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tvorbě. Vystudovď gymnázium v Českfch Budějovicícb a filozofii a práva
v Praze. Po doktorátu (1828) pŮsobil u dvorskébo soudu v Praze ;v|. 1837 až
38 plnil 61"4oi povinnostinaMoravěave Slezsku. ZenielvPtaze 2. l. 1839.
Chmelenskj; ctitel JungmannÍrv a blízkf osobní i literární druh Četakovského, patff k piedstavitelťrm obrozenského preromantismu. Usilovď
o náror|n{ráz a vyššíforrnáln{ roveř českéhoumění, o rozšíÍeďjeho tvÍrrčt
sféry o dalšíobory a žáary (opera, umělá píseĎ) i o ieho kontakt s širšími
vÍstvertri obrozenské společnosti.V ieho kritické činnosti se tato hlediska
projevovala iedlak zvláštnípéčío čistotu titerárního jazyka i ievištnímluvy,
iednak títn, že nová ďla poněĚoval pňedevšÍn vzorem poezie Kollárovy,
Schillerovy, Goethovy a Čelakovského.Tato nonrra obsahovala ása4n|
požadavek' aby urnění bylo nositelem harmonickfch tidskfch citťra národ.
ních ideálťr.UmoŽĎovala mu, aby pňi svévnímavosti avzácnéa taktu veď
i pritměrné autory k vyššínáročnosti a aby i pŤi určitfch vÝhradách dokázat
rozpoaut a povzbudit m|adé talenty (napÍ. Tyla). %toveú' však určila
i meze jeho lritické konstruktivnosti: Máchťrv Mái (1836) ho ,,piíliš
urážÍ..volbou bÍdinÍl' PŤedstavami nicoty a smrti i ridajnou závislostí na
Byronovi. Z Chmďenského hudebních statí mají objevnf ráz zvlášťrivahy
o vztahu meá rytmern ieči a hudb5 kteté souvisí s jeho libretistickou tvorbou. Nejsoustarměii se Chmelensk kitik zabyva| ďvadlern (pravidelně
o něm reféroval v l. L828-36 v muzejním časopisea v Českévčele).Úkoly
a zásady kfiťky teoreticky forrtuloval ve Slatlu o hitice (č. 1837).
verš a pievnha lyriky
teho poezii charakterizuje kultivovanj'meloďckf
směfujícík pisůovéformě. Chmelenskf pěstovď 1qzmanitd drobněiší žáory
(mj. epigram a elegii)' které jsou zastoupeny v jeho mlaďství1ch Bcintch
(1823) i v cyklech z 30. |et (Poputnice ěili ptsně cestujícího; Kottt polnt
z Moraoy a ze Slezsha). Největší dobovou odezvu měly jeho vlastenecké
a milostné písně' slučujícíněkteré lidové motivy a vjtazové prostťedky
s rozcitlivěl;im nebo galantně hravlm tÓnem mÓdní umělé poezie. Mnohé
tyto texy byly piímo adresovány měšťanskÍmďvkám (lro dvorné opěvová.
nl českfch panen byl Chmelenskf nazlván ',panensk'm pěvcem..); zhudebněny měly jim nahradit německé opemí árie a sentimentá|n{ salÓnn|
pisně, zríroveĎusměrĎovat jejich vkus a posilovat národní cítěnÍ.Spolu se
skladatelem F. Škroupem soustŤeďl Chmelenskf většinu soudobfch
básnlkťt a budebníkťr kolem časopisu Věnec ze zpěoli alastenskllch uoitll
a obětooanlld,iokdmvlastensklm (od roku 1835), kterf kromě textťrpíinášel
i nápěvy a hudebnÍ doprovod. S cflem rozšíňitrepertoár společenskj'chpÍsď
zaloŽil i básnickf almanach Kytka, na němž se opět poďlel i autorsky
(1836.38). Některé jeho písně zlidověly (Pěk,lě na choilničekzdiil mi městčeh...;Nad Berounkou1nd Tetínmt.:..).
Pro pražskou českou scénu piekládal Chmelenskf torty oblíbenfch
ewopskj,ch oper (mi. Méhul'Josy' a bratžíjeho; Mozart, Kouzelndtlétna),
tako Škroupfrv[bretista se podílel na první prlvodní českéopeňe Drátenlk
(prem. 1826).Je to dvouaktová hra se šťastnJrm
koncem, umístěná do ku-

cH

rlr

venkovského města,. ie.hožpŤirozeoou součástí
o.*uo" prosďeď leského
dráteníka. Dďší Škroupovya Chrnelenského
i lidová postava srovenského
le
,noerv
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Těžištěm
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probuzení a milostného sbližování s děvče.
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ploti TurkÍum, jednak jihoslovanskénáro4ní zpěvy. V l. 1862-63 spoiil
tyto své prárce v trojdílnf cyklus Jďz. Kreslí tu idealizovanf a pro české
prostŤedípiíÍkladnf svět, kde svoboda je nejvyššíhodnotou a
ieit x.lta
neivětšímneštěstím, kde prvním mravnírrrpiíkazem je blaho vlasti. Monu.
mentďizovanrj,hajdut nebo černohorskfiunák, pro nějž se boj za svobodu
stď smyslemr života, je nejčastějším
hrdinou. Jeho state&tosi, smysl pro
čest,hrdost ar obětavost jsou oslavovány jako vfkvět vlastnostílidu, s níml
jsou tito hrďinové pevně spjati. Do pŤíkréhokontrastu k slovanskému
světu
volnosti a dermokratičnosti je stavěn svět násilí a bezpráví, reprezentovanj,
Životem a rnrravy tureck ch okupantťr. Umělecká ričianost
lihu spočivá
v celkově vzmršenémcharakteru zobtazeni se vznešenjrrni pÓzami jo,."u,
slavnostď inttonací větn vjrazy citové zaujatosti, četnjmi áutorov mi komentáňi, čečnrickjmiotázkami 6 2yqtáními. Na styl ďla měly vliv i některé
postupy a prolstčedkyjihoslovanskébrdinskéepiky, napf. konstantníepireta,
ustálená rčenií,kompoziční schémata.

Boleslav Jablonskf
- 1 ggr /
/ 7,81,3

sent|memtatlst|ckfbásník'tvťrrcelyr|ckéhocyk|u Písněm||ostt.
m|tostnéa didaktickéveršebyly v t9. sto|etÍ
Jeho vlasftenecké,
ve|m| obl|íbenya častose opisova|y do památníkrl.
Vlastním jménem Katel Eugen Tupf. Pocháze| ze zboiŽnérodiny
jihočeského
roilnÍkaa mlynáťe (narodil s" i+. t. 1813 v Kardašově Řečici),
studovď v Jinrdfichově Hradci a v Praze. V r. 1834 vstoupil do premonsttátskéhoklášíterana Strahově, btzv jq opustil a studovď
frava. Žkhmanr
roďčťri nouze jho v r. 1837 pŤiměly k náwatu do kláštera a kJ stuďu teologie,
ieŽ ukončil r. l84l. v |. |837_39 reďgoval s J. H. Pospíšilemalmanach
V-esna a s lar.'. Pospíšilem Květy. od r. 1847 az do smrti (v Krakově
27.2. |88|) b1yl proboštemkláštera premonstrátek a faráčemve Zvěčinci
u Krakova; postupně získával uznání potskfch kulturnÍch kruh i rí'zné
církevnÍhodnolsti.
Mlaďstvá tvcorba Jablonského (Bdsně' l84l) patiila většinou k běžnému
typu sentimentalistické poezie 30. let. Charakterizuje ji procÍtěnf
tÓn,
vlastenecká temdenčrrost, často spojovaná s historicklmi motivy (uasel
rť!
.dob! země, české),ďdaktičnost, kult slovanského dávnověkri (epictÝ
crk!9 rtí zlatté zllag), v lyrice menši traďč:rí formy (Óda, aělka,;i*o),
zaměŤeníaa sp<olečenskjlzpěv a deklanaci. Pťrvodnostía hloubkouiyrickeho prožitku vymiká v této sbírce dvacet básnÍ, woiících dvoudílnf cyklus
Písně milosti. V5yrostly z konfliktní osobnl situace autoťovy v r. 1837,
kdy se
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ideiích(iakoKlácel),ani,neuplatĎovalv.ptakiickémboiiproticírkevní
obzoru neyÍboinéhovlastereakci (|ako Havlíček).iJh" p"i"ir "an*:d19
školy i církve. Jeho Básně
poďebám
neckéholiberalismu iii"".*"li.*",
poatrtro''ala složkarezigrracea víry)
;l'ž;;kkáy
(včetaěPísď milosti,
vydávané četbě.
patŤily po několik generacík rozšlťené,často
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BohdanJelínek
/1851-187L/
autor povÍdek.:
:l'..:i:h
PŤeděasně zemňe|f současník Iumírovctl,
a intimní lyriky' poezle
nátadové
básnik
predeviím
láskách, eplk a
,,lásky a upomínky...

