
Nad novými básnickými sbírkami Theofila Halamy

Theofil  Halama  (*1932),  básník,  pedagog,  filolog,  teolog,  se  narodil  na  „české  straně“
českopolského Těšínska. Roku 1953 absolvoval ostravské Matiční gymnázium, Filozofickou
fakultu Masarykovy univerzity (obory bohemistika a germanistika) v roce 1958. V 60. letech
20. století vyučoval na středních školách v Ostravě, v Karviné a v Českém Těšíně. Roku 1970
byl politicky persekvován, emigroval nejdříve do Itálie, pak do USA. Studoval teologii na
Lateránské  univerzitě  v Římě,  kterou absolvoval  v roce  1974.  V USA rovněž  studoval  na
University of St. Tomas v texaském Houstonu. Tam získal řadu vědeckých titulů a nakonec i
státní občanství. Theofil Halama je vysokoškolským učitelem (texaský Houston-University of
Houston, University of. St.  Tomas,  kalifornské Monterey).  Kněžské svěcení nepřijal,  svou
manželku našel na Filipínách. Po více než dvacetiletém pobytu v Monterey autor nyní žije na
Havaji. Je členem česko-moravské Obce spisovatelů i amerického PEN klubu..

Své básně začal Theofil Halama publikovat na stránkách studentského časopisu salesiánské
církevní školy ve Fryštáku, dále pak v prvních ročnících časopisů Universitas (MU v Brně),
Host do domu a Červený květ, později v samizdatu a vlastním nákladem i v emigraci. V roce
1958 se včlenil do skupiny mladých ostravských básníků a výtvarníků. Po roce 1989 otiskoval
své příspěvky na stránkách Lidové demokracie, Tvaru, Literárních novin, Akordu a Proglasu.
Své  texty  v češtině  i  v angličtině  uveřejňuje  také  v elektronické  revue  Chůdové  kořeny,
v Amerických listech, na stránkách polských, italských i švýcarských periodik.

V roce 1972 vyšla autorovi bibliofilie Vánek, nejmladší bratr moře, ve které se tematicky
vrací ke krajině Těrlicka. Po roce 1989 vydává autor své básně česky i anglicky, jde většinou
o  reflexivní  texty  se  spiritualistickou  orientací.  Z klíčových  Halamových  děl  můžeme
připomenout básnické sbírky Země v úplňku (1998), Znamení na slunci (1998), Kvantové
proudy (1998),  Neúprosný rok (2000),  Poslední slova želvy (2000),  Když Buddha spí
(2006),  Nápisy na zvonech: Písně o lásce  a smrti (2008)  a  Kosmické bubny dervišů:
V tanci  všech  světů  (2008).  Práce  T.  Halamy  jsou  překládány  do  polštiny,  němčiny,
angličtiny, ruštiny a japonštiny.

V roce 2015 vydalo nakladatelství Miroslav Klepáček - Sursum tři básnické sbírky Theofila
Halamy, a to:  Anarchie ticha na sklonku jedné civilizace, Lesk vln a ocele a  Svítáníčka
aneb Jak ranní ptáče doskáče až k velkému moři a odletí v širou dál. Poslední jmenovaná
sbírka vyšla téhož roku také anglicky pod názvem As day breaks. T. Halama střídavě pobývá
v Kalifornii  a  na  Havajských ostrovech.  Onen genius  loci  je  znatelný  i  v nově  vydaných
dílech.  Literární  historik  Jiří  Urbanec  vidí  v Halamovi  básnického  dobrodruha,  jenž  „…
doputoval až k Pacifickému oceánu a tam dále žil v městě Monterey, oblíbeném i se svým
okolím jako  středisko  umělců,  ať  to  byl  John Steinbeck,  Robinson Louis  Stevenson nebo
Robinson Jeffers, stavitel Jestřábí věže. Právě toto místo svým klimatem a otevřeností vůči
východním civilizacím, japonské, indické, čínské, vnímavého člověka může orientovat jinak
než Evropana, který zakotvil jen na severovýchodním pobřeží Spojených států, kde v podstatě
přetrvávají tradice prvotních bílých kolonistů.“



Básnickou sbírku  Anarchie ticha na sklonku jedné civilizace  dedikoval autor své matce,
neteři  Renátě  Šternberk  a  všem  čtenářům.  V celé  knize  se  Theofil  Halama  zamýšlí  nad
duchovní krizí světa na počátku 21. století. S velkou bolestí v srdci si uvědomuje, že současný
člověk vytěsnil  ze  svého života  touhu po duchovním přesahu a  touží  jen  a  jen  žít.  Toto
směřování je poznatelné již z autorova úvodního zamyšlení, v němž mimo jiné poznamenává:
„Blahořečený budiž tedy i den, pod jehož slepeckým písmem vesmír teď nahlíží planetu Zemi,
která  se  ocitla  na  samém  pokraji  nejtemnějšího  údobí  postmoderní  civilizace.  Její
nezastavitelná populační exploze vede k vyhladovění,  sebevyžhavení a nové potopě okrajů
kontinentů, k dočerpání jejích energetických zdrojů, jakož i bankovních kont s astronomickými
dluhy!“ Stav krize, strach o osud planety Země, která stojí tváří v tvář zániku, je leitmotivem
celé sbírky. Básník prorocky varuje vnímavé čtenáře před velkou katastrofou, apokalypsou
celého světa. Opakovaně si s tvůrcem klademe otázky – Má ještě něco smysl? Nebylo vše
zničeno mocí  zla?  Theofil  Halama,  teolog a  filozof,  se  neutápí  v bolestech,  pesimismu a
melancholii, ale věří ve všemohoucí Boží lásku, milosrdenství a odpuštění.  „Jak tomu bude
až vyjde hubené slunce// a děti Osvíceného vysloví/ důvěru// TMÁM“.

Umělec staví své básnické obrazy na kontrastech: světlo x tma; nebe x peklo; Boží milost x
zavržení.  Onen  bipolární  pohled  je  znatelný  u  většiny  básní  knihy.  I  když  současný
postmoderní  svět,  svět  konzumu,  mamonu,  šedi,  materialismu  a  hédonismu  vnáší  do
básníkova života znepokojení,  on sám se snaží  vše negativní  léčit  vírou,  nadějí  a  láskou.
Lyrický subjekt touží po návratu do světa rajské blaženosti, čistoty a neposkvrněnosti. Cestu
do ztraceného ráje mu ukazuje celé Boží stvoření, zejména pak svět rostlin a zvířat, jímž je
fascinován a zcela uhranut. Theofil Halama reflektuje nejen čas lineární, dějinný, ale také čas
cyklický,  biblický,  viděný  prizmatem  Božího  záměru  stvoření,  naplněného  láskou.
Negativním vlivem moderních médií se lidé stávají bezduchými loutkami, jejichž existence je
vyprázdněná, dutá. Žijí v odlidštěném světě bez citu, lásky, touhy po přátelství a radosti ze
života.  „Děti rázem dospějí  jakmile narazí/ na kámen mudrců dnes zvaný/ internet/ Hned
rozejdou  se  s rodiči/  neboť  biochemie  štěstí  unáší  je/  do  zemí  technokratických  múz/
…/Poslední stanicí  lidstva bude asi  Velký kybernetický vůz/ a na něm v opiátovém deliriu
jedna/ do sebe zavinutá/ psychedelická supernova// DÁLE SE NEDOSTANEME“. Prorocká
vize Ericha Fromma o technokratické budoucnosti světa došla svého naplnění. Společně s ním
T. Halama vidí, že se z lidí stali roboti. Svět současnosti je světem Velkého pátku, Bůh je
mrtev,  člověk  je  na  útěku  před  Bohem.  „Bezvýznamná  jsou  naše  utrpení/  v porovnání
s bohem/…/  kterého  dnes//  NENÍ“. „Internetoví  lidé“  jsou  pouhou  hmotou,  jsou  ztraceni
v životě,  který  má  podobu  labyrintu,  v němž  putuje  opuštěný  jedinec,  prožívající  stavy
existenciální  úzkosti,  bolesti  a  vykořeněnosti.  Proti  absurdnímu  člověku  21.  století,  jenž
vraždí, zabíjí a hubí, staví básník duchovní, křesťanské hodnoty, božské ctnosti, jimiž byli
obdařeni např. Abrahám, Mojžíš a svatý Pavel. Proti velkopátečním obrazům bolesti, utrpení,
úzkosti a mučednictví stojí radost nedělního zmrtvýchvstání, která je oživována umělcovými
vzpomínkami na svět dětství a mládí.

Básník pro svůj život, pro svou inspiraci i pro svou tvorbu, bytostně potřebuje tvůrčí ticho.
Ústy antického Ikara vyslovuje Halama krédo každého umělce: „per aspera/ ad astra“, jež by
měl přijat za své. Současně je s to si s Johnem Cagem uvědomit, že  „snaha uměle vytvořit
ticho  je  předem  nicotná  a  marná“. Básnické  slovo  má  u  Theofila  Halamy nejen  funkci



sdělnou  a  estetickou,  ale  také  duchovně  tajemnou.  Tato  lexikální  tendence  je  vidět  např.
v básni Štědrý den v Africe. V africké samotě přijímá lyrický subjekt do svého srdce „láskou
tak  bohatou  zvěst“  o  narození  Ježíše  Krista,  Spasitele  světa,  jež  prostřednictvím  svého
tvůrčího aktu předává dál. Umělec si hraje se slovy, vytváří originální neologismy, slovo, tón
a obraz tvoří v Halamově básnickém světě harmonickou jednotu.

O  lexiku  básní  Theofila  Halamy  poznamenal  Jiří  Urbanec:  „Tento  básník  zná  váhu  či
hmotnost  a  důsažnost  slov,  jimiž  přes  vlastní  pulzující  napětí,  reagující  na  výzvy  světa,
s rozmyslem  a  s pevnou  kázní  šetří.  Proto  odděluje  slovo  od  dalších  slov  někdy  velkou
mezerou mezi řádky, takže slovo – význam je svou osamoceností zvýrazněno. V Halamových
básních  je  poskrovnu  přídavných  jmen,  přívlastků,  epitet,  téměř  podle  zásad Marinettiho
futurismu, jenž chtěl takto vystihnout stále se zrychlující tempo vyvíjející se moderní technické
civilizace“.

Ke klíčovým motivům Halamovy básnické sbírky Lesk vln a ocele patří motiv moře. Moře je
pro  básníka  neustálým zdrojem inspirace,  přirovnává  ho  k prvním láskám.  Opakovaně  je
fascinován  přílivem a  odlivem,  jejich  „důvěryhodným tichem“.  Život  moře,  jež  se  nikdy
neunaví,  stejně  jako  fauna  a  flóra  Havajských  ostrovů  nepřestávají  autora  dennodenně
uchvacovat  svou  jedinečností  a  krásou.  „Barvy  a  jásot  seřazených  vln/  v té  souvislosti
připomenou/ tóny// známé// jen z Beethovena“. Motiv moře je úzce spojen s motivy přírody.
Umělec  je  bravurním pozorovatelem nejjemnějších  záchvěvů  života  v přírodě,  vytvářející
jedinečnou symfonii krásy a něhy, působící na všechny recipientovy smysly. Lyrický subjekt
přijímá  roli  poutníka,  putujícího  po  mořském  břehu,  jenž  impresionistickou  metodou
zaznamenává dění v přírodním prostoru. Moře je však schopno ukázat i svou odvrácenou,
běsnící, tvář v obrazech mořské vichřice a tsunami.  „Táhnou vichřice/ a záplavy postupně
zalévají/ Maledivy// řádí tsunami// jen plodnosti ubývá/ Není divu/ NECHCEME VIDĚT…“

Přírodní lyrika je u Theofila Halamy úzce spojena s lyrikou milostnou. Nad ženou a ženskou
krásou nepřestává básník žasnout. Ženský princip je pro tvůrce věčným zdrojem inspirace,
stejně jako svět umění, svět západní i východní filozofie i svět křesťanství. Celé básníkovo
universum je produchovněno přítomností Boha, Ježíše Krista na kříži, Panny Marie a andělů.

I v básnické sbírce  Lesk vln a ocele odmítá umělec hodnoty současného světa, bohatství a
slávu, a s dětskou čistotou přijímá pohádkové poselství motýla „ve víru včelích tanců// Pojď
s námi štěstí dobývat/ z rozkvetlých sosen/ podběl z perel rosy“. Ve vzpomínkách si básník
oživuje známé jevy, předměty, skutečnosti a blízké osoby. Reminiscenční motivy jsou rovněž
spojeny s tak potřebnými návraty do krajiny dětství a mládí a jejich nostalgické zabarvení
dodává  veršům  strhující  ráz  Halamova  etického  poselství.  I  když  kybernetická  média
oznamují celému světu: „Je neděle/ Zachovejte klid/ Na planetě Zemi/ SE UŽ NIC NEDĚJE/
tiktak/ tik/ tak/ TIK“, básník věří v dobro ukryté v duši každého člověka a je plný naděje.



Básnickou sbírku  Svítáníčka aneb Jak ranní ptáče doskáče až k velkému moři a odletí
v širou  dál adresoval  Theofil  Halama dětským recipientům.  Inspirací  pro  tuto  knihu  byl
autorovi  vlastní  syn.  Dílo  bylo  napsáno  v Tichomoří  na  Havajských  ostrovech  během
vánočních  prázdnin  v roce  2013.  Autorem  předmluvy  a  ilustrace  k předmluvě  je  Marek
Pražák, ostravský sochař, malíř, písničkář, designer a básník. Ilustrace a design knížky jsou
dílem Hany Čichoňové, jež se zabývá tvorbou výtvarných objektů,  instalací, performance,
ilustrací a grafikou.

Marek Pražák ve svém úvodu, který žánrově připomíná báseň v próze,  k Halamově sbírce
píše o potřebě dětsky čistého, nezkaženého, pohledu na svět. Jen tak bude umělec neustále
žasnout. Pražákův text nám v mnohém připomene filozofická východiska tvorby Antoine de
Saint-Exupéryho. Díky básním Theofila Halamy se M. Pražák v reminiscencích navrací do
svého dětství, zaujímá stejný postoj jako tvůrce sbírky, opouští prostor průmyslové Ostravy a
naslouchá řeči ptáků. Alespoň na chvíli se stává malým chlapcem, který vše na břehu ostrova
pozoruje dětskýma očima. „Ano, je to tak. Sedím na břehu ostrova. Sedíme vedle sebe, spolu.
A držíte mne za ruku. Jsem ten malý kluk. Školu dnes zavřeli. Není kam jít. Není kam spěchat.
Na ostrově se nespěchá. Není kam. Nemluvíme. Vlastně křičíme. Naše oči křičí dovnitř a diví
se. Slunce se sklání k zemi, k milování s kouskem pevniny…Držíme se za ruce, Theofile. Ta
moje je ještě malá a slabá a Tvoji ani nemůžu obejmout. Mohutná, zvrásněná naplněnými
touhami a přáními. Dívám se na hladinu. Jaký klid. Možná to je ta poezie. Děkuji Theo, chtěl
bych být také velkým dítětem, až uzraji v plod sladké smokve, v olivu. A poznání ze mne snad
časem vylisuje vědomou hladinu moře, protkanou paprsky ranního slunce“. Pohled na moře,
tento  jedinečný  zážitek,  je  přetaven  do  uměleckého  obrazu,  kterého  se  Theofil  Halama
zmocnil básnickým slovem. 

I v básnické sbírce adresované dětským čtenářům je klíčovým motivem moře s přímořskou
faunou  a  flórou.  Halama je  opakovaně fascinován neohraničitelností  moře,  jeho  volností,
dynamičností a dramatičností.  „Počínají si jak by jim patřil nejen čas/ ale i veškerý prostor
v této  zátoce/  plné  plachetnic  a  rybářských  loděk/  nevymezené  žádnou  rovnoběžkou/  ani
poledníkem“. V jednotlivých  básních  vystupují  taková  zvířata,  jež  tvůrce  během  svých
každodenních návštěv u moře a oceánu za ranního rozbřesku poznal (racek, havran, rajka,
volavka,  kondor, orel,  holubi,  krkavci aj.)  a vede s nimi dialog.  Moře však je s to  ukázat
básníkovi i čtenářům svou odvrácenou tvář, plnou bolesti a smutku, způsobenou nezkrotnými
přírodními  živly,  která  harmonický  pohled  letního  jitra  zkazí.  O  tomto  smutku  zpívají
žalozpěv „smuteční vrby podél pozůstalých řek“ i černé vrány na bílých střechách, neboť ta
místa jsou jako „žíly/ podřezané válkou/ a ostrotvarými střepinami/ roztřištěného lidstva.“ 

V básni  Stlaní Theofil  Halama  medituje  nad  procesem  umělecké  tvorby,  nad  rychle
plynoucím časem, jenž vnáší do básníkovy duše bolest. Přesto se snaží svou literární tvorbou
čas alespoň na chvíli  zastavit,  stejně jako Karel  Hynek Mácha, Josef  Mánes,  Jan Šursa a
Antonín  Dvořák.  V básnickém textu  Snídaně v kosmu  staví  autor  do kontrastu pozemský
prostor a prostor kosmický. Kosmos si člověk plně podmanil, stejně jako zemi, což může mít
pro  budoucnost  fatální  následky.  Tuto  skutečnost  si  plně  uvědomuje  „poutník“  sbírky,
básníkovo alter ego, jenž musí volit mezi světlem a tmou, dnem a nocí, čistotou a hříšností.



Básník nechce být nikým a ničím omezován a spoutáván. Touží po životní svobodě, stejně tak
po svobodné, spontánní tvorbě.

Básně  sbírky  jsou  psány  pravidelným  veršem  bez  interpunkce,  umělec  se  v textech
představuje jako tvůrce originálních metafor, přirovnání a personifikací. Hraje si se slovy i
s veršovou formou. Bravurně ovládá různé žánrové formy dětské poezie, s noblesou nechává
volný  průchod  svým  asociativně  spojovaným  básnickým  obrazům,  je  mistrem  básnické
zkratky i básnické antiteze. 

Naše  zamyšlení  nad  sbírkou  Svítáníčka  můžeme  zakončit  slovy  Jiřího  Urbance,  která
adresoval Theofilu Halamovi v roce 2014.  „V českém prostředí vaše leporelo přináší odraz
tichomořských dálek a vůní, kde si nejlépe rozumějí – slunce a moře.“

                                                                                                                                   Lukáš Průša


