  Nájdeme  tu

prírodnú, ľúbostnú i civilizačnú lyriku, viazaný i voľný verš, melanchóliu aj burlesku. Spájajúcim motívom je

neuhasiteľný smäd po poznaní a novom svete i opojenie, ktoré je avizované v názve zbierky.

Alkoholy (1913)

Pásmo

(úryvky)

Starý svet ťa už unavil nakoniec

Pastierka Eiffelka čuj ako bľačí ti to stádo mostov dnes

Máš už dosť života v gréckej a rímskej antike

Tu už aj autá sú akoby antické

Na náboženstvo si jedine staroba nezasadla

Ostalo prosté sťa hangáre pre lietadlá

Jedine moderné kresťanstvo si len ty

Najmodernejší Európan to ste vy Pius X

A ty po ktorom sa dívajú všetky okná zhora

Hanbíš sa spovedať vstúpiť dnes do kostola

Čítaš si reklamy plagáty nahlas ti spievajú cenníky

To je dnes poézia a na prózu sú denníky

Sú napínavé detektívky spisky za šesták

Portréty slávnych ľudí a kadejaký brak



(...)

Je deväť hodín plyn bliká do modra z domu sa vykradnete

Celú noc kľačíte v kaplnke internátu

Zatiaľ čo večná a ľúbezná hlbina ametystná

Krúti sa okolo blýskavej glorioly Krista

To je tá zbožňovaná ľalia ľalia plná krásy

To je tá nehasnúca fakľa s červenkastými vlasmi

To je ten nachový a bledý syn sedembolestnej ženy

To je strom všetkými modlitbami preplnený

To je ten dvojitý stĺp cti a večnosti

To je tá šesťramenná hviezda pravá

To je boh čo v piatok umiera a v nedeľu z hrobu vstáva

To je ten Kristus ktorý lepšie ako letec k nebu vzlieta

A drží trvalo výškový rekord sveta

Zrenica Kristus oka

Dvadsiata zrenica storočí v tej si on poradí

Na vtáka zmenený náš vek sťa Ježiš do vzduchu vyletí

A diabli v temnotách dvíhajú hlavy aby ho uvideli

Napodobňovanie Šimona mága pripísať by mu chceli

Kričia keď vie lietať nech je záletník

Má samých anjelov pri sebe krásny aviatik

(…)

Si v krčme pri Prahe a sedíš na terase

Máš ruku na stole a tešíš sa jej kráse

A miesto aby si opísal rozprávku pozoruješ nemo

Chrobáka čo si v ruži zdriemol

V achátoch svätovítskych si vlastný obraz zrel

Keď si sa videl v nich na smrť si zosmutnel

Si ako Lazár ktorý sa denného svetla bojí



V židovskej štvrti späť idú ručičky na orloji

I ty sa neustále vraciaš v svojom živote

Stúpajúc k Hradčanom počúvaš napäte

Ako si národ spieva v krčmách české šansóny

Si opäť v Marseille a okolo sú melóny

Si v Koblenci v hoteli U obra

Si v Ríme a sedíš pod mišpuľou z Japonska

(…)

Si sám a ráno do oblokov kuká

Mliekári zvonia po uliciach kanvicami

Noc prchá prchá ako krásna kvetina

Tá Lea pozorná tá klamná Ferdina

A ty piješ ako svoj život ostrý alkohol

Svoj život piješ akoby pálenkou len bol

Domov sa poberáš k Auteuili kráčaš sám

Ľahnúť si k fetišom ľahnúť si ku modlám

Sú to iní Kristovia ich božstvo iné je

Sú to nižší Kristovia temnej nádeje

Zbohom Zbohom

Slnce s krvavým krkom
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Otázky:

1. Vysvetlite význam a použitie slov ametyst, gloriola, aviatik, achát, mišpuľa.

2. Kto boli Pius X., Šimon Mág a Lazár? Čo ich spája?

3. Vysvetlite metódu voľne radených asociácií. Ktoré podnety a motívy dominujú?

4. Ako básnik pracuje s vysokými a nízkymi témami a ako sa v jeho skladbe stretáva staré s novým?

Guillaume Apollinaire (1880, Rím – 1918, Paríž), vlastným menom Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky, 

francúzsky kubofuturistický básnik, prozaik, dramatik a kritik poľsko-talianskeho pôvodu. Inšpiráciu načerpal na

mnohých cestách Európou, živil sa príležitostnými prácami. Písal erotické poviedky a publikoval dielo markýza 

de Sade. Prispieval do literárnych časopisov, viaceré spoluzaložil. V Paríži sa stal jedným z najvýznamnejších 

predstaviteľov avantgardného umenia. Publikoval texty o výtvarnom umení (Kubistickí maliari), básne-obrazy 

(Kaligramy), prózy (Zahnívajúci čarodej, Kacír a spol.), drámu, v ktorej prvýkrát použil slovo surrealizmus 

(Tiréziove prsia), román a niekoľko básnických zbierok. Najvýznamnejšou sú Alkoholy z roku 1913. Apollinaire

sa dobrovoľne prihlásil do armády, zúčastnil sa bojov v Champagni v delostreleckom oddieli. V roku 1916 mu 

šrapnel uviazol v mozgu. Po trepanácii lebky bol veľmi oslabený a dva dni pred koncom prvej svetovej vojny 

podľahol španielskej chrípke.
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