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- František
Hrubín
Krásnápochudobě

se promítá obraz nitern1ich stavli subjektu. A zatímco splyvání
subjektu s píírodou ristíve značnéomezenítematiky i básníkova
slovníku, sugeruje neurčity reflexívníprvek čtenáisk1ipocit provztahrim
nikání do hloubky tohoto omezení'k těm nejsubtilnějším
a prchavym okamžikrim, jež nelze zachytiÍ jinak neŽ náznakem,
obraznym pojmenováním,metaforou. I u Hrubína, podobně jako
u většinybásníkri meziválečnychgenerací,stává se metafora náa zárovei pronikavostí kostrojem,jenžsvou smyslovou svěžestí
momenty
runuje básníkrivprojev. Prudce osvětluje nepostižitelné
prchavéhoděnía současněerotízacípÍírodya zpňírodněnímerotiky
dovršuje vzájemnéprolnutí a sjednocenípŤírodnícha erotickych
motivri: ,,Mdléprsty světelrozhrnujíkvítí/ na kraji tvéholrina - /
Na konci louky odcházejícsvítíl nahymizády luna.. (Uplněk).Imetafora se tak stává nástrojem sjednoceníreflexívníhoa spontánního
prvku stavby.Metafory v tétosbírce,právě tak jako v celémraném
období Hrubínovy tvorby, piibírajína sebeještějednu funkci. Jejich nahromaděníbezděčněvytváňísiln obrazn;iopisny sloh, ktery
prodluŽuje vzdálenost mezi jevy a jejich bássvou perifrastičností
nick1ympojmenováním.obdobnou roli tu hrají i bohatě rozvité
a složitěkomponovanéHrubínovy věty, zd razĎujícívfznam větné
intonace na ukor do značnémíry zautomatizovanéintonace ver.
jeŽ si
šové(pravidelnémetrickéschémajambickénebo trochejské),
zpravidla podňizuje vyznam jednotliv..fchslov; stejn m směrem
prisobí také propracovaná stavba originálně sestaven;íchstrof
a r moqfch konfigurací směňujícíchod nesouladu k harmonii,
a konečněi básníkriv rízk1fslovník, kter! vytváÍí rťrznéeufonické
obrazce a tak rovněž posiluje napětí mezi věcí a jejím pojmeno.
váním' Všechny tyto jevy, kumulace obraznosti, složitá větná
a strofická vystavba a eufoničnostpodstatně pÍispívajík oslabení
v znamové stránky Hrubínov1ích veršri a ke zdiraznění jejich
hudebnosti. Melodičnost vyrazně pŤekqfvá tematickou stránku
a stává se prvoňadym stavebnímprvkem tétopoezie' Hrubínova
melodičnostnení ovšem z rodu písně, na to je pŤílišrafinovaná
a umělá, nicméněi tak je natolik vyrazná, Že právě jejímprostŤedproniká k smyslu básníkova sdělení.
nictvím čtenáŤpňedevším
vztahu
Není pochyb, žev tétomelodičnostií ve vyznavačském
k pŤíroděse projevil vztah k tvorbě Máchově a básníkťrvideov!
vliv; charaker Hrubínovy obraznosti zároveirprozrazuje,žebásník
rozmachu poezie dvacátych let,
nezristalnetečnymk poválečnému
z nížnejb|tžší
se mu staly Horovy veršeproudícíhoa všeproměĎujícíhočasu(STRUNY VE VETRU). Avšak svymi koŤenysahá
raná Hrubínova poezieještěhlouběji do minulosti, k symbolistické
poezii domácí (Sova) i cizí (Verlaine).I v tétorriznorodosti zdrojri
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rané Hrubínovy tvorby (patŤík níještěprvotina Zpíváno z dálky,
|933, a tŤetísbírkaZemě po polednách' |937) se projevujejejí osobitépostaveníjako dílavysloveněmezigeneračního,
vzdalujícíhose
jak sv1fmpÍedchťrdcrimz generaceproletáŤsképoezie a poetismu,
tak následovníkrim zgenerací válečnfch.
zp
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KÍestsvatého
Vladimíra.
Legendaz historieruské_
Karel Havlíček
Borovsky
asi poč.50.let 19.stol.
(čialespoř v ríplnostinedochovaného)heroicZ nedokončeného
ko-komického eposu psanéhostrofou ukrajinsk;fch kolomyjek se
dochovalo l0 zpěvri. I. zpěv Perun a Vladimír začínáin medias res
- car Vladimír posílá drába k bohu Perunovi s pŤíkazem,aby na
carsky svátek ,,drobetzabubnoval..hromy a blesky, tatík Perun se
vzbouŤía svťtjnesouhlas vyjádŤínehledan mi slovy. Car svátek
oslavíi bezbožíasistence,ale rozhodne Sevzpouru tvrdě potrestat.
Hospodáíství_ (II.) zasvěcujev dlouhémPerunově monologu do
těžkéhoživobytíbožího(,,Sám se žádnf starat nechce,/ o všechno
se modlí,/ jako by měl každf boha / jen pro svépohodlí..)a vrcholí
lamentemPerunovy ženy-Perunice: ',Nezačínej
si jen s cárem, / to
já poŤádŤíkám,f,žeto se svou opozicí/ nepŤivedeš
nikam...III. zpěv
Vojenskj, soud oteyírá apostrofa policie a její neomezenémoci:
Perun je policajty odváděn do šatlavy. Zatim právrrici narazí na
nepňekročiteln1f
problém:na pánaboha se žádn1fparagraf ,,nešikuje... Car si ovšemví rady' povolává vojensk1ysoud a Perun je bez
prritahri odsouzen k smrti provazem' pňičemž
je mu dána milost
,,k utopenív Dněpru..; kvrili nestrannostije spolu s ním odsouzen
k stejnémutrestui žurnalista,,,protoŽese bohu rouhal / a psal proti
víŤe...IV. TestamentPerunťlvsvou tivodní formulí upomíná na
oblíbenékramáŤsképísně(,,Poslyšte,milí kŤesťané,
/ tu smutnou
novinu. . ...)a takévlastně zvěstuje,,kriminálníhistorii..- popisuje
- s odkazem na letopisceNestora a na jeho ,,plátek..- Perunovu
popravu. Běh světa se smrtí boha nijak nenarušil,jen ,'církevní
mašinka' ta se zaraz1|a,,(Y. Bezbožnostv Rusích);postiženépopstvo prosí cara o slitování:,,kdyžsnám 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, moŤípanovníka návrhy a požadavky ohledně kandidatury'
až se c\ytry lokaj Mates rozhodne pomoci a dá do novin vyhlášeníkonkursu, což zprisobí velk! rozruch zvláště ve Vatikánu
(III. Kamarila). Jezovitétáhnou do Kyjeva (IX. Jezovitskj; marš),
kde se zástupci církvípŤou o to, číbrih je lepší(X. Konkurs). - Podle dochovaného Havlíčkova ..Plánu na Vladimíra.. měla skladba
končit dvěma zpěvy s tímto tématem:,,Bitva rozhodujícímezi ka.
tolíkv a Řekv. - KŤest. Konec. Veselost...
zik|ademkŤtu svatéhoVladimíra - a v rozsahu většímnežse
obecně pŤedpokládá - se stala poměrně rozsáhlá pasáž (kap.
38__43) z Nestorova letopisu, tzv' Pověsti dávn1)ch/et, nejstarší
ruské kroniky. Tyká se vlády knížeteVladimíra v Kyjevské Rusi
a časověje zaÍazenado let 6488-6496 od stvoŤenísvěta' 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 konečnérozhodnoutí pro víru Ťeckou
a vládcovo pokitění. Perunova socha na chlumu nad Kyjevem je
symbolicky ztlrána a svrženado vln Dněpru. Havlíčekdanf dějov!
pridorys, byť v jiném uspoŤádánía v obrácené motivaci, pŤevzal
a současnědrisledně pátral ve svépŤedlozepo místechdovolujících
humorné rozvinutí - tak napŤ. téměŤdoslova piejímá z Nestora
motiv Vladimírova pohoršenéhouplivnutí (,,plivnul Ia zem' zasakroval..), nebo charakteristiku Vlaďmírovy chlípnosti (,,a metresekjako pecek, / tňi sta v Bělehradě, / dvě stě v sele Berestově, /
tŤi sta v Vyšehradě..- u Nestora v pozdějšímErbenově pňevodu:
,,...a souložnicměl 300 na Vyšehradě,a 300 na Bělehradě,a200 na
BŤestověve vsi.. apod.).
V pŤehodnocováníhistorické látky, ale i ve qfběru, ktery se snaží
podobě ze staréholetopisu vše,co je
zachovat v co nejautentičtější
těhotnéhumorem, se prozrazuje zák|adni travestickj postoj: kronikáÍsk1fpŤíběho knížetiVladimíru Svjatoslavičije pojat jako
pŤíběhvysoké epiky, pŤíběhvznešenychhrdinri a boh , a současně drisledně od počátku snižován; vfsledkem je sblíženís tradicí
heroicko-komického eposu. Konfrontace světa,,sakrálního..
s ,,lidskfm.. nepŤestávájiž na prostéanalogii rozvedenédrislednou
projekcílidskfch slabostído světabohri. Svět sakrálníje světu lidskémupodŤízen,pevně začleněndo panujícísociální hierarchie jako
jejípodŤízenásložka,jejížpňípadná,,vzpoura..musíb1ftlikvidována jako kterákoliv vzpoura jiná; současněvšakje to i složkanutná
k ňádnému chodu sociálního mechanismu. Nestorriv pŤíběhtak
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posloužil politické satiňe,jejímžhlavním protagonistou se vlastně
itává sám vypravěč okáza|e demonstrujícísvou intelektuální svobodu, s nížmanipuluje s kronikáŤskymzáznamem, mísínejruznější
Žánry (\egelda, lidová píseř, píseĚkramáŤská' publicistika, epos)'
tisíclet staréděje do svépÍítomnostia zaplĎuje dávn;f
vtahuje téměŤ
pŤíběhčetnlmi anachronismy, mísínejprotíchridnějšíslovníkově
slohovévrsty (archaismy, rusismy, latinismy, vulgarismy) ažk novodobému využitípostupri makarÓnské poezie (míšenílatinsklch
floskulí do českéhotextu v Jezovitskémmarši) pro blasfemickou
konfrontaci církevníchdogmat s praxí. PŤeszŤetelnf publicistickf
náboj není tedy KŤest svatéhoVladimíra budován s prostou jednoznačností aktuální publicistiky a nepŤestává ani na prosté
dvojplánovosti jinotajného pŤíběhu.obdobně jako v ostatních
ELEGIE a KRAL
skladbách brixenského cyklu - TYROLSKE
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 pravděpodobně již zaHav|ičkova pobytu v Rusku. V každémpŤípadě
podle doborr.-ichsvědectvíuž v červenci l848 existovala poměrně
znaénáčást skladby (pravděpodobně vznikala za Havlíčkova po.
bytu ve vězeni na Hradčanech v červencit. r.) abtzy poté (nejpoz.
ději 1850-185l) užjejí částikolovaly v opisech.Na skladbě Havlíčekpracoval ďáIe za svéinternace v Brixenu; na základě udání byl
dokonce 29. |0. 1853na podkrajskémriňaduvyslfchán ohlednějejího rozšiŤování(odmítl obvinění s poukazem na pečlivéstŤežení
svékorespondence a oznámil riŤadu,že podezŤenívzniklo nejspíš
omylem: báseĎ je staršíhodata). První riryvky tiskem se objevily až
v roce 186l v obrazechživota (I. a III' zpěv) a l867 v časopisuPraha (II., IV. a V. zpěv). Uplné kniŽní vydání vyšlo až 1877.
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Kytice z poYěStí
národních-

Karel JaromírErben

1853

Jediná básnická sbírka autorova obsahovala v prvním vydání dvanáct básní' názvem vztaženych k Žánru folklÓrního vyprávění,
k pověsti. Námětově se básně skutečněopíraly o zápisy projev

