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HoŤká jádra . Jaroslav Vrchlicky 1889
Lyrická sbírka věnovaná pňíteli profesoru Václavu Gasztowttovi,
tlumočníku polskych básníkri do francouzštiny, v upomínku na
Vrchlického pobyt mezi paŤížsk1fmi Poláky roku l882 pŤináší verše
z\et |819-|889, ojediněle však ještě starší. Již její titul a pak auto.
rovo vstupní prohlášení, nahrazující tradiční moto, naznačují její
zák|aďni ladění. Autor v něm oslovuje čtenáŤe avyzyváje' aby se
nedivili jejím hoŤklm tÓnrim: ,,míchala ji pŤíroda i osud - a lidé
tam sladkostí nepňidali... Sbírka tak zahajuje Íadu básníkovlch ly-
rickfch knih z první poloviny devadesátych let, v nichž postupně
docházi ke zvratu od milostného opojení k myšlenkám o pomíji-
vosti všeho štěstí, od sebevědomych gest pln1fch tvrirčího elánu
k pochybám o smyslu vlastní práce, od optimisticklch perspektiv
a víry v lepší budoucnost ke skepsi a pocitrim odcizení Se spo-
lečnosti, která nedovede ocenit ideální snažení a tvrirčí vzněÍy.
Knižka však vznikala více než deset let, cožznamená, Že do ní bás.
ník shromáždil verše melancholického ladění z delšího časového
riseku, zatimco téhož roku vydané sbírky Motilli všech barev a Dni
a noci v podstatě ze stejného času koncentrují verše' v nichž se ještě
obráží ona k slunnym stránkám života obrácená básníkova tváŤ.
Protikladnost nálad ve sbírkách stejného data svědčí pak o tom, že
proměna Vrchlického vztahu ke světu a k soudobému dění narris-
tala pozvolna, že neby|a vf sledkem jediného prudkého nár azu, za
jak! se někdy vydáva| rozvrat básníkova manželství.

Sbírka má členění typické pro Vrchlického soubory veršri. Po
Prologu následují čtyŤi oddíly Z pŤírody, Z lásky, Z umění a Ze ži-
vota, jež završuje Epilog. V prvním oddíle pŤevažuje nad líčením
krajiny reflexe. Jen poskrovnu se vyskytuje čirá pŤírodní nálada,
napŤ. v básni Krajina' jeŽ dokonale vystihuje podzimní atmosféru
s pomocí civilního, záměrně nevyrazného vyztěr'í; tento postup se
plně uplatnil aŽ v básnické generaci devadesátych let: ,,U potoka
v tichu ku měsíci krávy l zvedajízraktmavy, smutny, pŤemítav1i...
Jinak i do těchto náladovlch verš pronikájist! rušiv1 prvek, sice
neurčity, pŤesto však nedovolující se upnout k prosté impresi. Tak
v básni Tucha obraz neztámé podzimní krajiny pozastírá jak1isi
tajemn pocit: ,,Cos pŤíšerného skví se stínem f azase láká napolo'
/ jak druhdy dávno v těle jiném / bych b;fval šel tu okolo... Podobně
znovu navštíveny zámeck;f park, pňipomínající minulé milostné
chvíle' vyvolává v básníkově duši podivné pĚedtuchy (Reminiscen-
ce). PÍevážně však popisy podzimní a zímní krajiny slouŽí k para-
lelnírn rívahám ani ne čtyŤicetiletého básníka o podzimu Života,
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o ztraceném mládí' o drahocennosti každého okamžiku, k rívahám
spojenlm s lítostí nad tím, jak nešetrně se s časem zacházelo v době
mladosti. Není v tom ještě bolest trpícího člověka jako v básníkově
|yricez devadesátfch let, nicméně jiŽzdevláďne stesk a rezignace.
To platí i o těch verších pŤírodní lyriky, kde se básník uchyloval
k ustálen m veršoq|'m a strofick 'm ritvarťrm pŤejat;fm ze staré
poezie francouzské (rondÓ, villonská balada) a asijské (malajsk
pantum). Z nich Balada za odcházející mladostí je cele vystavěna na
q|čtu projevri mládí, jimž je tňeba dát sbohem. I tento enumerační
patos, jeden z vyraznych znakri moderní poezie, plně rozvinuly ná-
sledující básnické generace'

obdobné rezignované ladění má í druh! oddí| Z lásky. Také tady
reflexe prostupuje portréty žen a dívek, podávané někdy i s nábě-
hem k Žánrové kresbě (Chvíle sentimentální), také tu zvláště do
portrétri mlad;fch Žen proniká stesk nad promarněnou a nenávrat-
nou minulostí; o lásce se mluví v minulém čase. A tam, kde se ob-
jevují intimnější vyznavačské milostné t6ny, provází je opět cosi
neurčitě rušivého, prvek disharmonie stěží popsateln1|, ale pŤesto
intenzívně pociťovan , tak jako uprostŤed nej krásnějšího jara zebe
ve skalách sníh (Largo). Tento pocit je pak i objektivován v ne-
osobním pŤíběhu zdánlivě šťastného manželství (Stín) i v podobě
monologu Shakespearovy postavy z Othella, Desdemony, ve stej-
nojmenné básni. Dokonce tu padne i kritické a sebekritické slovo
na adresu pyšn1fch mužri, kteŤí se cítí pány žití a bojovníky lidskosti,
a pŤitom srdce ženy šlapou v bláto (Netop!r). A ještě jednou strán-
kouje tento oddíl pozoruhodn!: tesknou lyriku tu provázivyrazná
hudebnost verše a ojediněle také nezvykl! slovník (asfodely, vizio-
ny), rysy, jež jsou pÍíznačné pŤedevším pro pozdější dekadentní
poezii.

TÍetí odďíI Z umění prozrazuje jednu z pŤíčin básníkovy postupné
názorové proměny. Zaha1ují ho sice verše patŤící k vrcholrim
Vrchlického meditativní lyriky, v nichž básník nazákladě analogií
s pňírodou v melancholickém tÓnu uvažuje o poslání umění, o sobě,
o svych tvrirčích možnostech, snahách i perspektivách a vjedné ze
slavnych básní si také klade otázku' která zjeho písní trvale obohatí
lidstvo (Rtid věděl bych,..). Postupně však tato reflexívní složka
slábne a ke slovu se dostává fejetonní polemick1f žánr,signa\inljíci
narristající nedorozumění se společností i s jejím mlad1fm uměním.
Světem vládne nevděk, krása se uplatní,jen kdyžje oděna v cetkách
mÓdy' piirozenf dívčí privab, kter1f by v antice inspiroval k obdivu
a tv rčímu zaujetí umělce a filozofy, je pŤehlížen tupym davem
a stává se pŤedmětem zisku nebo chtíče. Pňesvědčení o životo-
dárnosti poezie musí básník skryvat hluboko ve svém nitru, a pŤi-
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tom rezignovaně pÍitakat slov m literárního znal'ce o tom, Že po-
eziesejlžvyžila. Iji zaplavují nejrriznější hloupá hesla, vŠe se žene za
moderností. PŤestože se v knihách básníkri staré školy shledávají
,,samé moly..' i ve verších mtad;fch ,,v spoustě kaltr, rmutu, špíny /
zamazaná bez pÍíčiny / skví se rybka - ideál|.. (Romance o mo-
dernosti). Pocit outsiderství, odcizení mezi autorem a společností
vyusťuje dokonce v rezignaci na tvorbu, pÍeď níŽ básník dává
pÍednost prostému žívotu (Chci žít!), Hned vzápětí však, jako uŽ
tolikrát pŤedtím i potom, básník své rozhodnutí ruší' Tak jako
strom nemriŽe pŤestat kvést jen proto, že má dost nepŤízně počasí,
tak i básník musí pŤese vše dál tvoÍít (Mus). Zristane jen závist
k akrobatovi, kter , když ho jeho umění omrzí, mriže rázem skon-
covat se Životem, zatímco básníky jejich umění jen zvolna škrtí
( Akrobat\.

Jestliže v tŤetím oddíle ještě polemick1f temperament a občasná
ironie nadlehčovaly zaÍrpkly tÓn veršri, pak v poslední č,ásLl Ze ži.
votapropukábásníkriv pesimismus naplno. Vrací se stesk nad mrt-
vym promarněnlm mládím a stále silněji se ozyvá memento smrti,
ohlašující se i několika epitafy; pŤedevším však se básníkovi začhá
všechno dění jevit jako jedin1f klam. Tento stav názorně ilustruje
IoďZora,vzbuzující svym jménem ty nejušlechtilejší pÍedstavy; ty
se však záhy rozplynou, když se objeví, že je to loď pirátri (Zora),
Básníka rmoutí zlomyslnost, děsí ho lidská bída a do krajnosti roz-
hoňčují zkoušky novych zbtaní, zatímco apoštolové lidstva káží
o míru a humanitě (báseĚ K ti, zaÍazená až do 2. vydá sbírky).
A tak jediné, co zŮstává, jsouchiméry, pŤeludy, iluze;udrŽují lidi pŤi
životě na pokraji kráteru (Píeludy) a i básník se k nim utíká ve své
beznaději (.Chiméry). Tentokrát mu vjlchodisko nenabídne ani
vlastní tvorba, z niž pociéuje ťtnavu, ani voluntaristicky imperativ,
rezignující na všechno krorně lásky: ,,Nic platno / a hleď pouze rni-
lovat!... Sbírka se uzavírá Epilogem,v němž se autor obrací ke svym
budoucím čtenáŤrim s otázkou, zda s porozuměním básníkovu
snažení ajeho ideáhim také pochopí všechno to, co básníka depta-
lo' Jejich podiv nad zlobou doby bude také jedinou autorovou po-
mstou.

HoŤká jádra se Ťadí k těm málo Vrchlického knihánr, v nichž
životní skepse prostoupila všechny tematické oblasti jeho veršťr.
Svědčí o básníkově citlivosti, sjakou reagoval na nepŤízeĎ doby' ale
také o jeho tvlirčím typu, jemuž mnohem více prospívá vniiŤní rre-
klid subjektivního lyrika, zbavujícilro se v osoblrě vypjaté chvíli vší
rétorické zdobnosti, než sebejist1/ patos vyrovnaného básníka-
-věštce. Neboť právě ztráta všech jistot podnítila tu verše, jež spolu
s OKNY V BOURI z devadesátÝch let a pozdním STROMEM ZI-

VOTA patŤí k nejqíznamnějším projevrim Vrchlického lyriky' Na-
víc v této sbírce básník pŤedjal mnohé z postupri, které plně rozvi-
nula ajako znaky své tvorby konstituovala aŽ následující generace
devadesát1/ch let. Zristane paradoxem' že k tomu došlo v době, kdy
se objevily ptvti náznaky nesouladu mezi básníkem a touto gene-
rací. Zp
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Host do domu . JiŤí Wolker 1921
Prvotina' jeďna ze dvou básnick1fch knížek pŤedčasně zesnulého
autofa, je rozdělena do tŤí částí. Pwní z nich, charakteristickv na-
zvaná Chlapec. shrnuje básně s nápadnou autostylizací bášníka
jako nejmenšího z nejmenších, nejpokornějšího z pokornych,
,,chlapečka bosého... Autostylizace včleřuje i Ťadu autobi<rgra.
ficklch momentri (odchod do Prahy na studia, stesk po domově, po
matce), ale pŤetváŤí je v obecnou historii chlapcova seznamovánise
se" světem, s ',kamenim.,. Dětsky pohled skutečnost zdrivěrĎuie.
objevrrje básnivost obyčejn1fch véci (Kamna, Poštovní schránka)
a obyčejn1fch slov. Chlapcova vyprava do světa (do ,,cizího města..)
je spojena s hledáním místa mezi lídmt (ŽnQ, s pŤedstavou nově
uspoŤádan1ich mezilidsk ch a vlastně jiŽ sociálních vztahri' kjejichž
etice odkazuje i naivisticky zdrivěrnělá náboženská motivika v ob-
razech pánaboha chodícího na návštěvu k lidem a Pannv Marie
utěšující rozbolavělé chlapcovo srd'ce (Žebráci, zvukově uti"t.í*i
tituly spojená dvojice básni Háj a Hoj! a . KŤest.ansky stylizováná
láska jako mravní princip vnuceny skutečnosti ovlivřujei cu<lnou
milostnou lyriku (K svrÍ tku mé milé) a vypravy do světa obra cí zpét
k torrženému ráji srdce, ,,do nízké světničky. která zavirá se / nad
star mi známy mivěcmi.. ( o k n o).- oruh! 
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uveden stejnojmennou básní, pŤináší lyriku sociální bídy a utrpení
s pŤíznačnou scenérií piedměstí' lacin1í'ch hotelri, kasáien, věznic
(báseř Vězeii' věnovaná pňíteli uvězněnému v souvislosti s orosin-
9o1Ým1 bouŤemi 1920) atd.; najdeme tu i poezii solidarity o u'por;.y
(Dlážděn)' HoŤk1f tÓn pak poznamenává i poezíi milostnou. -
7ávěrečn5,' titulní oddíl Host rlo tlontu (opětuveden progranovou
básní s tymž názvem) je poezií narovnání se světem. Haimonizač.
ním risilím se pŤibližuje části první, ale lyrickj, hrdina už pozbyvá
vlrazně dětské stylizace: vyznává se z lásky k tomuto světu (t,'dci) ve
všech podobáolr, dob1fvá zrno životního kladu i z nejtragičtějších
stránek ŽivoÍa -- i sama Smrt se stává prostou součástí života _




