
268 Sen o zástupu zoufajících a jiné básně - St. K. Neumann

klady (z nich tu zbyly dvě básně R. Dehmela, kterjl měl v té době
vliv i na některé plivodní verše Neumannoly) a články. Ale i bez
toho se sbírka vymyká dobovému ideálu jednotně komponované
knihy a vědomě pŤijímá podobu souboru dokumentri veňejn ch
i intimních. - Ve svém vlastním uspoÍádání Spis ve dvacátfch
letech Neumann sbírku - spolu s pňedchozími knihamí Jsem apoš.
tol nového žití, Apostrofy hrdé a vášnivé a Satanova sldva mezi námi
-jako celek nezachoval; rozdělil ji do dvou novfch soubor Kniha
mládí a vzdoru (|920) a Kniha erotiky (|922); několik básní pŤitom
zcela vypadlo. - l. vydání sbírky nemělo v kritice velk! ohlas. Po-
zději byl v ní spatŤován vrchol Neumannovy mladistvé lyriky a v1f-
znamná etapa jeho básnického vlvoje k socialismu; značny vliv na
tento qfklad měly autorovy vlastní pozdější komentáŤe ( Vzpomín-
k7] . Největší ohlas mezi básníky i čtenáŤi na|ézala vždy Strtiř chu-
dllch lásek a báseĎ titulní; projevilo se to i v samostatném vydání
druhé z nich v kontextu rodící se proletáŤské poezie. mč
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exkluzívních citátri a narážek na dávné nebo mytické postavy
a události (anděl smrti Azrae|, antická nevěstka Fryné, legendární
kráska Thaís aj.).

V individuálním lidském osudu vystupují do popŤedí tragické
momenty spjaté s upllvajícím časem, pŤedevším nezbytnost zániku.
Motiv smrti, hrobu, tělesného rozkladu se vrací až svéhlavě, takrka
s násilím navěšován na nejruznější témata, včetně tak tradičních
lyricklch námětťr jako je ticho nebo déšť. Je to nejobvyklejší, všu-
dypiítomná, automaticky se z paměti vybavující pŤedstava rané
Halasovy poezie' Tak se naruby obrací asociativní metoda poetis-
mu: jestliže pŤi ortodoxním uskutečnění metody měl blt psychick!
mechanismus mimovolného sdružování pŤedstav nástrojem k vy-
tváÍení nečekanlch spojení, uvádění maxima novych motivri, roz-
víÍení kolotoče togicky nesouvisejících obrazri, pak v Sépii pňivolá-
vají asociace stále tutéž centrální utkvělou pŤedstavu a tak vedou
skoro k tematické monotonii: psychickf automat určen! k pro-
dukci nečekan;.ich spojení selhává, jakmile psychika sama je neče-
kaného typu, vymyká se pŤedpokládanému modelu. A poezie si
nutně klade cíll zcela odlišnf od programu poetismu - směŤuje
k zniternění a koncentrovanosti. - Halasriv plebejskf materialis-
mus pŤedem vylučující jakoukoli nadpozemskou těchu obrací po-
zornost k hmotnlfm projevrim smrti, k biologii, k chemii a fyzice
rozkladu. Literární inspirace Halasova vnáší do mnoh1ich básní
efekty spjaté s ošklivostí a hr zou. Neběží však o pouh! návrat
dekadentních nálad; driležitou složku této lyriky tvoňí odhodlání
postavit člověka tváňí k drsné skutečnosti smrti, a to s pŤedpokla-
dem, že to má v znam pro postoj vriči celé skutečnosti, včetně sku-
tečnosti společenské. Tragické vědomí nedovoluje subjektu uspo-
kojit se drobnfmi senzacemi civilizačního rozmachu, ba ani hlub-
ším sebeuskutečněním v metodické umělecké tvorbě podle receptri
avantgardy. Tryznivy pocit lidského a básnického nedovršení se tu
stává jedním z prostŤedkri vyny k napjatému nekonformnímu po-
stoji ke skutečnosti.

Závažnymtématem Sépie jsou potíže v risilí o kontakty mezi lid-
mi. Musí se s nimi stŤetávat i erotickf zážítek. Stejně je tomu v bás.
ních věnovanlch poezii (Sbohemm zy,tituIní báseĎ aj.): básnické
slovo sleduje Halas s nedrivěrou, zjišťuje, že se stává spíš nástrojem
sebeukrytí než sebesdělení. (odtud i klíčov1f obraz sépie skrlvající
se na ritěku v oblaku inkoustu.) PŤesto se tu objevují situace auten-
tického dotyku se světem a bližním: ze zákopu zabitlch zaznivá
sten, oslovení matky; nezlámy vojín spontánním gestem vzpoury
,,rozkopne mrvu kytic..; piipomíná se ztracen;i čas dětství, kdy svět
byl podoben pohádce, a proto byl i domovem ( Krev dětství); bás-
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První sbírka Františka Halase obsahuje básně, které by bylo možno
pÍevážně označít za reflexívni; v duchu avantgardní poezie se však
vymykají tradičnímu rozlišení na básnické druhy a směŤují k čisté.
mu lyrismu bez dalšího vymezení. Náměty vycházejize zkušeností
a situací obecně lidskfch' Skličující vědomí smrti se prolíná se
vzpurnfm a kriticky vyostŤen]|'m společensk]j,m postojem, s Hala-
sovym intenzívně a spontánně žit1fm proletáŤstvím. Kolektivní
trauma doby doléhá i sem rozhoŤčen1fmi verši o padl ch světové
vá|ky (Mazurské bažiny, Neznámy voják), kde odsudek mittaris-
mu se bez potŤeby jakéhokoli komentáŤe vtěluie do drsn.Ích obrazri
zničen1fch lidsk;fch těl. V pokusu o puno.u-átické zachycení po-
válečné Evropy, v básni PaŤíži až tě nebude, se Evropa jeví jáko
zestár|y kontinent, jemuž jen revoluce načas odhalila perspelitivu
noqlzch životních možností. Pocit stáŤí a navy světa, v poválerné
světové literatuŤe nikoli vzácn! (nabízise srovnání zejména s Eren-
burgov m Trustem D. E.) a obecnf i mezi Halasovymi avantgard-
ními vrstevníky, se ve sbírce konkretizuje i v neodbytném a oěhro-
mujícím vědomí nesčísln1|ch navršenych kulturních vrstev, které
znemožřují kontakt s živou skutečností a odsuzují současnou kul-
turu k planosti a opakování. Ve stylu sbírky je tento rinavnjr tlak
naznačen množstvím kulturně historick1Ích, často vzdělanecky
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ník sám opětovně dob1fvá skutečnost, zaklínaje ji originální meta.
forou, která .obnovuje vnímání světa, podobnelako-vzpoura ob-
19"uje společenskou skutečnost. Básně jsou časio komponovány
jako Ťetězce pŤejmenování jediné věci, spíše než smyslové senzace se
však v těchto metaforách uplatřuje hodnocení věcí, v sériích obrazri
se rozvrjí souvislá myšlenka směŤující k pointě.
' Séo.ii pŤedcháze|a rozsáh|á a rozr zněiá tvorba, v níž Halas od

ohlasri proletáŤské poezie a ostŤe protiměstáck]fch satir brzy pŤešel
k exotické a velkoiněstské tematice a k hravosti nezvalovskÉho po-
etismu. V Sépii však už Halas vykračuje na samostatné cesty. še-
tkáme-Ii 99 1u n1ni' s vyzvou k bezstaroitnému veselí, je to spÍš po.
vinná splátka dobovému literárnímu heslu' Halas 
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vlastní vztahk tradicím moderního básnictví, zněhož jep.ďsepii
vedle Baudelaira (e mu věnována báseť' (I hrobu)a teziiy ncmect1i
expresionista G. Trakl a také ranf dadaismus. Spolu se Žávadovou
PANYCHIDoU pňedstavuje Sépie v meziválečáé poezii qfznamn
bod obratu; vedle smyslovosti a psychickjm automatismém moti-
vované fantane si zno.vu vydob1fvá místo myšlenkové hledání,
subjektivní citové konflikty a usilování mravní. V.Íznam těchto
proměn mohl b1ft rozeznán až v souvislosti s dalším Halasov1im
yÝY.oj".-:.V: chvíli publikování byla Sépie většinou prr;ata;a[o
individuální projev v rámci poetistické školy; recenze V. Ňezvaja se
debutujícího básníka snažila odvrátit od všeho, čím se vymykal
poetistické lehkosti, harmonii a technické uhlazenosti. Hálašovu
blízkost poetismu zdiraziovalai Teigova typograÍická prava. -
PŤi pozdějších vydáních autor korek_t.''u,íi'u.sestavě sbírky (vy-
puštění ňady básní) její odlišnost od poetismu '"'p"r.'á,iá':'í
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Siréna . Vilém Závada 1932
Druhou sbírku básní vyďal Závada až šest rokri po své prvotině;
značny časov1f odstup se projevil ve velkém rozsahu sbírky i u",nu]
]! 'wh1a1it. co nejv razněji svou názorovou a uměleckou pozici.
V riv o dní bás ni M o n o l o g p o dáv á Záv ada - v p olemi ckém nai ázání
na titulní báseř prvotiny PANYCHIDA - historii svého lidského
a n,áz7yo.v9h9 zrání: vystÍízlivění z děts[fch snri (na pozadí ostŤe se
vrlvajících dojmri z rodného prrimyslového krajě poo nestyoam1j
i z mladistveho opojení životem ve znamení apoilinai.ovsk.éio;";i"
je v okamžiku uzrání nahrazeno vrilí nést bŤemeno lidskosti, pro-
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hlédat k trpkému jádru věcí, čelit marnosti a smrti. V následujících
oddílech Pašijovj, t!,den a Nostalgie je lyrickf subjekt zce|a stržen

k rizkostnému zkoumání tragick1fch stránek lidské existence; tento

riděl se opětovně hodnotí jako něco, co zbavuje prožjtek bezpro-

stŤednosti, a tedy ijako zavrženía prokletí deformující cel! niternf
život (básně De profundis, Na poušti aj.). Touženlm protipÓlem

zayržeinectví je spontánní a tvoŤivf pŤístup k životu, Závadovi
spjatf s nepoiušenou krajinou venkova a sebeuplatněním v tělesné
pía", ( aa'iil, a sedlák) a také se schopností naivní náboženské víry.
_- v oddíle Městské krajiny a dvanáctidílné samostatné zaÍazené
báslí Desperados se odhalují širší sociální souvislosti zavržení
a beznaděje. Je tu pŤedevším v novych a nov..fch motivech s vášni-
vou kritikou pŤedváděna karikatura moderního velkoměsta, jeho

barri a bulvárri a jeho vyprahlfch, vykoŤeněnfch obyvatel; velko-
město je proZávaďuparazítním tvarem, kter1f je v básníkově mo-
delu svěia protikladem jak prumystového kraje, tak rolnického
venkova. PÍizračné postavy pňíživnického světa (obchodní agent)
se stávají vtělením ďábelské moci, vidění krutlch a odpornlch reálií
se stupřuje do rozměrri apokalyptického m tu. Této stylizaci na-
pomáhá neustále pŤítomn1f morální komentáŤ básnického subjektu
zalykajícího se hnusem a zoufalstvím i rizkostí' zda z těchto pro-
pastí propadl;fch ďáblu je ještě možné najít nějaké q|chodisko.
Šubjektivní hledání cesty se odehrává v kulisách odvozenfch opět
z ostravské krajiny deformované moderním prrimyslem (závěr
básně Desperados), Ostravsko je však i dějištěm hoŤklch vljevri ze
soudobé krize a nezaměstnanosti, které rístí v poznáni, že stan.i svět
je odsouzen k zániku; tentokrátje to vysloveno stŤízlivě, bez pate-
ticklch stylizací (báseř První máj). - Následující oddíl obrazy
z války piináší kromě konkrétní vlpovědi V zázemí za války s pÍi-
značnlm motivem odchodu otcťr vojákri (ZávadÍn otec ve válce
zahynul) delší báseř oslavamíru, která je situována do PaŤíže v den
v1fročí vítězství; uplynulá válka navždy deformovala všechny své
ričastníky, její hrrizy jsou aktualizovány hrozbou války nové. -

V oddílu Svatojanská noc pÍichází jakési uklidnění v reflexích
o ridělu básníka, ve verších intimních (v básni Bez milosti vědomí
nevyužitlch Životních možností, nespokojenost s civilizací ahrtpa
marnosti jsou uchlácholeny pŤítomností milované ženy) a pÍíIeži-
tostnlch (PohŤeb básníka, tj. o. Bíeziny). - V šesti básních oddílu
Epilog se znovu objevuje téma zklamání z racionálního zkoumání
světa a lidského srdce (PlatÓnova jeskyně/,. expresívní zpovědi
pŤecházejí ve stesk a hoŤkou moudrost, pŤevládá lyrická melodizace
(Finále, Rozloučení) ' Verše návratu k rodnému venkovu ristí do
motivu pŤíchodu tvtirc ,,nové vlasti.. chudé a líbezné (odkaz).




