
Tyrolské elesie - Karel Hav|íček BorovskÝ

Tyrolské elegie - stejně jako ostatní větší skladby brixenské,
KRÁL LÁVRA a nedokončenÝ rŘpsr svATÉHo VLADI-
MÍRA - pŤedstavují v HavlíčŘově díle syntézu, navazujíci až
pňekvapivě silně styk s nov'.imi tendencemi pozdní romantiky (Hei-
ne: Německo - Zimní pohádka, |844), LeželoJi dosavadní těžiště
Havlíčkovy tvorby v epigramech a v politick ch písních (kde si
už dŤíve ověŤoval nosnost a publicistické využití určitfch ryt-
micko-melodickfch typti lidové písně), nyní se pokouší o rozsáhlé
epické celky, a tedy také o rozsáhlé satirické obrazy současné po-
litické situace. Proti lakonické stŤídmostí pointovaného epigramu
a vlznamové jednoduchosti politického popěvku pŤinášela sa-
tirická poéma široce rozvíjen sémantick! kontext s neustálfmi
pŤíkr..fmi zvraty slohov1fmi i rn.iznamoqfmi. Tyrolské elegie vznikly
patrně brzy po Havlíčkově pŤíjezdu do Brixenu - 23, |2' l 85 l píše
Palackému o svém zámětu svou cestu do vyhnanství (zvláště pak
dramatickou pŤíhodu v Alpách) ,,humoristicky popsati.. a již na
začátku pŤíštího roku báseř kolovala y Praze. Tiskem v Čechách
vyšla ovšem ažzaměněnépolitické situace v r. 1860-186l v Času
(prosinec-rinor)a 186l (červen)vObrazechživota. vm

Umělé květiny . Josef Frič 1937
Soubor veršťr obsahující nejpodstatnější část Fričova životního díla
pochán z|et |9|7-|936 a je věnován básníkově ženě. Jeho jádro
tvoŤí práce zezačátku dvacátlch let' kdy se také vyhranila básní-
kova poetika. Mísí se v ní vitalistická reakce mladé generace na
proátou válku (vyzdvižení elementárních životních hodnot) s cito.
qfm vztahem k prostlm všedním věcemn jejichž prostŤednictvím
básník zdrivěrřuje svět a pokorně ho prožívá. opirá se piitom
o zprimitivřujícíztvárnéni jevri, jež se rozvinulo nazačátkudvacá.
tlch let v českém malíŤství, objevujícím si tvorbu naivního fran-
couzského malíŤe Rousseaua, a jež vyrazně zasáhlo i básnickou
tvorbu. Frič se tehdy pŤátelsky st1fkal s moderními vftvarníky a je-
jich vidění silně poznamenalo jeho básnickou pŤedstavivost. Ma-
lování A' Wachsmana a smrti sochaŤe o. Gutfreunda jsou také
v Uměl1fch květinách zasvěceny dvě básně'

Fričriv svět zaplĚují intimní citová vyznání i drobné pŤíběhy
trpících lidí zaskočenfch životem, jež básník provází melancholicky
soucitnfm pochopením a něhou. StŤed tohoto světa tvoŤí žena, a to
hned v několika podobách;jako matka, jako milenka, jako slečna
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znočníchvináren a nakonec i jako dítě, pŤed nímž se otvírá a často
také pŤedčasněuzavirá žívot. Matce, kterou básník ztrati| jižv dět-
ství. věnoval verše plné synovské něhy; tento citovjl vztah však není
vYsloven pŤímo, vystupuje teprve postupně z vfčtu Ťady detailri
a drobnjch dějri, které autorovi utkvěly v paměti pŤi její smrti
a pohŤbu (Píseú kostelní). obdobně básník postupuje i ve své
erotické lyrice' pĚičemž se prolíná tematika ryze osobní' intimní,
s neosobními ději, s vyprávěním i s drobn;fm pŤíběhem. PŤíběh se
pak stává dominantou ve vyjevech ze života ďétí ( Stella) i v ňadě
dalších básní, v nichž qfrazně vystupuje do popŤedí Frič v někdy až
pŤecitlivělÝ Smysl pro osudy druhlch (o vlasechjednoho děvčátka).
Hledaje dojímavé projevy lidskosti setkává se s nimi básník v nej-
koncentrovanější podobě zpravidla ve světě chudoby (báseĎ Chudj,
člověk, Slečna k dětemaj.). Adorace chudoby ostatně prováziíÍad:u
verš milostně intimních.

Fričovy básnějsou většinou za|oženy na monologické, ojedině-
le i dialogické formě, pňevládá v nich hovorov styl s čast1fmi
apostrofami. Rezignaci na rozvitá básnická pojmenování nahra-
zuje vnitŤní dramatičnost a náznak, opírající se o synekdochick! ráz
mnoh;fch motivri, které náznakově odkazují k většímu celku, z ně-
hož jsou vyřaty. Popisn;fm hromaděním faktri i dějri v nich básník
zpravíď|a ukryvá, hned nato však v pŤímlch vyznáních i vyjevuje
svtij citovjl vztah k lidem i věcem. Zároveíjejich eliptičnost ome-
zuje děj pŤíběhu na nezbytné minimum, pŤičemž mezi jednotlivlmi
verši vznikají prudké vyznamové pŤechody a nečekaná spojení, jež
svou pŤedstavovou naivitou se stávají zdrojem intenzívního po-
etického ričinu a často vedou i k navození humorné atmosféry bás-
ně: ,,Potom se ptala, / jak se jmenuji, / a já jí iekl, / že jsem chud;f , / že
mám jen dŤevěn1i sttil' / ona mi ruku podala / a hluboká Ťeka se pod
okny leskla... A já jsem nevěděl' jak se jmenuji, / mám jenom dŤe-
věn1f st l. l Ndy,, boží milosti člověk l a zboži milosti dievo...
obdobn poetickf ričin vyvolává i prudké stŤídání stylov1fch
rovin, napětí mezi nimi. Tak tradiční poetismy jako hvězdy, lilie,
r že' flétna, harfa aj. se ocitají vedle konkrétních konstatování, kte-
ré svou primitivní detailností nebo nečekanou věcností a pŤesností
pŤipomínají drikladnost popisu naivních malíŤri: ,,Ale já nemám sto
šedesát tisíc, / abych jí bíé perly dal,.. nebo 'Květiny voněty, l zpi-
vali ptáci / a jednou v neděli l zabí| se generál Štefánik... Zárovet
tyto poetismy kontrastují s vulgarismy a s otŤelfmi banalitami
(''...já odjíždím do ráje / rychlostí tramvaje.., ',život je trhací ka-
|endáŤ.. aj.) i s vyrazy z obecné češtiny (,,Má hlavo kučeravá, ty
g1t9mej apoŠtole, / proč jsem tě vribec poznal tenkrát v obecnej
sl(ole..). Nechybí tu ani cítáty doboqfch šlágrri, parafráze r znlch
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písní (,,...že láska věčná nade truny vlaje l ažeYásvžnemám rád...)
i modliteb, zpravidla s humornym, nikoliv však blasfemickym zá.
měrem (,,Zdtáva bud sklenice' panno' milosti plná...). K tomuto
prolínání rriznfch stylorn.fch rovin dochází i uvnitŤ jedné básně,
takže se v ní často stačí vystŤídat tklivé momenty s humorem,
bizarní pŤedstavy s banalitami, poetická vznosnost s všedností
atd. Právě těmito rysy se ta část Fričovy poezie, která vznikala na
pňelomu desáqfch a dvacát1fch let a která se sporadicky objevovala
v tehdejších uměleck;fch časopisech, vyznamně podílela na utváŤení
podoby poetického naivismu v české poezli, kter1f těsně po válce
pŤedstavoval jedno z vlchodisek proletáŤské poezie i poetismu.
O tomto básníkově pŤínosu lze mluvit i pŤesto, že Frič sám, ač za-
kládající člen Devětsilu, nedbal pŤíliš o zveÍejřování sqfch veršri,
takže jeho jediná meziváIečná sbírka (po druhé světové válce k ní
píipojil ještě jednu, Večerní světlo z r. l965) vyšla opožděně a to
lrtavnt zásluhou jeho malíŤslfch pŤátet. ČtenáŤskf ohlas byl mal1i.

zp

V pŤírodě - Vítězslav Hálek 1872-1874
Druhá a poslední lyrická kniha V. Hálka je velmi obsáhlá, zahrnuje
tii oddíly, ,,iady.., první o 60, druhé dva po 56 básních; privodně
byly vydány samostatně. oddíly ani krátké básně o několika čtyŤ-
veršovych slokách nemají jména, pouze číselná označení. Sbírka
obsahuje pŤírodní a reflexívní lyriku, inspirovanou klidnou kraji-
nou stŤedních Čech, kde se Hálek (v Polabí) narodil a kde trávil i své
volné chvíle (na Závisti u Vltavy).

PŤírodní a reflexívní verše se ve všech tŤech oddílech rriznfm
zprisobem stŤídají, vytváŤejíce drobné cyklyjednak básní obsahují-
cích bezprostŤední pozorování pŤírody, jejích konkrétních nálad,
denních a ročních období, jejích ávlri a bytostí, a jednak básní, kte.
ré pŤinášejí zamyšlení subjektu nad obecn1ilm vztahem lidí k pŤírodě
a nad místem pŤirozenosti v životě lidí. K cyklúm smyslového a ci
tového zaujeti pŤírodními konkréty patÍí v první Ťadě č. 7-|7
(s motivy kontaktu a ztotožněni subjektu s pŤírodními tvory),
č. 38--45 (pŤíroda jako inspirátorka básnictví), v druhé ňadě
č. 10--21 Qaro),27-35 (léto), 49-53 (podzim a zima), v tŤetí ňadě
č. 2-37 (zprvu snové a pohádkové pŤírodní vyjevy, pak naopak
cosijako věcné básnické rep ortitže o právě probíhajících událostech
na nebi' v lese atd.). Reflexívní básně a drobné cykly (ostatní čísla
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sbírky) pŤinášejí programové verše o nadŤazenosti pňírody nad
vším ostatním, kritizují bludné člověkovo odcizení pŤírodě a pŤed-
kládají vzory harmonického souladu s ní, charakterizují negativní
společenské jevy (zrada rodné Ťeči' sociální nerovnost, lhostejnost
čiověka k člověku, války)jako odchylky od pŤírody, pateticky vy-
zyvajíč|ovéka k poslušnosti piírodním zákonrim; objevuje se i téma
stáŤí, ubíhajícího času individuálního života i lidské historie a smrti
a četné reflexe o kráse apoezii. ojediněle se setkáme s baladou mas-
kovanou lyrismem (č. 362.Íady o dívce sebevražednici). V rivodech
a závěrech Ťad Hálkovy verše charakterizují samy sebe jako ,,pŤí
rodní.. projevy vytrysklé stejně spontánně jako ptačí popěvek.

Prost1fm myšlenkovlm qfchodiskem Hálkovfm je pŤedstava pŤí.
rodního zákonajako záruky pravosti, oprávněnosti a mravní hod-
noty nejen pŤírodních, ale i společensk1fch jevri. Cokoli Hálek se
sv mi demokraticky smfšlejícími vrstevníky pokládal za negativní
jev - včetně.národní lhostejnosti, tradičních v sad, konzervativ-
ních ideologií (oficiální náboženství), ritlaku i hmotné bídy' je
diskvalifikov áno na zák|adě toho , že je to odchylka od pŤirozeného
stavu. Slabina této kritiky ovšem zá|eži v tom, že nevyzyvá k vy-
rovnání se se specifickou problematikou společenskfch struktur.
Hálek se opírá o ideologii osvícenství (s jeho kontrastem pŤírody
a kultury) a zejména o J. J. Rousseaua, a to v té její podobě, jak mu
ji zprostŤedkovaly demokratické proudy pozdější doby a dědictví
roku osmačtyňicátého. Iluzívní pŤeměna sociálně konkrétních
ideálri ve věčné hodnoty vepsané do pŤirozené podstaty člověka
tu však nevede k programu návratu k privodní nevinnosti nebo
k stesku po ní: spíš se pŤírodě piičítá směŤování vpŤed, aby se její
obraz pŤiblížil dobově aktuálnímu hlásání pokroku; dokonce se do
pŤírody vkládá i schopnost revoluční pňeměny - i v tom je pÍíroda
vzorem člověku (č.42v l. Ťadě). Ve smyslu dobového vzletného
idealismu a ve shodě s bytostně harmonizátorsk1fm naladěním
Hálkoqfm je tu tedy pňíroda líčena jako ideál; proto zristaly stra-
nou básníkova zájmu modernějšího pohledy na pňírodu, které
tehdy.,hjbaly soudob1fm myšlením (Darwin, tak zňeteln9 vY-
stupující v pozdějších Nerudovlch KOSMICKÝCH PÍSNÍCH).
Hálkriv mytick1f obraz ,,matičky..pŤírody se tak vyhnul rozporrim
a komplikacím; co ztratil na drarrratičnosti, získai na emocionální
spontánnosti (charakteristická je polemika s pozitivistickou pŤed-
stavou' že pŤírodu lze postihnout such mi ridaji) a zároveíse mohl
stat vychodiskem nejrriznějších uměleckfch her a jejich prostého
cttoveho doprovodu. Z jejich nezávaznosti se rodí svéprávná
(pŤes autorovu touhu po pŤirozenosti vlastně umělá) fiktivní sku-
tečnost Hálkova obrazu pŤírody; k její barvitosti ovšem pŤispívají




