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- Jan Neruda
KnihyveršŮ

vším,co básníkoviosud ještěpŤinese'znamená takédefinitivnírozchod s rozervanectvím. Že tento noqf postoj neoslabuje zájem
o sociální stránku života, naznačujedalšíz novych básní Legenda
o chudobě.Z pětimuž:úrrizn1ichpovolání, jež osud obdaŤil chudobou, chválí si ji jedině mudrc-pária, neboťmu umožřuje poznávat
cel! svět a pŤitomzristat světem nepovšimnut.A konečně'žetoto
nové stadium nevylučuje ani subjektivní tÓny hoikého smutku,
prokazuje jednaznejpozdnějších básní sbírky Našeljsem se!,pandán k básni Všímjsem byl rád!,v níŽse|yrick1fsubjektzpovidáztrpkého osudu básníka i člověka.
Jakkoli vyraznébyly dvě fáze mladého Nerudy, obsaženézejména v lyrické a časovésložce Knih veršri, pňece nepodnítily vznik
dvou rovnocennfch poetik. Proti umělecky jednolitému reflexívnímu období rozervanectví stojí v druhé fázi jen pokusy o jeho pŤekonání' nejčastějis pomocí folklÓrní tvorby. obě fáze jsou ovšem
vytvorem jedné osobnosti, mají proto také Ťadu společn1ichrysri.
Vztah k písřovému folklÓru se napŤíklad objevuje jIž v Lístcích
HÍbitovníhokvítí, dokonce v pŤím ch citacích (,,vycházejíťpísně
ztebe, l jak andělové znebe,,), ponejvícevšak Neruda rozpracovává jeho popěvkoqf ráz, i když ve v běru jazykov1fch prostŤedkri
pÍicházi ke slovu tlak městskéholidového prostŤedía jeho mluvy.
Síla Nerudovy poezie nevychán z básnické obraznosti, nybrž
z bohatosti a proměnlivosti myšlenkovéosnovy básně a znivypl!vajícívariability a jedinečnostikonkrétníchpojmenování. Proto
také se Nerudriv verš vyznačujev5Íznamovfm zatíženimkaždého
slova, což zd&razÍnjíi četnénovotvary akatachréze;rozloha verše
se kryje s rozsahem syntakticky uzavÍenévětnéčásti.PŤesblízkost
popěvku nemá tento veršpísĎoq|'ráz, je to veršmluvní, vycházející
ze sty|izaceindividuálně odstíněnémluvené Ťeči.Na pozadí pravidelného metrického schématu se uplatřuje riloha větné intonace,
ktetá zď razĎuje pŤedevšímvlznamové vztahy uvnitŤ věty' a to.
muto principu Neruda rád obětuje i plynulost verše.A byla to právě
tato myšlenkově bohatá reflexívnostvyjadňovaná syt;|'mjazykem,
jež promítnuta do širokérozlohy rozmanit ch básnick1fch druhri
a žánrri učinila z Nerudy uznávaného vridce školy májové' byťjeho
raná básnická tvorba ještěani po Knihách verš nedoznala obecnějšíhoveŤejnéhouznání.
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Druhou Halasovu sbírku tvoÍíz většíčásti básně, kteréjsou lyrickym vyznánim a zároveř samomluvou, sebeoslovením(s charakprožitek
teristicklm stŤídáníml. a 2. osoby u sloves vyjadŤujících
a situaci mluvčího)' Vždy znovu se tu shrnuje a bilancuje risilí
o orientaci subjektu vzhledem k základním konstantám lidského
života, pŤičemžvlsledek je zpravidla dramaticky rozeklanj: horoucná, smyslná láska k hmotnému světu se prostupuje se zhnusením ze světa (báseí Ze dna), obdiv k racionalismu, k jasu myšlenky
je popírán pocitem, že ',láska zvétrá v nadbytku moudrosti.. (Ten
hlas),vědomí ničivéhoprisobeníčasu,kteréčlověka vykazujezbezprostŤedníhoprožívánišťastnfchchvil, je pŤekonáváno pŤesvědčením o nezcizitelnosti,,rirok krve.., tj. toho, co na pomíjivostivydobyla tvoŤivost člověka prohlédajícíhok hoŤkémujádru věcí
(Stará b seř). Cinitelem rozhodujícímo tragickémvyznívánítěchto
vnitŤníchkonfliktri je monumenta|izovaná smrt, která je zpŤítomřována naléhavfmi, vtírajícímise obrazy fyziologického rozkladu
i tlenía rozp|lváni věcí;dramatick! charakter básníkova životního
postojeje dán i tím,žev tomto obdobínebylo ještěpro Halase rozhodnuto, zda vědomí smrti se stane popudem k znicotnění všech
otázek, nebo naopak základnou tím vášnivějšípŤes tragikou osudu
individuálního i společenského;aktivizující smysl však pŤecejen
pŤevládá,jeho nositelemje symbol kohouta, kter! v sobě slučuje
pÍedstavyjitra a zpěvu. Básei' Verše( Noci rozsvit'se lítostí)vyznává ričastna snu a naději chud1fch.ostatně i ve smrti by Halas rád
odhalil dvojakost: neníjen zánlkem, čistěhmotn m procesem, rodí
z hniloby novy život; tak je tomu napŤ' v efektní básni HÍbitov námoÍníkttovlivněné lyrikou německého expresionismu (zejména
pŤedstavěsester,jež se staly undinami) nebo v Bojišti,
v pÍízračné
které se vrací k tématu světovéválky, tentokrátbezjak chkoli
společenskyritočnÝchtÓnri. - Těmito rysy Se sbírka začleřuje do
máchovské tradice česképoezie, a to v duchu buŤičské
interpretace
této tradice, kterou Halasovi pŤedstavovalzejménav1fkladjeho
staršíhopŤítelea učiteleJiÍíhoMahena, jemužje sbírkavěnována.
- Ve sbírceje dále ŤadapŤírodních
básní;i krajina je tu prostoupena častojedy rozkladu a smrti (Jedovatá krajina navazujícína
vize současného
imaginativníhomalíŤství).
Nejčastějije zalidněna
postavičkamívyhublfch, choulícíchse dětí.Promítá se sem vlastní
básníkovo dětstvípŤedznamenané
krajní chudobou' ale takédět-
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sk1im viděním drobn1fch zázrak , oživllch pohádek a mlt (Podzim na jaŤe);už zďe je naznačenpodstatn1ivlznam, ktery bude mít
pro Halasovo dílo pňírodakraje, kam se vrodil, kamenitépočátky
Ceskomoravské vysočiny v okolí Kunštátu (Krajina u nás). -Yyznamné jsou ve sbírce také verše věnované zemŤelym vlivn;im
osobnostem dvacát1fch let (Lenin, Amundsen).
Ve sbírceKohout plašísmrt se podobně jako v soudobétvorbě
J. Seiferta aY. Závaďy rušíbezprostŤední
spojenís vyhraněnymi
avantgardními básnick1imi školamí.Pocit tragičnosti života prostupuje na pŤelomudvacát1fcha tÍicátych let tvorbu celémladé generace' jen zÍidka však z toho byly lyvozeny takvyrazné drisledky
pro tvrirčímetodu jako u Halase. V jeho drsném stylu, zároveĚ
zdrivěrĎujícíma monumentalizujicim, kter1fv tétosbírce dozrává,
se tvrdě srážejíslova označujicíkonkrétní smyslové pocity a abStraktní pojmy' Brutalitou kontrastních obrazri navazuje Halas
kontakt s poezií barokní. od níi od současnéhonáboženskéhospiritualismu však zristává Halas ostŤeoddělen svÝm otevŤeněwznávanym materialismem.- K drsnostije zaměŤenazvuková podoba
verše, zejména v .rímyslně nelibozvučnjch, skŤípav1Ích
r mech
a asonancícha v nezaokrouhlenfch strofic\fch ritvarech (tŤíverší).
Halas neveden ničímjinlm než potÍebou maximální v raznosti
odvážnězavrhl velkf v1fbojmoderní česképoezie dovršen1i'
poetismem - hovorovou plynulost a pŤirozenostvětnéstavby. Syntax ve
sbírceKohout plašísmrt je často,,nepŤirozená*,archaická, znejasněná inverzemi a polovětn1fmivazbami; mnohéz těchto prostŤedkri
napomáhají zhuštěnosti vlrazu, ale častojde i o stylisticky vyjád.
Ťenouobňadnost nebo o tlumočenírižasuze změteného,doléhajícího, neutŤíděného
života. Halasovo pojmenování čerpáze zasutlch
vrstev slovníku, ale i z lidového vyjadŤování,kterédo dramaticky
vypjatfch pasážívnáší vldech intimity a něhy.
Sbírka takto rozhodně popírajícíplatné- tradičníi avantgardní
-poetické kánony se setkala s nepŤízniqfmohlasem jak u zastáncri
básnické tradice, tak u-bfval;fch Halasov1ich druhri ze skupiny
poetistri (V. Nezval). CtenáŤi a česká moderní kultura' napŤ.
F. X' Salda, ji však pŤijalikladně. V české
meziválečné
lyrice má
sbírka vyznaln pro upevnění novéorientace naznačené
už v Halasově SEPII aj.; pro svého autora byla dílem nejmilejším.- Ve
2. a zejménave 3. vydání autor sbírku rozšíŤilo několik básní;neiv1fznamnější
z nich je Večerv Arles, ktery se váže k Vincentu van
Goghovi.
mč
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Veršovaná pohádka vypráví midasovsk1í pŤíběh irského krále
Lávty, vcelku dobrého panovníka s drobnou slabristkou: holil se
pouzejednou do roka a holiče da|vzápétípopravit. Lid královskému zvyku pŤivykl a holičri ,,bylo málo i na rebelii.., nezbylo jim než
jednou do roka metat los, kdo tentokrát krále obsloužía pak nastoupícestu k šibenici.Když je takto postiženKukulín, jeho matka
prosí u krále o milost a král se vskutku slituje, mladík ovšemmusí
slíbit,ženikomu neprozradí, co králova bujná hŤívaskqfuá: oslíuši.
Kukulín postoupí na místo dvorního holiče, aLepoznaná pravda
nedává pokoje. opět pomrižematka: pošlesyna do lesa za poustevníkem - ten mu jistě poradí. Podle starcovy rady Kukulín své
tajemství našeptá do duté vrby ,'blížeu Viklova / na stoku dvou
muzikanti
Ťek..a skutečněse mu u|eví' Za častáhnou kolem čeští
a basista pan Červíčeksi z vrbového proutku pŤiiíznekolíčekk base.Basa na plesetajemstvívyzvoní.Tajemství,,rozešlosev lid.., oslí
uši nadále skr;fvat ztratt|o smysl a lidé si zvykli: ,'zdá|o sejim' žety
dlouhé uši / právě dobŤe ke koruně sluší...Básefi končínaučením
dceŤi.
Zvo|eny žánr pohádky s konvenčnímislohoqimi a tematick1imi
znaky - od rivodníformule ,,Byltějednou jeden.. ...ažpo celkovou
stylizaci básně v pŤíběho ,,dobrém..králi (zdánlivě jakoby vprotikladu k ostatnímskladbám brixenskÝm - KRTU SVATEHO
Br.BctÍM) - tlačitcelou skladVLADIMÍRA a TYRoLSKÝtrl
bu k idylickému tÓnu. Už nápadně delšístrofa Krále Lávry (tam
- jakkoliv se obdobně
kde obě skladby zbyva1ícíměly čtyŤverší)
- by|avlrazné vyprápísně
pridorysu
lidové
hlásila k metrickému
věcí a neumožĎovala tak prudké zvraty vyznamového kontextu
jako sloka čtyŤveršová'
Volba irskélát,,epigramaticky..sevŤenější.
ky znamenala ovšemve svédobě krajní aktualizaci a spíšepŤiblížení
česképroblematice nežrinik do vzdáIenézemě za,,troje moŤe,devatery hory...Ve čtyňicátychletech 19.stoletíse spolu s postupnym
rozpadem pŤedstavy velkého slovanského národa utvrzovala
smysluplnoit samostatnéexistence Čechri právě analogií k jinfm
mal1im národrim Evropy a Irsko ve svém zápase s Anglií hrálo
z tohoto hlediska zvláštnírilohu (srov. mj. za|oženíRepealu v Praze
v roce 1848):situaceirská byla v dobovémpovědomí vlastně nazírána jako obraz situace české.Tuto analogii dovolovala rozvést
jména v ní užitá i pŤedloha:Havlíčeknemusel pŤílišpočešťovat

