270

- František
Sépie
Ha|as

ník sám opětovně dob1fvá skutečnost,zaklínaje ji originální meta.
forou, která
.obnovuje vnímání světa, podobnelako-vzpoura ob19"uje společenskouskutečnost.Básně jsou časiokomponovány
jako ŤetězcepŤejmenováníjedinévěci, spíšenežsmyslovésenzace
se
všakv těchto metaforách uplatřuje hodnocení věcí,v sériíchobrazri
se rozvrjí souvislá myšlenka směŤujícík pointě.
' Séo.iipŤedcháze|arozsáh|á a rozr zněiá tvorba, v nížHalas od
ohlasri proletáŤsképoezie a ostŤeprotiměstáck]fch satir brzy pŤešel
k exotickéa velkoiněstskétematice a k hravosti nezvalovskÉhopoetismu. V Sépii však už Halas vykračuje na samostatnécesty. šetkáme-Ii
je to spÍšpo.
'"i
99 1u n1ni' s vyzvou k bezstaroitnému veselí,
vinná splátka dobovému literárnímu heslu' Halas
tez ,ytiari
vlastní vztahk tradicím moderního básnictví, zněhož jep.ďsepii
vedle Baudelaira (e mu věnována báseť'(I hrobu)a teziiy ncmect1i
expresionista G. Trakl a takéranf dadaismus. Spolu se Žávadovou
PANYCHIDoU
pňedstavujeSépiev meziválečáépoezii qfznamn
bod obratu; vedle smyslovosti a psychickjm automatismém motivované 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 poetistickéškoly; recenze V. Ňezvaja se
debutujícíhobásníka snažila odvrátit od všeho, čímse vymykal
poetistické lehkosti, harmonii a technické uhlazenosti. Hálašovu
blízkost poetismu zdiraziovalai Teigova typograÍická prava. PŤi pozdějšíchvydáních autor korek_t.''u,íi'u.sestavě sbírky
(vypuštěníňady básní) její odlišnost od poetismu '"'p"r.'á,iá':'í
mc
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Druhou sbírkubásnívyďal Závada ažšestrokri po svéprvotině;
značnyčasov1f
odstupseprojevilve velkémrozsahusbírkyi u",nu]
]! 'wh1a1it.co nejv razněji svou názorovou a uměleckoupozici.
V rivodníbásni M onol og po dává Záv ada- v p olemi ckémnai ázání
na titulníbáseř prvotiny PANYCHIDA - historii svéholidského
a n,áz7yo.v9h9
zrání:vystÍízlivění
z děts[fch snri(napozadíostŤese
vrlvajícíchdojmriz rodnéhoprrimyslového
krajě poo nestyoam1j
i z mladistvehoopojeníživotemve znameníapoilinai.ovsk.éio;";i"
je v okamžikuuzránínahrazenovrilínéstbŤemenolidskosti,
pro-
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hlédatk trpkémujádru věcí,čelitmarnosti a smrti. V následujících
oddílech Pašijovj, t!,den a Nostalgie je lyrickf subjekt zce|a stržen
k rizkostnémuzkoumání tragick1fchstránek lidské existence;tento
riděl se opětovně hodnotí jako něco, co zbavuje prožjtek bezprostŤednosti,a tedy ijako zavrženíaprokletí deformujícícel! niternf
život (básně De profundis, Na poušti aj.). Touženlm protipÓlem
je spontánní a tvoŤivf pŤístup k životu, Závadovi
zayržeinectví
spjatf s nepoiušenou krajinou venkova a sebeuplatněnímv tělesné
pía", ( aa'iil, a sedlák) a takése schopnostínaivní náboženskévíry.
_- v oddíle Městské krajiny a dvanáctidílnésamostatnézaÍazené
báslí Desperados se odhalují širšísociální souvislosti zavržení
v novych a nov..fchmotivech s vášnia beznaděje. Je tu pŤedevším
moderního velkoměsta, jeho
karikatura
pŤedváděna
vou kritikou
barri a bulvárri a jeho vyprahlfch, vykoŤeněnfch obyvatel; velkoměsto je proZávaďuparazítním tvarem, kter1fje v básníkově modelu svěia protikladem jak prumystového kraje, tak rolnického
venkova. PÍizračnépostavy pňíživnickéhosvěta (obchodní agent)
se stávajívtělenímďábelskémoci, vidění krutlch a odpornlch reálií
se stupřuje do rozměrri apokalyptického m tu. Této stylizaci namorální komentáŤ básnického subjektu
pomáhá neustále pŤítomn1f
zalykajícího se hnusem a zoufalstvím i rizkostí' zda z těchto propastí propadl;fch ďáblu je ještě možnénajít nějaké q|chodisko.
Šubjektivníhledání cesty se odehrává v kulisách odvozenfch opět
z ostravské krajiny deformované moderním prrimyslem (závěr
básně Desperados), Ostravsko je však i dějištěmhoŤklch vljevri ze
soudobékrize a nezaměstnanosti, kterérístív poznáni, žestan.isvět
bez pateje odsouzen k zániku; tentokrátje to vysloveno stŤízlivě,
obrazy
oddíl
Následující
(báseř
máj).
První
ticklch stylizací
z války piináší kromě konkrétnívlpovědi V zázemí za války s pÍiznačnlm motivem odchodu otcťrvojákri (ZávadÍn otec ve válce
v den
zahynul) delšíbáseř oslavamíru,která je situována do PaŤíže
v1fročívítězství;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 veršíchintimních (v básni Bez milosti vědomí
nevyužitlch Životních možností,nespokojenost s civilizací ahrtpa
marnosti jsou uchlácholeny pŤítomnostímilované ženy)a pÍíIežitostnlch (PohŤebbásníka, tj. o. Bíeziny). - V šestibásních oddílu
Epilog se znovu objevuje témazklamání z racionálního zkoumání
světa a lidského srdce (PlatÓnova jeskyně/,. expresívní zpovědi
pŤecházejí
ve steska hoŤkoumoudrost,pŤevládályrická melodizace
(Finále, Rozloučení)' Verše návratu k rodnému venkovu ristí do
motivu pŤíchodutvtirc ,,novévlasti.. chudé a líbezné(odkaz).
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Pro složitěkomponovanou sbirku uŽivajici několikerych styli.
zaci je nejpÍíznačnější
spojenípatetického kazatelství, které všemi
prostŤedky stupřuje expresivitu vášnivého morálního tázáni
a hodnocení (autor sám nazva| svéverše,jeremiádou.. tj. náŤkem
starozákonního proroka), s nakupeninami drasticky nahromadě.
n1Íchpňíznaki zkázy. obraznost pŤejmenováváa monumentalizuje
tyto rilomky reality s využitímmotivri z moderní techniky, z kĚesťanskéi antické mytologie; nejcharakterističtějšívšak jsou pŤedstavy ze sférygeologick ch procesri a katastrof, cožzŤetelněvypovídá o sepětílyrického subjektu s haldami a struskami ostravského
kraje' Sociálně konkrétní situace se tak pňipodobřují neodvratnému pŤírodnímudění, ale tato naturalizace není nikdy dovedena do
konce, cesty pro lidskou aktivitu nejsou definitivně uzavŤeny.PíevládáJi pŤesto dojem chmurné těžkomyslnosti, je to zprisobeno
mj. i záměrnou těžkopádnostía nerytmičnostítétopoezie: záp|avě
projevri rozkladu není subjekt s to vzdorovat ani adekvátním vynaloženímenergie tvárné a kompozičnía jeho dočasnábezradnost
je sugerovánai popisností.zejménav rozsáhlejšíchbásních.Vyt!kalaJi kritika autorovi tuto popisnost (Šalda.Píša),vytfkala mu
tedy i slohov1f prvek obsahově funkční a umělecky zdrivodněnf.
Zárovei však se i autorovi ukazovalo, že Siréna znamenákrajni
bod a žedalšícesta stejnfm směrem je
těžko možná;v da\šiZá.
vadově poeziijde slohovéoproštěnía zpŤesněnív1fběruruku v ruce
s vyhraněním perspektilry ideové.
V Siréněse Závada definitivně odpoutal od poetismu svéhostaršíhopŤíteleV. Nezvala. Spolu s F. Halasem (KoHoUT PLAŠÍ
SMRT) dotvoŤili novou koncepci moderní poezie, navazující na
Baudelaira, na dekadenty a symbolisty a inspirujícíse nejen smys]ovou a fantasknístránkou jejich obraznosti, ale i jejich myšlenkovfm aktivismem, jejich schopností deformovat jevovou stránku
světatak, aby vystoupilajeho rozpornost i krizovésituacesubjektu.
Pro Závaďu se stává v tétodobě ve|icezávažryfmdědictví o. BŤeziny; v jeho jménu hájí proti poetismu myšlenkujako zdroj poezie.
Do jistémíry se takésbližujese soudobymi katolicklmi básníky,
i když jejich cesta k harmonizaci pŤedemdané a jedincem pouze
pŤijatému zristala vzdálená.
Text jednotliv1fchbásní Sirény'jak ukazují jeho rané podoby
v časopiseck;|'ch
otiscích,Závada několikrát velice podstatně pŤepracoval. Sedm básníještěpŤedSirénouvyšlo bibliofilsky pod názvem Pašijovjl tj,den (193|; sestava se nekryje se stejnojmennym
oddílemdefinitivnísbírky).- Dalšízásadníproměnou, drastickym
zkrácením a zcela novu stylizací prošla sbírka v novém vydání
z r. 1950; snaha o oproštění,v razovou lakoničnost a ideovou
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iednoznačnostvedla ke vzniku textu zcela odlišnéhood privodní Siiény. v souborném vydání básnického díla se autor naštěstívrátil

k historicképodoběsbírky.

SkleněnfhavelokVítězslavNezval
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Rozsáhlou básnickou sbírku o sedmi oddílech uvádí jako prv!
z nich delšíbásei Signál času,kteráje vlastně dovětkem skladby
Edison z sÁsNÍ NocI (takék nim byla v dalšíchvydáních pŤiňazena) akterá vznikla pod dojmem rozhlasovézprávy o vynálezcově
smrti (podtitul básně je Panychida za Edisona). PŤestožetvarem
veršeS ignál času na EdiS onabezprostňedněnavazuje, harmonizující
a oslavná plynulá intonačnílinie je tu již nejednou rozčeÍenahoňkou ironií. Velká osobnost, která symbolizovala nejlepšísnahy
moderního věku a jeho m;ftus neustáléhopokroku, je konfrontojak harém..,s tíživougenerační
vána s obrazem světa,jenžje,,šílen1f
zkušeností,která nedovoluje piijmout skutečnostjako rozumnou.
Programovf závěrečnyverš ,,Usínám a všechno ostatní je sen!..,
kladoucí ve vášnivémrozhovoru s potomky a v obraně vlastní po.
etiky proti fantasmagorii skutečnostipravou realitu sněnía básnění,je tak bezprostňednímrivodem sbírky. Její nejrozsáhlejšíčástíje
pestr;f oddíl Lyrika s v'.imluvnfm podtitulem ,,Básně, písně, popěvky, Ťíkadla,hŤíčky,
veršedo památníku... Je pln1fokouzlení nad
p vabem elementárníholyrického tvaru očištěného
od literárnosti.
Nezval je uchvácen možnostmi, jež nabizí hra se slovy ( Nezodpovědnévěty, Kalamb ry), od logiky osvobozená spontánnost ryimu
(Tildenní dny, Měsíce, Čísla,Znamení). H|edáni,,prvotního vkusu.. je zde současněvelice pŤirozeněspojeno s proklamacemi politického (optimismus] nebo uměleckého ( Asentimentální) ídeá|u.
oddíl uzavírajíbásně věnovanéautorovym pŤátelrim ( Karel Teige,
Vladislav Vančura,Josef Šíma,Konstantin Biebl, Vilém Zdvada,
Roman Jakobson). Po oddílu 8 text k negro blues, těžících
ve svém
risilí o sociální lyriku z podnětu bluesové písně, následuje oddíl
Skleněnj, havelok, charakterizovan;f podtitulem jako o,poezie,sny,
texty... Zahrnuje básně objevujícípoezii všednodennískutečnosti
naziranéz neobvykllch hlri (BuŤinka věnovaná Voskovci a Werichovi, Havelok) a automatické texty obdobně aktualizující
jazykovou skutečnost experimentální tvorbou osvobozenou od

