Jan Skácel
český básník, prozaik a publicista
* 7. 2. 1922 Vnorovy u Strážnice, + 7. 11. 1989 Brno
Jan Skácel byl spolu se svým moravským krajanem a celoživotním přítelem O. Mikuláškem nejvýznamnějším
básníkem z generace vstupující na literární scénu ve druhé polovině 50. let. Skácel osobitě navázal na
halasovskou tradici analytické, hutné poezie, pro níž nebylo podstatné rozhojňovat imaginaci dalšími a
dalšími metaforami, nýbrž tvořit báseň jako existenciální šifru.
Po maturitě na gymnáziu v Brně (1941) pracoval krátce jako uvaděč v kině a pak byl totálně nasazen na
práce v Rakousku. Po válce vystudoval Filosoﬁckou fakultu Masarykovy univerzity a nastoupil jako kulturní
referent do brněnské Rovnosti, kde zůstal do roku 1953. V letech 1954-63 pracoval jako redaktor literární
redakce brněnského rozhlasu, od roku 1963 vytvářel jako šéfredaktor proﬁl významné moravské kulturní
revue Host do domu. Po zlikvidování tohoto časopisu nastupující normalizací byla Skácelovi na několik let
znemožněna další publikační činnost.
Skácel již ve své prvotině Kolik příležitostí má růže (1957) postavil základní rysy své poezie: mužný výraz,
který trvá na zdůrazňování základních jistot, mýtus trvání a věčného návratu, přimknutí se k rodné krajině a
jejímu řádu. Následovala kompozičně promyšlená sbírka Co zbylo z anděla (1960) a pak tři výrazné knihy
poezie 60. let: Hodina mezi psem a vlkem, 1962, Smuténka, 1965 a Metličky, 1968. Každá z nich po svém
prohlubovala základní skácelovské motivy a zároveň je "zjednodušovala" do podoby jakéhosi poetického
mýtu.
Vynucené publikační mlčení mohl přerušit až roku 1981 sbírkou Dávné proso. Projevilo se zde Skácelovo
tíhnutí ke klasické veršové struktuře a k jistotám formovaným od dětství. Do sbírky Naděje s bukovými křídly
(1983) zařadil soubor sta čtyřverší Chyba broskví, který v roce 1978 vyšel v nakladatelství Škvoreckých 68
Publishers. Zde stejně jako ve sbírkách Odlévání do ztraceného vosku (1984) a v posmrtně vydané sbírce A
znovu láska (1991) Skácel precizoval a prohluboval své motivy - vztah k rodné Moravě, k tradici a k samotné
poezii.
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