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Seno zástupuzoufajících
a jinébásně- St. K. Neumann

klady (z nich tu zbyly dvě básně R. Dehmela, kterjl měl v tédobě
vliv i na některéplivodní veršeNeumannoly) 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 pňedchozímiknihamí Jsem apoš.
tol novéhožití,Apostrofy hrdéa vášnivéa Satanova sldva mezi námi
-jako celek nezachoval;rozdělilji 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. Později byl v ní spatŤován vrchol Neumannovy mladistvélyriky a v1fznamná etapa jeho básnického vlvoje k socialismu; značnyvliv na
tento qfklad měly autorovy vlastní pozdějšíkomentáŤe ( Vzpomínk7] . Největšíohlas mezi básníky i čtenáŤina|ézalavždyStrtiř chudllch lásek a báseĎ titulní; projevilo se to i v samostatnémvydání
druhéz nich v kontextu rodícíse proletáŤsképoezie.
mč

Sépie. FrantišekHalas

1921

První sbírkaFrantiška Halase obsahuje básně, kteréby bylo možno
pÍevážněoznačítza reflexívni;v duchu avantgardní poezie se však
vymykají tradičnímurozlišenína básnické druhy a směŤujík čisté.
mu lyrismu bez dalšíhovymezení.Náměty vycházejize zkušeností
a situací obecně lidskfch' Skličujícívědomí smrti se prolíná se
vzpurnfm a kriticky vyostŤen]|'m
společensk]j,m
postojem, s Halasovym intenzívně a spontánně žit1fmproletáŤstvím. Kolektivní
trauma doby doléhá i sem rozhoŤčen1fmi
verši o padl ch světové
vá|ky (Mazurské bažiny, Neznámy voják), kde odsudek mittarismu se bez potŤebyjakéhokoli komentáŤevtěluie do drsn.Íchobrazri
zničen1fch
lidsk;fch těl. V pokusu o puno.u-átické zachycenípoválečnéEvropy, v básni PaŤížiaž tě nebude, se Evropa jeví jáko
zestár|y kontinent, jemuž jen revoluce načasodhalila perspelitivu
noqlzch životníchmožností.Pocit stáŤía navy světa, v poválerné
světovéliteratuŤenikoli vzácn! (nabízise srovnání zejménas Erenburgov m Trustem D. E.) a obecnf i mezi Halasovymi avantgardními vrstevníky, se ve sbírcekonkretizuje i v neodbytnéma oěhromujícím vědomí nesčísln1|ch
navršenych kulturních vrstev, které
znemožřují kontakt s živou skutečnostía odsuzují současnoukulturu k planosti a opakování. Ve stylu sbírky je tento rinavnjr tlak
naznačen množstvím kulturně historick1Ích, často vzdělanecky
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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 popŤedítragické
nezbytnost zániku.
momenty spjatés upllvajícím časem,pŤedevším
Motiv smrti, hrobu, tělesnéhorozkladu se vrací ažsvéhlavě,takrka
s násilím navěšován na nejruznějšítémata, včetnětak tradičních
Je to nejobvyklejší,všulyricklch námětťrjako je ticho nebo déšť.
dypiítomná, automaticky se z paměti vybavující pŤedstavarané
Halasovy poezie' Tak se naruby obrací asociativní metoda poetismu: jestližepŤiortodoxním uskutečněnímetody měl blt psychick!
mechanismus mimovolného sdružovánípŤedstavnástrojem k vytváÍenínečekanlch spojení,uvádění maxima novych motivri, rozvíÍeníkolotočetogicky nesouvisejícíchobrazri, pak v Sépiipňivolávají asociace stále tutéžcentrální utkvělou pŤedstavua tak vedou
skoro k tematické monotonii: psychickf automat určen! k produkci nečekan;.ichspojení selhává, jakmile psychika sama je nečekaného typu, vymyká se pŤedpokládanémumodelu. A poezie si
nutně klade cíllzcela odlišnf od programu poetismu - směŤuje
k zniternění a koncentrovanosti. - Halasriv plebejskf materialisjakoukoli nadpozemskou těchu obrací pomus pŤedemvylučující
zornost k hmotnlfm projevrim smrti, k biologii, k chemii a fyzice
rozkladu. Literární inspirace Halasova vnáší do mnoh1ich básní
efekty spjatés ošklivostí a hr zou. Neběží však o pouh! návrat
dekadentních nálad; driležitou složku této lyriky tvoňí odhodlání
postavit člověka tváňík drsnéskutečnostismrti, a to s pŤedpokladem, žeto má v znam pro postoj vričiceléskutečnosti,včetněskutečnostispolečenské.Tragické vědomí nedovoluje subjektu uspokojit se drobnfmi senzacemi civilizačníhorozmachu, ba ani hlubšímsebeuskutečněnímv metodickéuměleckétvorbě podle receptri
avantgardy. Tryznivy pocit lidského a básnického nedovršeníse tu
stává jedním z prostŤedkrivyny k napjatémunekonformnímu postoji ke skutečnosti.
Závažnymtématem Sépiejsou potížev risilí o kontakty mezi lidmi. Musí se s nimi stŤetávati erotickf zážítek.Stejněje tomu v bás.
níchvěnovanlch poezii (Sbohemm zy,tituIní báseĎ aj.):básnické
slovo sleduje Halas s nedrivěrou, zjišťuje,žese stává spíšnástrojem
sebeukrytínežsebesdělení.(odtud i klíčov1fobraz sépieskrlvající
se na ritěku v oblaku inkoustu.) PŤestose tu objevují situace autentického dotyku se světem a bližním:ze zákopu zabitlch zaznivá
sten, oslovení matky; nezlámy vojín spontánním gestem vzpoury
,,rozkopne mrvu kytic..; piipomíná se ztracen;i časdětství,kdy svět
byl podoben pohádce, a proto byl i domovem ( Krev dětství);bás-
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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

Siréna. VilémZávada

1932

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).

