
324 Těžká hodina - JiÍí Wolker

Gotz spíše ristup od dŤívější poetiky) i postavením v soudobém ťrsilí
o proletáňskou poezii (Josef Knap vyt1íkal Wolkrovi, že ztstává
v závěsu Horova básnického činu, Julius Fučík vidělještě nebezpečí
reziduí měšťáckého pojetí socialismu aj.). Obrovská popularita
Wolkrova díla, jehož závažnost jako by ještě podtrhla smrt mladé-
ho básníka v lednu roku |924, vyvolávala i později Znovu a Znovu
potÍebu kritického vyrovnání s ním. Vzápětí po smrti J. Wolkra
zčásti reviduje jednoznačn! soud své recenze BedŤich Václavek
v stati Wolkerovo dílo lyrické, která byla pak včleněna do knížky
od umění k tvorbě (l928). V souvislosti s programovou estetikou
poetismu spatŤuje v Těžké hodině až pŤíliš tragick obraz světa
proletáňe, jenž byl prjl drisledkem vnějškového ztotožnění básni
ka-neproletáŤe s proletáŤsk1|m živlem. V roce L925 v polemickém
nepodepsaném člátku Dosti Wolkeral (časopis Pásmo 1925), jehož
autory byli Artuš Cerník, František Halas a Bedňich Václavek, je
odmítán Wolkrriv kult, vyvlastnění tŤídního básníka měšťáck1fm
publikem a vyt1fká pozic estetiky avantgardy -, že Wolker
jako ,,poslední velik1f špatn! básník - ideologick!.. nevytvoŤil
skutečn1i noq!' tvar. Vystoupení vyvolalo rozsáhlou polemiku
(k Wolkrovu odkazu se pŤihlásila Literátni skupina, do diskuse
zasáhlproti poetistrim Julius Fučík aj.)' spory pak pokračova|y až
do tŤicátlch let (K. Capek, B' Václavek, V. Nezval' K. Teige, J. Ho-
ra, A. M. Píša), kdy se novym podnětem diskusí stala stať JiÍí Wol-
ker po desíti letech v Listech pro umění a kritiku (1934), napsaná
pod šifrou F. Hlz BedÍichem Fučíkem, Františkem Halasem, Pa-
vlem Levitem a Vilémem Závadou; diskuse vystoupením Václava
Pekárka Více Wolkera pokračovala i po noru. Už trvání těchto
sporli motivované na jet1né straně často také potiebou uměleckého
odpoutávání od prestiže Wolkrovy poezie na cestě za vlastním
hlasem a na straně druhé návraty k Wolkrovi jako k ,,prrikopníku
socialistické poezie.. naznačovalo vljimečnost uměleckého zásahu
Wolkrova básnického díla, zvláště pak Těžké hodiny, do české
literatury. Podněty evropského expresionismu a francouzského
unanimismu v Těžké hodině zristaly jen v stopové podobě a byly
ideově pŤetaveny do nového uměleckého tvaru. V souvislostech
české proletáÍské. poezie.(Horriv PRACUJiCi DEN. Hoiejšího
HUDBA NA NAMESTI' pňedevším pak MESTo V SLZACH
Jaroslava Seiferta, které stálo TěŽké hodině zv|ášťblizko svfm tíh-
nutím k epice, těsnym vztahem k tradici ba|aďy aj.)zaujímala Těžká
hodina mimoŤádné postavení uŽtím, že pojala pŤihlášení k prole-
táŤské poezii jako otázku vlastního dramatického pŤerodu básní-
kova. vm
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Torzo naděje .
František Halas 1938" 1945

Sedmá knížka Františka Halase je cyklus veršri, jejichž tematika
pŤevážně vycházi z dramaÍíckych událostí pŤed zánikem mezivá-
iečného Československa. ohrožení republiky stupíovanymi poža-
davky nacistického Německa; politická jednota nejširších lidov1Ích
vrstev vymáhajících si energičtější obranná opatŤení; nástup armá-
dy k obraně ohroženych uzemi a její odchod vynuceny mnichov-
skfmi dohodami; krutá situace v okleštěném Ceskoslovensku ute-
čenec$ich tábor a nouzov ch opatňení: tyto skutečnosti se
v Torzu nadějejeví nejenjako aktuální politické události, ale pŤe-
devším jako kolektivní zážltky a ěiny vzdoru, odhodlání, hriuy,
hněvu, dojetí, naděje, které sdílejí všichni a jimiž se současnost
začleĎuje do národních dějin a do tradic národní demokratické
kultury. Torzo naděje Íyto zážítky a činy pojmenovává a monu-
mentalizuje, a už tím naznačuje odpověď na otázku perspektiv, do
níž zkušenost měsícri zkoušky ristí: síla a věrnost lidu, která se právě
v této době tak intenzívně projevila, je zároveĎ i nejpevnějším
zdrojem naděje do budoucna. - První báseĎ z tohotojádra sbírky,
Praze, pochází už z jara |938 (z doby pŤed první mobilizací) a vy.
slovuje upevĚující se odvahu pŤed rozhodnfm bojem; národní
tradici tu prezentuje gotická architektura Prahy a svatováclavsk1i
chorál i socha knížete, viděná v perspektivě lidov1ich podání, kde
sotva znatelná nadpŤirozená událost (,,kriř bronzov1i... se včera
v noci tŤás a kníže kopí potěžkal..) je pŤedzvěstí velk ch a osudo-
vfch událostí reáln;fch. - Umělecky mimoŤádně ptsobívy Zpěv
zkosti zachycuje chvíle bezprostňedně po mnichovské kapitulaci.

Po rozhoŤčené apostroÍě ztádnych spojenc , Anglie a Francie
(označenych tradičními atributy jako ,,vládkyně moŤí..apod., které
jsou bolestně travestovány), následuje tu obraz génia české země
s kŤídly a mečem, tedy alegorická postava v duchu vlasteneckého
v tvarného umění 19. století; vstup básně programově ohlašuje
pŤechod od soukromého verše k verši kráčejícímu ,,krokem zbroj-
nym... - Rozsáhlá Mobilizace (Halas v ní využil i materiálu pri-
vodně shromážděného pro zam šlené drama) je vzrušen;fm zázna-
mem konkrétních událostí v mnichovsk1/ch dnech, od hrdinsky
pojaté noci, kdy se odchází do boje (s ostr1fmi a zároveř dojemn1Ími
prŮhledy do intimních osudri)' pňes obrazy rozhoŤčeného od-
hodlání vojsk aŽ po strašlivé zklamání ristupu. Noc mobilizace
a ,,chudí země mé.. jsou označeni touž metaforou jako ,,erbovní kle-
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not.. země. V básni se patetická gesta a metafory stÍídají s blesko-
qfmí pÍedmětnymizáběry konkrétních vljevri ve vypjaté době (pÍi
troše fantazie pŤipomene tato kompozice Picass v obraz Guerni.
ca), včetně citátiaparafrází dialogu loučících se manželri, dětského
rozpočitadla, vojenského rozkazu - toto pásmo ciziÍeči vrcholí
dvojí citací Ňerídovfch ZPÉVI3 pÁrrČŇÍcH (z básní Jen dál a
Ve lví stopě).

Další básně opětovně vyslovují hoŤkost porážky a pocit dějinné
kÍivdy, monumentalizují postavy marně stojícího vojáka a dávnfch
padlfch, symbolizují naději motivem dítěte narozeného v táboŤe
uprchlíkri z pohraničí (V t borech). Nastoluje se novf typ názna.
kové Ťeči' jejíž pomocí si národ v ritlaku uchová srozumění a vědo-
mí hodnot ( Mezi námi ) . - Mnohé z těchto básní jsou stylizovány
pro hlasitou recitaci a využivají mnohotvárnlch expresívních zvu-
kov.ich ritvarri s opakováním hlásek a slov, s prostupováním hlasri
ruzné v!šky a rytmu, s rozvinutymi refrény apod, ZaměÍení těchto
veršri k reálně pronesenym zvukrim Ťečije vidět i z toho, žey závěru
Zpěvu zkosti duše 1idu své rozechvělé oslovení génia země dokonce
vykoktává. Básně zpravidla ristí do energicklchvlzev k akci nebo
k zaujetí rozhodného postoje'

PŤed toto jádro sbírky Halas pŤedsunu| Panychidu za F. X. Šaldu
s heroickou stylizací jedné z vrcholnlch osobností humanistícké
české kultury; báseĎ využivá motivťr, stylo'r..ich prvkri i citátri
z vlastních Šaldov1fch veršri. BáseĎ Deset ran egyptsk chzpočátku
roku 1938 rámuje mnichovsk! cyklus obrazem pňedválečné Evropy
(s pomyšlením hlavně na bolestně končící španělskou občanskou
válku a na vinu hlasatel neintervence), která páchne rozkladem
a v ykIizi p ole faši smu l, každá z, ; an,,, jimiž podle Písma H o sp odi n
stíhal faraÓnsk1f Egypt, je obrazně transponována do moderní so-
ciální a politické skutečnosti (Žáby - prolhaná žurnalistika atd.).
- Halasovo plebejské stanovisko je zÍejmé z básně k vlročí bitvy
u Zborova: i toto obligátní téma nechal vyznít perspektivou re-
volty.

V poválečnlch vydáních pňipojil autor ke sbírce cyklus básní na
čtyŤi roční období Časy (zkonce r. 1938). v těchto svěžích, životem
pňekypujících obrazech české pŤírody se odlišně k|ade táž otázka
naděje v kruté době pŤevahy regresívních společenslfch sil. otázka
se ontologizuje, záruka budoucnosti se svěŤuje skutečnosti samé,
její nepotlačitelné dynamice cyklické obnovy a směŤování k bu.
doucnosti, v níž i ty nejsmělejší cíle dojdou naplnění. Těmto silám se
dává do rukou i měnící se osud básníka. Materiálem, z něhož jsou
budovány, i jazykově hledačskfm zprisobem jeho zpracování pŤi-
pomínají Časy pozdější Halasovu báseĎ v pr6ze Já se tam vrátím
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(|93g) i mnohé verše současně vznikajícího LADĚNÍ 0942).
Torzo naděje je jedním z vrcholri Halasova díla. Dochází tu

k syntéze, a to jak tvorby politicky zaměŤené, zejména z období
španělské války, tak reflexívních veršri tragického zápasu se smrtí
a nicotou od SEPIE až po DoKoRAN. Torzo naděje, jehož styl
pokračoval v Halasovych válečn1fch básnichzaÍazenlch později do
sbírky V Ťadě (|949), se začleřuje do mocné vlny české poezie
inspirované událostmi osmatŤicátého roku: odlišuje se tu svym
niternlm dramatismem a mnohohlasostí svlch ristiedních skla.
deb. od aktuální tematiky míŤí hloub, k obecn;fm společensk1|m
a historic[fm pŤedpoklad m naděje.

Nadšené pŤijetí v nejširších čtenáísk1ich vrstvách se projevilo
v mnohonásobném vydání sbírky, dokonce i na počátku okupace.
Verše Torza naděje jsou živou básnickou hodnotou, svědectvím
rozhodujících a dodnes aktuálních okamžikri národního bytí' jsou
často vydávány i dnes a jsou i pŤedmětem trvalé pozornosti
profesionálních i amatérskfch recitátorri. mč

Torzo života . Karel Tomán 1902
Druhá sbírka lyric\fch básní Karla Tomana obsahuje erotické
a reflexívní verše. Erotika, soustŤeděná hlavně v první prili knížky,
pŤináší pŤesné, byé náznakové bilance dramatického intimního
vztahu, kter1f skončil - podle toho, co se Ťíká v sam1|,ch básních -
dobrovolnou smrtí ženy. od jejího vášnivě vyčítavého monologu,
od mučiv1fch vzpomínek na ni a od stesku nad nevyplněn m sněm
společného silného a svobodného života Óáseř Smutníl večer s re-
miniscencemi na Ibsenovo drama Stavitei Solness) dospívá lyrick1f
subjekt k nové naději a očistné drivěŤe v život i s jeho ránami a bo.
|estmi (Advent). Cltarakteristické pro Tomanovu básnickou me.
todu isou zejména básně Na hrob tv j... a Piseú (Divok! mák si
natrhám): obě jsou definitivním, lakonicklm shrnutím celé etapy
Žtvotni, zbaven1im náhodnosti okamžitého citového vznětu. Smě-
Ťujíkjádru a duchovnímu vfchodiskuprožitku a ztohoto kontaktu
s podstatou života teprve čerpají svou dramatičnost i vroucnost.
První pŤitom využívávzdálené narážky na tvar náhrobního nápi-
su, druhá je písní, která v sugestivních opakováních, paralelis-
mech a protikladech barev a květinov'Ích ěmblémri (aivbtÝ mat
a pomněnka) pŤedvádí srážku nepŤátelšklch Životních postoj : na
1eone straně cudnost uhlbající pŤed pln1fm prožitkem, na druhé




