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Kohoutp|aší
smrt- FrantišekHalas

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.
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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
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Lavra-Lávra,
Wicklov (iŽně od Dublinu) - Viklov, a taképro
Kukulína, jehož pŤedlohaneopatŤilajménem,našelsnadno ,,slovansky.. zrrějícíjméno v Cuchullinovi u ossíana. Pohádka však
podtrhla možnost aktua|izace pŤíběhunejen svym privodem, ale
typem drivěrného kontaktu vypravěče a publika. Za pozornost
stojí,jakjeprávě tato ,,kontaktová..složka(napŤíkladi proti běžné
obrozenské praxi literární fixace pohádkov1fch textri) krajně zdrirazněla: postava vypravěčea gesto,jímžse obrací k posluchač m,
stojí zňetelněv popŤedí.Na počátkuještěv podobě dosti obecné
(,,nalej,stará' čerstvého
do číše
/ a vy, kluci, poslouchejtetiše..),ale
v závěrečnémoslovení ,,dceruškodrahá.. již silou autobiografického faktu (Havlíček měl dceru Zdenku) sugeruje totožnost vypravěčea autora. Tato dvojí aktlalizace pŤíběhu- národní (česko-irskou analogií) a osobní (náznakem ztotožněni vypravěěe
s autorem) - zvlznamiuje v zdánlivě rozmarném vyprávění (sám
Havlíčekhovoňil v souvislosti s Králem Lávrou o ,,veselé
baladě..)
četnégroteskní prvky s velice živou publicistickou funkcí: drobná
libristka ,,dobrého.. krále je krvavou zvrilí; lid zistává pasívní
(,,všakco král chce, zdrávoťpro poddané..),pÍivyká tyranii, stejně
jako později opět pŤivyká královs{fm uším;oslí uši jako symbol
hlouposti j sou poq|šeny s jednoznačnym vy znamov1ymdrisledkem
v symbol monarchismu atd. V tétoperspektivěse i osud holičestává
vlastně analogií Havlíčkovavlastníhoosudu, podobenstvímo situaci intelektuála a vlastně rn-fslovněžurnalisty, jenž tváÍív tváÍ
despocii zná, avšak má smlčetpravdu. V tomto smyslu je ,,osud
žurnalisty.. tematickou spojnicí všech brixensklch skladeb: ve
KŘTU SvATÉHo VLADIMÍRA je zpŤítomněnzmínkou o osu.
du rouhačskéhonovináŤe,kter1|'.bYl,,kvrilinestrannosti..utopen
spolu s Perunem, v TYROLSKYCH
ELEGIICH nabyl podoby
autentického- byť stylizovaného - svědectvíosobního, v Králi
Lávrovi se odrazil nepŤímoalegorií.
PŤedlohunalezl Havlíčekv prÓze svéhovrstevníka (a v roce 1848
také politického protivníka) Moritze Hartmanna Listy z lrska
(Briefe aus lrland), publikované v časopiseDeutsches Museum
(l851). Součástítextu byla takéGeschichte des Konigs Lavra'Už
počátkemroku l852 si HavlíčekprÓzu v podstatnémvytahu pro
svou potŤebupšekládá a v polovině roku 1854jižnajejím zák|adě
rozptacovává plán na 35 slok skladby (nakonec vzniklo slok 37).
l5. 9. l854 byla skladba dokončena.Šírilase v Čecháchčetn1fmi
opisy' teprvev roce l863 v Rodinnékronice mohla b;ftpoprvézveŤejněnatiskem, knižněvyšlaažv roce l870. V Hartmannově pŤed|oze aktua|ízujícíobecně rozšíÍenoulátku o králi s oslíma ušima
je z tohoto látkového okruhu
a odhalenémtajemství(nejznámější
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báje o králi Mídasovi, jehož tajemstvío skrytfch oslíchušíchobdobně prozradil sluha, když je našeptaldo jamky v zemi; rákosí,
které tu pak vyrostlo, tajemstvívyjevilo) nalezl Havlíček vhodn;f
materiál pro svrij dávny záměr ,,sepsati povídku, v nížby se co
směšnáosoba obievil král...

Krásná po chudobě.
FrantišekHrubín

1935

Útlá sbírka drobnlch lyrick1ich veršrivěnovaná architektu a báslyriku zaujatou Posázavím,
níku Vítu obrtelovi obsahujepŤírodní
krajem, z něhož pochází básníkova matka a o němž Hrubín vždy
hovoŤiljako o svémdomově, rodnékrajině. PŤírodnílyriku kníŽky
doplĎuje lyrika milostná.
PŤírodnía intimní lyrika také ve vzájemném prolínání společně
určujívyznavačskj' ráz sbírky. Naznačuje ho jiŽ moto z Máchova
MAJE: ,,Ach zemi krásnou, zemi milovanou.., k němuŽ Hrubín
hned v první básni pŤipojujedalšícharakteristickf dodatek: ,,zem
krásná po chudobě a po naději!..(Na sv.'Ill). PŤedstavachudoby
tétozemě se ve sbírcevracíněkolikrát, a to docela konkrétně,aťuž
jako pŤipomínkamalé plodnosti (Za hvězd i za dešt{ a chudého
šatu (Léto na Jáchymu, Cestou k oborám), ať viděním země jako
domova chud1fch a bloudících, odehnan ch od domácích ohřri
(Bloudění\.Poezie laskavéhovztahu k ..svatéchudobě.. vedle do.
mácí tomanovskétradice navazuje na Verlaina a jeho následovníky
(z jednoho znich, postsymbolistickéhobásníkaRaoula Ponchona'
otiskl Hrubín ve sbírce pňeklad básné Rondel). Piedstava naděje
se naproti tomu stává jen zamlženym náznakem, odkazem k budoucnosti, otázkou s pňídechemmravní vyzvy: ,,Čímbudoucnost
jako včelíplást / naplníme,dnovérodní?,,(Včelípldst).odpověď na
ni mrižedát jen touha (,,vyčasyneprozŤetelné'
a zkuste / šťastnější
dny nám uhnísti!..- Na kraji pÍírody)nebo sen (,,ajako mlad1fjasan o povětňí/ o časechsrdnatějších
snímemy!..- I tady),Ve sbírce
se projevuje dvojívyrazná tendence.Najedné straně vzniká zv|áštní, ojedinělá jednota lyrického mluvčího'rodnékrajiny a erotiky,
dalo by se Ťíci,žetu docházíkjejich prolnutíažk splynutí;na druhé
straněse lyrick mluvčíz tétojednoty vyčleřujejako subjekt,jenžse
táže'meditujeo budoucnosti, naznačujesvétouhy a sny, hledá své
jistoty a naděje.Do sbírky tedy současněproniká moment reflexe,
kter;fzabraĚujetomu, aby pŤírodaposloužilabásníkovijako zdroj
čiréimprese anáIad, nebo naopak jako pasívnípŤedmět,do něhoŽ

