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se promítá obraz nitern1ich stavli subjektu. A zatímco splyvání
subjektu s píírodou ristí ve značné omezení tematiky i básníkova
slovníku, sugeruje neurčity reflexívní prvek čtenáisk1i pocit pro-
nikání do hloubky tohoto omezení' k těm nejsubtilnějším vztahrim
a prchavym okamžikrim, jež nelze zachytiÍ jinak neŽ náznakem,
obraznym pojmenováním, metaforou. I u Hrubína, podobně jako
u většiny básníkri meziválečnych generací, stává se metafora ná-
strojem, jenž svou smyslovou svěžestí a zárovei pronikavostí ko-
runuje básníkriv projev. Prudce osvětluje nepostižitelné momenty
prchavého dění a současně erotízacípÍírody a zpňírodněním erotiky
dovršuje vzájemné prolnutí a sjednocení pŤírodních a erotickych
motivri: ,,Mdlé prsty světel rozhrnují kvítí / na kraji tvého lrina - /
Na konci louky odcházejíc svítí l nahymizády luna.. (Uplněk).Ime-
tafora se tak stává nástrojem sjednocení reflexívního a spontánního
prvku stavby. Metafory v této sbírce, právě tak jako v celém raném
období Hrubínovy tvorby, piibírají na sebe ještě jednu funkci. Je-
jich nahromadění bezděčně vytváňí siln obrazn;i opisny sloh, ktery
svou perifrastičností prodluŽuje vzdálenost mezi jevy a jejich bás-
nick1ym pojmenováním. obdobnou roli tu hrají i bohatě rozvité
a složitě komponované Hrubínovy věty, zd razĎující vfznam větné
intonace na ukor do značné míry zautomatizované intonace ver.
šové (pravidelné metrické schéma jambické nebo trochejské), jeŽ si
zpravidla podňizuje vyznam jednotliv..fch slov; stejn m směrem
prisobí také propracovaná stavba originálně sestaven;ích strof
a r moqfch konfigurací směňujících od nesouladu k harmonii,
a konečně i básníkriv rízk1f slovník, kter! vytváÍí rťrzné eufonické
obrazce a tak rovněž posiluje napětí mezi věcí a jejím pojmeno.
váním' Všechny tyto jevy, kumulace obraznosti, složitá větná
a strofická vystavba a eufoničnost podstatně pÍispívají k oslabení
v znamové stránky Hrubínov1ích veršri a ke zdiraznění jejich
hudebnosti. Melodičnost vyrazně pŤekqfvá tematickou stránku
a stává se prvoňadym stavebním prvkem této poezie' Hrubínova
melodičnost není ovšem z rodu písně, na to je pŤíliš rafinovaná
a umělá, nicméně i tak je natolik vyrazná, Že právě jejím prostŤed-
nictvím čtenáŤ pňedevším proniká k smyslu básníkova sdělení.

Není pochyb , že v této melodičnosti í ve vyznavačském vztahu
k pŤírodě se projevil vztah k tvorbě Máchově a básníkťrv ideov!
vliv; charaker Hrubínovy obraznosti zároveirprozrazuje, že básník
nezristal netečnym k poválečnému rozmachu poezie dvacátych let,
z níž nejb|tžší se mu staly Horovy verše proudícího a vše promě-
Ďujícího času (STRUNY VE VETRU). Avšak svymi koŤeny sahá
raná Hrubínova poezie ještě hlouběji do minulosti, k symbolistické
poezii domácí (Sova) i cizí (Verlaine). I v této rriznorodosti zdrojri
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rané Hrubínovy tvorby (patŤí k ní ještě prvotina Zpíváno z dálky,
|933, a tŤetí sbírka Země po polednách ' |937) se projevuje její oso-
bité postavení jako díla vysloveně mezigeneračního, vzdalujícího se
jak sv1fm pÍedchťrdcrim z generace proletáŤské poezie a poetismu,
tak následovníkrim zgenerací válečnfch. zp

KÍest svatého Vladimíra.
Legenda z historie ruské _
Karel Havlíček Borovsky
asi poč. 50. let 19. stol.
Z nedokončeného (či alespoř v ríplnosti nedochovaného) heroic-
ko-komického eposu psaného strofou ukrajinsk;fch kolomyjek se
dochovalo l0 zpěvri. I. zpěv Perun a Vladimír začíná in medias res
- car Vladimír posílá drába k bohu Perunovi s pŤíkazem, aby na
carsky svátek ,,drobet zabubnoval.. hromy a blesky, tatík Perun se
vzbouŤí a svťtj nesouhlas vyjádŤí nehledan mi slovy. Car svátek
oslaví i bezboží asistence, ale rozhodne Se vzpouru tvrdě potrestat.
Hospodáíství _ (II.) zasvěcuje v dlouhém Perunově monologu do
těžkého živobytí božího (,,Sám se žádnf starat nechce, / o všechno
se modlí, / jako by měl každf boha / jen pro své pohodlí..) a vrcholí
lamentem Perunovy ženy-Perunice: ',Nezačínej si jen s cárem, / to
já poŤád Ťíkám, f ,že to se svou opozicí / nepŤivedeš nikam... III. zpěv
Vojenskj, soud oteyírá apostrofa policie a její neomezené moci:
Perun je policajty odváděn do šatlavy. Zatim právrrici narazí na
nepňekročiteln1f problém: na pánaboha se žádn1f paragraf ,,nešiku-
je... Car si ovšem ví rady' povolává vojensk1y soud a Perun je bez
prritahri odsouzen k smrti provazem' pňičemž je mu dána milost
,,k utopení v Dněpru..; kvrili nestrannosti je spolu s ním odsouzen
k stejnému trestu i žurnalista, ,,protoŽe se bohu rouhal / a psal proti
víŤe... IV. Testament Perunťlv svou tivodní formulí upomíná na
oblíbené kramáŤské písně (,,Poslyšte, milí kŤesťané, / tu smutnou
novinu. . ...) a také vlastně zvěstuje ,,kriminální historii.. - popisuje
- s odkazem na letopisce Nestora a na jeho ,,plátek..- Perunovu
popravu. Běh světa se smrtí boha nijak nenarušil, jen ,'církevní
mašinka' ta se zaraz1|a,, (Y. Bezbožnost v Rusích); postižené pop-
stvo prosí cara o slitování: ,,kdyžs nám zabil pána boha, / opatŤ
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nám jiného.. (YI. Audience). Ce|á otázka se dostává na pŤetŤes ve
vládě (VII. Ministersk rada), cariv fraucimor, tato svérázná ka.
marila, moŤí panovníka návrhy a požadavky ohledně kandidatury'
až se c\ytry lokaj Mates rozhodne pomoci a dá do novin vyhlá-
šení konkursu, což zprisobí velk! rozruch zvláště ve Vatikánu
(III. Kamarila). Jezovité táhnou do Kyjeva (IX. Jezovitskj; marš),
kde se zástupci církví pŤou o to, čí brih je lepší (X. Konkurs). - Po-
dle dochovaného Havlíčkova ..Plánu na Vladimíra.. měla skladba
končit dvěma zpěvy s tímto tématem: ,,Bitva rozhodující mezi ka.
tolíkv a Řekv. - KŤest. Konec. Veselost...

zik|ademkŤtu svatého Vladimíra - a v rozsahu větším než se
obecně pŤedpokládá - se stala poměrně rozsáhlá pasáž (kap.
38__43) z Nestorova letopisu, tzv' Pověsti dávn1)ch /et, nejstarší
ruské kroniky. Tyká se vlády knížete Vladimíra v Kyjevské Rusi
a časově je zaÍazena do let 6488-6496 od stvoŤení světa' tj. do let
980-988 n. l. Zevrubně popisuje rísilí církví ,,bulharské.. (tj.
islámské)' ,,německé.. (tj. Ťímskokatolické), židovské a Ťecké
o Vladimírovo obrácení na víru, Vladimírovo váhání,jeho dispu.
tace s věrozvěsty až po konečné rozhodnoutí pro víru Ťeckou
a vládcovo pokitění. Perunova socha na chlumu nad Kyjevem je
symbolicky ztlrána a svržena do vln Dněpru. Havlíček danf dějov!
pridorys, byť v jiném uspoŤádání a v obrácené motivaci, pŤevzal
a současně drisledně pátral ve své pŤedloze po místech dovolujících
humorné rozvinutí - tak napŤ. téměŤ doslova piejímá z Nestora
motiv Vladimírova pohoršeného uplivnutí (,,plivnul Ia zem' za-
sakroval..), nebo charakteristiku Vlaďmírovy chlípnosti (,,a me-
tresekjako pecek, / tňi sta v Bělehradě, / dvě stě v sele Berestově, /
tŤi sta v Vyšehradě..- u Nestora v pozdějším Erbenově pňevodu:
,,...a souložnic měl 300 na Vyšehradě, a 300 na Bělehradě,a200 na
BŤestově ve vsi.. apod.).

V pŤehodnocování historické látky, ale i ve qfběru, ktery se snaží
zachovat v co nejautentičtější podobě ze starého letopisu vše, co je
těhotné humorem, se prozrazuje zák|adni travestickj postoj: kro-
nikáÍsk1f pŤíběh o knížeti Vladimíru Svjatoslaviči je pojat jako
pŤíběh vysoké epiky, pŤíběh vznešenych hrdinri a boh , a součas-
ně drisledně od počátku snižován; vfsledkem je sblížení s tradicí
heroicko-komického eposu. Konfrontace světa,,sakrálního..
s ,,lidskfm.. nepŤestává již na prosté analogii rozvedené drislednou
projekcí lidskfch slabostí do světa bohri. Svět sakrálníje světu lid-
skému podŤízen, pevně začleněn do panující sociální hierarchie jako
její podŤízená složka, jejíž pňípadná ,,vzpoura.. musí b1ft likvidová-
na jako kterákoliv vzpoura jiná; současně však je to i složka nutná
k ňádnému chodu sociálního mechanismu. Nestorriv pŤíběh tak
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posloužil politické satiňe, jejímž hlavním protagonistou se vlastně
itává sám vypravěč okáza|e demonstrující svou intelektuální svo-
bodu, s níž manipuluje s kronikáŤskymzáznamem, mísí nejruznější
Žánry (\egelda, lidová píseř, píseĚ kramáŤská' publicistika, epos)'
vtahuje téměŤ tisíc let staré děje do své pÍítomnosti a zaplĎuje dávn;f
pŤíběh četnlmi anachronismy, mísí nejprotíchridnější slovníkově
slohové vrsty (archaismy, rusismy, latinismy, vulgarismy) až k no-
vodobému využití postupri makarÓnské poezie (míšení latinsklch
floskulí do českého textu v Jezovitském marši) pro blasfemickou
konfrontaci církevních dogmat s praxí. PŤes zŤetelnf publicistickf
náboj není tedy KŤest svatého Vladimíra budován s prostou jed-
noznačností aktuální publicistiky a nepŤestává ani na prosté
dvojplánovosti jinotajného pŤíběhu. obdobně jako v ostatních
skladbách brixenského cyklu - TYROLSKE ELEGIE a KRAL
LÁVRA - je vfznamov! kontext ,,heroicko-komického eposu..
budován jako dynamick1f celek s neustálymi vnitŤními zvraty,
s vnitÍním vfznamoq|m pŤehodnocováním, schopnf stále nové
aktualizace.

Záměr napsat humoristickou báseĎ na danf námět vznikl prav-
děpodobně již zaHav|ičkova pobytu v Rusku. V každém pŤípadě
podle doborr.-ich svědectví už v červenci l848 existovala poměrně
znaéná část skladby (pravděpodobně vznikala za Havlíčkova po.
bytu ve vězeni na Hradčanech v červenci t. r.) abtzy poté (nejpoz.
ději 1850-185l) už její části kolovaly v opisech. Na skladbě Hav-
líček pracoval ďáIe za své internace v Brixenu; na základě udání byl
dokonce 29. |0. 1853 na podkrajském riňadu vyslfchán ohledněje-
jího rozšiŤování (odmítl obvinění s poukazem na pečlivé stŤežení
své korespondence a oznámil riŤadu, že podezŤení vzniklo nejspíš
omylem: báseĎ je staršího data). První riryvky tiskem se objevily až
v roce 186l v obrazechživota (I. a III' zpěv) a l867 v časopisu Pra-
ha (II., IV. a V. zpěv). Uplné kniŽní vydání vyšlo až 1877.
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Kytice z poYěStí národních -
Karel Jaromír Erben 1 853
Jediná básnická sbírka autorova obsahovala v prvním vydání dva-
náct básní' názvem vztaženych k Žánru folklÓrního vyprávění,
k pověsti. Námětově se básně skutečně opíraly o zápisy projev




