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vzápéti rozrušena' Řada básní má charakter strohé reflexe aforisticky shrnujícícelésoubory zkušeností.Pestrost slovního qfběru
je radikálně zredukována, neboťmluvčíjefascinován několika návratn mi slovy a motivy.
V době vzniku sbírky byl Halas umělecky nejblížeJosefu Horovi
fiemuž je TváŤ věnována) v jeho období ,,časua ticha... Sbírka
uzavirajíci první částHalasovy tvorby a vynucujícísi její pokračování na zcela nové zák|adně byla rozporně hodnocena nejen po
prvním vydání, ale i v pozdějšíchpokusech o celistvé koncepce
Halasova díla. K v'.ftcekvietismu, pouhého pasívníhomelodizování dále neprobojovávanfch rozporri, byla častopňipojována i kritika za odvrat od aktuálního společenskéhozápasu.
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Skladba o 9 oddílech a stylizovaná jako ,,diškuryrování,,s měsícem
nad tyrolskfm Brixenem podává v satirické nadsázce historii autorova zatčeniv Německém Brodě (II-V), cesty směrem k Jihlavě,
kolem básníkovy rodné Borové (VI), do Lince za starostlivépolicejní asistence, vyržívajícídobrodiní techniky (te|egraf), a za
doprovodu vrchního pražskéhokomisaŤeDederry (v básni zčeštbvanéhojako Dedera), kterf v Budějovicích (VII) básníka hostíměl.
nick1fmvínem (,,Mělnické jsem dávno dopil, / piju vlaské zas1'f a|e
zďáse, žeje v obou stejn1f/ nepokojnf kvas..). Zpěv VIII. pÍechází
v ,,heroick1ftÓn.. pŤi popisu strmécesty z Reichenhallu do Waidringu, která ,,se nedá žádnou ordonancí / pŤeoktrojovat..,- kdy
policajti - vybídnuti podobenstvím o Jonášovi - z vozu, jehož
spŤežení
se splašilo, vyskákali a básník-vypravěč',čerstvějnežcár
rusk!.. sám pokračuje v cestě. Závěrečn! IX. zpěv kuse, ve tÍech
slokách' tento ,,lístekz památníku českéhožurnalisty..(ak zněl
pracovnípodtitul najednom z rukopisri skladby) uzavká konsta.
továním,žecestaskončilav jihotyrolskémBrixenu a místobásníka
se do Čechvrátil kus papíru: potvrzení o jeho pŤevzetípod dohled
místníchorgánri.
ProstŤedky vysoké poezie, ke kteq/m se tu okázale odkazuje
(,,elegie..v titulu skladby nepŤímose odvolávající na ovidiovy
básně z vyhnanství,Tristia a Epistulae ex Ponto,,,heroickf tÓn..
zpěvu VIII, stejnějako Sama vstupníformule Sviť,měsíčku,pole
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p dorysem celéstrofy pŤimo
houčku, pÍevzatáspolu s rytmickym
písní'
ve své době poukazující
ch
ale
lidov
sbírky
)' e.u"o6w
-,,,'vděpodbbně
hlavně k známéKalinově baladě Hadrnice), jsou
iritr. oatt.'árřovány a vlastně parodovány. PŤedevšímzák|adní
ltesick'Í postoj, pro kterf ještě Jungmar|nova Sloyesnost (|846)
oŤápijovala, aby byl ,,čistěčlověck!,tykajíci se vŮbec člověka, ne
žoc,Le samotného..a soustŤeďovalse na vztah piedmětu a subjek.
tu, nikoliv na pŤedmět sám, je jednoznačně spojen s konkrétním
a povytce neliterárním životnímobsahem. BáseĎ jak jsme viděli
_),uLou^",ává četnéokolnosti Havlíčkova zatčeni16. 12. l85l
a jeho deportace do Tyrol (i s dramatick1fm splašením koĚri
v Átpacn;. Policejní zpráva c.k. vrchního komisače Fr. Dederry
tuto epizodu popisuje - v pŤekladu - takto: ,,Asi 1 l/2 hodiny
pŤedpoštovnístanicíWaidringen musil postiliÓnpro náIeďízabtzditi zadní kola Íetězy.Hodil opratě na kozlík a zabrzď1|levékolo;
když se však chystal zabrzdit kolo pravé, dali se koně do běhu
z kopce. Jakmile jsem to zpozoroval, seskočiljsemzyozu,zachytí|
jsem všakpouze opratě zadníchkoní. Jedinf Ťetězu kola praskl ajá
byl sraženk zemi, aniž jsem si však vážně ublížil.Na moje volání
vyskočil zyoZ'|J policejní voják, upadl však, a Havlíčekse zmocnil
podruhé opratí zadních koní, nemohlje však v běhu zadržeti a vy.
skočil též.Koně se iítili s vozem aždo Waidringu, kde byl vriz nalezen pčevržen...Konvenční literární prostŤedky jsou vpádem ži.
votního materiálu nemilosrdně usvědčovány z nepravdy, obvyklá
postava preromanticko-romantické poezie, ,,vězeĎ..,ve svéobvykléapostroÍělunyje vytlačenavlrazně novodob1fmhrdínou, českym
žurnalistou, apostrofaje tak proměněna v beletrizovanésvědectví
a v publicistickou invektivu. obdobně hrdinovo osamoceníje tu
zbaveno svéustálené funkce jako odrazovf mristek ,,elegického
postoje.. a filozofujícíchreflexí.Je samotou vnucenou - a v tomto
smyslu samotou, která je nikoliv prrivodním atributem hrdiny-rozervance' ale jeho protihráčem.
Tyrolské elegiejsou na tétoobecnérovině vlastně pojaty jako
zápas s vnucenlm osamocením' Již samo zietelné navázáni na|ídovou píseř jde daleko za meTi tehdy již dávno vyžiléohlasové
poezie.Je v danémpňípaděvěd mfm gestemhrdinova ztotožnění
s lidovlm duchem, cítěnym nově již nikoli jako abstraktní národní
specifičnost,ale jako ,,duch vzpoury.. proti Zv li moci, ostatně i sám
text '.elegií..- stejnějako text ostatníchskladcb brixensk1íchbyl pojat jako text, určenyzcela aktuální společenské
komunikaci
(jestližetext nemohl dlouho aspirovat na oficiální zveŤejněnía šíÍil
se v opisech, byl zŤetelke komunikačnísituaci jen tím více zďiraznen).
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Tyrolské elegie - stejně jako ostatní většískladby brixenské,
KRÁL LÁVRA a nedokončenÝ rŘpsr
svATÉHo VLADIMÍRA - pŤedstavujív HavlíčŘově díle syntézu, navazujíci až
pňekvapivě silně styk s nov'.imi tendencemi pozdní romantiky (Heine: Německo - Zimní pohádka, |844), LeželoJi dosavadní těžiště
Havlíčkovy tvorby v epigramech a v politick ch písních (kde si
už dŤíveověŤoval nosnost a publicistické využití určitfch rytmicko-melodickfch typti lidové písně),nyní se pokoušío rozsáhlé
epickécelky, a tedy také o rozsáhlé satirické obrazy současnépolitické situace. Proti lakonické stŤídmostípointovaného epigramu
a vlznamové jednoduchosti politického popěvku pŤinášela satirická poéma široce rozvíjen sémantick! kontext s neustálfmi
pŤíkr..fmi
zvraty slohov1fmii rn.iznamoqfmi. Tyrolské elegie vznikly
patrně brzy po HavlíčkověpŤíjezdudo Brixenu - 23, |2' l 85 l píše
Palackému o svém zámětu svou cestu do vyhnanství (zvláště pak
dramatickou pŤíhoduv Alpách) ,,humoristicky popsati.. a již na
začátku pŤíštího
roku báseř kolovala y Praze. Tiskem v Čechách
vyšlaovšemažzaměněnépolitické situace v r. 1860-186l v Času
(prosinec-rinor)a 186l (červen)vObrazechživota.
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obsahujícínejpodstatnějšíčástFričova životníhodíla
Soubor veršťr
pochán z|et |9|7-|936 a je věnován básníkověženě.Jeho jádro
tvoŤípráce zezačátku dvacátlch let' kdy se takévyhranila básníkova poetika. Mísí se v ní vitalistická reakce mladé generace na
proátou válku (vyzdviženíelementárníchživotníchhodnot) s cito.
qfm vztahem k prostlm všednímvěcemnjejichž prostŤednictvím
básník zdrivěrřuje svět a pokorně ho prožívá. opirá se piitom
o zprimitivřujícíztvárnéni jevri,jež se rozvinulo nazačátkudvacá.
tlch let v českémmalíŤství,objevujícímsi tvorbu naivního francouzského malíŤeRousseaua, a jež vyrazně zasáhlo i básnickou
tvorbu. Frič se tehdy pŤátelskyst1fkals moderními vftvarníky a jejich vidění silně poznamenalo jeho básnickou pŤedstavivost.Malování A' Wachsmana a smrti sochaŤeo. Gutfreunda jsou také
v Uměl1fch květinách zasvěceny dvě básně'
Fričriv svět zaplĚují intimní citová vyznání i drobné pŤíběhy
trpícíchlidí zaskočenfch životem,ježbásník provází melancholicky
soucitnfm pochopením a něhou. StŤedtohoto světa tvoŤížena,a to
hned v několika podobách;jako matka, jako milenka, jako slečna
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znočníchvináren a nakonec i jako dítě,pŤednímžse otvírá a často
taképŤedčasněuzavirážívot.Matce, kterou básník ztrati| jižv dětství.věnoval veršeplnésynovskéněhy; 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 (Píseúkostelní). obdobně básník postupuje i ve své
erotické lyrice' pĚičemžse prolíná tematika ryze osobní' intimní,
s neosobními ději, s vyprávěním i s drobn;fm pŤíběhem.PŤíběhse
pak stává dominantou ve vyjevech ze života ďétí( Stella) i v ňadě
dalšíchbásní,v nichžqfrazně vystupuje do popŤedíFrič v někdy až
pŤecitlivělÝSmysl pro osudy druhlch (o vlasechjednohoděvčátka).
Hledaje dojímavéprojevy lidskosti setkává se s nimi básník v nejkoncentrovanějšípodobě zpravidla ve světě chudoby (báseĎ Chudj,
člověk,Slečnak dětemaj.). Adorace chudoby ostatně prováziíÍad:u
verš milostně intimních.
Fričovy básnějsou většinou za|oženyna monologické, ojediněle i dialogické formě, pňevládá v nich hovorov styl s čast1fmi
apostrofami. Rezignaci na rozvitá básnická pojmenování nahrazuje vnitŤnídramatičnosta náznak, opírajícíse o synekdochick! ráz
mnoh;fch motivri, kterénáznakově odkazují k většímucelku, z něhožjsou vyřaty. Popisn;fm hromaděním faktri i dějri v nich básník
zpravíď|aukryvá, hned nato však v pŤímlch vyznáních i vyjevuje
svtij citovjl vztah k lidem i věcem. Zároveíjejich eliptičnost omezuje děj pŤíběhuna nezbytnéminimum, pŤičemž
mezi jednotlivlmi
veršivznikají prudké vyznamové pŤechodya nečekanáspojení,jež
svou pŤedstavovou naivitou se stávají zdrojem intenzívního poetickéhoričinua častovedou i k navození humorné atmosférybásně: ,,Potom se ptala, / jak sejmenuji, / a já jí iekl, / žejsem chud;f, / že
mám jen dŤevěn1isttil' / ona mi ruku podala / a hluboká Ťekase pod
okny leskla... A já jsem nevěděl'jak se jmenuji, / mám jenom dŤevěn1fst l. l Ndy,, božímilosti člověk l a zboži milosti dievo...
obdobn poetickf ričin vyvolává i prudké stŤídánístylov1fch
rovin, napětí mezi nimi. Tak tradičnípoetismy jako hvězdy, lilie,
r že'flétna,harfa aj. se ocitají vedle konkrétníchkonstatování, kterésvou primitivní detailností nebo nečekanouvěcností a pŤesností
pŤipomínajídrikladnost popisu naivních malíŤri:,,Ale já nemám sto
šedesáttisíc,/ abych jí bíé perly dal,.. nebo 'Květiny voněty, l zpivali ptáci / a jednou v neděli l zabí|se generál Štefánik...Zárovet
tyto poetismy kontrastují s vulgarismy a s otŤelfmi banalitami
(''...já odjíždímdo ráje rychlostítramvaje..,',životje trhací ka/
|endáŤ..aj.) i s vyrazy z obecnéčeštiny(,,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

