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Duch a svět- JaroslavVrchlickÝ

mi, veršs pravidelnym metrem (zpravidla jambicky vzestupn m),
jehož strojová pravidelnost je oživenaintonačnírozr zněnostíširoce rozvitych vět plnlch zvolání,otázek a apostrof.Tento zvukově
bohat1fveršspolu s básnickou obrazností,která hromaděním obruz:&zmnožujebásníkovu pŤedstavua jeŽ neustále kumuluje slova
stejnéhonebo pŤíbuzného
vyznamu (,'Cos rovno vzteku, posměchu
a hněvu / mu spělo tváŤí,pielétlomu tahy..).vytváÍíVrchlického
svébytny,vzletně patetick1frétorick;ístyl' v němžnositelem vyznamu se stávajízpravid|a obsáhlejšíslovnícelky (věta)' a to na ríkor
vyznamovénosnostijednotlivéhoslova. Tento styl obohacuje i Ťada zvláštních prostŤedk , zď r aziujících svébytnost básnického
jazyka:neologismy(čarolet),kráceníslov (všekroky místovšechny
kroky) nebo naopak jejich složeniny,zvláštěu adjektiv (světlovlnny, mlhotkan , tmavoŤasn1!'),
nadměrná frekvence apostrofickych
citoslovcí,vokalizace neznělych pšedloŽekaj. Některéz ntch maji
ráz pouh1íchlicencí a Vrchlick! je uplatĚuje v zájmu dodržování
pravidelnéhometra; pŤedevším
však se tyto poetismy stávajísou.
částíosobitéhoprojevu, kter!.m se poetick1ijazykvyrazně odlišuje
od jaz,yka běžnékomunikace.
I tu sejiž taképrojevujezájem o rozmanitéstrofickéritvary světovépoezie. Vedle lyrick1fchsonet se ve sbírceobjevuje i složit1Í
tvar Spencerovystance,j ežje lžívánahlavně v epice;je pojmenována podle anglickéhobásníka l6. století,kter1fobměnil privodní
stanci italskéhoprivodu. Tvoií ji devětjambick1fchverš (osm pěti.
stop ch azáv&ečny šestistop1|
alexandrín)r movan ch ababbcbcc
(Dva hlasy) .
Duch a svět SeŤadík těm svazkrim epopejníhosouboru, v nichŽ
reflexepŤevažuje
nad epicklmi složkamia stává se páteŤíceléknihy.
Kosmickou poeziíprovázenoupŤesvědčením
o schopnostilidského
P|znání proniknout k záhadám vesmíru Souzní s Nerudovymi
PISNEMI KOSMICKYMI'
vydanymi v témŽeroce jako Duch
a svět; navazuje zároveĎ na tradici založenou v česképoezii K. H.
Máchou. Sbírka vyšla uprostŤedprobíhajícíchbojli o charakter
Vrchlického poezie, které konzervativní kruhy kolem časopisu
Osvěta vyčítalyzálibu v cizích látkách a nezájem o potieby národrríhozápasu. Sama se pŤedmětempolemiknestala,pňestoprávě nad
ní se Jan Neruda jednoznačněvyslovil k probíhajícímusporu:
,,Básníkpěje to, co mu duširoznítilo,a pěje-li to krásně' unrělecky'
prospěch českého
činítak vždyavždy na velik1Í
píducha, českého
semnictvívŮbec.Toťje stanovisko avyznammoderní poeziečeské,
jak jsmeji zahíji|ív letechpadesátfch' stanovisko všechmoderních
národri, a jen ten mrižebyt proti volnosti myšlenek'kohož kruh
je vribec obmezen...
myšlenkov1f
zp
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Pátá ortenova básnická sbírkabyla uspoňádána těsněpňedbásníkovou smrtív krut1ich podmínkách okupované zemé,z cenzurních
drivodri však mohla vyjít až po druhé světové válce.
Sbírka je souborem devíti elegií(elegieje v moderních evropladění,kontemplacenadsmrtí
sklch literaturáchbáseř smutečního
člověka,zánikem hodnot apod.), v nichžbásník resumujesvrij dosavadní žívota loučíse se vším,co tvoŤilojeho mládí, pŤedevším
s láskou a s naivnívírou,žesnadno najde smysl svéhoživota.První
dvě elegie, promítajícíse na horizontu ztracené lásky, ,jež našla
svého Kaina.., jsou naplněny pocitem nenávratnosti. Vše plyne
a pomíjí(,'Vraťtese věci,ježjste pomáhaly néstikŤíŽdne... Těžítka
jen
moje, vraťtese mi zase.TěŽkéje nemítvás, vy určitéa pevné..),
je
životem
a
nezkostí
mezi
Básník,
napínan
věčná.
a
země
smrt
smrt jako poznanou nutnost, protožesvou existenci
bytím,pÍr.1ímá
pociťujejako vinu. Ale jeho srdce,jeho mladost nechceještě,,uvítat
hrob..,protoŽeje zde ještě,,milenkazemě..,která mu vycházívstŤíc
svf m j arem. orten j i v máchovsky rizkostném zpěvl zaklíná (,,o země... Krásná, Hluboká a Pevná..),mytizuje ji jako jedinou milenku, jako jedinou stálost v plynoucím čase.
V tŤetíe|egiiužmizí napětímezi básníkovoutouhou a ztracenou
láskou, místo toho vchází všudypŤítomnárizkost a klade otázky '
Bylali smrt pŤijatajako vykoupeníza naševiny, zrazuje.li i láska
(,'A ani lásky není!Dívky spína ložícha jejich loŽe lžou!..)a zlo se
nám vítězněsmějedo očí- je životsnad jen absurdnímsnem?Navzďory tétoabsurditějej však básník pŤijímá,protožeje zde stále
ještě tvorba, která dává možnost pÍežití,V závěrečnéčástíTíetí
nalézámealegorii o pŤevozníkovi,kterou mťtžeme
chápat jako v!zvu ke vzpouŤeproti smrti tvorbou: ,,Cosi je pŤedtebou. Je pozdě
umírati. Rozvědky obzor Íika1i,žejde den...
PŤeddalekou cestou,která básníkačeká,je nutnése rozloučitse
šťastnou
dobou dětstvíam|ádí,kdy ,'malíbyli jsme i pro nejmenší
rakev...V elegickémtÓnu loučení( Čtvrtd,Pátá) skládá orten s neobyčejnoucitlivostípro vfstižn;fdetaiIjakousi kaleidoskopickou
mozaiku šťastn1fch
okamžikri dětství,kterése mu jeví z ,,protější
strany..životajako rá1.Zachycujei svéprvníkroky v Praze, kde poznával ,,vratkostsvěta..,jehoŽ je ,,chorym dítětem...Chce se opŤít
o ,,něžné
rameno věcí..a volá na pomoc slova, aby mu vrátila mizejícíjistotudětství.orten si všakuvědomuje,žetento ráj je nenávratně ztracen, a proto _- chce-li zristat práv svémurídělu,jehož
tragiku píijal - musísvédětstvía mládí sublimovat v dílejako sen;

s2

Elegie - Jiff Orten

jen tak nebude porušena celistvá pŤísnostbásníkovy cesty vpňed,
,,ažza smrt,,.
Po dvou pŤedchozích elegiích' v nichž básník proputoval
v lyricky podmaniv1|ch asociacích šťastn!prostor dětství a mládí,
shrnuje nyní orten svépoznání do alegorie o cirkusovém poníkovi
(Šestá),kter!neznáodpověďna otázku proč?,ale ví,žemusísloužit
dál, protožeje tím, co dělá. Tato existenciální alegorie o sisyfovské
absurditě lidského ridělu je jak;fmsi pňedznamenáním Ortenova
nejvyššíhomravně filozofického vzepětí, jímžje nesporně Sedmá.
Tato elegie,napsaná formou dopisu Karině (dánskéspisovatelce
Karin Michaelisové, autorce románu o erotickém životě stárnoucí
ženy Nebezpečnj,věk), jíŽ se básník zpovíďá ze sv ch lásek, je
vrcholem j eho sebepŤetváŤe
ní.Y otázkách, pŤipomínajících
M áchu
právě tak jako barokního B. Bridela' Ťeší
orten svrij vztah k náboženskémutranscendentnu, aby posléze Boha popŤel, navzdory
samotě, která po jeho pádu zaplĎuje svět. Básník docházíkpoznání: Život je absurdní sen (,'neměl se mi však zdát, když jsem se neprobudil..), proto v něm Brjh nemá místo. V tomto vyprázdněném
světě je všeovládáno narcisovsk m paradoxem; každ1fobjekt navenek zaměŤenétouhy čichtění mizíjako pŤelud,jakmile je na dosah' Vjlchodisko však neníani v zahleděnído vlastníhonitra: subjekt toužíspatŤitsebesama v zrcadle ciáho vědomí.V melodičnosti
ortenov'.fch alexandrín i v osloveníKariny rozeznáváme touhu po
druhém člověku' po porozumění, jehož se mluvčíSedmévášnivě
dožaduje.
Po metafyzickém vzepětí a dramatické konfliktnosti pŤedchozí
elegie následuje osmd;je psána ťrsečně
strohlm veršema pŤináší
jakésivyrovnání a usmíŤení.
orten pŤijalsmrt jako paradoxnízrození, jímžse vchází do ,,sněnéhosvěta..,jehož jedinou realitou je
tvorba, poezie, básníkovo novétranscendentno.Byla.li smrt tvorbou integrována do Života, mriže se básník rozloučit s minulostí,
anižby ji ztrácel,.ona žijea bude žítdál v jeho dile.Proto je Devátá,
jížseuzavíráortenriv elegick! cyklus' písníloučenía dík za vše,co
bylo a čímbásník žil. Podmaniv m pásmem lyrick1fch enumerací
opěvuje orten všechnykrásy, radosti i žaly, kterému život dal,
a,oďcházinyrize sqfch elegií..,protože,,teďona (smrt)chopila se
žez|aajalase nášživotformovati...Navzdory tomuto poznánívšak
básníknerezignuje'chce svou písníprolirrri()\ltt
tlell()irŽtltl konce
(,,Jsmesníh,kdyžmlčíme..- to je vychozímotiv Devaté)'protože
to je jediná svoboda,ježmu zbyla v hrriznémsvětěnesvobody'Tato
víra v osvoboclivoumoc poezie je zároveř i vírou v nepŤemožitelnost lidského ducha; v tom je zák|aďni mravní poselstvíortenova
básnického díla, jeho oda na radost, jíž vrcholí a končíjeho
tragicky pŤervan! básnickjl v1ivoj.
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Do pŤevážnělyrické struktury ortenovy poezie, založenédosucl
na monologickém vyslovování pocitri lyrického subjektu, vnášejí
Elegie prvek dějovosti. Realita, která byla dŤívečastozniterĎována
až k sentimentu (značnf vliv měl na Ortena v tomto směru francouzskf básník F. Jammes), je v Elegiích zabirána v mnohem větší
Jak je vnímána i drsná protikladnost reality' ortenova poezíe
šíŤi.
se dynamizuje; alegorie a rtuné epické vsuvky vytváŤejíjakousi
vnitňnídramatizujícípolemiku s plynul;fm pásmem lyrickfch asociací. Vpádem epickévěcnosti a pŤedmětnostido lyrické struktury
ortenovy poezie se také rozšíŤilybásníkovy vyrazové možnosti,
vyběr slov a motivti. A navíc tento vpád umožnil ortenovi jisté
osvobození z mnohdy až pŤílišsvridnéhomelodického Stereotypu
jeho poetiky. Zároveíl v těchto vnitŤních proměnách ortenovy
poeziena|ézámei drikaz usilovnéhohledání v.fchodiska, ježby básníkovi dalo moŽnost včlenitsvésubjektivní existenciální drama do
objektivních společensklch souvislostí. Realizaci těchto tendencí
však znemožnila básníkova smrt.
im

Golgata Josef SvatoplukMachar

1901.1904

Golgata pŤedstavujenejpestŤejší
Macharovu sbírku; ve svémdruhém,definitivním vydání obsahuje politickou lyriku, lyriku sociální, náladovou a reflexívní,elegii i epigram, ža|m j traktát, dále
drobnou i většíepiku, romanci a legendu i blasfemick1Ípamflet.
Jádro sbírky tvoŤíhistorická poezie, k nížse Machar uchyluje, aby
prostŤednictvímmotivri z minulosti v podobě alegorií nebo symbolri vyslovil - stejnějako ve svélyrice - svrij vyhraněnf osobní
soud o soudobémsvětě.Jednota básníkovanázoruje takéjedinfm
tmelem celétérriznorodé směsi. Básně ruznjch žánru a stylri jsou
nadto tematicky soustŤeděnyke dvěma základním okruhrim. Hovoňío tom i básníkovaprozaická rívodníglosa: ,,Brih - náboženství- kněží,vlast - vlastenectví- vlastenci, nekonstruoval jsem
sice z těchto pojmri pŤítomnouknihu, ale ex post vidím, žeta konstrukce v níjest. Jinébásně... jsou pŤidányjako ornamentálnív1plř...
Ve shodě s tím obsahuje sbírka skutečnětŤisamostatnéoddíly
nazvanéornamenty I,II,III. V prvém zníchpÍevažujesubjektivní
lyrika; tesknépodzimní pŤírodnínálady korespondujís duševním

