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vším, co básníkovi osud ještě pŤinese' znamená také definitivní roz-
chod s rozervanectvím. Že tento noqf postoj neoslabuje zájem
o sociální stránku života, naznačuje další z novych básní Legenda
o chudobě. Z pětimuž:ú rrizn1ich povolání, jež osud obdaŤil chudo-
bou, chválí si ji jedině mudrc-pária, neboť mu umožřuje poznávat
cel! svět a pŤitom zristat světem nepovšimnut. A konečně' že toto
nové stadium nevylučuje ani subjektivní tÓny hoikého smutku,
prokazuje jednaznejpozdnějších básní sbírky Našel jsem se!,pan-
dán k básni Vším jsem byl rád!,v níŽse|yrick1f subjektzpovidáztrp-
kého osudu básníka i člověka.

Jakkoli vyrazné byly dvě fáze mladého Nerudy, obsažené zejmé-
na v lyrické a časové složce Knih veršri, pňece nepodnítily vznik
dvou rovnocennfch poetik. Proti umělecky jednolitému reflexívní-
mu období rozervanectví stojí v druhé fázi jen pokusy o jeho pŤe-
konání' nejčastěji s pomocí folklÓrní tvorby. obě fáze jsou ovšem
vytvorem jedné osobnosti, mají proto také Ťadu společn1ich rysri.
Vztah k písřovému folklÓru se napŤíklad objevuje jIž v Lístcích
HÍbitovního kvítí, dokonce v pŤím ch citacích (,,vycházejíť písně
ztebe, l jak andělové znebe,,), ponejvíce však Neruda rozpracová-
vá jeho popěvkoqf ráz, i když ve v běru jazykov1fch prostŤedkri
pÍicházi ke slovu tlak městského lidového prostŤedí a jeho mluvy.

Síla Nerudovy poezie nevychán z básnické obraznosti, nybrž
z bohatosti a proměnlivosti myšlenkové osnovy básně a znivypl!-
vající variability a jedinečnosti konkrétních pojmenování. Proto
také se Nerudriv verš vyznačuje v5Íznamovfm zatíženim každého
slova, což zd&razÍnjíi četné novotvary akatachréze; rozloha verše
se kryje s rozsahem syntakticky uzavÍené větné části. PŤes blízkost
popěvku nemá tento verš písĎoq|'ráz, je to verš mluvní, vycházející
ze sty|izace individuálně odstíněné mluvené Ťeči. Na pozadí pravi-
delného metrického schématu se uplatřuje riloha větné intonace,
ktetá zď razĎuje pŤedevším vlznamové vztahy uvnitŤ věty' a to.
muto principu Neruda rád obětuje i plynulost verše. A byla to právě
tato myšlenkově bohatá reflexívnost vyjadňovaná syt;|'m jazykem,
jež promítnuta do široké rozlohy rozmanit ch básnick1fch druhri
a žánrri učinila z Nerudy uznávaného vridce školy májové' byťjeho
raná básnická tvorba ještě ani po Knihách verš nedoznala obec-
nějšího veŤejného uznání. zp
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Druhou Halasovu sbírku tvoÍí z větší části básně, které jsou lyric-
kym vyznánim a zároveř samomluvou, sebeoslovením (s charak-
teristicklm stŤídáním l. a 2. osoby u sloves vyjadŤujících prožitek
a situaci mluvčího)' Vždy znovu se tu shrnuje a bilancuje risilí
o orientaci subjektu vzhledem k základním konstantám lidského
života, pŤičemž vlsledek je zpravidla dramaticky rozeklanj: ho-
roucná, smyslná láska k hmotnému světu se prostupuje se zhnuse-
ním ze světa (báseí Ze dna), obdiv k racionalismu, k jasu myšlenky
je popírán pocitem, že ',láska zvétrá v nadbytku moudrosti.. (Ten
hlas),vědomí ničivého prisobení času, které člověka vykazujezbez-
prostŤedního prožíváni šťastnfch chvil, je pŤekonáváno pŤesvědče-
ním o nezcizitelnosti ,,rirok krve.., tj. toho, co na pomíjivosti vy-
dobyla tvoŤivost člověka prohlédajícího k hoŤkému jádru věcí
(Stará b seř). Cinitelem rozhodujícím o tragickém vyznívání těchto
vnitŤních konfliktri je monumenta|izovaná smrt, která je zpŤítom-
řována naléhavfmi, vtírajícími se obrazy fyziologického rozkladu
i tlení a rozp|lváni věcí; dramatick! charakter básníkova životního
postoje je dán i tím, že v tomto období nebylo ještě pro Halase roz-
hodnuto, zda vědomí smrti se stane popudem k znicotnění všech
otázek, nebo naopak základnou tím vášnivější pŤe s tragikou osudu
individuálního i společenského; aktivizující smysl však pŤece jen
pŤevládá, jeho nositelem je symbol kohouta, kter! v sobě slučuje
pÍedstavy jitra a zpěvu. Básei' Verše ( Noci rozsvit' se lítostí) vyzná-
vá ričast na snu a naději chud1fch. ostatně i ve smrti by Halas rád
odhalil dvojakost: není jen zánlkem, čistě hmotn m procesem, rodí
z hniloby novy život; tak je tomu napŤ' v efektní básni HÍbitov ná-
moÍníktt ovlivněné lyrikou německého expresionismu (zejména
v pÍízračné pŤedstavě sester, jež se staly undinami) nebo v Bojišti,
které se vrací k tématu světové války, tentokrátbezjak chkoli
společensky ritočnÝch tÓnri. - Těmito rysy Se sbírka začleřuje do
máchovské tradice české poezie, a to v duchu buŤičské interpretace
této tradice, kterou Halasovi pŤedstavoval zejména v1fklad jeho
staršího pŤítele a učitele JiÍího Mahena, jemuž je sbírka věnována.
- Ve sbírce je dále Ťada pŤírodních básní; i krajina je tu prostou-
pena často jedy rozkladu a smrti (Jedovatá krajina navazující na
vize současného imaginativního malíŤství). Nejčastěji je zalidněna
postavičkamí vyhublfch, choulících se dětí. Promítá se sem vlastní
básníkovo dětství pŤedznamenané krajní chudobou' ale také dět-
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sk1im viděním drobn1fch zázrak , oživllch pohádek a mlt (Pod-
zim na jaŤe); už zďe je naznačen podstatn1i vlznam, ktery bude mít
pro Halasovo dílo pňíroda kraje, kam se vrodil, kamenité počátky
Ceskomoravské vysočiny v okolí Kunštátu (Krajina u nás). -Yy-
znamné jsou ve sbírce také verše věnované zemŤelym vlivn;im
osobnostem dvacát1fch let (Lenin, Amundsen).

Ve sbírce Kohout plaší smrt se podobně jako v soudobé tvorbě
J. Seiferta aY. Závaďy ruší bezprostŤední spojení s vyhraněnymi
avantgardními básnick1imi školamí. Pocit tragičnosti života pro-
stupuje na pŤelomu dvacát1fch a tÍicátych let tvorbu celé mladé ge-
nerace' jen zÍidka však z toho byly lyvozeny takvyrazné drisledky
pro tvrirčí metodu jako u Halase. V jeho drsném stylu, zároveĚ
zdrivěrĎujícím a monumentalizujicim, kter1f v této sbírce dozrává,
se tvrdě srážejí slova označujicí konkrétní smyslové pocity a ab-
Straktní pojmy' Brutalitou kontrastních obrazri navazuje Halas
kontakt s poezií barokní. od ní i od současného náboženského spi-
ritualismu však zristává Halas ostŤe oddělen svÝm otevŤeněwzná-
vanym materialismem. - K drsnosti je zaměŤena zvuková podoba
verše, zejména v .rímyslně nelibozvučnjch, skŤípav1Ích r mech
a asonancích a v nezaokrouhlenfch strofic\fch ritvarech (tŤíverší).
Halas neveden ničím jinlm než potÍebou maximální v raznosti
odvážně zavrhl velkf v1fboj moderní české poezie dovršen1i' poetis-
mem - hovorovou plynulost a pŤirozenost větné stavby. Syntax ve
sbírce Kohout plaší smrt je často ,,nepŤirozená*, archaická, znejas-
něná inverzemi a polovětn1fmi vazbami; mnohé z těchto prostŤedkri
napomáhají zhuštěnosti vlrazu, ale často jde i o stylisticky vyjád.
Ťenou obňadnost nebo o tlumočení rižasuze změteného, doléhající-
ho, neutŤíděného života. Halasovo pojmenování čerpá ze zasutlch
vrstev slovníku, ale i z lidového vyjadŤování, které do dramaticky
vypjatfch pasáží vnáší vldech intimity a něhy.

Sbírka takto rozhodně popírající platné - tradiční i avantgardní
-poetické kánony se setkala s nepŤízniqfm ohlasem jak u zastáncri
básnické tradice, tak u-bfval;fch Halasov1ich druhri ze skupiny
poetistri (V. Nezval). CtenáŤi a česká moderní kultura' napŤ.
F. X' Salda, ji však pŤijali kladně. V české meziválečné lyrice má
sbírka vyznaln pro upevnění nové orientace naznačené už v Hala-
sově SEPII aj.; pro svého autora byla dílem nejmilejším. - Ve
2. a zejména ve 3. vydání autor sbírku rozšíŤil o několik básní; nei-
v1fznamnější z nich je Večer v Arles, ktery se váže k Vincentu van
Goghovi. mč
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Karel Havlíček Borovsky 1 854

Veršovaná pohádka vypráví midasovsk1í pŤíběh irského krále
Lávty, vcelku dobrého panovníka s drobnou slabristkou: holil se
pouzejednou do roka a holiče da|vzápétípopravit. Lid královské-
mu zvyku pŤivykl a holičri ,,bylo málo i na rebelii.., nezbylo jim než
jednou do roka metat los, kdo tentokrát krále obslouží a pak na-
stoupí cestu k šibenici. Když je takto postižen Kukulín, jeho matka
prosí u krále o milost a král se vskutku slituje, mladík ovšem musí
slíbit, že nikomu neprozradí, co králova bujná hŤíva skqfuá: oslí uši.
Kukulín postoupí na místo dvorního holiče, aLe poznaná pravda
nedává pokoje. opět pomriže matka: pošle syna do lesa za pous-
tevníkem - ten mu jistě poradí. Podle starcovy rady Kukulín své
tajemství našeptá do duté vrby ,'blíže u Viklova / na stoku dvou
Ťek.. a skutečně se mu u|eví' Za čas táhnou kolem čeští muzikanti
a basista pan Červíček si z vrbového proutku pŤiiízne kolíček k ba-
se. Basa na plese tajemství vyzvoní. Tajemství ,,rozešlo se v lid.., oslí
uši nadále skr;fvat ztratt|o smysl a lidé si zvykli: ,'zdá|o se jim' že ty
dlouhé uši / právě dobŤe ke koruně sluší... Básefi končí naučením
dceŤi.

Zvo|eny žánr pohádky s konvenčními slohoqimi a tematick1imi
znaky - od rivodní formule ,,Byltě jednou jeden. . ... až po celkovou
stylizaci básně v pŤíběh o ,,dobrém.. králi (zdánlivě jakoby vpro-
tikladu k ostatním skladbám brixenskÝm - KRTU SVATEHO
VLADIMÍRA a TYRoLSKÝtrl Br.BctÍM) - tlačit celou sklad-
bu k idylickému tÓnu. Už nápadně delší strofa Krále Lávry (tam
kde obě skladby zbyva1ící měly čtyŤverší) - jakkoliv se obdobně
hlásila k metrickému pridorysu lidové písně - by|avlrazné vyprá-
věcí a neumožĎovala tak prudké zvraty vyznamového kontextu
jako sloka čtyŤveršová' ,,epigramaticky.. sevŤenější. Volba irské lát-
ky znamenala ovšem ve své době krajní aktualizaci a spíše pŤiblížení
české problematice než rinik do vzdáIené země za,,troje moŤe, de-
vatery hory... Ve čtyňicátych letech 19. století se spolu s postupnym
rozpadem pŤedstavy velkého slovanského národa utvrzovala
smysluplnoit samostatné existence Čechri právě analogií k jinfm
mal1im národrim Evropy a Irsko ve svém zápase s Anglií hrálo
z tohoto hlediska zvláštní rilohu (srov. mj. za|ožení Repealu v Praze
v roce 1848): situace irská byla v dobovém povědomí vlastně nazí-
rána jako obraz situace české. Tuto analogii dovolovala rozvést
i pŤedloha: Havlíček nemusel pŤíliš počešťovat jména v ní užitá -




