
130 kdy čIověk chodi od $nutku k bolesti.
od neštěstí k žalu
a Íiká tomu život.

Á v odlévání zvonfi:

Vždyt've svém životě nenráme nic
než vlastní tělo.

Někdy je sice těžké pÍespÍíliš,
však koneckoncri je to jediné,
co člověk vribec má.

Vše ostatní jsou kalrré pÍeludy
a rni}rotání stírrri.

VnitŤní vyrovnání, životní lrarmonie u|ožcná v těcbttr sušc věc.
n;fch verších je o to vzácnější, že ji básnilc vytěžil nikoliv
v uzavňenosti do intimního světa dávno již ustálenfch jisttlt,
ale právě ve chvíli, kdy tyto jistoty vystavil prověrce protiklad.
néhon často spalujícílro proudění života.

}lozpětí, jchož Seiíertova 1roezie rrrl prvotiny aŽ po poslední
verše dosá|rla, je značn6. V jejiclr proměnách je uložen pohyb
rJobyo změny literatury i zrání autora saméIro. Vzájemná souhra
těchto sil by nám dala ucelenf' obraz básnílrova vjvoje. Avšak
prvnínr pňerlpokladem porozuměni tomuto vfvoji je porozrrmět
hásníkovi v každém okamžiku, lrdy sw.fm dílem pŤedstupuje
pňed své čtenáŤc. Čtyňi kapitoly z vlvoje Jaroslava Seiie"ia
pŤedstavují pokus o čtyŤi dotylry s básníkovou poetikou v těch
chvílích, lrdy se právě zĚetclně vryhrařovala.

HALÁs

I t r o b l e m a t i k a

Dilo Františka Halase tvoĎí rreodmyslitelnou součást moder.

ní české poezie. Ztcadli se v něm jak rozpornost světa, zmíta.

ného po prvni světové válce prudkj'mi společenskfmi otŤesy, tak

básnikorry rozpory nejosobnější' Pro jejich odhalení je pŤíznač.

ná báseř Jc čas ze sbírky TváŤ:

Tiše a piísně semkněte rty své
spotíebována téměŤ je už víra naše
a šalba krásy stranou světa zve

Íilailkfm vysílením mrou všechna slova
v tomto věku kter1Í se nerozhoďuje
utráceli jsme život v nich vždy ztova

|šéž zíiti se již dolú s rachotem
žal zástupri až k hvězdám navršeny
a zasype rod smutn]Ích k němuž patÍil jsem

Odrazila se tu hned nělrolikerá typická problematilra Hala.

sovy poezie. PÍerlevším se v ní v náznaku ozjvá záldadní Ha.

Iasriv rozpor mezi revoluční sociální vírou, kterou vyznával a

nikdy nezradil a která v něm zrála už vlastně oil kolébky v děl.

nickém rodinném prostÍedí, a mezi otázkami smyslu lidské

existence, které ho jako jedince pronásledují a které si Halas
pňináší jako dědictví onoho pováleěného chaosu a koneckoncri

i lroňkfch sociálních zážitkri z doby mládi. Toto osobní zaujetí

otázkami smyslu života, je.li drisledně materialisticky pochope.

no, nemusí se ovšem ocitat v protikladu k problematice společ.
rrrrsti a jejích zápasri. U Halase také nemá metafyzick!' nebo
nlystickj'ráz. Nicméně sám Halas toto zaujetí cítil jako rozpor
se svou politickou piislušností, a to zejména proto, že dělnické
lmutí, k němuž se hlásil, bylo svou revoluční perspektivou či.
norodé a optimistické, zatímco básníkovo zalrledění do otázek
]idské existence a jejího smyslu v mnolra chvílích spotiebová.
valo celou jeho básnickorr alrtivituo zpasivůovalo jeho osobnost
a vrhalo ji do stavri mučivj'ch pochyb, skepse a rleziluze' Tu
se také někde rodi Halasriv tragick..f životní pocit, kter;f ho
rrstie odlišuje od jeho llásnickfch druhri V. Nezvala, J. Seiferta,
I(. Biebla, s jejichž poetistickjmi snahami byly v polovině dva.
cátj'ch let spjaty básnílrovy zaěátky, a sbližuje ho s pozdější
vlnou nrladé české lyriky ,,duchovnějioo orientovanou, k niž pat'
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t32 Ťil V. Závacla a jini. Z trrlrrlto pocitu pranení r' citované básni
}Ialasovo pÍihlášení se k ,,rodu smutrryclroo. odturl také touha,
aby vlna sociálrrí revoluce, onen ',žal zástupri až k |rvězdám na.
vršenj'.. zasypal ,,rod smutn1fch, k němuž patŤil jsem... Trrto
Halasor,rr pňíslušnost k rodu smutn!'ch nelze však ztotožiiovat
s delradencí. Naopak. Jestliže pňedstavitelé české dekadence de.
vadesátj'ch let Arnošt Procházka a Jiňí I(aráselr nadhazovali ve
svfch verších otázku sociální revoluce a apostrofovali pÍedevším
její ničivou sílu (viděli ji jako vpád barbarú), která zahubí
světovou kulturu a s ní i je, má Halasovo pňání, aby ,,žal zástu.
pri.. zasypal ,'rorl smutnlÍclr.., zcela opačnf v!'znam. Je v!'razenr
až trochu romantické pŤedstalY' že sociální revolrrce natáz vy.
Ťeši všechnu rozpornost jedince, že zruší jeho .r'nitňní rozekla.
nost, osvobodí ho ze zajetí mrrčivé sebcarralj'zy'

V básni jo však i další halasovsky piíznačná problematika
o vzta|ru poezie, krásy a skutečnosti' otázka poslání básnílra'
Halase neustále pronásledovala rnučivá otázka o ůloze poezie
pňi sociální pŤestavbě světa, zda bjt básníkem rlostačuje v ta.
kovj'chto pohnutj'ch chvílích. Yzniká tak rozpor mezi vědomím,
že poezie sama nemá sílu bezprostietlně měnit skutečnost, že
je vlastně krásnj'm, šalebnj'm pňepychem, ,,sladkjm rrysílením..,
které spotŤebuje cele básníl<a a lrteré ho svou vábivou mocí
mriže odvést i ,,stranou světa.o, a mezi skutečností, že se Hala.
sovi poezie stala osudem, životním posláním, že je jejím zajat.
cem, že jí musí ať clrce či nechce sloužit, v ní ,,utrácet životo..
I to je jeden z pramenú Halasor'a smutku, stupřovanj' v této
básni ještě věclomímo že revoluce, která i tu by byla jediná
schopna tento rozpor nějak ňešit, nepiichází, že žijene ve ,,vě.
ku, kter se nerozhodujeoo. Trr je také zdroj Halasova neustálélro
kolísání mezi krajnostmi, iež se projevuie jednou jako na!'ros-
tá skepse k možnostem poezie, spoiená až s nenávistí Ir ní, po.
druhé jako oslava mlčení a ticlra, jež je silnější a lépe dovede
zprostňedkovat porozumění, než jsou s to slova, potietí jako
vzjvání poezie, zdroje osobního vykorrpení, kdy básník naráz
rrysloví sebe i svět v jerliné očišťující chvíli. Toto Halasovo
kolísání lrytisti|o ve sbírkách Torzo narlěje, Naše paní Božena
Němcor.á' Ladění, V ňadě i v pováleěné sbírce A co? v doce.
nění spoleěenské Írlohy poezie, ve sladění světa a poezie; bás.
ník došel k tomu, co kdysi právem požadoval Bedí.ich Václavek:
,'viděti svět jako jednotu, jako iednotnf proces, jehož součástí'
alrtilrrí sour-:ástí by bylo i jeho básnické poznání, i ztvárnění
poznaného...

I(onečně se zastavlne ještě u tĚctílro znaliu Halasovy poezie,
lrtcrj' se ror'rrěž mihne v básni Je čas - u otázky víry. ',Spot.
iebována ténrěň je už víra naše,.. ňíká tarn Halas a je to v tluclrrr
dosavarlního hásníkova zápasu o ni. Vžrlyt'v f[alasově poezii se
neustále stŤetává torrha po víňe s introspekcí, Irterá zkoumá její
oprálrrěnost a |tterá tistí neziídka ve skepsi, ncvíru. Nelroť
Flalas se nemúžc spokojit s vírou lehce nabytou, s vírort, ia|<
ji v nejrozšíŤenější podobč známe z níboženství a t<terá ovšem

má i širší prisobnosto to jest s vírou jako protikladem a někdy |tll
piínro zábranou poznání' Vío že pravá víra se rodí jedině z -vě. l
iě.'í u ž" pouze talrová vír.a je zdrojern jistot, nevyvratitelné |

vnitňní pevn<lsti. A o tu prívě jde. A tak otázka víry nenlír

v Halasově poezii nějalrou ustfnulou podobu ať v kladném, at'

v záporném smyslu, je neustál m zápasem o její nabytí, neboť

tak jako poznání není konečné, není ani víra jako vf'raz vnitiní

jistoty něco jednou a navždy daného, newvratitelnélto, o čenr

nelzc pochybovato ale co je tieba naopak na skutcčnosti i rra

sobě samém ncustále dobfvat. PĎitom rlriležitá je právě tato

dvojstrannost. Neboť terrt<r zápas není jen rísilím o rrydobytí
jistot na realitěo je zárover-r houželrratou prací na sobě, bojem
jedirrce o takov!.vnitÍní stav, kterf by nepodlehl relativisrnu,

kterf by jistoty qydobytr! poznáním byl s to v sobě upevnit a

dále rozšii.tlvat prostor pro nová poznání a pro nové jistoty. Tu

je zdroj tak časté introspekce v Halasově poezii, introspeltce

zpasivřující Halasovu osobnost, stavějící hráz lol.ezí skutečnost a

}rásníkao odtud však také neustálé prahnutí zahrnout objektiwí

svět do tohoto vnitÍního života básníkova.

Tento Halasťrv zápas nrrižeme krolr za krokem sledovat

v jeho tvorbě, která se tak stává svědectvím básnikovy hluboké
vniti.rrí pravdivosti' protože z něho nic nezastírá ani neobclrází.
A směŤoval-li Flalas lc stále širšímu obsáhnutí i společenskélro
světa, jež rryÚstilo v statečnou občanslcou poezii v ridobí Mni.

chova a začátku nacistické okupace, ve sbírce jako je Torzo

naděje, Naše paní Božena Němcová, Lat{ění a v podstatnou

část sbírky V ňadě, je to dolrladem toho, že Halas nebojoval

svúj zírpas nadarnto, do prázrlnao že v době nejtěžší skutečně

1loclrylry zrodily jistotu, skepse víru, tragismus novou ulonu.

ruental i tu:

Jeriom ne strach Jein žírJnj, straclr
takovou fugu nezahrál sárn Setrastian Bar:lr
co rny tu zahrajem
až 1riijde čas až pÍijcle čas

I(ťrri bronzovÝ k ř Václavriv
se včera v noci tŤás
a kníže kopí potěžkal
Myslete na chorál
Malověrní
Mvslete na clrorál

V i r l ě n í  s v ě t u

Zmínili jsnre se již o llalasově tragicltén žir'otIrírrl pocittt'
Ztlitlttina v 1rrr'ní lrásní|rovč vfvojové eta1tě, ve sllír|iáclr Sépic,
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"*iKohout plaší smrt i Tváň, stávri se téměŤ jedinfm zprisobem vi.
dění světa, kterf prostupuje všechna básníkova témata. Jeho
koieny ukazují k první světové válceo k onomu hromadnému
odosobnění lidské osobnosti, které Halas pŤipomíná v několika
}rásních sbírky Sépie a které zejména v básni Mazurské bažiny
srovnáním lidí a zvííat (,,zavšivenci po pŤíkladu svfch vší / do
kŮže země se zahryz|í | '. '. l Mazurslré bažiny podivnfeh žab..)
se objevuje v krajně drast ické podobě:

Lesk]é plody šrapnelri s hoŤkfm jádrem smrti
kďo prosil o tu oceIovou malru
tváŤ mrtvfch prázilná jak palimpsesty
spí v balrnu

Zavšivenci po pŤíkladu svfch vší
do križe země se zahryz|i
nebesa plyny rezavi
setniny zbloudily

Mazurské bažiny podivnfclr žab
lstivá meloďie smrti
bahnem se zďykat
a zpívat pÍíšernf zpěv lásky

Maminko
Maminko

Ilalasovrr tragické virlění světa postupně vede k piehodnocení
téIněĚ všech jevrl. Co vznilrlo v dějinách prrezie radostnfch,
smyslově opojnj'ch veršri inspirovanfch pi.íchodem jara! Také
Halasovy smysly nezristívají netečné k této pÍírodní proměně,
která v človělru proborrzí nrilostnou touhu. Nicméně Halas samu
Iásku prožívá s rizkostí _ i do ní se mu pňiměšují kapky
skepse, pocit pňechodnosti nrilostnfch okamžikťr,,,pošetilfclr
pološtěstí.., kterj.m sice čIověk podléhá, ale |rteré pĎece jen ne.
rnriže prožít s bezvfhradn!'m oddánínl, s trval!.m uspokojením.
A toto vědomí natolik odděluje básníka od onolro chvilkového
prožitku, že nejen pociťuje pŤíchod jara jalro něco nepňátel.
skéhoo ale promítnuto rlo roviny smyslu života i jalro něco
ltlarného, dovršujícího se nakonec zase jen ve zmaru: v kráse
nlladé ženy na|ézá i její vyírstění - ,'i.adu nrar.. chodících ,,drrle
po námč:stí. . :

Kreslí jaro krásu žen

do kÍivek všech piíslibrrostí
clrodím láskou zasažen
jako vždycky do írzkosti

Tavi vítr gněžrrost těl

kreslí něžně jírnku klírra
jaro jsi mrij nepÍítel
bo]í ta a bolí jinír

Každá nosí v sobč,zmat
pošetilfch pološtěstí
Jaká to jen Ťada mar
chodí dole po nárněstí

Není tu nic asketického. Halas má lrlulroce ryvinutou schop.

nost smyslového vnílrání a prožívání skutečnosti. Avšak každ!

takovf ákamžik je zároveii prolnut nedťrvěrou k pouhé empirii,

lr|edá za ní podstatu a smyslo a proto stále s urputnosti chce

jevovou skutečnost demaskovato prodrat se vší vnějškovostí k je.

]ímu jádru. Pro Halase tak nic neexisluje absolrrtně, každ! jcv

si nese v sohě i své popÍení:

Pies štěstí vitlěrrí
tak slepf
pÍes dar slyšení
tak hluchf

Ve větnr list v lásce sám
v tenatech ptrík v dešti zpěv

v rúži červ v naději klaur
v hrdle pláč v slovech krev

Pies štěstí viděni
tak slepy
pÍes dar slyšení
tak hluchf

V tomto pojetí se snad nejv!'razněji uplatřuje dědictví Má.

clroly poezie, ona dialelitičnost pohletlu, lrterá neustále shledá-

vá v kladu jeho zápor' Avšak u Halase navíc se v tonrto pohle.

tlu slučuje zvláštní napětí smyslově konkrétního a alrstraktnilro,

i"'



136] které jin!'In zpúsobenr než u Máchy směiuje k básnické monu.
I mentalizaci, pĚičcmž abstralrtní jako by pňehodnocovalo a na
I ntlvém stupni dávalo novf' srnysl čistě smyslol^.fm dojm m.

Y tr"lzei záhrobi
s pŤísnou něhou padlí jdou
sprinku hladoví

Libuje si v rouhání
vitr |7vizdá na píšťaly kostí
falešně plrr umění

HoŤká clrvíle zániku
divé rrebe jasem leští
žluté lelrky v trávníku

V llalasově netlrivěňe ke smyslovérnu prrznání, v jeho írsilí
proniknout za ně, není ovšem touha po absolutnu' Je to snaha
najít zornf rilrel pro všechny jevy, borl, z nělrož by bylo možno
je vážit a hodnotit. Tímto írhlern se stáví Halasovi v ielro
prvních sbírkáclr smrt:

Nafintěrré jaro l.rrčálovy časc
nafoukané jaro fantiďlo
po fialky marně kde co rlamirltá se
nespollrru to vnadidlo

Neclrci ani slyšet povíclárrí listí
a nechci pít čím krmíš pupeny
jenom ten rrrrij podzim jerrom terr mi zjistí
jak je knotek touhy staženf

Smrt - onen ,,podzirn.. - 11 oc|haluje jaro jako brčálovf
časo Íantidlo, vnadidlo, které clrce ošálit snlysly. Smrt se tai
Halas<lvi stává měiítkem životao i kclyž ne jeho inryslem, V pu.
době vylroupení, vyrístění životní bezperspektivn<lsti rystupujejen ve Starfch ženách. Jinak jsnre i v ranlclr Halasovlch 

-ver..

ších svědky zápasu s ní, hledání jistot, jež by ji pňekonaly.
Sylnboliclry to znázorřuje i název drulré sbírliy I(ohout plaií
Enrrt. A zristane paradtrxenr, že jednou z těclrto hodnot se ÍIa-
lasovi stává i tvorlra, clílo. Avšak toto lrlerlání trvalfch jistot je
zároveř zápasenr za pňekonálrí inlroverze, mučiv ch sebeanalj;z
a za stítle širší ltontalrt se slrutečností. Neznamená to popi.ení
tragickélro vidční, ale jelro pňenesení z nitra na objektivní

svět. odturl ÍIalasovo citlivé vystižení osudu Boženy Němcové,

ocltud pŤíležitostné verše věnované velkfm nrrtvfm z La,Jěni,

odtud konečně i mocné vyslovení mnic]rovské ztady a tragédie

okupace v Torzu naděje i V Íadě. Zfuoveí' s tímto zobjektiv.

nč:ním tváĚí v tváň nesmírnémrr utrpení nalézá Halas i životní

lrlad' elementární životní síly sclropné pi't|rorrat tragirlno v llá.

srr ikovi  i  t ragédi i  nárot lní:

V táborcch utečerrcťr
zirna je a bída
v tálloreclr utečencŮ
je sírm žal

roilička tichí synka lrlítlá
hlaclem se rozplakal

Nic rrerrí žerrě po nicotě
rric není ženč tlo zmaru

1ri.ejede dlaní po životčl
Zas brrde všecko l)ostartr

V tábo.Y.e utečencťr
narodil se synek
v táJroi.e utečencri
vlaje prapor z plínek

zástava věčná trpícího lidtr
ať vlaje dál a pi,es tu všechnrr bídu

Slrlon k nonumentalizaci, jak se projevujc v těclrto verších
i všech ostatníclr z Totzs naděje, nezrodil se však až tatly,
v době pro národ osudné a spolu s rryIrraněnfrni společenskfmi
tématy. Je ukryt od sarrrého počátku v Halasově brísnickém vi.
tlční, v jeho pojetí světao v jeho lryvintrtém smyslu pro tragič.
nost skutečnosti. Neboť tragično odedávna je spjato s patosem'
Ireroizací. U Halase se však snoubí s jeho witŤní cudností, ne.
patetičností' odporem k vnějším gestrim' ke vší siláclrosti. A tak
nronumentalita Halasorry poezie se rodí jaksi bezděčně z básní.
koqy vnitňní pravdivosti, je to niterná nronurnentalita, lyvěra.
jící z dialektiky vidění, z napětí sanrotného, pravdivě pĚedvá-
tlěného básníkova dramatu' A bylaJi tato moÍrumentalizar:e
tragického vidění v Halasov!'ch ran!'clr sbírkách uplatněrra
pňetlevším v rovině introspekčních, pŤírodníclr nebo nanejv!'še
<rbecně litlskj'clr t rrlat (Staré ženy), neměla rnožnost svého
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"'iplného rozvinutí; protože však pravdivě žita, nabyla na ričin.
nosti a stala se zjevnou, jakmile se setkala s velkÝm tématenl
rrÁrrldního osudrt.

P o e t i k a

Jedním ze zák]adních rysrl Halasovy poezie, srlružujícím lro
s celou jelro básnickou generací, je využivání obrazného pojne.
nování _ kult metafory. Ona tvoií pŤímo osu Halasovy poe.
zie; piečasto však, jak již upozornil jeden kritik, pňedstavují
Halasory verše vlastně mno}rostranné obrazné rozvinutí strolré.
ho námětun obyr)ejně jednoslovně vyjrídŤenéIro v názvu lrrísně,
jeho znázorně'lí a upiesnění. Tak je tomrr napi.íklarl v lrásni
Iilid:

V hloubce očí Atlarrticly s1rí
mapu obličeje mtll bys znát
s|zy vzáené perly IQeopat 'iny

lrleďte 6po1ykat

Vrásky něžná kostra tlícílro listrr
síto jímž vytéká života voda živí
ztvrdlé líčidlo b;fvalfclr excerrtrik&
rakev červotočivír

Žebr ácké lrole vzpominek
.smějte se at'nám nerrí zima
netfucme manlč) na }rránv let
je to harrba

Bríseř, která je hoňkou v1|zvou ke statečnosti, ke klidu tváňí
v' tvÁň smrtin obsahuje ve druhé sloce pro Halase pŤíznarln!'
sled pŤirovnání, paralelně pňiňazujících k pťrvodnímu vfznamrr
hnetl několik pÍedstav. Mezi oběma členy pĎirovnání je navá.
záno dvojí spojení. Pňedevším rriznosměrné rfhy vrásek vyvtl.
lávají jednou pĚedstavu kostry listu, podruhé sita, potĚetí vf.
stupkťr líčidelo která ztvrdla, a nakonec i rakve zrfhované čer.
voto(]i. Zároveli však i írvodní vlastní pojmenovánío slovo vráskyo
stává se v kontextu básně vlastně také obraznj'm pojmenovánírrr
(metonymií), nalrrazující v!'znam stárnutí, směŤování k srnrri.
Odtud v pňíměrech kostra tlícího listu, síto, jímž vytéká života
l'oda živá, ztvrdlé líčidlo blvalfch excentrikri - až k pňetlstavě,
která nejplněji vyjadÍuje onen pňenesen! vyznam sl<lva vrrísky:
raLev tYervotrrčivá - srrrrt. A zase tyto pňí-.'.y, zejni'na Iel zÁ.

věrečnj', nacházeji své vlastní vztahy k samotnému názvu lrásně

Klid (klid je smrt a tu je tĚeba očekávat bez b6zné, mužně).

Celá strofa se tak stává rozvinutym obraznj'm pojmenovánínr,

upňesůujícím pŤedstavu nánětu. Stojíme u typicltého rysu Ha-

lasoly poezie. Na rozdíl od tvorby jeho básniclrfch drulrri ne.

tvoií podstatu Halasovy lyriky volnf' sled metafor, asociativně

vyvolávajicí z jedné druhrru, navazující stále nové vj.znamové

souvislosti a vtahující piekvapivě do básně stále nové stránky

skutečnosti. Jeho básně jsou pÍísně a ůsporně koncipovan! ce.

lek, v něnrž není místo pro hru pÍedstav a pro improvizaci'

Halas vždy tíhl od extenzity k intenzitě, od dynamičnosti ke

Etatičnosti. odtud napňiklad básnílrova záliba v pŤirovnáních,

těžkopádnějších a statičtějších než metafora. Ale i tam' kde Ha.

las pracuje s metaforou, nabfvá tato metafora často funkce
pňirovnání. Halas z nic|r tvoií celé sledy, které nejčastěji roz.

vádějí a z mnoha stran osvětluji vlznam vj'chozího pňedmětu

pňirovnání. Zvlášt' patrné je to v básni Staré ženy, která se té.

měÍ celá sklrídá z Ťetězce pňirovnání, vyvolanj'ch jedinfm kon.

krétem. Forma litanie pak ještě zvlrazíruje tento kompozični
pr inc ip:

vy tváŤe staryr:lr žen
s clonou minula tak těžce visící
jen križi odhrr-rte a je to sllrrt
vy tváŤe staryclr žen

osiky bezlisté
monstrance nepozdvilrované
mozaiky strastí
delty slzí
rnasky pošinuté
pohÍebiště írsměvú
lrerďďiko bez vysvětlení
scvrklá jablka poznání

1-rlástve vybrané
zírpisy pomíjejícnosti

Jakkoli jsou tato pi.irovnání svj'mi vyznamy neobyrlejně bo.
lratá, míňí všechna k jednomu cíli: vyr'olat atmosféru bezírtěš.
lrého stáňí. Stejně jako tváŤe apostrofuje llalas i oči, ruce, vla-
sy, klíny starfch žen a rozvijí jejich clraralrteristiku cel!m věrr
cem pňirovnání. A i tu se olljevuje pňiznačnf jev: Halas v
slrlon k nronumentalitě, jenž je zde vyvoláván jeclnak strolrou
litanickou stavbou, jednak prutlkou intenzitou pňíměrú.

Jestliže sám krr]t metafory spojoval Halase s jelro generací,
palr vlastní ráz létr-l me|afory hrr již orllišrrjeo je halasovsky zcela

|"n



"'losobitÝ'. Není ani tak založen na piekvapivéln spojení odleh.
lfch oblastí jako na írsili o intenzitu ričinu, jíž se dosahuje
pňedevším spojením prudce naléhav ch smyslovj'ch vjemri s ab.
strakci a otllrul<rvárrím vnitňní protiklatlnosti jev&. Takto vznik.
lé napětí, jistá vnitŤní dramatičnost Halasory metafory stává se
také protiváhou vnější statičnosti těchto veršri, vyvolané potla.
čením slovesa a tvoiením shlukri substantiv (černá tráva ticha
saranče slov ji sžírají; žluť čepiček prstri minrikry snivosti).
Qbě stránky pak podstatně pÍispívají k vnitňně cudné, írsporrrč:
utváŤené monumentalitě této poezie.

Jí však slouží i struktura verše, i jazykové prostŤedky.
I když v někter ch obdobích, zejména ve TváŤi, snlčioval FIa.
lasťrv verš k písřovostio jeho podstata je právě opačná. Spíše
než k melodii směiuje k jejímu rozdrobení l)rostĚednictvin
rytmickfch nepravidelností a rf'movf'ch násilností. Pí.itorn však
}Ialasriv verš zristává zvukově vfraznyrn, jeho vf'raznost však
spočívá na disonanci, strílém rozrrršovÍní rrrelodičnosli a n:t
zvukorrfclr hňíčlrách :

N'oc troubí .1.a má tniir
Noc troubí Ta tma má

Ilezem z|atf,m žtána
vrtí se ve spánku
pak modrfm koůŮ:rr rána
rlá čabrak červánkri

f)en troubí Já to slurrce srrírn
Den troubí ModŤí draci spí

Jsou žíly tvé zlatť'Iro krrlužkovíní
má lásko čadící
pies lrlínu ještě až pÍijde věčrré spaní
tě tisknu v kostnici

Noc troubí Ta má tma
Noc troubí .fa tma má

P<ldobně se to má i s }Ialasovym jazykem. Je]ro věta není
Ilovorově plynulá, je pňer!'vaná a vyznačuje se často konstruo.
van<lu syntaxí. Básník se obrací se zálibou k neologisrnrim a
arc}raismrim' Také ona vlrazně pÍispívá k patetickému rázu
Flalasovy poezie, dosti neobvylclému v soudobé lyrice. Pňit<lm
však v ní neclrybí ani její protilehlf p6l - takňka naturalistic.
ká lropie hovorovélro jazylra. Poprvé se objevila v básni f)ělni.
ce ve chvíli reprodukce írtržl<ťr vnitňni|ro rnonologu dě|nic:

Yych'ázite z domu
a v h]avě se vám horrí
Zasrná ten kluk podrážky pryč
Všeclrno na těch fakaneclr jen htlilí

Co jen mám veěer vaŤit

Jestlipak ten múj ďostane kolrečně prác.i

I(rlepak se ta holka včera totrlala
Už, zas brrde činže
Co to jen mají s tou vá]lrou

Taková je vaše samomluva
a ien z tak rnála myšlenek složerra je

velikost vašich životú

Nejprrzoruhodnčjší je, že tyto tiryvlry hovorové Ěeěi, ja|ro

jinde zasc llalasova lronstruovaná věta, mají rovněž za cíl vy.
jádÍit co nejprostěji a nejsrozumitelněji velikost života dělnic,

čili se opět stávají nástrojerrr monumentalizace. Později pak'

zejméta v posmŤtně vydané poslední Halasově sbírce A co?'

staly se írryvky lrovorové Íeči spolu s prvky obecné češtiny jed.

nou ze základních složek jazylrové vj'stavby veršri sbírky (po.

dobně jako pÍísloví, lidová rčení, dětská Íílradla v Ladění).

Uplatřují se ve zvláštní symbi ze a zároveř kontrastu k Hala.

solrr strojenému jazyku, k experimentátorství se slovy, v němž

opět ožívají neologismy, slovní deformace, ale i nattrralisticky

clrsná pojmenování.

I{alasrrva poczie není líbiváo nepatňí k té' která hned po
prvnínr pňečtení strhne čtenáňe. Je však tňeba proniknout její

složitou metaforiclrou i jazykovou vj'stavbou, porozumět někte.
rlm jejím ristňedním motivrim' at' je to problém srnrti, víry,
poezie nebo i dětstvío kter!' rorzrěž pňichází často ke slovrr a
kterf. nezÍídka vyr stá až v symbol prvotní blaženostio neporu.
šené čistoty - abychom od|rryli utajené nebo nejasné stránky
Halasoly poezieo odlralili její privaby a tak si pňiblížili Halasriv
nyšlenlrovj'i básnickf'svět, pochopili cele i snrysl jeho lidské.
lro a olrčanského zá1lasu.
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