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kter ' tarasí cestu k jakémukoliv tragickému vyznění v moderním
subjektivním smyslu. Ideálem takto pojaté tvorby se stalo zdání
autenticity titvaru. Ne náhodou je proto ,,ohlasová tvorba.. Čelakovského provázena Ťadou ,,mystifikací.. (umělé básně ve svodu
Slovanskych národníchpísní,|822-1827, vydávání vlastních rus.
[fch ohlas za ďi|a ruské umělénebo lidové provenience v korespondenci apod.). Uspěšnost mystifikace se stává básníkovi stvrzením tvrirčího spěchu, zďárného zvládnutí vltazového rejstŤíku
lidového tvrirce. V rovině jazykově stylistické qfstavby je to
v pŤípaděohlasri písnírusk1fch provázeno i krajním využíváním
rusismri fonologic{fch, morfologickfch, lexikálních, syntaktick ch, pŤedevšímvšak ,,rusismli.. v širšímv znamu slohov.fch,
odkazujících k repertoáru tradičníchlidovlch i uměllch rusk1fch
básnick ch prostŤedkri(slovanská antiteze, paralelismus, apostrofy, srovnávací instrumentál; tÓnick;f verš jako rytmické pozadi
apod.). V tomto smyslu ohlas písnírusklch po jazykové stránce
pokračujev jungmannovském rísilío vytvoŤenílexikálně bohatého
a r ozrttzněnéhobásnického jazyka v! tazně odlišenéhood ostatních
jazykov1ich stylri. V samozŤejmosti,s jakou se tu prostupuje rusk1f
i česk1fjazykovy materiál, se navíc odráži leccos z obrozenskfch
pŤedstavo těsnéduchovní blízkosti a vlastnějednotě slovanskfch
národ , kterése promítaly i do nereálnfch projektri budoucího ja.
zyka společnéhovšem Slovan m.
PŤestožeohlas písníruskfch vznikal pod bezprostŤednímttrakem
pňevratn;fchdobov1fchudálostí na Balkáně' tj. ruskéhovojenského
taženíproti Turecku, sama - svou podstatou ornamentá|ní poetika folklÓru stejnějako folklÓrní vidění světa se schematizovanym prostorem pŤírodníchemblémria cyklicklm časempŤírodních
dějri značně podvazovaly možnosti aktuální básnické qfpovědi.
Čelakovsk! se tu - odvolávaje se na existenci rus\|ch a jihoslovanskfch historicklch zpěvri - pokouší tento rozpor pŤeklenout
právé zaÍazovánímaktuálních' historicky pŤesněurčen1ích
témat,
ale i pak to znamená jen doplnění závazného schématus pevn;fmi
slohově tematick mi a časoprostorovlmi znaky o aktuální motivy.
Historické téma se zŤetelněodhistorizovává, ztrácí svou konkrétnost, napojuje se na neměnny rytmus pŤírodníchdějri a mytizuje se:
historická událost je pohlcena statick;|'mfolklÓrním světem' v němž
- mimo dějinnéčasovésouŤadnice- proti prostoru domova stojí
stejně schematick1fprostor širéhosvěta jako místo vfbojri jinocha-bohat1fra v neproměnné službě caru-otci.
Zatímco možnosti bezprostňedníhosdělení,,ke dni..byly krajně
omezeny' značněse naopak zrn.šilarílohasémantiky,,sekundární..,
vrstvy vyznamri nepŤímfch.V této rovině ohlas písnírusklch již
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samou volbou látky vypovídal o síle Ruska, síle a qfznamu slovanství, které po léta tvoÍilo opěrné body obrozenské ideologie.
PŤestožesi sbírka k|ad|a za cíl pŤedstavit,,všeckyformy básnictví
ruského.., nebylo nahodilé, že tu byl zvláštní driraz položen na
epicko.heroickou složku (podíl bylinné|átky, manípulace s bylinnrim materiálem ve směru tétozdrirazněnéheroičnostinapŤ.v básni
čurila Plenkovič aj.);projevilo se to i v silnéepizaci básní lyrick1fch
(i v nich je lyrickf krátkf veršdrisledně potlačován ve prospěch širokého tŤí.až pětiiktového verše bylin).
ohlas písní ruskych vznikl v nečekaněkrátké době, v lednu
a rinoru roku 1829jako bezprostÍednivlraz nekritického nadšení
ruskéhovlboje proti Turecku 1828-1829 (uŽ v proz rispěšného
sinci 1828 píšeCelakovskf ironicky Kamarytovi o zákroku riŤadri
proti prodávanému obrazuzobrazujícimu ,,pŤechodRusri u Isakči
pŤesDunaj..; ostatně také Celakovského báseř s tímto tématem
byla v l. vydání cgnzurou zabavena)' PŤi práci na ohlasu mohl Čezkušenostízískanfch pŤi pŤípravě
lakovsk1f vycházet z dŤívějších
Slovansk ch národníchpísníazmateiálu ruskéhok tomu ríčelusebraného, k němuž se nově družily i některépráce německé, Russische Miszellen Johanna Gottfrieda Richtera (1803) a nověji pňede.
všímsbírka Petra otty von Goetze Stimmen des russischen Yolks in
Liedern (1828)' která mu posloužila jako cenn! zdroj informací.
Brzy po svém zveŤejněnídosáhl ohlas písnírusk ch okamžitého
uznání, byl kladen co do vyznamu vedle Kollárovy sLAvY DCERY (n. rálactf v ČČM tsio;. tutaaa vlastenecká generace zauja|a
časempostoj rezervovanější,ba místy pŤímoodmítavy: Erben ironizoval Čelakovského v Květech 1834 jako padělatele ,,česk1Ích
kožíšk.. z rusklch ,,sobolícha hranostajíchk Ží..,Sabina v Ost
und West l840 vytkl Čelakovskémunedostatek fantazie a subjektivity, na riskalí poetiky ohlasri upozornil Langer, jakkoliv sám
ohlas písníruskfch hodnotil pozitivně' PŤesto,žese qfvoj českéliteratury nadále ubíral jin mi cestami, ztistal soud Palackého vlastně dodnes v platnosti - spolu se SLAVY DCEROU pŤedstavuje
ohlas písnírus{fch nejv1fznamnější
českébásnické dílo dvacát1fch
let 19. století.
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Čtvrtá básnická sbírka JiŤíhoortena (vydaná pod jménemJiňíJakub) je věnována památce básníkova zemŤeléhootce. Sbírka lyric-
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k1fch veršri,zachycujícíchbásníkriv rizkostnf prožitek ohroženosti
a zmaru života,je rozčleněna do čtyŤoddílri: Dvojitti tma, Něžná
cvičení,Míra věcía V ohni. Tomuto kompozičnímu členěnísbírky
odpovídá i její vnitŤnímyšlenková a pocitová vfstavba: od melan.
cholické něhy k bezejmennym věcem a touhy ukr;ft se za ,,dvojitou
tmou.. nenarození směŤujebásník do očistného,,ohně.. poznání,
v němž se smrtí vykupují viny apoezie se stává jedinfm prostŤedkem pŤežití.Ve vstupní básni Cí jsem, jakési ortenově básnické
konfesi za celéjeho první tvrirčíobdobí (sbírky Čítankajaro, Cesta
k mrazu), je pro básníka ještě základním vztahem ke skutečnosti
láskyplné dorozumění s těmi nejprostšímipŤedmětykolem nás' se
niÍátky i s kapkou rosy v trávě. Naproti tomu závěrečnáPoslední
báseúuž tento drivěrn! vztah k realitě nezná (,,Dokola samá tma
a nikdo nepiichází..),protože skutečnostse změnila v riděl pŤijímanj jako trest. Jedině poezie tryskajícíz ,,hlubokfch ran.. mrižedát
básníkovi odpověďpo smyslu takovéhorídělu,jedině v nímrižepŤekonat sám sebe i smrt' Tyto dvě básně, kompozičnězcelazáměrně
postavenédo čela a na závěr sbírky, pŤedstavujíjakési dva pÓly
básnického prostoru Ohnice, v němž se odehrává ortenovo existenciální drama životní ohroženosti a nevyhnutelného zmaru'
V prvních dvou oddílech sbírky, zejménav druhém oddí|eNěžnd
cvičení,pŤevládá onen něžně milostn;!' a drivěrn;f vztahk věcem,
typick1f pro ortenovy první dvě básnické sbírky. Básník se vciťuje
do jejich světa,věci ,jsou jak on. Jsou z Kanárkova. Pro marnost
ztozeny,,, Chce poznat tajemstvíjejich pokorné a drivěŤivéstálosti,
s nížnesou svou pomíjivost v čase;proto zde básník tak často
personifikuje (,,Potkal jsem studánku a Ťeklijsme si více'nežlidéiíci mohou si..), aby v polidštěnémsvětě věcí našel to, co nenalézá
v realitě života.Uprostied nelidsky krutého světa okupace a rasismu (vzrušujícímdokumentem ortenova prožitku této doby jsou
jeho deníky)jsou čisté
jedině věci, jsou samy sebou (,,Ó, nech mne,
pŤísn1fBože, za věci dokonalé ještě si slastně veršem zavrzat.,,).
Proto se k nim básník, toužícípo existenčníjednotě veškerého
jsoucna, tak pŤimyká: svou pokorou mu mají nahradit lásku, která
nemohla b;ft opětována. V pŤedchozíbásnické tvorbě byly pro
ortena věci synonymem harmonie a čistoty, s jejich pomocí se
vcházelo do ztraceného ráje dětství a k mamince; proto zde byla
takétak značnáfrekvence zdrobnělin zintim ujícíchsvět. V ohnici
je už však tato harmonie relativizována pocity zmarlJ a absurdity.
PŤispívák tomu i rychlé dozráni, náhlá dospělost s pádem mladistv1fchí|uzí,beznichž se člověk cítívystaven mrazivému světu (báse Vyrostek inspirovaná četbou stejnojmennéhorománu F. M.
Dostojevského).JestližedŤívebyla pomíjivostvěcísilnlm zdrojem
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melancholie, která dávala veršrimjímavou podmanivost, v ohnici
se vědomí pomíjivosti dramaticky stupĎuje v prožitek rizkosti.
Zmar už nem že b;it zharmonizoyán láskou' ale pouze vykoupen
bolestnou obětí.Jedna ze závěrečnychbásní ( CvičenípŤedspaním)
oddilruNěžnácvičení,vněmŽ Orten jako by resumoval svrij vztah ke
světu věcí,užkončípregnantnípointou: ,,Bludičky, klam! Všechno
je klam."
V tŤetíma čtvrtémoddílu sbírky nalézámejeden z vrcholri ortenova básnického i lidského dramatu. ,,Mírou věcí..už nelze měŤit
svět, z něhož odešelBrih a zristaljen básník' srovnávajícíSe Se Starozákonním Jobem (báseř Skonávají se slova Jobova), hledající
Uzkost, absurdita světa a smrt vstupují do
,'radosti v smrti uvíz|é,,.
ortenovy poezie s mnohem většíintenzitou neždŤívea prohlubují
její tragickou dimenzi. Smyslovévnímání skutečnostiv melancholickém oparu mizí pod náporem životnítragičnosti;básník, obklopen diskontinuitou' začínápociťovat realitu v jejích protikladech.
pŤístupke
Projevuje se to i v rytmické stavbě jeho básní. DŤívější
skutečnostiproprijčoval Ortenovym verš m lyrickou melodičnost
a podmanivost, jež byla znakem harmonizace veškeréhojsoucna;
naproti tomu realita prožívanáve svéprotikladnosti arytmizuje ortenriv verš, rczbíjijeho melodickou plynulost' V tÍetíma čtvrtém
pŤíbásní (nejtypičtějším
oddílu ohnice nalezneme Ťadurisečn1fch
kladem je básei Kítite) pln1fchpŤer1fveka expresívníchexklamací.
V1fstavba těchto básní je založena na kontrastu a konfliktu. Lakonick1f vytazje znakem tvrdosti, s nížsvět na člověka utočí,azároveř i znakem pornosti, s nížbásník hledá cestu z ,,víry bezna.
děje... Navzdory hrrizné době, obklopující básníka, nalézá orten
tuto cestuv lásce (,je ještěláska v nás pod strašnymobrazem..)a ve
víŤev plodnou rilohu utrpenív životějednotlivce i celku. odešel-li
Blih, s nímžvedl básník marn dialog, a není-li možn! návrat do
,,odnikud, kde je ráj.. (báseĎ odnikud) , chce se orten potvrdit jako
člověk v poezii, proměnit rilkovsky svébytí v zpév,jímžby pŤesáhl
sám sebea ,,zpívaldo pochodu, tomu jenžpňijde..(Báseúnovéslávy) . Tímto pňekročenímhistorick;|rchi existenciálních hranic směrem k budoucnosti a vírou v lásku vykupujícíviny pŤekonává orten
svou rizkost, integrujeji do procesu svétvorbyjako tragic\f protiklad naděje.
JiÍíorten patňilke generacibásníkri,kteŤívstoupili do literatury
na konci tňicátlch let v pŤedvečerdruhé světovéválky a prožívali
hlubokou krizi stávajícíchhodnot. Jejich vlchozím pocitem byla
ztráta společensko-politickfcha mravních jistot, pocit roztrŽky
člověkas dějinnfm vlvojem a jeho osamocenostv nitru odcizené
skutečnosti.(V tomto smyslu se pro ně stávajíaktuálnímii někteŤí
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mysliteléu nás dosud málo známi,napŤ. ŠpanělM. Unamuno nebo
filozof osobnosti, pŤedchridce existencialismu Dán S. Kierkegaard.) Tváňí v tváŤ tétoaxiologické devalvaci volí někteií pŤíslušníci tétogenerace rinik do lidského nitra, k věčn;fmhodnotám, jež
jediné zbyly ,,nahémučlověku.. vysvlečenémuze všech společensk1ichsouvislostí.Tak formuloval tyto pocity v programovém spisku S/ovo k mlad|lm (1940) Kamil BednáŤ,jeden z mluvčíchgenerace, jejímžbásnicky nejtalentovanějšímpĚedstavitelem byl právě
J. orten. (Jménemortenovy ohnice byl po vá|ce nazván i kolektivní sborník této skupiny.) ortenova ohnice, ač p|ná rízkosti
atragiky, však není dekadentně nihilistická; víra v budoucnost a
v osvobodivou moc poezie dala smysl proživanéabsurditě' Tím
pŤekročil orten rizk1f generačníhorizont a jeho poezie se stala
umělecky neobyčejněcenn;im a pŤesvědčiv1msvědectvímo utrpení
citlivého, reálně ohroženéhočlověka uprostŤed temné noci nacistické okupace. Po osvobození vyvolala ortenova tvorba opě.
tovně vlny intenzívního zájmu, zejménamezi nastupujícímigenejm
racemi mlad ch autorri i čtenáŤripoezie.
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Nevelká lyrická sbírka obsahující verše z |et |892-1893 je věnována polskému básníku, Vrchlického pňítelia pŤekladatelijeho
veršri Zenonu Przesmyckému' užívajícímupseudonymu Miriam'
Ačkoli se knížka skládá ze šestioddílri (1- PŤedehry,2, Smyté
obrazy,3' Písně o štěstí,4. Z lásky a o ldsce, 5. Smutnd moudrost,
6. Dozvuky), pŤedstavuje snad nejjednotnější básník v lyrick!
soubor. Bez ohledu na vnitŤníčleněníjitotiž prostupuje bolest z životního zklamání, které vyvolala krize básníkova manželství(milostnj vztah básníkovy ženy Ludmily k herci J. Seifertovi). Toto
hoňe z lásky se stalo rozhodujícímpodnětem ke vzniku většinyveršriknížky;na jejím trpkém tÓnu mají však svrij podíl i narristající
básníkovy konflikty s dobou a mladou literaturou, táhnoucí se již
od poloviny osmdesá||ch let, kterépŤíměsískepse zakalovaly básníkovy počátečníoptimistické perspektivy a oslabovaly jeho sebedúvěru. Za těchto okolností citovf otŤesnabyl mimoŤádnéváhy
a pŤerostl v celkovou krizi osobnosti.
Okna v bouňi jsou prvním bezprostŤednímqfrazem této krize.
osobní ráz sbírky vyznačujídvě mota, první ze Shakespearova othella,zdtrazĎující subjektivní bolest, a druhéz Hugovy pŤedmluvy
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ke sbírceKontemplace, v niž francouzs(f básník a jeden z Vrchlického básnickych vzor.ťlnaznaču1eobjektivní hodnotu této osobní
bolesti: 'Slfchám stesk na autory, kteÍiÍikaji já'.. MluvímJi k vám
o sobě' mluvím k vám o vás' Jak to, žetoho necítíte?Ach, nesmysln'Í,ktery myslíš,Žejá nejsemty!..SbírkavšaknehovoŤío básníkovi
ien pŤímo,ve zpovědní první osobě; uchyluje se takék pňírodnímu
Áe"i, s"z se stává nejčastějipŤíměrem,ale také symbolem, alegorií
nebo parabolou životního pocitu, a tak jej objektivuje. BezprostŤednívyznáni a pňírodní obraz ve vzájemném prolínání tvoÍí
proměnlivou složku jinak qflučně monotematické knihy.
Jádro sbírky se skládá z pÍimlch vyznáni. Básník v nichbez zábran otvírá svérozbolavělé nitro, zpovídá se z milostného zklamání,pod tíhou bolesti upadá v rezignaci, pochybuje i o sv ch verších.
Smírně se rozpomíná na svénepŤátelei sudiče(,,z1ílidénejvětšíjsou
- báseĎ V dnech šerj:,ch),strachuje se o své ideály
nešťastníci..
(Apostrofa), poddává se pocitu stárnutí a uvažujeo smrti. Současně se však svébolesti sečmu síly stačívzpírá, svádí vnitŤníboj za
utlumení hoÍe, za pŤekonání krize. Energii mu k tomu dodávají
milostné štěstí,pŤesvědčeni,že,,láskou kdo
vzpomínky na pt ožíté
trpí a umírá, / ten jedině skutečněžije..( Hovory duší)aže,jen když
láska byla v žtti, lpak už provždy stejně svítí..(HerbáŤ), dále
reminiscence na mládí, časblaŽenosti a tvrirčíhorozmachu, a konečněi víra v moc poezie, stále probleskujícínánosem skepse. V!sledkem je vyrazná protichridnost pocitri, která prostupuje celou
sbírku' V ostrlch konfrontacích na sebe naráŽejímomenty skepse
s klíčícínovou nadějí, touha po vnitŤní rovnováze s vz váním
bolesti jako očišťující
moci a zdroje novych podnětri (Ave dolor!) ,
pochyby o vfznamu vlastní tvrirčípráce s gestem titána, jehož dílo
znovu ''v zbroji vstává.., pocit stárnutí se vzpomínkami na optimistickéčasy,stesk nad osamělostísjejíoslavou, rczignace (,,Jávíce
nechci štěstí'/ jen klid!jen klid!jen klid!..) s poloironickfmi vfkčiky , za rum1žse však pňecejen skr1fváutajená víra (,,Já ještěšťasten
budu !..- S/oky), o dÍíkánise lásky s novou tohou po ni (,,Za tr ochu
lásky šelbych světa kraj, l jak ten kdo zpíváu dveŤía prosí...)Protikladnost pocitii se stává také tématem několika básní, v nichž
stejnévnějšípodněty vyvolávají zcela opačnéduševnístavy podle
okamžitéhonaladění(Nocleh,Zmizelj,r j )a vedou dokonce k básníkově polemice se sebou samfm. V dvoudílnébásni Temporamutantur se lyrick! subjekt zŤíkásoucitu i lásky a prosíjen o krripěj
žluče.V druhé části' napsanépril hodiny po první, v tom shledává
projev cynismu, ke kterémuho podnítil hněv. Právě tyto konfron.
tace ukazují, žebásník dovedl ze svéhohoŤevytěžit veršeplné napětí, které silně dramatizují sbírku a vtiskují jí charakter hluboce
proŽité,vnitŤně pravdívélyriky.

