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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.

vm
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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



stní slovesnosti, aé již pŤímo autorem zaznamenané nebo jinak
ziskané, často dotvoŤené i s pňihlédnutím kjinonárodním zpraao-
váním obdobné látky. Sama pŤedstava pověsti byla Erbenem pojí-
mána poměrně široce. Y pozaďí vodní, dedikační básně Kytice
stála pověst etiologická (Erben ji v závěrečném Poznamenání lo-
kalizoval na Klatovsko), pověst o privodu jména rostliny, posunutá
současně do podoby jakési osobní,,pověsti.. o genezi a smyslu sbír.
ky. Ta jednotlivé básně vyváza|azevztahu k autorskému subjektu
fienž sám sebe hodnotí jako pouhého sběratele) a pŤiŤadila je
k subjektu novému, jako jedině autentickému: k vlasti. V závěru
sbírky jako protějšek básně dedikační je pak umístěna Věštkyně
(s podtitulkem Uryvky), kterou tvoŤí šest věštkyninlch monologri
zpracovávajicích obecně známé, ale i méně známé látky, ať již se
tlkají celonárodních historicklch pověstí pŤemyslovsklch (PŤe-
mysl a jeho nedooraná pole, kolébka Libušina syna, bájné vojsko ve
vlnách Vltavy) či lokálních(zlaty zvonz chrámu propadlého do ze-
mě u Kostelce nad orlicí, pověst o trojí bráně chrámu, jež je Erbe-
novi symbolem nesvornosti kmene,,českoslovanského.., pověst
o soše tzv. Bruncvíka na Karlově mostě, jejíž torzovitost - pouhé
bŤicho na kamennfch nožkách' bez hlavy a horoucího srdce se stá-
vá podobenstvím o pŤítomném morálním stavu národa, a|e i vy.
zvou k budoucnosti: ''S nadějí nic se nenoste, / leč nad tím bŤichem
vŤelé srdce znova f a ptavá hlava naroste!..).

V tomto zŤetelně aktualizujícím rámci jsou pak sevŤeny ostatní
básně Kytice - ať již svou látkou blízké pověstem mí stnim (P oklad;
v prvním vydání byl provázen i polsk1fm pŤekladem Adama Roš-
ciszewského) nebo zvykoslovnym (Š t ě dr j, den), démonologick1|'m
(V o dnik, P o le dnic e), legendám (Z áhoŤ ov o l o ž e), po|táďkám (Z l at j,
kolovrat, zpracovávající pohádkoqf syžet získanf od B' Němcové)
nebo lidové baladě (Svatební košile, Holoubek, Vrba, DceŤina klet-
ba).Kdalšímu vydání Kytice pŤipojil Erben ještě Lilii atakto roz-
šíŤen1f celek označen! jako Pověsti národní doplnil samostatn;im
a poměrně cizorodym oddílem Písně (|7 básní), vnitŤně rozmani-
qfm, obsahujícím mj. opět látky baladické (Sirotkovo litžko, Cizí
host, Smolny var); Věštkyně byla rozšíŤena o 24 veršri.

Pňes žánrovou rozmanitost skladeb - navíc psan ch v prriběhu
dlouh1fch let zpočátku spíše na okraj básníkov ch zájmri vě.deck1fch
- vytvoŤila Kytice jednolit1Í celek. Nositelem této jednoty' pŤesto-
že Erben o sv ch skladbách - snad s v jimkou Holoubka - dané-
ho žánrového určení nepouŽíva|, se stala právě balada; Kytice tak
vlastnějednou provždy typizova|a v české literatuŤe pŤedstavu ba-
ladična. Svět v ní pňedstavenyje prostorem neustál1ich konfrontací
hrdinri s existenciálními univerzáliemi (zrození - smrt' láska -
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zrada, dobro - zlo) na pozadi nehybnlch a neriprosnfch norem,
v nichž lidské jednání nutně uvádí do chodu mechanismus fatálních
následkri. Čin je vykročením z lidsk1fch možností, z každodennosti,
kterájako by byla povrchovou tváŤností obecně platného absolut-
na. Na pozaďí norem, jež majiráz staticky anezvratn! (zvratiteln:Í
snad jen odvoláním k normám hierarchicky vyšším), je vlastně už
sám epickf děj budován jako Ťetěz od porušení normy k trestu
a pŤípadně dál k vykoupení viny - v každém pŤípadě od porušení
noÍny k jejímu novému stvrzení. S trochou nadsázky Ťečeno,
epick1f děj tak ažpozbyvá svého očekávaného esenciálního smyslu,
není demonstrací lidské svobody, ale naopak demonstrací jejích
mezi.Zdáse,žez tohoto hlediska je pÍíznačné, jakčasto je konflikt
vyhrocován kolem postavy ženy. Najedné straně právě ženy tu vy-
stupují jako bytosti ambivalentní , patÍicí často současně do světa
lidského i nelidského (matka pÍeb1fvající po smrti v mateŤídoušce,
žena déIici se o život s lilií, jindy s vrbou, věštkyně pŤekračující
osudovou omezenost lidského života silou svého vidění věcí pŤíš-
tích, vodníkova za1atkynéjako dcera člověka a matka vodníkova
syna). Na straně druhé - a to pŤedevším - právě žena je v Erbe-
nově baladickém světě bytostí nejčastěji pŤekračující hranici, poru.
šující normu - jako by v pŤímém rozponr se svymi biologickjmi
pŤedpoklady a sociální funkcí, která je proti mužské roli v tradič-
ním společenství zŤetelně statická: ženabyLa bytostí domova, uza-
vŤeného prostoru' vnitňku, a v této pŤedpokládané pasívní roli by-
chom ji očekávali i zde. Jednáni ženy, která porušuje zákon, její
pohyb prostorem, jehož principem je závaznost pŤekážek klade-
nlch lidskému pohybu, tak vlastně ještě podtrhuje destruktivní,
pŤirozenost znásilřující ráz lidské akce v tomto ,,světě balady...
A naopak lpění na hodnotě Ťádu, kolektivně dané normy oživuje
v Ženě vnitŤní ambivalenci, schopnost ne skrze čin, ale pokornym
pŤijímáním ridělu pŤekonat prostorovou hranici tak základní, jako
je hranice lidského a nelidského' zhodnocuje sám akt smírného
ztotožnéní s Ťádem, kterjl svazuje pouze v individualistické vzpou-
Ťe, ale dává svobodu' jeJi pŤijat jako závazny a nezrušite1n;!'.

Statičnost baladického světa Kytice podtrhuje i povaha času
v něm: není časem historic(fm' pociťovanym jako neustálf lineární
pr běh lidsk1fch dějin' navíc jako prriběh kumulativní, jako po-
St lpné narristání pŤíběhu, jehož hrdinou je lidstvo. Je pouh1fm
upl;iváním, jímž v lidském světě nic nenar stá, naopak v něm vše
pomíjí' ale současně je upl1fváním, které se nijak nedot1fká podstaty
skr1tečnosti, jejíž vlastností je stálost a neproměnnost pčirodního
a mravního Ťádu - čas je Ťádem-osudem pŤímo podle potŤeby
ovládán (,,Jisté a pevné jsou osudu kroky , f co má sďstáti, sta''e se;
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/ a co denjeden v své pochová toky, / druhy zas na svět vynese..).
Tak či onak není časem ,,lidskÝm..' S tím souvisí i krajní obecnost
baladick;i'ch dějri, jejich naprosté odtržení od historie (bylo v této
souvislostijiž napŤ. upozorĎováno na časovou neurčenost Svateb-
ních košil proti historicky zaÍazené a motivovanéBirgercvé Leno-
íe). Zv|ášť, zŤetelnáje ona tendence po potlačení historického času
právě v závěrečné Věštkyni, jejíž monologmá zÍetelnou platnost
aktuální, oslovuje autorova současníka v docela konkrétním his-
torickém okamžiku zhroucení národních nadějí a navíc je jeho
pňedmětem pňímo otázka česk1fch dějin. Právě zde však bije do očí,
jak je tu - chceme-li - syntagmatická povaha dějin zcela nahra-
zena pataďígmatikou věšteck1fch znamení dějinnlch událostí,
strukturou platnou nadčasově a v čase nezrušitelnou: české národní
dějiny mají tak do slova a do písmene podobu provždy daného
a nezvratitelného národního osudu.

Statick! prostor Erbenovy Kytice se hlásí k lidovému světu jako
ke svrchovanému a nezrušitelnému souboru hodnot, pojímanému
jako celek uzavÍen!, vyložitelnj ze sebe sama, sebou samym
oprávněn1f a současně jako jedin1f schopn1| zaručít národní svébyt-
nost a stabilitu. Vztah k folklÓru však jižzda|eka není ohlasov! (iž
v tŤicátfch letech Erben ohlasové postupy Čelakovského jedno-
značně odmítal)' básníkovi Kytice nejde o iluzívní reprodukci li
dové slovesnosti jako hodnoty estetické, opírá se o ni mnohem spíše
jako o hodnotu mravní. Jeho tvrirčí čin se sám o sobě v mnohém
vlastně stavebním princip m lidové slovesnosti pŤímo vzdaluje
(princip volného, alogického pŤiŤazování motivri nahrazuje naopak
drislednou motivací všech složek, jejich krajně ekonomick m včle-
řováním do racionálně ne prosného rozvíjení dějového sledu)'
Souvisí v tomto smyslu mnohem těsněji s baladikou umělou
a ostatně s celfm kontextem romantické poezie (v pŤípadě sv1Ích
Svatebních košil Erben také pŤímo oďkázal jako ke srn.fm pŤed-
chridcrim nejen ke G. A. Biirgerovi, ale i k V. A. Žukovskému a jeho
Světlaně nebo k Mickiewiczové Utěku.)

Ve sporu s romantickou poezií a zv|ášté s její etikou činu se ko-
nečně odehráváznačny díl vlastního dramatu Kytice. Jestliže hlav-
ní proud evropského romantismu akcentoval právo individua na
čin, navíc namezní čin nepodŤízen! lidsklm normám, a takto po-
qfšen! v čin božsk1f, tvoÍící nové světy, schopn;f unést absolutní
vinu, v Kytici je zŤetelně zd.irazněn hodnotov! protipÓl: stabilita
Ťádu národní pospolitostí. (Ztobo hlediskaje konečně pÍíznačné,
že mnohem pozdější Wolkrriv pŤíklon k erbenovskému pojetí bala-
dy jako žánru, v němž se vyjevují tváŤí v tváŤ člověku absolutní
etické imperativy, je současně spjat s pŤehodnocením právě postoje
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k činu' kter se stává naopak naplněním nadosobního pŤíkazu; mi-
mochodem je to spjato také s maskulinizaci rístŤedního konfliktu
pÍevzetim epické iniciativy mužem - Srov. rÉŽrÁ HODINA).
Spor obnažen;|' v nejzňetelnější podobě Záhoíovlm ložem Qehož
privodní podoba by|azce|apŤímou polemikou s MAJEM) prostu-
puje celou Kyticí a zdaleka není v souvislostech české literatury
pouze sporem Erbena a Máchy' Kytice je součástí dlouhodobého
sporu s romantismem, ktery se táhl českou obrozenskou kulturou
vlastně jlž od' ďvacát1fch let a v němž proti pociťované jedno-
strannosti romantismu (,,byronismu.,,,,rozerv a119ctví..) byl kladen
projekt syntetické, krajností prosté poezie ,,s1ovanské.., proti bu-
iičskému gestu individua aktivistickf ideál vlastenecké práce a dri-
raz na jistotu nadosobní, národní axiologie. Jisté prvky polemiky
s romantismem lze po.zorovat v pňehodnocováni potenciálně ro-
mantickych motivri v Čelakovského oHLASU PÍSNÍ ČBsrÝcH
a oHLASU PÍSNÍ RUSKÝCH, v někten-fch soudech Kolláro-
v!ch, v Klácelově poezii apod.; nejvlraznějším pŤedchridcem
Erbenovym^v tomto smyslu je pŤedevším V. B. Nebesk svfmi
PROTICHUDCI. Podle Erbenovy pŤedstavy slovanská poezie
měla odrážet tušené hodnotové souŤadnice lidového pohledu na
svět (česk1f národ ,,není ve sporu s Bohem, se světem i sám se se-
bou..). Stabilita ňádu nalezeného Erbenem v protikladu k roman-
tické individualistické vzpouŤe ve folklÓru a vlastně spíše ještě za
ním, v lidovém mytu, se v konkrétní situaci po porážce revoluce
1848 a politick;fch iluzí s ní spjat1fch stala ovšem současně zname-
ním stability a neochvějnosti hodnot národních - povznesenych
tak mimo ,,časnost.. a v ,,časnosti.. utrpěnou porážku.

Právě pro to sepětí s dobou krajní deprese sotva vzkŤíšeného ná-
rodního života nabyIa Kytice mimoŤádné aktuální platnosti (ejí
kulturní dosah se projevil také v tom, že i v ironickém Nerudově
HŤbitovním kvíti pozďěji zazni zcela neironické verše obdivu k této
knize). Sám Erben' zak|ádající si v té době spíše na své prestiži
vědecké, v dopisech pŤátelrim pŤedstíral, že jde o plod mladickjuch
Iet. Polednice vznikla sice už r' l 834, Poklad 1 837, ve 40. letech pak
vyšly časopisecky ještě Svatební košile a Zlat!, kolovrat, pozďějípak
|tědr!, den a Holoubek (otisky 1848, 1851), a|e zbyvající skladby
byly psány již pŤímo pro sbírku, jejíž plán se zrod1| aŽpočátkem lel
padesát1fch. Později bylv tomto ideově dťrsledně komponovaném
celku spatŤován (o. Fischer) - snad až pŤíliš uměle - i pŤísn1í skla.
dební skelet kompoziční spojující vždy do páru básně z počátku
i konce (Kytice-Věštkyně, Poktad.DceŤina kletba s tématem mateň-
ské viny' Svatební košile.Vrba s tématem vamp rsk1fm atd. až ke
stŤedu, kde měla byt Štědrému dni protějškem Šiatojanská noc, jež
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však zristala nedokončena; pÍíÍazení Lilie k Vrbě pak bylo pociťo-
váno z toho hlediska za rušivé). Současně se však-i díkypotlačení
,,časovosti.. pŤímo ve své struktuÍe - měnila Kytice v nadčasovou
hodnotu klasickou fiakkoliv ještě v r. |862zazně| jako pokračování
dávného sporu mezi buŤičsk1fm gestem a nadosobním horizontem
hodnot národních pňíkrf odsudek Kytice jako poezie otrocké
a katolické - J. E. Sojka: Naši mužové, jenž pak b1fval v rrizné po-
době opakován i později). Spolu se soustavn m kriticklm vyrov*
náváním, jež započa|a pozitivistická literární věda (J. Máchal,
J. Jakubec, J. Vlček) a které pokračuje, až do dnešních dnri
(A. Novák, A. Grund' o. Fischer' J' MukaÍovskf, F. Vodička,
M. otruba aj.) se s Erbenem vyrovnávalo i české umění vytvarné
a hudba (K. Bendl, Z. Fibich, A. DvoŤák, V. Novák, B. Martin ,
K. KovaŤovic aj.). Další vjvoj české poezie Erben hluboce ovlivnil
pŤedevším jako tvťrrce klasického typu umělé balady, jenž byl ve
20. letech našeho století aktua|izován zvláště J. Wolkrem.

vm

Ladění . František Halas 1942
Na rozdíl od jin;fch Halasovych knih se Ladění člení na Ťadu dru-
hově a tematicky odlišenlch oddílri, což souvisí s tím, že na pŤelomu
tŤicátlch a čtyŤicát]ích let (datace uvedená v podtitulu sbírky je
|937_4|) se Halasova poezie funkčně vyhrařuje. První oddíl Do
usínání... je rozsáhllm cyklem verš pro děti; inspirovalo ho
otcovství autorovo. Ráz mu dávají básně vycházející z večerních
rozprávek a her otce a dítěte, které se ukl ádá spát (Stínohry , Mlj,nek
aj.). Je tu uskutečněnazcelanová koncepce dětské poezie: verše pro
děti jsou zbaveny didaktičnosti a esteticky se naopak poučují u dí-
téte, nacházejíce ve svěžesti dětského vidění obdobu moderní
básnické metafory ( PŤe d usnutím, J ak t o kdo vidí, H ádanky) ; v tom
později na Halase navázal Fr. Hrubín. Yyužívá se tu dětského
folklÓru, Ťíkadel, hádanek i ritvarri epick1fch, v jejichž duchu Halas
vytváŤí pohádky, povídačky i privabnou legendu '/cĚ pŤišla hrdlička
k pásce, Z oďďi|u Do usínání v1vstává pŤedstava aktivního, tvoŤi-
vého, energického dětství. Uvodni báseĎ Ladění spojuje dětskou
snivost s touhou chudlch lidí po lepším světě.

V druhém oddílu HoŤká pokračuje a doznivá autorova milostná
a reflexívní lyrika už od poloviny 30. let. Délka období' v němž od-
díl vznikal vcelku ve stínu jin1fch básnick1fch Žánrri, se projevila
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v jeho značné stylové pestrosti, ba nesjednocenosti. V pŤepracované
básniuŽzt. |934 se v hoŤklch metaforách bilancuje skrovná koÍist
člověka v pěti hlavních sféráchjeho osudu označen;fchjako život,
sen, láska, smrt a poezie ( Nic víc ) . objevují se - u Halase méně
obvyklé - verše, v nichž vyznam naléhavfch metafor jen místy
prosvítá skrze náročně rozvinutou hudebnost opakovanfch hlásek
aslov (Stíídáníaj.); ale jsou tu i hravé, rytmicky vylehčené erotické
popěvky. Zkratkovitě je vyslovena touha po statečnosti ve chvíli
smrti ( Pžání)i stesk po matce, kterou Halas ztratil už v dětství (bá-
seí Ještě teď objevně využíva1íci citací pŤímé Ťeči dítěte). Nejcha-
rakterističtější jsou básně se značně sloŽitou spletí barvitfch, po-
nejvíce pňírodních motivri hustě obepínajících ristŤední myšlenku,
která v závěruvyrážína povrch prostym citovjm v rokem často
pňevzat;|m z hovorové lidové frazeologie apod. (sugestivní dvojice
básní o jarním a podzimním dešti s pŤipomínkou anglického ro-
mantika Keatse, elegie za mladlmi kamarádstvímí Loučení aj.).

oddíl Psi víno (metafora marné těchy) pŤedstavuje odvážn!
pokus o legálně publikovanou národně obrannou politickou lyriku
i v okupačních podmínkách; tento záměr bohužel nebylo možné
realizovat: Ťada básní nemohla b;ft pro hrozící represálie ve sbírce
otištěna, a nebyly vráceny na své místo ani po válce (na rozdíl od
čtyŤ vlasteneck1fch básnickychvyzev aproseb v oddílu Hrejme dále,
kter! byl v 1. vydání zrušen a po válce obnoven). Psí víno nyní ob-
sahuje barvitou piírodní poezii s v1íraznfmi vlasteneck mi podtex-
ty (Pod Zvičinou aj.), zejména pak cyklus na staré Halasovo téma
básnického slova; Halasova víra ve smysl, sdělnou nosnost a spo-
lečensk! dosah poezie, v její schopnost pravdivě vypovídat o sku-
tečnosti a mobilizovat jak k sociální aktivitě, tak k spontánnímu
prožitku krásy světa nyní roste ( Sláva slova). Pojetí básnictví se
pŤitom nezužuje, zaujeti smrtí a bolestí a1azykové hledačství patŤí
k jeho základnim složkám (lyrická autocharakterlstlka Básník).

V následujících oddílech Stisky a Za hrob je toto pojetí poezie
rozšíňeno na celou kulturu. V portrétech umělc , pŤedchridc
i současníkri, se ukazuje - opět i s cílem národně sjednocujícím
a obrann m - pňínos jednotliv1fch osobností českému národnímu
bytí, pňínos pro Halase timzávažnější, čím odvážnější a osobitější
byl jejich pohled na společenské a obecně lidské problémy. V1fbě-
rem motivri i slovesného materiálu i stylistick1fch poloh usiluje Ha-
las o vystižení individuálnítváÍekaždé z uvedenych osobností; u li-
terárních tvrircri mu k tomu často slouŽí t paraÍráze a citáty jejich
textri, u malíŤri evokace barev' tvar a světel' u herečky náznaková
reprodukcejejího hlasu. objevují se prvky pŤátelského rozhovoru'
intimního kontaktu s hrdiny básní (s užitím druhé osoby slovesa),




