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však zristala nedokončena; pÍíÍazení Lilie k Vrbě pak bylo pociťo-
váno z toho hlediska za rušivé). Současně se však-i díkypotlačení
,,časovosti.. pŤímo ve své struktuÍe - měnila Kytice v nadčasovou
hodnotu klasickou fiakkoliv ještě v r. |862zazně| jako pokračování
dávného sporu mezi buŤičsk1fm gestem a nadosobním horizontem
hodnot národních pňíkrf odsudek Kytice jako poezie otrocké
a katolické - J. E. Sojka: Naši mužové, jenž pak b1fval v rrizné po-
době opakován i později). Spolu se soustavn m kriticklm vyrov*
náváním, jež započa|a pozitivistická literární věda (J. Máchal,
J. Jakubec, J. Vlček) a které pokračuje, až do dnešních dnri
(A. Novák, A. Grund' o. Fischer' J' MukaÍovskf, F. Vodička,
M. otruba aj.) se s Erbenem vyrovnávalo i české umění vytvarné
a hudba (K. Bendl, Z. Fibich, A. DvoŤák, V. Novák, B. Martin ,
K. KovaŤovic aj.). Další vjvoj české poezie Erben hluboce ovlivnil
pŤedevším jako tvťrrce klasického typu umělé balady, jenž byl ve
20. letech našeho století aktua|izován zvláště J. Wolkrem.

vm

Ladění . František Halas 1942
Na rozdíl od jin;fch Halasovych knih se Ladění člení na Ťadu dru-
hově a tematicky odlišenlch oddílri, což souvisí s tím, že na pŤelomu
tŤicátlch a čtyŤicát]ích let (datace uvedená v podtitulu sbírky je
|937_4|) se Halasova poezie funkčně vyhrařuje. První oddíl Do
usínání... je rozsáhllm cyklem verš pro děti; inspirovalo ho
otcovství autorovo. Ráz mu dávají básně vycházející z večerních
rozprávek a her otce a dítěte, které se ukl ádá spát (Stínohry , Mlj,nek
aj.). Je tu uskutečněnazcelanová koncepce dětské poezie: verše pro
děti jsou zbaveny didaktičnosti a esteticky se naopak poučují u dí-
téte, nacházejíce ve svěžesti dětského vidění obdobu moderní
básnické metafory ( PŤe d usnutím, J ak t o kdo vidí, H ádanky) ; v tom
později na Halase navázal Fr. Hrubín. Yyužívá se tu dětského
folklÓru, Ťíkadel, hádanek i ritvarri epick1fch, v jejichž duchu Halas
vytváŤí pohádky, povídačky i privabnou legendu '/cĚ pŤišla hrdlička
k pásce, Z oďďi|u Do usínání v1vstává pŤedstava aktivního, tvoŤi-
vého, energického dětství. Uvodni báseĎ Ladění spojuje dětskou
snivost s touhou chudlch lidí po lepším světě.

V druhém oddílu HoŤká pokračuje a doznivá autorova milostná
a reflexívní lyrika už od poloviny 30. let. Délka období' v němž od-
díl vznikal vcelku ve stínu jin1fch básnick1fch Žánrri, se projevila
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v jeho značné stylové pestrosti, ba nesjednocenosti. V pŤepracované
básniuŽzt. |934 se v hoŤklch metaforách bilancuje skrovná koÍist
člověka v pěti hlavních sféráchjeho osudu označen;fchjako život,
sen, láska, smrt a poezie ( Nic víc ) . objevují se - u Halase méně
obvyklé - verše, v nichž vyznam naléhavfch metafor jen místy
prosvítá skrze náročně rozvinutou hudebnost opakovanfch hlásek
aslov (Stíídáníaj.); ale jsou tu i hravé, rytmicky vylehčené erotické
popěvky. Zkratkovitě je vyslovena touha po statečnosti ve chvíli
smrti ( Pžání)i stesk po matce, kterou Halas ztratil už v dětství (bá-
seí Ještě teď objevně využíva1íci citací pŤímé Ťeči dítěte). Nejcha-
rakterističtější jsou básně se značně sloŽitou spletí barvitfch, po-
nejvíce pňírodních motivri hustě obepínajících ristŤední myšlenku,
která v závěruvyrážína povrch prostym citovjm v rokem často
pňevzat;|m z hovorové lidové frazeologie apod. (sugestivní dvojice
básní o jarním a podzimním dešti s pŤipomínkou anglického ro-
mantika Keatse, elegie za mladlmi kamarádstvímí Loučení aj.).

oddíl Psi víno (metafora marné těchy) pŤedstavuje odvážn!
pokus o legálně publikovanou národně obrannou politickou lyriku
i v okupačních podmínkách; tento záměr bohužel nebylo možné
realizovat: Ťada básní nemohla b;ft pro hrozící represálie ve sbírce
otištěna, a nebyly vráceny na své místo ani po válce (na rozdíl od
čtyŤ vlasteneck1fch básnickychvyzev aproseb v oddílu Hrejme dále,
kter! byl v 1. vydání zrušen a po válce obnoven). Psí víno nyní ob-
sahuje barvitou piírodní poezii s v1íraznfmi vlasteneck mi podtex-
ty (Pod Zvičinou aj.), zejména pak cyklus na staré Halasovo téma
básnického slova; Halasova víra ve smysl, sdělnou nosnost a spo-
lečensk! dosah poezie, v její schopnost pravdivě vypovídat o sku-
tečnosti a mobilizovat jak k sociální aktivitě, tak k spontánnímu
prožitku krásy světa nyní roste ( Sláva slova). Pojetí básnictví se
pŤitom nezužuje, zaujeti smrtí a bolestí a1azykové hledačství patŤí
k jeho základnim složkám (lyrická autocharakterlstlka Básník).

V následujících oddílech Stisky a Za hrob je toto pojetí poezie
rozšíňeno na celou kulturu. V portrétech umělc , pŤedchridc
i současníkri, se ukazuje - opět i s cílem národně sjednocujícím
a obrann m - pňínos jednotliv1fch osobností českému národnímu
bytí, pňínos pro Halase timzávažnější, čím odvážnější a osobitější
byl jejich pohled na společenské a obecně lidské problémy. V1fbě-
rem motivri i slovesného materiálu i stylistick1fch poloh usiluje Ha-
las o vystižení individuálnítváÍekaždé z uvedenych osobností; u li-
terárních tvrircri mu k tomu často slouŽí t paraÍráze a citáty jejich
textri, u malíŤri evokace barev' tvar a světel' u herečky náznaková
reprodukcejejího hlasu. objevují se prvky pŤátelského rozhovoru'
intimního kontaktu s hrdiny básní (s užitím druhé osoby slovesa),
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zaujatého vyprávění o pŤedmětu chvály nebo ZaSe sošného zachy-
cení jeho rozhodujícího gesta. Mnohé z těchto básní pŤekonávají
pŤíležitostnou povahu svého vzniku. Básně pojednávají o těchto
osobnostech: J. Hora, J. John' K. Toman, malíŤ A. Procházka,
P. Bezruč, herečka M. Burešová v Burianově inscenaci Dykova
KrysaŤe' J. Mahen, J. Orten' H. Jelínek, B. Smetana, J. Neruda,
J. Mánes, F. X. Šalda, K. H. Mácha aj. Celá sbírka je pŤipsána pa-
mátce J. HoŤejšího. Některé básně musely bytza okupace vypuště.
ny - báseř na smrt J. Floriána už nadobro -, některé byly pŤipo.
jeny až v pozdějších vydáních. Blízko těchto veršrj stojí samostatně
vydan1f cyklus NAŠE PANÍ BoŽENA NĚMCovÁ (1940).

Ve srovnání s pŤedchozími Halasov mi sbírkami je vyjadŤování
v Ladění barvitější, naléhavě apeluje na nejrriznější oblasti čtená-
Ťovy smyslové zkušenosti; zá||bté se vyhledávají malebná slova
z rozmanitych jazyko{ch vrstev, lidová rčení apod. Driležitou
rilohu tu hrají i konkrétní' odstíněně a dynamicky viděné pŤírodní
motivy, užité často jako svérázné symboly prožitkri společenskfch
i intimních'

Spolu s Vančurov1imi obrazy z dějin národa českého a desítkami
jinlch děl všech uměleck1ích odvětví spolutvoňí Ladění širok!
proud kulturní aktivity, která v těŽkych dobách okupace vyzvedla
velikost česk1fch dějin, umělecké i lidské hodnoty demokratické čes.
ké kultury. Proti nacistickému násilí klade nikoli vyzvu a tezi, a|e
rozmanitost a svobodu životav celé jeho šíŤi a neredukovatelnosti.
Jako ostatní Halasova díla této doby vyvolalo i Ladění spontánní
zájemčtenáÍri. Teprve koncem války se však uskutečnilo druhé vy.
dání' maskované ridaji vydání prvého (a expedované aŽ po osvo.
bození). MimoŤádného rispěchu došly Halasovy verše pro děti,
které často vycházejí samostatně s ilustracemi pŤedních česk1fch
vltvarníkri. mc

Láska . Lvrické interm ezzo 1925-1932-
Stanislav K. Neumann r933
Sbírka Neumannovy pozdní erotické poezie se ve své definitivni
podobě vrací k tradičnímu tvaru lyrického deníku -- cyklu krát-
k1fch, pr běžně číslovan1fch básní většinou bez nadpisťr, jak ho
u nás - ve stopách H. Heina - pěstovali Neruda, Machar, Gellner
aj. Jednotlivé básně tu vystupují jako okamžiky v časově proměn.
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livém vztahu dvou milenec$fch postav a společně tvoŤí linii pros-
tého táznakového děje, kter! básnicky stylizuje reálné prožitky
autorovy. - Kniha má tri oddíly chronologicky Ťazené. První
z nich, Jediná věc, s jemnou psychologickou introspekcí zazname-
náyá zrozeníLásky stárnoucího muže k ženě daleko mladší, jeho ne-
smělost a nar stající vášeĎ, vděčnost ve chvíli, kdy partnerka od-
poví stejn1im citem. Nenaplněná touha tu vytváŤí silné napětí mezi
subjektem a skutečností, které nabyvá nejrťrznějších odstínri
v mnoha autostylizacích včetně polÓh romanticky vyostŤenych
(Náměsíčník). Není to jen žádost erotická: zahrnuje i stesk po
mláďí a sen o lepším uspoŤádání světa, kter! oba milence zaÍazuje
i společensky' Tento sen vystupuje v dvojí podobě: jednak jako re-
voluční komunistická ideologie, jednak jako ,,touha chudhsri.., jimž
je odŤíznut pŤístup ke krásám světa; v tomto druhém pŤípadě se jeví
zcela osobně a intimně jako marné snění chudobn1ích milencri
o cestě do exotick ch krajin (báseri Rozmluva aj.).- Lyrickf děj
pokračuje v oddílu Žal vyznáními bolesti v mezidobí lásky neopě.
tované. Intenzita a bezelstnost, s nimiž je vyjadŤováno utrpení
i zoufalství, dává tušit lidské zdroje, které i v krajní situaci umožĎují
člověku zachovat svou integritu. Soukromy bol je usvědčován me-
taforami bludného kruhu, pavoučí sítě, žaláŤe apoď, Zároveř se ne-
ztrácí ze zÍete\e širší souvislost osudu jinfch lidí a jejich osobních
neštěstí a utrpení, která všechna společně vytváŤejí společenskf
kontext nespravedlivě uspoŤádaného světa pňesahující strázeř jed-
notlivce (básně Za Majakovskilm, Pavouci smutku hlídají mď1. -

V závěrečné Srdcové dáměláska dospívá k naplnění. JitŤiv! konflikt
snu a skutečnosti se vyrovnáváv okamžících něhy, jež v ženě spolu
s milostnou tělesností rozeznává i vŤelé srdce, zdroj posily' vnitŤně
bohatou lidskou byÍost (Nad tvyma zavŤenyma očima).I zde spo-
lečenská nonkonformnost a revoluční víra ovlivĎují celého člověka,
tedy i prožitek lásky - naplřují ho neklidem lidí nesmíŤenych s tím'
co je dáno, osvobozují ho od morálních stereotypri, ale též defor.
mují žurnalisticklmi komentáŤi.

V protikladu k pŤedchozím ,,zpěvrim.. (NoVÉ ZPĚVY, Rudé
zpěvy) naz:yvaI autor básně Lásky písněmi. Písriov! styl tu vystu-
puje do popŤedí více než v kterékoli jiné Neumannově knize. Často
jsou tu parafrázovány sociálně pňíznačné písřové druhy soudobé
(trampská a westernová píseri, blues) i tradiční (romance nebo
šanson jako Wagons-lits a Íaďajinfch). PísĎov1f styl se projevuje
v pŤevaze pravideln1fch nebo jen mírně uvolněn ch veršri, v rtizno.
tvárné strofice' v refrénech, v paralelní v1istavbě slok, v rísilí
o oproštěn1i a stručnf v raz soustŤeděn1f k jediné citové situaci.
obrat k tradičním zdrojrim intimní lyriky pozorujeme i ve v1fběru




