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František Halas (Brno 3. 10. 1901
- Praha 27. 10. 1949)
Aleš Fetters
Až už jen ten starý držgrešle dub bude chrastit svými m
b dn stanou v holém odrání, já se tam vrátím.

áky, zatím co ostatní listná i

Básník František Halas zem el 27. íjna 1949, krátce po svých 48. narozeninách. Už
v roce 1941 napsal: Narodil jsem se v Brn , ale mé srdce a mé smysly jsou doma na
eskomoravské vyso in , tam na Kunštátsku, odkud pochází celý m j rod. Je tam ješt plno
šlép jí mých d d a báb a Halasama se to tam jen hemží. Tam bych se cht l jednou schoulit
v posledku svých dn .
Vyso ina mu u arovala již v d tství, v Kunštát pobýval pravideln od léta 1938, nalézal
tam klid pro práci i pro své srdce. Nalezl tam klid i po své p ed asné smrti, vrátil se tam ve
smutném listopadu p ed 55 lety.
Náš kraj poznal Halas zejména díky svým literárním p átel m. Besedoval se svými
tená i v Hradci Králové, v Náchod , v Dobrušce, Rychnov , Kostelci nad Orlicí, ve Dvo e
Králové, v Ho icích a asi i leckde jinde.
Mám ješt plné o i toho Vašeho kraje, napsal Karlu Michlovi po besed v Náchod ,
kterou uspo ádala odbo ka Družstevní práce v sobotu 16. listopadu 1935. Úvodní projev o
básníkovi a jeho díle m l profesor gymnázia Josef Matouš, znalec polštiny, s nímž se Halas
pozd ji sblížil. Karel Michl pozval pak Halase na besedu do Dobrušky. Tam mluvil 15. ervna
1936 o smyslu poezie. Poznal tam i pozoruhodného písmáka Václava Hon la. Na noc byl
tehdy Halas u Jaromíra Johna v Novém M st nad Metují, odkud si pak ud lali výlet do
Opo na, tam se náhodn setkali se spisovatelem Egonem Hostovským, a na nedalekou
Skalku se zámkem a starým židovským h bitovem, známým z Jiráskova Temna.
Na podzim 1936 pozvali náchodští p edstavitelé Družstevní práce na besedu o postoji
eského spisovatele k aktuálním otázkám Vladislava Van uru a Karla Nového. Ti p izvali
k „automobilovému zájezdu“ i Františka Halase se ženou. Byla to jakási jejich svatební cesta.
Z Nového M sta sem p ijel také Jaromír John, a tak byla beseda v sobotu 24. íjna 1936
v Beránku obsazena vskutku exkluzivn . V ned li pak celá spole nost zajela do eské
Skalice a Ratibo ic. Tady byl i jeden z impulz pro vznik sbírky Naše paní Božena N mcová,
která vyšla v únoru 1940. Verše z této sbírky byly p ednášeny už za átkem prosince 1939 na
besed v Rychnov nad Kn žnou. Tehdy Halas navštívil i Dv r Králové, kde byl hostem

malí e Aloise Wachsmana. Ve druhé fázi války besedy ustaly.
V letech protektorátních byl Halas v pravidelném styku s profesorem náchodského
gymnázia Josefem Matoušem. Na podklad jeho doslovných p eklad tehdy vytvá el Halas
básnické p evody polské klasické poezie. Posílal je pak zp t k p ipomínkám: Prosím T
opravdu up ímn , abys zasahoval bez milosti a byl p ísn jší. Já opravdu netrvám na ni em.
P eklad je práce v ná. To psal Halas 11. ervence 1944.
Situace povále ná strhla Halase jiným sm rem, byl i politicky aktivní. S eskoslovenskou
delegací navštívil v zá í 1947 Sov tský svaz. Byla to pro n j, dlouholetého komunistu, sprcha
vskutku velmi studená. Žen odtud píše v dopise, který poslal po spolehlivém lov ku:
Prožívám ot esnou krizi z toho všeho, co vidím, slyším a tuším. Jak se s tím doma
vypo ádám, zatím nevím. Ale o tom všem až ústn . Nejrad j bych jel dom . O mém stavu
nikomu nic ne íkej. To píše z Moskvy p l roku p ed Únorem. I tento zážitek a jeho dozvuky
mohly zp sobit, že srdce básníkovo nevydrželo...
nemocnému Halasovi návšt vu u primá e
Karel Michl zajistil už vážn
prof. MUDr. Bedrny v Hradci Králové. Ten ho v dubnu 1949 prohlédl, k nabídnuté operaci
však už nedošlo. V íjnu 1949 m l Halas nastoupit k láze skému pobytu v Pod bradech.
Místo toho byl p evezen do vinohradské nemocnice, kde zem el.
V lednu 1950, tedy krátce po Halasov smrti, odsoudil jej a jeho poezii Ladislav Štoll ve
svém referátu: Halas se ješt t sn ji uzavírá do své škeble a zra ován ostrými zrnky
reality /.../ vylu uje perle ový slovní sliz formalistických „krás“. Odsudek pak vyvrcholil slovy,
že ani Hora, ani Seifert, ani Halas – už nenašli slova verše pro Stalina. D sledky už osobu
básníka postihnout nemohly, i jeho dílo žilo dál. Mnohé tená e práv tento odsudek p ivedl
k etb kritizovaných básník . Že Halasova mistrná poezie významn ovlivnila další básnické
generace, to asi není t eba zvláš p ipomínat. Že z stává živá, to v dí v knihovnách nejlépe.
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