LYRI KA

LYRIra ČBsrÁ

]ŤvŤo
í1tsfí.l}rapdt
lwý(&'e'hÍormt,'lroíť
l *'|! }"nÍ'.lŤigflv áfsnnr

..isgiffiošffi*
re"v
ďn tvc 6 rrt.slrrol}r,,
o9''.
rray/a
!e$ýc t7ot.

l*:

#j

;Hltť.ffiW
'.qíÍb

v druhé polovině 14. století docháa k rozkvětu lyrické poesie; vznikají tu
i nové thematické okruby. Především ie nápadný vznik a vzrůst lyrické poesie
světskéozejména milostné, jež má místo tak významné, že jeji motivy pronikají
i do lyriky duchovní. Pěstiteli teto milostné lyriky byli hlavně příslušďci soudobé
inteligence (studenti), ale zčásti to byla i poesie českéšlechty; protože pak veďe skladeb
psaných složitou formou máme dochováno i několik skladeb prosqých, připomínajících
píseňlidovou, lze souďt, že proces stále většíhouplatňování lidovych prvků v literatuře
se nezastavoval ani před světskou poesií lyrickou.Vztah zde byl zřejmě oboustranný
neboéna druhé straně nacházíme později v lidové písni typické formn které poukazují
přímo k r'mělé lyrice staročeskéa dosvědčují'že umělá lyrika staročeskápůsobila
na lidovou worbu. Zdá se, že prostředníkem tohoto vlirtr byla i píseň duchovní.
Vedle poesie milostné a duchovní se ztrácejí svým rozsahem písně reflexivní a satirické;isou však velni přfunačnépro pochopení společenských poměrů. své doby,
neboťse v nich odrážeiírozpory mezi šIechtoua měšéanstvea(Pieseňod pana Stembrka)
a mezi měšťanya seďáky (Sedlá,ci). Tato větev lyriky připravovala bojovnou poesii husitskédoby.
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Milostné lyrické básně, jež se nám dochovaly z našístředověkéliteratury' pocházejí
z druhé poloviny 14. a z prvé poloviny 15. století a zailádajl se téměř bezvýhradně na
představách a částečněi na terminologii, jakou vywořila milostná lyrika provensálská,
totižpojetí lásky jako milostné služby;úctak ženě,ovšem urozené,patří ke znakůrn pravéhorytíře, a projevem úcty je i milostná píseň.
Básně jsou stylisovány většinou jako monolog autola' jenž|ičicity, iakév něm vzbuzuje láska- zpravidla je to smutek a žďost způsobená nepřítomnostínebo nepřístupností
milé' úklady závistníků a klevetníků - a ujišéujesvou paní o své nezlomné věrnosti.
Dialog nacházíme jen v písni Noci milá ve dvou posledních verších,a ve třech skladbách,
ježpatří k druhu zvanému ,,alba.. (svítáníčka)a líčíloučenírnilenců na úsvitě nového
dne po noci spolu strávené (Milý jasný dni; Přěčekaje pšě zlé stróžě; ŠIadva tozlařišě);
v albách jsou i prvky epické a v písni Milý javtý dni i dosti rozsáhlé ličeni přírodní.
Tato píseň je zaiimavá i tim, že je dochována ve dvou versích značněoďišných, třebaže
obsahověúplně shodných; neustálenostjejíhotextu (svědčící
ostatně takéo značnémrozšířenískladby) připomíná charakteristickou vlastnost novodobépoesie lidové.- Z ostatních
skladeb zaujme piseó' Slozlce M,v nižje užito prostředku oblíbenéhov pozdějšímilostné
lyrice německé' totiž naznačeníjménamilé uvedením prvého písmene, a píseň Ztratilať
jsem milého,jež se liší od ostatních tím, že v ní promlouvá dívka. Formálněnejvyspěleišía nejsložitějšíz milostné lyriky je Zóaišoz;apheň (Jižť mne ošě radost ostáoti)' jejíž
autor používávydatně symbolických přirovnání (orel, fénix,labué' lev). - Nápěvy mi.
lostné lyriky se dochovaly jen zřídka (na pr. u písně Dřěvo sě listen odieoó, z&sti
i u Záz:išwy pisrlil.
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