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a naděie anebo obměůovaly nehluboké písůové motivy erotické a pňíro4n|.
Jeho epické básně - většinou popisné a psané nadneseně ozdobnjm slo.
hegr - horovaly pro ideály svobody a nárcdní a slovanské svébytnosti,
kreslily žán*ové postavy a scény, vyprávěly jednoduché piíběby z historie
nebo ,,ze života,,. Nejznáměiší z ieho knib isott Z jarnIch luhfu (|874),
Vlasti a nobodě (|883), sbírka s motivy slovenskjmi Z hor (|88l) a ďego-
rickf pčíběh Mrnd změ (|885). V duchu své piedstavy národní literatury
zaměiené proti subjektivismu a proti cizím námětťm veď Pokornf ied-
nostranně vyhrocené poleuliky proti lumírovcťrm, hlavně proti Vrchlickému
a Sládkovi, a psal satiricky ritočrré verše. Nejrnfznamnější byla Pokorného
práce směfující ke sblížeď českého a slovenského národa a navazuiícl na
porl.nět Heydukťrv. Pokorn propagoval myšlenku jejich jednotn ale ne-
dovedl si ji pŤedstavit jinak než pÍi zachování společrrého jazyka ďespoĎ pro
literaturu vědeckou (rivaha Literdrni shoiln českoslwenskd, t88O). Z hlubo-
kého zájmu o Slovensko vyplynula rovněž jeho nejcennější kniha, dvoudílnÝ
cestopis Z potuleh po Slaoensku (1883' 1885). Pokornému se v něm podaňilo
piedstavit zajimav,ym zpťrsobem v pásmu vnlrávění, rivah a reďisticky
líčenfch scén mnohotvárnf obraz slovenské současnosti i historie, pŤírodní
krásu krajiny i Život lidu, kulturní a literámi snaŽení i folklÓr. Pro tehdejší
dobu byly to informace neobyčejně cenné a měly zásluhu na lepším po-
chopení Slovenska z české strany.

Milota Zdfuad Polák
/r788-1856/

PreromantickÝ básník, kterf svou pŤírodně pop|snou a vahovou
skladbou Vznešenost pžirody obohatil repertoár obrozenské poez|e
nejen v tématu a žánru, ale i v básnickém stovníku, metaforice
a rytmice.

Vlastním jménem Matěj Polák. Narodil se v Zásmukách 14. 2. 1788
jako syn ševce. Devatenáctiletjl se stal pomocnj.m učitelem v pražském
sirotčinci, rok nato vstoupil dobrovolně do vojska sbíraného proti Na-
poleonovi. v l. l809-l3 pťrsobil na českém severoqfchodě a vfchodě
a prostŤednictvím studovaného dobrušského kupce, básníka a komponisry
F. V. Heka se seznámil s vlasteneckjm faráiem z Dobfan }. L. Zieglerem.
Ten získal Poláka, již ďíve německy básnícího, pro českou fitlraturu
a postaÍal se o časopisecké zveieiněni části jeho básÁě Vznešenost pžiroze-
zosrí. Konečnou verzi tohoto ďla, iež má v knižní podobě název Vinešenost
piírody (1819), pňehléď J. Iungmann. Piedtím prodělal Polák tažení proti
Napoleonovi, jako pobočník maršála Kollera pobÝval ve Vídni v áobě

kongresu a tťi roky v Itátii. PŤÍrodní a kulturní zážitky ze svého italského

o''tJvani vylÍčil v Cestě do lttilie, ptvnLm obšírném českém cestopise:

iciskoval ho Zieg|et v svém časopise Dobroslav (L820-22), V Itálii byl
poÉk podruhév|. 182|-25 iako ričastník taženÍ rakouské armády. Mezi

Luo piof"','* češtiny (t827_3o) a válečného dějepisu (od r. 1837) na

uoi.''šte akademii ve Víderlském Novén Městě spadá jeho sluŽba v po-

seátacn tehdejších severních Uher. V té době iiž Polák' kter.f odcházel

r. 1849 do vfslužby v hodnosti generálmajora, pčestal česky psát a ná-

rodnímu hnutí se odcizil. ZemŤe| ve Víde ském Novém Městě (lriener

Neustadt) 31. 3. 1856.
Iméno Polákovo se pňipomÍná pro pokusy o ohlasové básněni pÍedcháze-

iíci ohlasové tvorbě Čebkovského; nejznámější Polákova p1seí oklonanlt.miltÍček 
(Nevěrná) doptĎuje dďšimi strofami lidovou Sil jsem proso.

Poláktrv hlavní básnickf piínos spočívá v díle Vznešenost pŤlrody.Báseitoz-

dělená do šesti zpěvťr popisuje iakoby v plynulém obhlížeď pňírodu v je-

jích rozmanitfch podobácb a ritvarech. Toto básnické panoráma pňírody

začÍná pohledem na jitčaí oblohu a k noční hvězdné obloze se vraci, objímá

bory, lédovce, moče, rolrrika pracujícího na poli, sopky chrlící lávu' bouŤi

nadkraiirrou atd. Popisy, rivahy, vfievy, zbásněné pŤírodovědecké vfklady -

v základní formě .písní.. i ve formě ,,chválozpěvťr.., ,.Ettohozpěvt.. atp.
- slednocuje trvalj'citově nadnesenj'vztah k velkoleposti pÍÍrody, k jeií

tvrlrčí síle, k zákonité ričelnosti ieií soustavy a k iejímu ,,tvorci... Polákovu
Vznešenost, pŤinykající se térnatem i pojettm k obdobnjrn ďlťrm ewopské
poezie, hudby a mďíŤství 18. století, pÍijal by dnešní čtenái - pokud by
vťrbec porozuměl iejim slovďkovfm zvláštnosten - iako monotÓnní pro

ieií jednosteinÝ patos a rinavnou pto stefeotypní popisy. V své době byla
pŤiiata s nadšením a literární historie |í pňisuzuie zna&tÝ Úznam vÍvoioyÍ:
uskute&tila se v ď poŽadovaná velká forma lyrické poezie, nalézala nové
možnosti poetického slovníku, svou rytmikou oponovďa jednotvárnosti
puch'naierovského verše. Že aavíc měl Polák i ,,pravé básnické posvěcení..,
ocenil dokonce J. VrchlickÝ, piipomina|e '' chvatnou apostrofu.. z časo-
měrného, ,,plnjnr tokem lyrickjm se negouciho.. piedzpěvu básně: ,,Mhou
klenutf stÍope' odvážnjm ve blankynr rozpiat / obloukeml Tobě pozdra.
vení a radosti pňináším / usmání..'..

František Pravda
/ t8L7-1904/

Katollckf kněz, eutor mravoučnfch povídek pro lid; kde ieho
prosté vyprávění pÍcvažuje nad tendeněností, dovede zachytit
svérázné rysy starého venkova.
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