
ífi.ary a Ílm&or TrÍ*r v ú,í1g lntoníns gsvÍ

{naprfur.g u prdvo{nc var€*m l.at {*veóggát$nb)

Ilrcrtor &rrycnka

sgrgŤo mnbbt{ t.nttngímí blrdání rcřnprtÍ pro ed,rutí b{t.

Ílotřtrr gtÁtl [* }ootgÍ r*t1íit''!kés6 a rynbo1{stÍ.otsá& pryu*

{ul Ůg t mtr*ar $d*n{la6y|l rtrodní&p ffirrfifeo ab*obí (p* gorp

nít í v*or rě*ta*} nsgJot!..lgvpoďrnň bohatóm mpcrtoánr re*.

áovýo} {t?as&" b ros&íl o{ &oh*ss nauž{rá přl.toa $ote Jc&
ptllv$& ro*ďr* Jaeg yÍce Éé$5 etabÍllaavcqý*b krrttrrxníeb

rng*ůl árorr tg Bet nseú cpí,ř* r?tntoEé rtrrr&tr'r,qy 3g6g'rrrsísí

r gg*ntnípí *t"gě*ee'" {gnó bÉsně a cpol* r nrn* tntuÍ'títď pa-

lárasá v okexříJnr Jt$íbo kong*poyán{* traaíoc mgí aptisoby

u!ít{ ntor acJgffir tgk oatfo gfute}né*

Eobov{ *ty|clortí ce pšsoto t u 8ev3r psoeaurrJí v* ehntě E obto-

ď plntqýr *,hánptÚ&* ne p&tomr gtolgtÍ ee uĚ''tí typ& tgr*r

rt*r{ í.EůiĚe{ artnroqg tt.taráraÍ pogtg*I platí tu íakÉ*1 ňtsd-

t,r vrrřorý*b útffistl o*gtupňoÝ]Ú*l po*l.g toho; Jek ilalelo bá'

rň rrtr* w rnlřgvdn{ k novcnr pgJetí uďaí. Podlt rortoulí.

tB 3.*dtlc31Í"tnr v po{gxnoett qrpaáá tt&oY6 stupnl,or g'1 tcktol

rtt{rtopý ágmb e etrgÍÍsxé ko*Í.nngr $ambíseÍ*L mttr {lunÍ*

sovr*á TyíbdÍlrs} * alrxndr.ln - drrkBrl.otroobrJ l *vgnt* d.85.

sl * uvolnlný wr{ . Yrol&ý rrar{ s.hrubů ugtáleaáhg ltarebu .

rctrď vcrd g$oořnltvého ssagabrlr*

řf;nto řBá.ta n*plat{ pro říaabara.
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-'štutgpdbr $anb$ va sloúsvarrrín období tr sow }oatup.
n5 uhÉYdr atrgpgí psxu{l J{r o rbír{qr lgbÍtruJ{s{ ďtIí re&*

rtví' vrr{ovýcB rítY'Errl" Ť prttt'Í.ns eErÍ-*tlcké 6rfi*E ná rpo*

Iu a alsxfr.n*Í{n*o nl{óí portsr*aÍ {vtn ad.rt}l v EvětÉb {**

tr"mígt BÁl"rá' m obJonrít v neog].ó p&tí.r*s bássí (&taogtí

pscrahrJc í!aá ronněry $on pnoto; Ě* &v.:n tu r*orrl{ ffi!fi

mvstb út?Es& gášgvrň} e v sorw!.tn { vrdoErr dotoaor $*n
r ÍodaÉ .d*cet''$ň| útňo blavníE dgtan Jr tvork n$ríc*
bt{Ítsá lrrrd+oreRýo qýgeoóígtsů.n . eon*tlrl š{s€lrd popí.ry r

t$Eú1řqí s6toyíki" ť $cu*1trr t ra'&onr J* nnpříeJ.gil t{Fto mE
prÉn* &rot&á rcsa'ltstígur{ l.d$e Yán*oar Eteerá rcn rablauĚÍlf

tá g gr !B3sr YýjÍ.Wksu JG šírE&é YyBň''tÍ p5ttstopdbÚ 'a,&l

ř mesttrc|'*k*n wtrtu rr*rÍEt*áEýo* o |l.qrrnrriontrtí*es;br

gbr{*t& s !!óřo tr*Jr ( 1s9e) r B6€ k němr $ovn rábl rrí Fp

Jrm bagpříanaLEvoctt oěpErídÉ pgtÍ'6bň tnnrpenntwrtt $tr
*1rkorý*b rloř*k tttbtp r bárnÍtb s &nlnud{gín *dalrira' přr*

dlrrřf.n trlp rlematdení-m{ Jcďpot&anÍ" (mtíry}r b}rord Írorr

ná*trojan ví.aurtlsůfit #ělorrný*b výa*enlc

tÍalo urďr$ trt*ůtěu:Ír řls sd$ovrň 1 pí-&a*orý Mr

!ýTttryu,J* u sory ótyřstopý troobal - ť lnvětcah í.ntJ.míoB

aálg#' áaba adere b sl'sdkoTÍ $a]'ekýob pÍga{r v $erraÍ'tu 1
gnáostl sa^oto r trnď,trfuí oaoaatopoio&ou gdmntÍhorr ÍrBo r1rt.

nrsrý Ísak r;'ahróso1 lc$rí59 po&Yb{r epočl

ue&lgnq$ gvěécgtyÍm Loatnkttr a aoppéorďcou 6fitlÍ'Et1}lr
rpÍ.kou rebo *píokr aebarvgnsu pgrsí:í *r r sgvový*& renýsn

*bírtágh bsb*tý Týáe$ *lcmndrínu* tbn ůonianrJt v $r*11r.

tÍoksgb croh&b {přtěgná aproti. bdeíe Y pstíctopdn Jamhrr



a9mráox"ťT€ua,*u gáTfo{sden pn*Gp {'as& 9ó6ltos epď34d a .?l**r
*qapmr ts*TTgJl{ ry$}*}*ď aF nlf;s14 .Iagpq tnet+Gxs m$rpoq* x'"ťq

PTř as 'ťqneť ;mrťq*pxq TI!íť''T$ o n1oďg *erge.ť*g FřÁnT{& g{ÍPo-Í
.9u fpsT3en B 9ua*ozT*T+{aťqnE *uTTg * nqxof alr9do1s*Ára }u
Ťá}Fn }*.ta+s s*FoT{i&rqofav arr epnauautr Epďtfeu tÁos "go1ť*o.t
-{rFg T es{r6{op B qn,.{1{sT1gJts qo}usFq á' T ep gťnaorqo rgua19ť1d
-s6fi esTTBe qa*Á Bť F'?Exv1ďn fiíg.ť .qffiť $doxsEÁ** {sPfffiFq*
reÁp go$Eo*orrannť * ař trr*f,t }Iřp&'r}#d ruaanura*r ra4ftp.rg

tBETBa#{ (nu}irFuBrsta B,:n{g* Tt8tsp$
€ts} 1eaouďn}s P1*sť wtpB qa"ťtnnoťw }qopqs á ý$e1{ re1asod

yupst}*d 31ofoď oqo* atlese 1pfEnraap Tštr'řBg *rzrs11oqunÁn q

}á*$TEB9q s1p{aos 1sea z awpef Ápe1 o1 sf rtxv5pcqe$a, firpt
.*řfdffist gíp..ls po gg uJ}9}$nu1n1emfir urso{il[xřuo{ tufqoa1pur.n
nn'ťn.rpsít** ''|Í {!a{s1poqo,éa uof ef n6t}1*p gs}TÍp*fi}*'d qof*tmm
-ta.r FrřsPÁYt sltT&fq ťpE 8 ErrpÁouTToqnde tntms rm.rť nf oqaulu

!sau*t* q$rťqFpTT sus1o{ur-{s papXa es anrf FB.r{ FtnaassT3eluffi
-lltÍsffi &F{ rtgw} ..lÍry5*"ft Trxpot}*d g*a qopqoTod go}g$p"ftg

.qotrťu tqte1gum ega;ufa$:1 Á oq apu1a1dn B &f,*{llaat s*oqo+ T"
..Ť&eÁ ý{s*? a g1,LtqB $g€sTtanlqB 9{ďT*ue9B B 5ffiatt8+tlsumÍřffi'

?+solÍgffi' TT*ntÁÁ - tloIř$E8ffi peFď g*xes * *Ttol. xfrpx lTur**
č8so Ttugftrya9aail Tm}ua$l}TJt T BÁsg }r€sÁ TTgocxJhr nqt.Tplr&řr1t

311gn"& *1 - ,#'e {sou:|áQ o1al' efnq.aoop fugua4ry n oa Ér}1eg
rpg'!g*e {FaB?Ť!s} Gbt t- g{ÍTpnlrť6Jla .{qt}s.rgá' qo1ťqgtÍ.sg a1 *at 't

u*p 6tra}*d ffir}rťFra;ťsTa tásao* * eť *oTq€TÉ.g BlI !n1]ť[ s{
.ptllrls9ý$pegd 1oa*uog{B efnpt11od prgywpm' 11so1nrr,ť1d gogď*
.'.csťt gÁ 

}sEffi 
'tta*p oryPÁosÍs"il' oqFÍ.r*Tue 1eoupadgu sflqt1ro

iilr*ms l-ftrrcgsa Til' 3tlxx#e1e Fsďs **ťq 9fis 3 }lÍŘ{Íg t1o9.e st
lássto*ad 1e1*ed yilaotl fca*a rgcea Ín11;o*ď eg{sTa1f,.r ogo| *

sfn*e|o.rd ** - tct{$ *offiTTgfiú 9{oTil1át wa1so{,Ts6TFE { *E
*?irx&B po grÍnry$e Tg e'}ToÁop * nllFřp{ffisT* BrtsJtos es.{tťŤts }tl
.6aa6ď gls*t ..ťqec*g p*ocrraB o,tr'ať go$xufoď rw1faq t{siftr***ftn

aÉs* T n'sÉ }**tsď to1ge1oqg BTs{pÍaB *tťpn *qppcd gtrtlás*
qjjs5' '*$},sP{ďo$ 9{grd^C1 no1poT3 }tr*FPrtqo ef rrccpEÁ T řt*Tg

..étog l' g4'pef r (*pla }p$*tgend 5ueaarqo' &g}rrTTs*gp *n1aap+

{sxoťs tÍ63*Fptp1ít1g }goťodgz Y{a3*rgtrř}PqĚ a o*éFn.cA fiťgd
.slřT+Btfl nqffif orypgf*1Eg**oc ef 'PeoťHp *B}ů na*$ Fl|*{



Y Xvětech *.xtÍ.rnnťtb n{x.ad, e $oirsítu í vn&gr.'* sa kffině
te&s ry* anasné ďř't getk{ívs'ils s tť-i.tlobým*. r*am&qy* štgg*

$Eeu tr* lr}avaím nágŤrg$orn omagní ei,*.rlrrtllí pš*v*{y $*mbrr,
*s&snr$ g lr.lle{ffiYekýsh &o}* 1-řsďsí ffiťgto ná. rreg!. rrír:r*, ri'aktylo*
tm*ks tří* g geJmdns styiigtop$* ňe,eto oé var"se k verět gntrs*

15 ver1abl.3ns,i c oe}r:beffi nnetrlř&ýn* pů**xj",ser** á:rtrsě{ &{agt.
ným poklw*la v obl*xgtÍ v*rsws mómantrey Ja upoJení to}rgto xyt*
l***ky n*rrrůátsbo' ragegbv&lób* yarĚ* g nn*.3oe1cky rq}a*et'ťl61ý-
ffii* *hvěgÍ.výrcí piídrg€n*rri. rr{tlěxy {aaIlí'' y llágní .'trg voěen 6v.řt*
lý}' alg **n gplrd"ď $gn g*en*ií řjd,gt ilrt**í i;s*xých tsrrrÍ-tg re*nňxg*
{yt* bággě pře€.gt&fi}$ť ekxpír:rr Berm,t{ok;i Í d.rrr&avě nsvptsr*rrě*
*sll* Y uěkolÍk* i:řipa&egh .ge.lťs"*trji t}rt* trps verse oncna*opo*
Í.aký treEsBJ v b;í.nrríeh' k** $co* np.rrrrro' P*ksb' te"rt*s *au#dgtť.
wtí.vt*&s r**oby {gíJ*aí Jíad*' ť Jarn* n***.1 ieg}i h&ň{* seik*kE
babÍ.$ka *.$"}* *&E*y errgd- $E *,okrrnco el*kt3ll rre c&od'6 *€ svsr;
tx-ď''o{ p:í':ianakarn b*lardy {-3erl*dan &onee *r*a;é{Í.e) * :isá ge vÉ*k'
ňg nejo.necnějsír;r ry'sen ti;ís.*i:ý*}l c$glx*ir'i i*,cv*výeh Je m].uvnset,
sggto trcřkr{' nob* {rgrráí ta tgt{s epojrrJe btígně s"iroí€ uv*dexý*h
katogrrÍ"{ g nla*sltí. lreáít*e*rsí' reél*xeret m. v*p*rnírekovýmí ob*
ffie3rř g d,o&pncg Í, prcgrernat**kýmt vexřÍl ktpgé ss .IÍ t6*g gktl*
pÍ.ně ba$ně vpekrytrr${' t}$e*'Í.n&lý ::rn*hogt*ř}. ůrlk*;.rl J* .rrho*rlýrn

riínxen: &off}'*6ntá]":rf-ho' ps'ri*}"sfilť*tí.ckdhg siJr{:*il il'&ats. {$tesá a
novr$, JT ale) r

$měr*ni k nr}uyxostÍ. pooiuiluj{ J*ště ůd].e &vs ře té.í bd's$í
ijeneítu í vgéonr1 kters jo** - Jako J**"ny r px'rrýchl agrrě{rs&6
c texty irilcnÍ.novýní * F$d'r:*' urlols:$gýr* ver:jgra* i}glcvexí tá* $e*
bu*e nsv$*tfil {1{}93} m* nl.oált*u gtroéígkou etevbu, a}.e í te1
E€ gvýgÍ. v$ar:nrrevýrd e sf*t.*Írts.*ký;:ii 1:ara}clígm$* avýr*xňxJe
n*^lshavo*t rro*ans proáírr*.ndim futt1;;lního roghov*rur ptndh* o*
Ťl{*gk beg stopy t€torlgrgu* r-*kd uťs}g ř3 r eyklu šotlgžrfin{ rráv*
stěva $g í*tgnaslrě d'íťgreneovaným a var$abí.}nťrn ee3*y*níx Ěe*
ř}s.| #ddkp tu r*aÍé 5*s á}ťt& a $s*u *Ě psíit],**en pi:'echgňu *d.
d*ktyt*trooheJg k ragůegr{nrrr vo3r:sinr r3inl;,* ť i;a}rogtná *p*atr**
f& #}rrn**' ó *lurr*e. m*hlc b;,s nskň"y aapoianitÍ. pŤcrůgtává př{*

xta{xtí tyrd.k* v aymb*lť.gtíekcu ilrí,*Eňl g*e v**+k gí můřem bst

$$.stá r*.rrýn pr1vod,en tEsťtE {aelílrlacn i:yl e,ř d* t. vBd{erí sor*cá.-
tu í vgdo3fi"t,} *

-.J
J



3aJi'rnav;im ;:řet}^nť:tor'r pro cetal"].ní roabor by byt poly-
notríc&Í ey}ilirs 11 irií*ní .r:odaiiruri nr1vstě.rra. lakó gd'e ss v l*gn*
Írontgc l' q;hln,ňrrJ e sórian t l.}:a neobyče j ně roa;ne,rrl t;'rúr roaďrů,
rea'. nír:iÍ.ř pětÍ'stopý Jr,uub qystuplrjo v epÍ-gr*fu a v bií,sníob
}onotatujícíah vněJěÍ ud';íIgsti (v'x;, lirátlcr5l*u trocbeJÍ .
e JÍstau odchgJ-kou * je přlť.ěeno témrr'Jítěte iťak je to v ěes*
ké poeeíÍ odecsvnn} a d'rlktl..lu * ace3.a *d' hocr ele o ryuř1tinr
mř"noetÍ to.boto rnetra pÍt "íyJírdť'ení tempa d'ěJe apod'. - tónra
poda1r*aíoh v{chrri tl:I'rx)l d.ailt3J,otroctreJ a uvolněqj. ver&
íg tu roagiěre$ í.ntir.:JrÍch raluvních proJev& s oe3.ovením řenJr
{II'YI3r,XI). {}'to pří;:ec';,' stlmerntÍaace by se daly elgdovnt d.o
*al.&Ích i:od'ro'lrno.:tí1 1 trrk Je 'rÉ-lfik rlle;r.rtí, řo nl*. roaůí} od' iio$*
Ehn:rc qlchrízí liov{l př1 vo3.1rě r:r*tpel s1ríš* %e oyntetícké pfuě.
Gttrv3. o povtig€ básiiě meí.. a raoígniílníhtr íiouiiení o vbodaostí
vorfiovýolt Ú.t'r*r:i ng xť&].nď& JeJtch trs"t*'.cc a ugt.ú1el:6 typovó
sémantlky.

ďestl'.Ěe ígrm přes d*&t;r1"ot::o*heJ v ijouaítrr Í vadornr d.e*
E].Í. až k i,r'volněn;i'1'1' rnod.ornÍí:; l..}/tr:íe}:;Írn ritvarrim, překvapí nría
poněkud'' áe pnrní a pťrvodní volrr;i. .!rer** .;ovůy povotrrl nakonec
na Jírré aíúc].*d'ně. í]"oncrr{ dašo (1íi'ů) vj.a!. r"l'kaar'rJo, ře řomr
tak slir.r.tečně. Jesi;.

Íjed.n1d,í}ná poJ.;inetr1cLá gillt*d'b&' ve gvých prvních tž"geh
ěágtecb přo{e trivrrJe &orrěj #í, F6]lsholo*"íck}i r"jeru:ě}orr'rorrÍ'
dol'.o'rého řrir:rrr povídky 'reríem, v *r*hé půl1 se mění r reťle-
xrvnť a;;mbo1.ígtíeko* bríaEň'. JeJícr lrlnvnírn rogněren 56 pět1*
atopý ngyrÍrugrran* Janb t4 čd,etl. se 7) Íako rrosÍ,tel prcaa1aace
pootsven.i proti t$e"i*ii rozričru v tvorbč lurírovcťr. předevšín
Zo3'erově. ťl .lr* ghod"č s tírn rrveclet:íli iierr*kýoh' rakončení soa*
:rušujťgÍ trndíění rnelodíckou k].auaď'í. {ůprott }.lachgrově b!l.s-
ťlaténě Je to gvť:ern I'irozel.ja€rae podstatně .nóně ťltočnrí, eož íe
d,rí,no r*ad.íletn nne*l. d.&stoJným pětl.atopýni jainbem a lořrírním
antíversem, Jiniř: Je v i;b,;;de},Sně ětyi1e to:ý troclrej.) t{a'd.to Je
prev1delnoat gslabováno nábod.ným aaěIeňovánín řád.gk šeatl.eto*
pýgh e porněrrrě čo'Ln;ímÍ, od*furlkanÍ od trwtrtoké osnovy* I}o$bá*
aí r nebýve.lé*nr uvo].nění ir1.l.-nlcvereu, který tek příilravuJe pr}.
du pm vo].{ý verš. 'Ísn se p*,k skrrtečně obJevuJe v aúvěrečnó

f



ěáetl, skta<l'iry' Iin urfft írerpe tuuÍn .ýBrs tedy prgivě t6,!ts| lrde
$ova *' vrřuJo pť'cohod' k syrnbo1íettekó pooaíÍ., ktord vg}rrou
fluktueoí meuÍ psítornnootÍ' mír:ui].ostí e budolrsLoatí vyboěu-
ll sa stg.ndefinj.bo trď'-tovríní čcreu e tek ee vyroaňu5e z trtB&-
].tetÍ"akóho gobfiiaoní ghrtořnost'. v JoJío& jedrrotl.Ívostgghr
sov&v n}uvěí * pod.olrnó Je to í u j.it'egfury - t e porirooi votn6-
bo vsrše př'eoháaí ke kladnúi:tu syr:ttrcl1gt1ekór*r patosu* eyate*
tl'okýn pobJ.ede$ n& byt{ pí;ekračujo .brcrnico Ťoh'ol oo Ja hmot-
ně dárto €} otnd}*€I}or r'tl.to gsnwntlt*t* velného verso rgrí ve &}omgné
duĚ1 Jestó jÍn{á stránky. yolny ver* &ť ťu o&l1šujo gé bgrmo-
nioké podoby ey*bo1istl"ai{éfro verslíbrísmu, ustavon6 u i3foatqr
a přeJató pozděJí í sarnýl: $ovou (&akrylsxj epád, hero}ská
kln'uuule}. řo}t:.ý vsr& ř]-gmgnú du*e &ij grpd.l]. g ro k}adu bIe'ď{*
Ysrgu s lrese r:n eobě znil::rky tghoto původu; raáa ř{ídké1 odpoví-
.lá Ja;:ibtcltc rrorr*ě' il.bevaaiuje ělen*iní na su6se].ebtěné slovní
ool.ky. ťolrrý verě je ted'y é5etn;i:rÍ aeoeíaceml" opoJen s b]'enk-
vorsca' který v 'i.liied"chaaťeb odc}íLegh Ee úěagtní} reť].gJřs o
gkuteěnostÍ rftoderní, dishermonioké e proasíckó, krl.tÍckétro
boclgoaení soudobé spoleénoetíi terk s€ vo}ng yerě podí!.í ae
uEtaveni $ovov;' ve3u& synbo1J.gnn.l' obrrícgne5 lc goud'obému El,votu
a čorpající g ĚusneIístteksho, po}e*tlokdho $aaybn {ša].ilg').
řýznariry novodobúbo qytu Jsou tu pr*br3ty výana,&ovou rrrstvou
motírnrJíeí volaý veriÍ Jabo ůtok ;;rotl. akonvongÍ.onallzornnýrn
typůia poEtítjnoetÍ. a myslcrrkovýrn sch{ím&,tůrnl Jde o r1ytmÍ.okou
podobrr poseletví' ;jehoř o}.lsa!r $e pÍ1í1.ís neepoutgný a $otýr {rbý
snosl etařrd"{ild1zovarré tvaryr .i''ří ť;rtrouřeďEh síirutgÍch se k to-
mr Ještě vrátíi*e.- íti":vá sraÍrtka o s*ri&ntíoe da].ilíclr' verĚovýoh
útv*rrťr 'lo illomgns d'ušl'* čtyi,ntopý řette}t'i Ja*rlr beu rýl*ťl ť 5r
kapítole lídicí e krajrrírn ortporem gvarluilí ,r.rah;' jo tvarem ''
výzrrerrern jen tiikavěj ší, chvatněj. €í, ner"rózně j {iÍ variantorr gá-

kladníhc rozrněnr, 
'o}.arrkv€T$tlr 

{ ?. odclílu ge y }rontrg*tu se
vsemi oetgtnii:rí *bjevují *'Lroťiokó cr r';.1gr:vnnrí verěa; tf'Í* ngbo
čtyř1ktové ttektyl.otrooheJe g chudÍčk;rnÍ. rýr",ly navazují r3tml'c-
kou nejístotou poěatýo}r' a,}e rred.okonóenýob zpěvníob' kant1lén
na téma tohoto od*ílu' jíiliá je ned"ovrl3ená. neobratná, beabrem*
nd' venkovgkií erot{}*&. áágovgí" ge pťí5loilriinn$í inluvnÍ rsf}gxg a
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sírgt*í btte*r*e* kt*xá $otr* tď** rogněs*m par{,ng uĚ v }lj:s**
a&osd.gh xbÉrkégb* sg svýfii1 pakxsy o epo*t.{,nxí l3lrs.snn** *
$ako al*gÍs ner& 1'trerreqý:.rÍ. rgoánagtní h*apregtře*"&{ **oei**
*Eláty $e {akt3r3-**x*ehoJakrÉ kapíto}'a }ru*jní*n apoaítam sg.tgt*
n:íoh sědi3-li* p*{vs tek Jeko $*J$ x1rtrx*s, *treťa c sm $e $}o
vš*oh gtrtínkríoh prot$.kln*am ak*}n;ích *erý*ovaaýtb jzuirb&"

$svův qsvoj k synibo}ístÍeké ptleaíí se *t*rrrĚ*-;g v lrrígl.e-
|iu$;ígíqli éybotlť.nďgh- agtrt*{*bi 1'l:?} * Íigs"ipxrabarget trrt* *bťlp*
&u v ti*lsé poěqbě* kt*x-*u d,oetal& poa&ě$*..*+ p${tl1.*dgemo ÍroJ*
pť$$ k dgJí pETtrí var*í o pouhý*h ts b;í'gnÍcb. $*aa, k*erý
př1víte.L ve éybgllť'€qř*b erarrtod*h ar** nov*j*nl *ne3ytíakéh,*r
gogí*1o*ít.skót}ň a p*pcho1a$'5$.sktíhs typu eylllir*}.**arr {rgggggo
ryní pťxt1eitóruá v irsít;i*k"rch prs.jev*ah 3}r korrgšf p ',ffi&pd.ls*

ss 6irsvcstj,' Jes p*hltt}n, vřo*ky :r:lěj&Í a w*i:x*l.*ká kagvexě*
rxí El.emp&.ty..* ts pl'*Ťí Í" * rytm.lr Ja*ii;je volgn od přípa&*
k přípaiM ťĚ&y &črv*i*1 pg&.[e potÍ'eb jg*l-neěnqí at'rrrkturg b*g!Lě"
licva 'qru^*iv;í tr*d*"syeí spl;lb*}.Í'i*y ver*or a1e irlavnÍ ;jeoil prc
n&bg *ytifis grsngaé *ároveň g iliio:rí* sp*}*tvosígí *gjí Í-ěErr
* glíl.{tllrr* ď"vglE*&€m je srJ* Í. pe*rr-*st ver**výeir útg*rů$ *ií$"tr;ř
u a*c& n*ml3*enre *gnxtě*.t ag gs:.ií}e.dss* * .*.ěfj'gŤopy $esgb Í16 lltr*
*kyt*se pst'tee ve t*gah búgxíE}:i $*&rlge n rrj'*h Je ritgšlrox pašlo*
*tí klgag:tskébs s'ánru ir*,g*grri.ta} l pi:Í.pcrrerrratsbo ada teds í trx*
eÍ.čn'i& verěosni *ypem* "ť tr*.ax{**l l,o b:[lýg}t ***í*b g lJnšní g**
Y*nr $a týř ronms:r l*&er:ím $*ír**ěarýah kar:rpoaiěaia& k*nt:.p.etů*
v drl.r}á a a{*fu etrn&trr' $e *blísátnget *wtrq, n stre.ť r $qšaě6*

+s varaÍ. x rgkili t*;?Í erltor poetušrně pŤ1p*JÍ.l *rr*Jí parelÍ,p**
&Ilt} řírrĚ i pro ne{a rytvtsí} er*;{*šiířtěj$í *elek, rres Ja&ý
by pťxdstevovalg ĚďxrrEv$ ::eJe*'estn$ d'*ťvějsi pokueg a k.ntsw{.
gr#teíee*Í mn*hgstrwrrnd tvar"ř.ry 9{.l* }.ct" ť rdrr*í 1* ťsd. Eb{p.
$r ďosts dts"ll'*u ae Yrátířú* t.t:til{J} s8 *b$ev*l Úď*í} {'iigggg{*

nCIn věk** i.íá*rty k Ygborri'eqým ealxtků*r 1s34*1ti's8't g ec6*e ill€ee-
- crds* řří *qé*nítíwrťn p*řtídlírií abíricy ik*xa tth*y pŠ-*^řail13" Í.
eb* prrávs jmenov*rrd *gt}íy} r* lÍlae byly p*j-é'áw, os{Í}* r&.eeé
boltstI. to$íi*ligJÉJ a rimutek a d,nmova ttig4*le'ss.
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4F - s rrýItaanstl- Ecffipo%íčR{ fnn&Eí * sogštěponí:* brísn& na

ffiifiříffi'"u ěá*t.. :sfuěJs:Ímn ale vt:'1cs gu{sestivnís apÍl-
tobaff} Je lgužít'o ětyřstopébo trocbgje Jabo pádnébol *,osu-

dovéhon {yti*u s t*'syn&etíc}:ým *po$ováním větaých ěrígtí v
řrutgclr kvěiegb (s pod"ívně d'eťonxovax;ili lo].tr6raín od.stí-
nsm v rergiĚge na JakousÍ pranogiJÍliu} a zeJrséna v báenl
Kon*or o Jed'Í.uán, reaví*'ntóm ú'gtÍed'nírr syrrbolt.l' u níř šar-
d.a expresítně a yell'ce výsttžně cůuvÍ o 'tžrtvérn, leptarréa
t6nn giíJronné pr*.ilJ.delnogtí'': ncné poc}ryb3 o ton, Ěe prtívě
ubíJeJící prx'víáefurost ncodvrgtně se ŤracoJíeí vsed$ogtí
a nrrd;r Je lrechaníckýn trytií€m nerýraov*né}ro ětyřgtopdhp trp-
gheje aánněrně preaentov'ín8.. r.arÍ.a"nty índ'ívtdudlně mtí-
vovaruí e{íťnenltkou d,anóřro lrontextu pŤ1eůct*'vuJí í výghytg
blenkvereu. iia poěáiiiu i'"od'erníhc jrgt}éma adá se metrun Í
rÍ'vod'ní motÍv stdnelízavat }unr{rovoký epícký výJev' al'e b&
eeň ubne tr *3nbo11*tÍekd, nmě}ecky sv,li;íěelné typol*gÍ,Í"
'tporrští v ě].ověi{ll',l a toto parr:lelní rogčle*ění ténatu sls-
duJe rytar1cká rqfstav'pa nastolení;r pr*,vÍdehri5 - v blankrer-
su gsola neob"f;l]cld * *troťj.rÍn*gt1. }í. bei**'Í' ilet* n**pak
blaxkvers - i}řivděpodobně J'Íe o stnpňorání tendencí, Ean{-

ďgb ná.a ze .llorené .luše. k níž s€ t;iseň tě*ně váiae í tBrF.
tígky * se měnÍ v norý;nova::ý Ja"tllb n€$'orÍsgva:róho ropegbr
r1.tnríck6 Jeánotky (od. tl do 1.{ El'*bik}' b}ízbý vElnénr rr6rn.
šÍ' ale ner.Úaru;jenou prtrvíilelrrostí v rozloňení abgeatů' u-
ebov{ívEj {cí ili;iporxír:ku gouv1g].óbo epíck$bo d,ění' nevrstnó*
bo pl3r.nuJ.ého pah;rbr*"'- ď' 1. vpdrínť igi"io,ař*ný*b gmu.Lkťr $eo*
oyšeia i vý*ca.:.rré u"krizky soudobého $ovova bledání v gbl'agtt

volnóhs verí'o. $onE.L v rýciove,aén uvo]'něnéi,r versl Je lcotx.
tmetnín úř'.ir.l,rem proEÍ. řt5řstopó;ru da':kty}otroclrejí Y ěvoJ*
*ílnJg.b lqrou nocích1 nebo přináší i:oleraíekou renfuilscensl
na ajeiEněrrÉ o}'li.*'ry, jrrrd'o*gngsi:Í, v ;Íeiiíclt $j|eaínav;i5i5 {idb*
{ltege). 'ť kirntgrk.tr,r s vrstevníky J* a*.Ítg .n"egtroťtckó.ho
voln.jbo verše Y l;ísiri jr:iuiek 3atr:x'ův, kd.e pcdob.ně Ja^ko u
iieunangg jedno"i;Iív.s p*eiíle llrisně ť.e "řc ebcd'š s bonipoaíěním
členĚnír: i:n.íel..nějí uuá r jambíchónu, uuě t *aktylokr$rnu
rstru {jvod$$ je "bu i!ístý jai:rb s epickorr no$.ri:entrílní v1-
zi, poarůjří tri':l.erríckrí a re.ťle:tÍvní pasá,žc jgoa r3inío$.
nepravír-lgrE* {L í!e epúd,eiir cletlr.tylalgýn). t'igjy}6stněJří $orniY.

l



přÍnol Tšsk předatavuJe strofÍaký voánj: v*rř (bea rýn&il
x}pÍeggltovaný gůe úvod'aí a dvěreánou brisní a pře(levěio
rt*gáblýun spíckýn s1aaÍ,:xífi ss'gg{ $ovův volqý verš eóe us
ařgtelně sil{lí eaEtylský cpá{ t ué'ítí &e$';igkýoh tslarrg.lrlí
g voršep Eť'egÍnovým; E troť{č&oet vse& k epícklŤm příanekttrp
toboto mÉgnrÍbo bgxa:retnr pé'lpgJuJe *oobaí. Ígr'Í'ck6. *u-
ěevn6 níte:.'rr$ tóugi *píoký dsj prlk Je jeJím prceLřoánJ"cttÍur
ělgněu Ro' ro1moprrr{vnd' $asto l' Í't}"lgvó anařnó s€ od'llstl,Jí*
c{ ťágo* Ted,le toho sřFof čnost J*kc nerárí*].$ gtáíeál sř{*
towEotÍ. rrersovdho tvarnr rrrrmřňuJe velké ayntaktícké a í.n*
tmn.ěaí nnalíšení Jed::otlÍvých rlse}cťr textnl .u.vod.ení příqýEb
řEšíÍ přes*.b&, koxtra,ot.nfc} {lou}ýctr g krátkýob vótaýeb
oatkfi * Ť9 sbodě g i.ndívtdur{.].nípr ř.ečovýnr *dstfuěním' které

Jg trya3or,r potř.ebou psychÍ,ck#bo a s*e1o1o5í'ckéb'o iřeč.eno
s€ šal.dau} eyabollgml sgvova.

Je to předevsím obrg'a toh*to ei:ecÍ.ťíckébo $ovo*a ngs*
bElícnrr 6o ae v3?rtraně obořratí' p'ro}rloubí a d.Í.éerengníar
ÝBg,eeEE-l'Í ngnÍ v rÍva.ba dalěí' tentokrát rozleh]'ou řáEt
Yybauř*aýgh oruatb1, totíá ilaáěrt3rfi k nÍ"i:n, pub}.ikavené ye
gbírca ďgstě Jedaou sg vrdtíře. l{lavnť ,tísto v nl"cb s0á ťB*
{le lgrígkýah čísel' v3rel.oi'rrJíoígb g rn*xírrá]"nÍn oqlstíněn{e
rl'ožíté okanřtky e proseg3r v duěí xoďern{bo í*ůiv1étrro
v Jcbo agugtálýEbnzvněJěkrr í aevnÍ.tř notívoraqfcb EráÉk6ah
a psoaěnágb. 'Ieké a€'e Je atroťíok3r {u*prostgu vě-iší.norr Jde
o 6tyřversí} řlgněný vol'ný vgrň rgghocuJťcím výraaovýe prp*
gtšt*kpg"Je xaJímnYé, Ee přeo polovínu těobto básJxt t?6ýí
ca,rcty, J*ř ve gv6 ťÍsyýroovanó podobě {n iri].e Jcště pocá{ot
mn6 J*ko perzíťlář klaaÍ-ekého tvartr) nemě13 jgště &o *ár
tr'adnťb výběrrr s r.r ls'jŤ pšíntup. $o'm, $e t6bds Jašt5 aeí
poil*[roÍ'.ex. bttícer která nerýr:rcva.rrj rn.ntt pohláda}a gg sř*
gc ngn.{,leřÍtébo1 noxtylového i šataa terrt* náaar aopakov*l
Í v r*aenaí toboto oildtílr.r v ránet sbírlqr Ještě Jed.notr ;e
vrátíw). l.íegl těmíto oo*oty Ja l néko].ik ěaaovÍgb výpad.&
* {okorrge l' bí^garnÍch lyríakýoh balad. Volnr verš nget$o-
fíchý ja l. v odd,ílu sourrsaěnerg věku troghu nn períééťl';l so-
vgÝlr tttrby. iět bd.sní p*a&gcb tu t*rrto roaněreiil pí'í.nriěí
v }e*d*m přípa'd.ě Jí&y typ eyrairol1Etícké poez1e. Jmu to

-..ď



patetíckd v*ršg *3.g{u;ií*í eěkt*r$ & fiJ'r**e nilívařulab typ&
vxpJgtýth cty}teesí {m*dl{.*b* k .s*hi.i i Jen*emun *r*haíakrí
xpt{c}fi. v i;aívnín relídfu hlad.nn t:*;*gíir'gvgkri tgp*}*gÍ.e toutsr}"
ď*J*ďe *bxrnekter$Js5íckýri xpo€n jo*n p*trěm,& anlrřné p*e*rrns
s gJ.&*{,íůrrslx rogse.hu:. řiádok" * tg.k* a trid,;jšilí' p*eaí*i ri5.sťréb{}
pi;í*vr:'i'tovríi* *1.**r1q j*3t ;i*m* ig rrÍ*ť1í il* v iráení $*rutgk
*a[an:'*r* .'e:t ilcl*iina ii$.v*ta* recla 'ce v*,rě*ia p*ť.furry"kají*í
k vo]*nsr*u vt*riií o*írb3 ijastí o;ŮYdlt* l.'rd.1ogg.Nví* gústává ee
vrtlel*'í *o.ys"gě Fi},d.ě- Ia*lcv*ti; iii expei.il.i*asem b31 kr*$rř.k'ý
v*}ný ť&;lt,d j*rrreiitíW '.o přestexí aprl,iv# ť1iarrtropíc$ý*b 6effit
**nxsnJíeá jgting*k ilrytro.'ri*etr$ní o}rnrď;Ler .t,*xťu* jedng'k í;tts*
e*l*i. ť'og.ř}o;'ii{'niie 6€ gítlrc gekakt*.yrají,*j'.ťlo* vý*it}6r a lrgaÍ.e
shr}ícího .*Llargu* * ď{l{igsú{; búElrí r<raggiir1s}r* g&*i}lt Íiounpgs*
neg v*k.r aéjdeaí rraívá Í "L'rE'rúÍ"řixic,lr ry'i;nůn i'r*r vyrs:"*né&$ gé*

naÍrtÍckiíb* o&giínrr" *trle Í i*ní 3roiie Lxý;a1 j*nbp neJ*gw ak**
pJ,rru brt*x{ rr a.ítu}rr egrr&iienýo"b, Jg'ko '1.E',íg&ěu?* aurrgkle s t8*
mnti.I*m:. k*}ekttv*í **ob*vg{ g,irl.lĚsnrxt1; pi*á*ré.bE v n*sh
magho ss&i* $íeto odetin#ns j*rJ*.n*dnos*Í- *rr*ariníg& gtavů
jso vi*člt vgil*tis * proiiÍ&k3 tppov&jsÍ'' vgnnr'ititlaá ostrýgí o'b*
řyest ,;}arrkvor*lr Je u"řiito ve g&*dě g j*bo epÍ.skýniispneý
rgtí}) g. **lec.trae itttmaií*iiyaí {!'.ggg:r$ri }'l'r**íggxí*

&ei. ri-:Lge i; ilagní pt.íp'gje$ý*tr k fyu*ue:ený*il s}p{tkůn
v *giinÍiJ.rrní:rr vg'd*ní ';;*r:r@oh ei:Í"e* n&é.i}'s'i*smí n:ng&rr s*Yé*
hg" {6 ehŮilu s joji*b prevláucijicíffi si€l'ťť;{ia půvoilem ** $e*
jie& tůirvní,lx xro*ffilrem p,tíÍ.x-nepy je**ib; lj}íg}{ggt g..p**i}í {is{i*
eitir í ygd.$Jan dcic*r*en["uio i' nňi*o}Í; iá$ní ťq$ktyl{skďea a d.ek-
t31*txoc}rEjsk**b ráarr a}livrtÍ.b* a ínpro,yí*t*i:n.:lbg*

;jit*;li iu$v,jlt* r'rii}ovgtvi* jei Ár51l ;:ův*dns gg.*ílem l*lr$*
ůtitli ebirky Ješt6 JEúnou se yrttí;::e {gůe iligij rgas{í.}tld báEně
ťríe&*r1 prcr*kri} *, :io její r&$řtiiá:i:igqcí se pea.u*gtr:tn*.3.o,

p*.*i1cx;*nrje &ov$Lr k"e*'i:íí*}u Y€ vývoj:l. -Joi"org, *xltr*hy" ď*}*ý
yer*$ be,e *grgť tr rynx"i se giiivrí jak **js*tnějším :"ca#rcmr
$a}r í r*a$ii:e"em íůeovč' rarirgctr.rJícig& *llrt&de,b* .iarrio vers
E r't.rgněi výrriuno*,, gJ.e vhds s*bř"* an*,**}*ou da*tlrlatrorr te*,*
d'en*í a * n*.'.yax*i;u$nri prririrrjruimt v roa;:**bi.r *ádek js výele$*
ken roťornry *troťí*ig$iro voinsh* y*yile *;;irourenyeb cmntk&'
n*iroř se or$ ně}lc }ii*r- prrívě p:l'ed,evú{,*r s*přítonrngsĚí gtre-
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,ť[e*k čI"mf,n{. $a t*l příqý il&gt'e*gh $e*+ xv& vpt*ř*"t{
Ítk xg*ďrl* M TgÍibol-Ískýe r*r&rťst gp*s

* ttní* {g ág$tgffi Ě*nregéb r.dffi ge ry&{ Ecór*&r!í i e*
sgqř qmboff.rle6 aWry ilr#ÚYstce a*tuseí mttcmf $p*Psffi*
P}Bú o*obngg*Í'* $gva ss &i[E tvarem Í *ptlxob*n ;sxptí€kd á&*
** trar*l * T*s* jt aFÍ'6* eáffgvs atr,t*rým s*gata&třs![ frĚryl-
kat*ng bd.*nět '6t"ffi&1tsxJť'*{.a* $t$í t*{n*tur n*s aáattnítn g**

*tfrřn{ $sdJllrtlí"rť*& pa*dáť; **sí,gb &orrtrq.etaván{ *tnú,* *
gJtfu* příbt.tsnJa ro3.asmr.r va#i s* .&šenÍ.ry* *pt&ls{.*{' Éttap
!ý m${ obtlo'lnr teh* v }**trraarurws iedaní &n o aástwr xa{*.ftF,"
'ísí*b sel}ť g at*btlgÍ soa*ah v*r&*1 ún&tyt'*bý cpái[ t Ť ď*
ttorý*h př{peů*g& b*re*gkd &lorrElrJ'e {rŤ{gMt}mo&x& t*t*}p"
e{ bág* } přtp*ósbřus{ te$to **rs gjíp*ilss bgxamtnr sú'b
gn&n tr*st,ge qr*M'g*tí*{ x kl**t*ks&g *p*g*rl ngtsář€ tt{ř *
&se pš1poJ*Í& k *eďtxsks6 lÍ"trl"í vtag},*.M.rm* 1*ř *m*nr**r
t&e. s{:'áěxt gg gse.ř{ * p*sl*dsÍ'B g aYgĚt*y*b aaa*:&a Y r*ěÍ.'*
td kĚ$ssk6 Et"atlgrl*r $otg. rec}pc Eg*la patttahmrt tel.sM
xnptsnn{m.l t&$r tta* Ts u 8řeat$r agt.&?"l]. * Jnx*$ Ír m*
ruÍebÉ trtáus$le rýsnesqým ngsl'tcl,gg* a tak mÉbs $*b b*fi#
grlgiáreJí go ť1o rytaítkdb aakpnseať řéilek adďms aÚsrspa'.*
aatxd; **bo ffrýrg'z&lsd b}.ar.tgult *Í.tr$s&s$**gry enmss&*
tl-iueÉll ge ryhsbÉ {okonse * v báonísbl &t'**{ J*grr rm.lnrtř
vgrsrl v$m.oně dlaktylskř ďwsránř {x*řĚ v16áte Í[rfrc}*

$tatÍí.cký trg}xý v*rs {rbouřensgh gmxttrů *gko rmoňr
pgwhfuer *.íéeť*&ora*,ýcb okam&Íkr} re *ucbg*a{ ocEt$ tffi**
vl'*ur d v něh*Is,&g bágnígb fraor* sgvéhs Krtál*rrgtťí tcbs
k*prrctsg{rf pabnčovárrí {eg ga*&ovÉlr{ru gtrmťfřnsst*}* &o*
té& plctť í e p}tadnťn aowrsk6n vol.nsm vgrsi. bem *trtÍ a
Í# e sa xr*řns$á{uí rměnnml v mxnablr řdá.rsk| Íak Jgm e
*m*ge8Ě.1Í. v ďďít$. soum's**g vskrrr v $*ot{ gE sb$*ŤuÍa
v b{xn{oh sasÍ * áí.wkcrl & vy*kasíoť r**a*tť, g &dg Ť Íd*a
ňíro** psdčcmř obě rc*}.g r íntssséeb taboto útv*m es{
imbl*&ý spdě e daksng* cctÍÉtt{ p**á&* v*rĚ& pfu*# *frŇ{r.
rfu$í*ítb *volrd*bEn *ltaruno{; řa&* rětětne v*rs* pr#nlir
r* it*r.bl *tpus{ 1 tgte ncgtn{e errpx.6gíYe{E a kompart&ís
ď*tstsm. tlve*gps &r* bégn& no ebélobně rltrtmv**ým ě{*1&s s
Yrbřit$*lďeb gnr,r{:&r} pg{tobesí t gvýa aty!'ex* nrp {kt*}.ť *bŤd;.
bg xg{t*vgtv{ Jlpu ov&eu příaasřnd ěasts$s{ bÉff$ * **Lr$a
vtr*Eg bfuxít}Ěrgkého tssn*
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*$řř?sť! áctrq?*| o.ry8ť a1zood ťlB+gpod { ?B"!.ó'9II *Treouaq€á{tt .

r31*ou:lp}agdg g]Te1ils6ťÍ qorrxl;rI gcTlř Á BpTÁ t.'i:aopae& aa
*TmTí'31 sue;xAtsB |guaaď .p*a1s E *RJrJlFu,o .asJtoÁ ox.f? 9a9.td

1q3a3*d FetrgjtoTp{T sq9Áoil }Top$ Á prgwa34ď .noq11wxe1

-'g€fiď no&oop3 nsas.ÍÁaínr{r qopo;t{"tq .ga3uya1aoa rq*yu1pn1qr

qryq+FT á afi#sJ]" oqpllToÁ ?s*t'*T{lt}Í;ro 1arrywan 1.{q 
.gpTBs 

*

es{Trr.'Á w$*e eeryg;r.{1 t?:ÍcT1o;Eá E }upa.:16d t1"{qa (ong l ) m}l

Ť.IÁ as noupaf g+Řgj: 'tgc1qs }Epp,tÁ .l oqýTq5oqo oqrupoagd e
epu {8t B n1aT qaf1psaptsÁ€p t fq;oex iu}rěTÁ 3uypp4odsn

aeÍ}Á$s oq}g ťpqg1umřa* . or$H ťŤpaoď a1Bod pBT-$Á gnrp3s

*.n.ÍsÁl?
otoqoT 3uaacaqporÍ 9*oua3ď 'ťreiu actTc}4cp ?e'J6 .{q .3uag*z oťnT
**o.&síÁ s1 lqo$ďoqc1g* 1f*qco"t4 qc$Yi*fotii',. noÁp Qrylť }ryup'e

ff{ať € ř4FT aa;r pc311d &ms r'",EepT*iI .{ÁqTaaTfgs} feqooe3
$do*sT+gog T 11ux"a1rin Tugpcl ě{cT+oča á. aB ;paď34ď rsorpaf 1

*}s*Fatr Átrpn+s o;rďBg |e**o1Í1* 6cTJpř?E od T .fogua11*o norr
*T*e4:g ÁT.€q nďÁ1 0+oÍ{o+ Pušpť{ p4oTfi4erir '{aoaog ař rae upz |áil
-Tgo€ oq5ilpaod n TTťw em*| {1raa ;ť-1c1a1ou -ťrinoTp x p"rsa $r
*Tolt ts6€+Bo{ oťnďn+guu fiJaÁ 1Ťqc1.rxam $:1qpm1 x *Joá' {qcjc1w
$!no1p n+te.Í?irť}q o+stm Brr : *&a*npoupsíg} J:sTJtu riasqo11auffPs

JfreroTu€.t ýJroll 9uqopqs .o+6TtÉ qgTťať au Ápa1 tťnďn1aa Áqwť
gdo1o;1eg* a .T*gd u .aTprípafo uaf 3pune$qs }ÁísAoTpa:-T oqpe

*oÍ[ }Teps á os 'ffs .s"TlF;r{ řrs.Ía,& ý{al#le$ Á11:rno1e (B*fi6Á gl{sfix
-Toá ssq qsp:1.r}qs sJl .Í+) pneop ac1a{1 3ug1go*rjo }apat1so;daag

.saToa $saÁ }TopíJ Á ptll nCI{Fť {;aryni3 aoucspqo .{1pai .{q p*e*43
qo$ryap1au;rd ga1n1$* tt}Xá1ri*q Á p;rs+r"I t eg;ra* i'iloT.Í+st' gdo4ooq
.olEl a!ťr'oTp T 3fc*p1a n+ sB TiulsT.r-{1 oq3upg-IlBs{Íďzac1 uefo*xepg

.Áryae11'sc J:uoqo$a*ď 3oe1;e4 nouszi}{:aa ;u oď € luspq }uTa{
*Tt Ta€ryr nqr+Í& tstx Tpá.epo4cT €JLos o{ *rr":togpu ĚTagtr .no+TTffito

-?sfil$ noaeE{aa ats T o*s€c .*upauzoilpaÍ .nqpe1o1ť* sÁ *n oupÁ
..ollÍata,Td g9sssFq qojťxcpcxs* a gť rouerroa1TB+TloElnllorB o{alr *u

*sÁts.td.áÁ guqo;rpod romnno1nqsTp tnqguzrt qoa$6co;d a oxop*apo6d
TsTaá $*u1í}á' a* o1Áq og *nsuf B }ilaT*no4s 6l{ílÁc+To Ím*1"t*ťtr

ď|glxp**ocdo qo}usPq a pfndn+s'ťÁ a*!raÁ g{cT.r1sn 3áxslL6TFrÍ
gt{gÁs31 }tops a gs1a': .g*{$Tep1a;'raď T{ďgÁ n{T*u€BFB T e$m

*ttTTÁ.o g.fi'B íuo.Id Ág*3q* T$lry#" Jt ss;tsJ\ oqPuTgÁ sffmTu'o{
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ffiBběřůá ss sĚs{eň sb{fiffisí EĚ llg*ri}ttu Í rra*pru vě*trlě. ř

&jn&ed'iřJší.u dl}cl*á*anl tabto soustř€děsí k uved,enrre Ěéu=
atrn e tógatůa so aresr1ý p$klss volnébo ver**; adgolaě Ja
tfu i[seuffintevdřs ša:d,ovo právě prípom:ruté (e rebkrt{t e*
p3emné} groJcnť vo1n6&o YerĚ* s nsklldnotn nEuetdls#lll t.!.ř-
o&B * s&Í'á}ní probr3.ematl&str" Í{opaĚítÉsĚ-ld $plrfiv orycrtr*
nnt n &agrd*kova{ýn brgtířkým ve].ným verÉEglr datov*aý rrá e
poro,trry dcgetíJetí ( }'řsd íarga*} l objevuja s8 ggetrcfleks

wlný vorš v]'a"6tn$ *an Jako úrrosní 
.vyprevnd pggá.ř v báEns'

H'lora} Íaog ty vaóer1y {oatattk bd,gns Jg ve vox.nég Ja.abu'
rřrěgá sgtígtÍsEú tdn rlrmn $e trr rgetříčáu aryEtigEg rBí*
fieýe l{&ní& rcÍ' & snlltrsrecí pohsdhovýeh } .ňovfuá p**ánf}"
strŤf1o&ý vgt.rný verš po*reěr:ág * obrs.eeah el'tuscí a ťé*í
wobiqe{áe Ěírcta mdergíb Í.Ét,vÍdun {tiĚr.lqé brígeň}* $*ž
J.corr íu rřak pon#něry prorrí,hdgim mtív.ů kssk]rdtaíb pĚínn*n.
Eíbř ok*lí a *nÍ.d rysatým rrypr€věeírr otgla {$qa,Boos.{,' &-
nrt Ú41rer pbrfoils,y)l

IbJ.g*s podstatrgsJňí iil"*fu &pgst v* abírae rrvo}něg}ř řBrs
{la gtÍo.Ía'BÉ e ďmg}1 ten se ršg* ta*' Báte {sa.g pradJÍl.Í*
rBJĚígu g g$xlv.Í&[g í větsín ro,Beebeg} lt'sí gď riatfu{níbo rÍ.
* rtr obírágra Jég"Ť $sou vers* áqtřts}stregbtJÍ&'ít ňB e* bg*í
řas€Ě1t &o epíě k al.nn rež d* rránge $ovtrra gargl;lbštsan* $Ě.í*
1Í' * řrÍ'eÍ r JgjÍob e{íffi&tÍh}} ssÍá onsót&g $cm *hrT**I"Í.
r ď&J.Í3n **íslráab sgrgg*rr Í" vg*orr* a ktorá ss Y .Iaště ácen.
EHl s Ys*ti;'b tsousěnš rrprgtňu$* s plnoa rmblr* v*r&e rytn$g*
tv rsrEgě*"lÍ!ř$' m g3.sbě poatr{ovano* ř&sffiou' ponea&rím$íoí
ětgasšr arjcéImrr v málgtotě o nl{lcĚítén způaob*r akaer*tunsol
gegiuJí bas$rostšg€nš aplýravcetn prruhavost ryelovýsb d,sJ-
ďr Jab*á t gblr&&Í ar{:'n* rltrahl* a eplývavě gc gtrídaJígíe
*.g mígJíc*n eubjektu. yáarcst Esw Etvírá ťlveň* k *onr1
cb;r sa rytw** proměň*v*l r.*se'funě* $ouseen$ a proďaapí gp.

ta.t"ní'cb slořek tgxtu (v bás'n1 senucts nnÉ.len*ů fia;.lůgtá raas*b
ř#* ttk' Íah ag etyt' fiš&í o.r k]'rdeábn popterr přÉ.e v*tršená
xě*s{ v o:elrlamecí*& oř p6 wnu.mntn.ItlauJ{*d ryŇol"r$eý $**
rěe}, qL* v ton pod'*trrta uvolaěďob ffia rrogátaří. Bq11*ĚÍ.

ř z uá.nnÍ přípoJe4ý*e sen r 'mnŤémo úp1n6m qyd,ání" Í Fl 191a
bcr*e v rívabn Jen tgr Jeá ěagopíeecké att.skry spale&'}.tvě
ťlat'rJí ilo let d.ovadeeátýgn.
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tčáší Je tu gfinrEtirsní eaÍ*osí€ teaatÍ'cEé e r?trnÍ.até eovl.ryr,
figrofugá ng obffi#trams e.tí}oaó mpérňporědítgl.ao*tl"r t8 kne.
porÍ*Í. e.rlgt}otvárnýgb rrtnÍ.skýcb a tenstíekýeb elomnt$, ÍeĚ
rr pře*a Jen eléYají v Jodnotný ob*z /ktaj1nyl r€sp* rytlcíc-
tá koatuslr}. &kt3lotrog&eJgké rptry g€ *výn votrqýa gtříd'á.
ní'n rtlmroolabÍ,sqýab př{gruhoqých *alhrl přípem{naÍ í xytsnrr
běřné *Ečlr JsůB to verš* v podetatě mluvnc,. Á1o ng.bfuí rc
í prévě opaěná trrtorpretaggl totéř stříd.íní* rgvolrírrsíc ve
rtr.oÍ*g* tgnd.eiro1 k časovónar rryrroYmívríaí tsktů a oěaíc:ín m
goaaalsr' (na zr{kteds awgx"g&ýcb gměn t*mpe}r íe í lgtgnt&ťln
vý*bo-d.Í*&gu b*{ebgÉeb eťcktů. lieva, v zé*adě orioato*raogi rl*
nr{l.ař a mluvnsr roaviJ í v ni[&olíba básn{ch takó tyto eLryté
rcřností gvéb.o v*ršal p*rsanř tr.l{*bno*t p*aÍJuJo nř*"tím orp
Íorígtýab bgnstrŤrkcí {vnttřaí rýr€r gvukEv& zs'Jíevá $nána,
Iygs cYukově arl.eatovagé rýsr op*kování slgv E hlÉstsovýsb
.L'rpra}. fřÍtoln a'edy acelg noopcuětf nůuvní oríegtasÍ evébg
atsllrr takěe účÍ.lanoet bágnÍ Jg'&o řr-{grcogna 'xryoleJe. xd.t.oří ve
élu&tu*aoÍ. gasí občro príaclpy r tnrdEbně orÍ.entovagó paaéřc
ge qpsfuJí z elrrvní.bo tExtu a Ea,e€ ffi v aěn maplsvají.

E';ťekty r7taícké rogtěkano*tÍ" edílí a d.ekt3r]'otrg*hJt
treó ngřýmvs.nd nl;onostopá Íembyn v.t sbíroe poďms ěsotá5
.tÝRkrát lroří effirě pabádkowu ěágt báeaě, př.eÉobáac[y v Jc-
Jín rángr JJ-qýn1 útvoq;r.l veůle probrané sy'ob1ár4y s voJ.r1ýn
rgrňeg {eelloral Jeon ty rreěclTr) JE trr JeĚtě }{'ore&ctá nocr
Iils wtaÍorÍ.sl&t. předg*rrr obEtgrr{vá prevÍďttr'ď ptrtíst*pý
'!nb. J1a[o vfok pfud*tanr$í'n Jak uá JamB tg u so*]r rídslÍ,
rut.ao* varlantu pravíd.elněJšího b3.*nkve]fiBtr a stávaJí €}o vař.
Ěrn gtrÍ'ch*y Eabarrrg{ýŮ vxpoarínkovýeb bdenÍ aítorrd arrtoblog1tr
t|' (1al6o il'I'eu&ýc.b vcěetd}" ť gt$nd"a,rť[t"c8vs.B5JěíÍB bltnkwr.
|u a t eouvl€loatl se Ěi{nmm Eocl.áln{bo dckug*atu ae ltává
tonto vsrě dokw čtnítglírln prtose*ru3ígím ($trdí*}' v fi*.
mttre*anéo *tn*'*gur JskJo rrĚ ťtříve u soty* ss bl*n&xox1
r twto přúpdě pšovaeg& šestiatspýr eouě{stÍ běřrrób př{.
ďnšengtv:í da#ee ááarrr.

sta*dsr'Íqí rýmvaarí pravÍ,{e].aá mgtrla rrg}reJí v* *bí;ret
Jeňts 5e{nou ge Yrdtťroe rýq"n+r.Eou lEi[J"N *apř. pstít*apý íse
Ilď uvgdenébs rrotulru do Hn'sgěffité nocl st obJornr$.. Jon v*
dvorr báEsísb stešší |rovaal*m. říodnrí aazngrcnríní se uřÍtÍ
ětyřgtgp'dho tro*bgJe v luťÍnovaně naívÍ.stÍ.*ké etg}i*acÍ.
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{g ořiveaím trail1ěgíbo spoJení to.botE v6:lš€ $ po6trÍí .1ětí
e vgnkoÝe} v básní J.'fuel'vní roahovor.- Jednou vsakn a to sÍroV-
na T íednom g Yrch$lqýcb čígel airírk3i Kůo vrfun tak zEu+bal
tásvé vlresy?' Je už1to mstríckó.bs Jn,nbu. Je to oemístosý -

Y$ dvall d,vo*:reri,Yíc.b ogdmíEto$s * Jaiob* hterý mri,řerne ěígt 1

Ja&o apoJení dvou ětyilstopýcb- raspr ětyř- e tříetopéb€ .

Janbrl do Jednobo étí*ku; i}o oar.*é iv J€é"nom d''ro$verří po it*vá*
t# ) g]'ab{ce nild. totls výraznorr cégu:nr' liovg tét$ dvojdflnor-
tt vyuřívtt b, qitviíšoní etále navých konť16*rací vaÍ.třníq,b
{oslebenýchn níaeJíaígb, g aas, *o vy'rrořr.r,-3Écdab} &, konccYýsb
3ýBů a árnekých e mrrĚský*h kle*rs{rl.ť nn koncí ver*ů l. ivýJí-
aeěně) před c*ígirrou. "ť&,ké ude Je jd,drg $ovcva ur*ělectví
r raÍl"agvarť.eh i:řechoůecb neai r*.iuvnoetí fu1iir.$}iho roaboYo-
Írr e hnůebnosií' kterií t*niokrát Je b].ía:tá spíše písrr1t přgd*
stavre eí nékteré dvguvsrsgvÍ$ s}olry šs&s$€*.&4 dc čtyřverší
{s áod,c.tkový*í t€si$€r':ovýnri. pi.ed'ěly v crásnře)r a je to toxt
r* styln uněJ.eckó erotické píaĚovó roffi,nge. ť nnohgEtopén

$enbu této iráeně, bterý aů*tal v aeld sbdi'ce ojo<ií.něIý' &vg
po sv& vyrržiJ a ve sbo&ě s novou, funhcí ori záklaúrr pmxĚaLl
ořen ď,suhy Janb *řeaÍr:rriy a*e tl*.}ls ingváskriv} ' jebos vl-lv
Jane irá oo}ilÍ. k,orrstatovat v aůkterých bá'sJifch faolí t{orá&o
I{ráLovetví.

s
t

ťylůed^ na

století ilh,{íii€'
de*Éí
ř,e ui.r,

osudy iJt:vovy netr*Jiy ra priJren novébp
i rr*rď'áLe oď i{Bih'J* ke knÍae probí.b*l*rB, ;

#-
r*,,

po{,oteta6 Prt*ě*3r r*per-Loóru. i&broď"rilÍství or1va$r (1ýĚ6}

č*rrregtuje n*ívrat k roetriakéml vei'ši věetirě Jeho t.ra&Í'ěaíah
f*sem i ve sfóť1s cao*álně ui;opigké * reÍIexÍ,vní poeaie1 kdc
.l'otud "rgrs]"i.Lrrieliťr* ageJ.a převařoval. ;]ťistávilu trookÍ oĚ
Jedxně3;f a spJatý e cEto&totivnínrí přínneirr natvÍ.t;r' ts€íl-
tnJg vyrrt+p iityi'stopstro jxnbu a Jebo kor:nbírraeí' řřevfířně sc
stylovýBi příznnky píoňovoatÍ, e avláĚ.tě jr*abu ;'ětistoPébor
}terý $*ňtě í teě, Je *or*ů*s tí ru1vratu it iir{nr&m }unÍrovek{íbo
gpioké&o re patettgb{5hs biienígtví. r'ravid,el$"é rjnr+vané Janby
Yždy přírrai*ají 1 význaiaoré zjridnod'"rřc:rí a vády ansrirene.$í o-
rÍ.pntosl. no, ůirsÍ spoltůeiiekj oh}as, ad'em o pui:LÍJcrr.nn" Jeř
óoaud nepřl;lelo kompl3.kov*něijší rrerševé u^lo*ry Yspracované
godoffisu* .Jen núnzurky run,ráab1r rr* kulekt,Ívní ;*&sovsu píaaó
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l*hrrršsed t$Edlění syŇ*llÍ.gtlgkou rdtorÍ.koua qrql6.& v prrrr
vt.ilalné etrcť1ě'nogtl a rEér€rrrr bá.aně á rcvotuče{* sÍJné všt*
l* duly. Y EobrodruágtvÍ odvabgr vša* pravídetnd Jannby trtna.
Jí n1e apoleěného s obra,tep k ba*prostí"BdJtí' akušonoatl, Jg*
soá orgi{,n€m ss stal;r pro m.lrr,rišÍ .sEnsracÍ, !u'nng^&vtr.** ostÍĚt'Eí
vgršovs typy a&apt.r4je irqva pro novd iil'otr.3r ae Evé tvorby de-
vades;ítýe.h ].et' ďg tu opět blankrrers, orl.entovaný někdy teké
b ]'unnirgvské traal..gi {JrrěEní prerrodu)r většínou však blístcý
proaalai4iící obJektíl.aoá|,":iovovg vt"ast&í.bo pokot,cní1 a veršaa
ao neJsréně nrípad&ý& (ileakee}; vroco$Í ee d.}oubé JafiB t b*
aÍoh tenatíkoa 8 stylsn opět bJ.da&ýeb j}é'eal.rroY1 {saa poě*-
tte rtaekýn ttílem eJ . ). i,ozÍ,ct el pan*onr{vag i 1 :{aná typg
ilakty1otrgc}$5e' tentokr*ít vřiak baa p}írnrqků, r?tn1oká $s|rlb
ě1tostíi spíĚ Je to teii uůuvní *lrproviagěn{, verĚ. bea ří{n$e*
vóho vyhraně*í' v kratsícb íorn'eiob &okonxre etrg&*s rstqr spor
Joné s téwt.en vÍtěanébp pocbgdu &ug}lli' J indy s€ tří- a
ětyť'otopó daltrtrotroohcso i;ad'í ůo básl}í bIíáíeíeb g* kole&-
tlvilín oaeovýn píanín. *- 3iiriloar.r g E?kJr 1i}05 nagaačuJc dgk*
tyJ.otroeb'eJ ja&ouaÍ. lboateJnoat k nrxrěJěí for#a' ís to vsl*
nygřr*-d*;iíoí áádnou pr$ět1 který mÉ, g nsinÍmiílníilí tecbnÍ.ekýu1
potíáent a ryužÍ.tínn vBeaoánýeh ll.cengí aal ictl.t' aby daqý
text, as&ěřer$ k edélení id"ejí' b3l1 ruiť.r:.zsa do kontextu po-
Egle.

.{oLni 
verš atabl.lfilhg roae*ahlr tr s dn,}rtylgkýrn apád,eml

Íaký Jems pozrrali v Úaoií ]'iovdbo &riíle:retrÍ. s{ nouoad:trř*
etví crlvabsr u* n,evťecí. .,iestrgťtckj 'rclný verě uáítý ve tťieob'
básních tu mrí naopak ilroraěnlivý rcasah' tld d^trktyt.u se ŽG9.
la gd,vfircí & anri í pa'eáĚe s přerrabou dvo*slabÍ'ónd alternaca
(trccas;ský závř:r rroutu měatg), i'o vile htr kva}íf1kuJe $alco
pokraěcrvání 'bríení 

typu l{.no' s rlÍvokou *r výgkaJÍoí ralogtí
e ÍgJísh pťerlght:Ldců vo ry.b{}r&ňfuýsh sffiltoíah. Zde Je b rqy*
rrá1to pro rsueÍblé poleraíekd e eseJígtíeké redl..[aca, k nlgnž
by se ovgeln nahodlly obJektí.vízuJíeí a qýttché aso€lgca
eynbolietieké}ro ..h8xs.net'nl'r . i.mktylakÁ tnnde&cg e gt€,balní

roeEab šáriek uůeráve$í naopa& gbgrtiktgrtstío&ým r.legs! vol-
nábs vErňe stroÍÍckéhs' který je pří:'\rg pokr"aěovÉnínr (ně-
bdy deslova: j{ové výprirvy Jsou jakousí dalšií kapttolar pří.
běb$ a }$'gně j;l'zarní sen) rlr:a}ogickóho útvgru vo g'lírkiícb,
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liit}úGksish* *n; v ;:á;;š-;:' ;.''. $'3:"} i..'i.:š"1 uCfit.3 .ir.i.'.'" *E* *-'.Ět

ob5et.*;3* Y iid,siiíc}l * ťl.jil:F;,. x ill'-i*n rixri*r &Ý} sii'*tí*'t fr }r*si"í-
Éerb{ j**í*!r Í'*nú * st,rrl*gť. j:fi$.í{,il;r;"ll; v'l'r:at Jtltl r,i;rí;g: * .*iÁli$.

hat.gkL*v*, tfs {;h*di-' g íť;; plíl;-,ffi epí.rr-;i*;;. i;.ť.éi"*.* iÍ ,ie*L {;€e*

to .š53.; vo}n*h* 'ger':.;e ;.'.'**ťrs é;u:Jr:ť*/ k*tr.i .a ,j*oiÉ ii*r.ihxp
řirÁlegei;vť l:ř1 d'*Jrt;..tcšý t*i:r,: ve::* e.** lšsÍs,ď.

..s?.*.J. rg:.'.. ti;g"aicí i :r.ď'íi,: Jli:"n {íýg*'Í;í}iJ' ís vrc]rr:j';:s sbíč.*
gg t*bt* ol:&obí i'-'rí.}:* 3.li;il;, ., i;íri:'iil i i.'"''a'); a{is j*3 Íř

*v;ig* * p*;ir.tlilt}Í.}d t..: i::-l;i ''l.i: fiiliÍl'.J ;giav-llsi$lt1 c;lríicí**til* k
pť'ťrcrátl{, * .ki;Í;*nť t. l:;:,ii*#n * i "j r*l"H.j.;Í.,,l'*.*i$"o*";eb ;xi*g*t sto*
jí eť* g.,.,s;ib"i.l, ljl"á ;;:i*lry 1 1i;lirr.i 

-,n*i"tt6,er,r. ve:'is}; ;lřulnulůtvé&c ffisÉ.
gglrr'li Jcke v@ #ť':.r:".-ťeJr ;.:ir:;"ť,*h i;;t*:::i".Č.* l*;ir; ř;6'*n E.sr*'e|
jd* t*bti gde * kr;,j;ť **;3.ír;ict'* j*.í'* *'árcjem je 

"*n& te*'.

toje#t Jck* v a*1.á lj.'ířc.s r;;a*cibiif.i:ii{5 * *'*iie*;;iá fulli.l.:md ví-
lřfiÉ{ rt *.*.i:l,cv.Íl er''}t1*.*á !;;;*"L*;d.c.} '.g*oa:ni .ji&u řfsš*{a ssĚr*

i[,*b* J*xx;i:olry' ;;|€riĚi*.t:*1 t'llt,j í;-rĚ.'*lÍ *i**Kíel *grÍ"jl} j"i*x"iry &
$ív*t* ** n*J** i:.gťs}#ufá i;;.i*rÍ3.jrlJ,;*l.i Í.*;!i*;JÍ.; .a}"g nrira!, $e**
oérm.l:,ťíb* rio $ťcté xág; ů *li'."ien'j .{Jzrle;;*éd se'r;.í.slřs&&É etgř
g ]'l:gír*vgk;ícb ijg*.]t. jak p*.* sejri'.i*e- ;-*r.;:i*'*r ;;ikrrť rr ;:'i:eí*to-
p'dn $*xi:a {rre B;í"r*e nejjaejnt.jijj r*a*is} be:'e uexto rs]P* J-.-
&o r:**grňlriÍ ver;i v3iiee ; $c;*j l;., l,t: -';i;;;' ;,all;;ií {8ed sg B-

or;**Í'*!gl ;iJ.tptju:neibi: **'-líi'r lior*vje"h r*ťteilír ;*;';"tc&E3 &rlar.

d3 il**:t'Í [í;.;tc ""{iT'.C:B r:xj j x''].:' k;l-ii;r'.r1:,'l t*i;Í.ns"i}xr v;u;xláv#ni.
* $ ťch*t* hle.'í;;xl $* j";rxir:ik,i;:í..*.*í ř*..r;..-tlbi.eur-ai ..g*J.x&g s **Jfo

v*:itín v rrí.'. .ií''s.:Iíe e;;*'rď"l':*Í člisu' ;t* .r ;:u;3.l;i*púx J**b*a
vá*ll1vá, drjli *íl:i ;;;*gJr;.aÍ ; j*ol;"r ."*....'1;.lr.Ůi}<i;;ul" **ss: bi::3.
to řyp é$rki {ji{.i r*l;-.L :1';i;" iujc ;i;*vá-x;č .Íi} a,.iíriĚJ$én utyeěóx

*&di3*' sl*driik.'r *E*eii:i"'*s..j;i H ij."irn*]'í*i:á*l";1cit u"rl& Íe $e"ls.*L{itr
i.ň,tt* g"t l.'*'*L,l'aho;,.i j*x'*; $e $e;r "r rrf,brr}jjt*; pÉi.Íoi*.c,e*ir *bJovil,*

Jí v ín&grrgÍvné'c}a }E*sť'*ed,r:h v ;l*'Ér**t^*ť..; slfi.mln kL*r*í $g*x

Jr$&re* ěirír;i; .'o ii3:1eš e'L*i;; }.esi *;;**u;*.[5, ^itrurJ.& i*".*r ss s&Ě.

mtr}. ';*B .*c ;."í# s*ti;*xr iJ 3:'d}i;i.ríiiij;*a"';xí Jiuriác$;*á raru,**

3sr sse hrrí'lbli .r*ř*:* il*;;řr;re;;::č .*;l*liř;-Í.,ai*i uiroťj'*:aé *e}iry'

s v*:a:t*ffilíj'i í}ásl.".,**;''š a'.;:r}k;.n ;'il,iiaoil* *l3Íaxií iř.lat..id.er *ů;r.;Ji;i

&{eka} ap*r&.r ]:'cl.J* *1*3*g;:.*;* ni'i.*ligjí 'á*je;n .;íruitlv*etin Ht.*ny

ťšeJ$ netnri s;.sl}tá ir nij*gm $fu...'Jiir ne* *1*ti-rtí 'ď,* *nroťío}as;a ea*l5lo*

ťd4fu{" l.íi:kv*p$o ruil*, **txos* *t;.i'*t,*g*-ř*b $t}iťi}"loir kě*n6 l.rĚ

n*3m 3'x:ť.r'*yar.ýlt ..i'Éáá ťsĚr T ťl& j rtdm .**ěj ;iá *ri'tr$ ekt 1gaí }sg*íBe
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Ť dED|

$€ ÉňsJí pžied'určerty pro trrtg ebírku; gě!:o].tkrát Je čteme t
lyríakýcb konÍegích ;i lrra$ně * sscegaě nebo rornnntícky -
oty3.íaovaqých beled'ácb.* trogbej o čtyŤcch eto;:doh ;:lÍ'ínási
tradÍěně qfanery zalořelrrj nr; gí'ete]"nd nebo sCItva naanačerrd
rytníckó caoma,topsJt iaap'ř. v i{větnovd geděll se }obkii Í!ťt-
mrs jeke1 řr.lásí k obr*arr negod'povědnóhc, řivotnÍho z;lrieobu,
který Je bi{'grrí ,t*rr*lg1ccvdn} ncbc xa n'aríi:ico ne- k].gsíckou tra-
il1gí bal*á devater:tíctóha atol.cií' Jak je bosru např" v iial'a-
dě o lregtající rn,ao a rvliíItč v r*g}c{át} (;."čděrló ]"tgtí dub[
krorrří}1 která kcr*oini;Je ct;;Ťltopj troctrcj e janby a d'akty-
].otrtcbeJÍ o e t*jni5*r pootul siop, ale tríirÍ;Í].ní děj podr{vá
právě troc}rcjem.

$polu s krritký;:iJ" a konbl.nova"*;?et3. verňí dgousla}Íěného
opei.d.u .rptn"tňují sc v lyrÍ.ckgch riáe*íc}:. s"rrír$r opět nÉJntá.
eěJěí roaněr3, dď;t3Lotroc}rsJski!, podoi::rě jalJ&e*tě Jednou
se irsátíme. ientokrái je via}i ciaktyto L'rocfreje napr*otou pso*
vďroir už1ts ja}a verře x'lu.l.riího, je}ro ry.|niícké ťurEce *tylí-
zdjÍ aepravid"*lnoet; arím1i:3' aitěny tei;t1la bexprCIs.bťedně prs-
náčené' exprtlsívnil s{i.lžarvgné icči. ile;*e r"rř Leů5 o porrhcu
neurěítoctn enllo5Ícka* v ri.trru a ténatrr, Eile o Jaktísí rgt-
ntckr! ekvivelerrt3 lntÍirníh* proi1tiiir v JEbo ř"*lové rea,!Í.ga*
cl. }'ití'aíl -eů v rj*aad::: stilýI:Í et51Í-zace je teké stlll]''lrrí
gouěáetí tě:cb'to textů'.

j''l'tvnos L z,ietd.vá nc;obecaěj tí ch..:'rakterl.etí.kou ilovovýcb
ilaktylotrocbej*. 1 v nřkicrýcb čer*ovýcb ';losí*hr solemtkácb
$ * ve 4, o.l.dÍlu. "'o,"iř rlll'ginosií j58 gen ze,ps jujÍ Í ojed.ín'ě-
1é bs'sně .u**nú tlloair",r:i verěe;a rr.rcluěi1yri, jenž Je' jak Jsee
u& rrÍd'ě!.1 $i:.iclo' *"n.k.t';].ctrocbej Í rilÍ'zký.

t sto;í za ;-lí,1po,aerrutí ,}t,;,.'*top;Í jaiirb v rozeiihló, ncl poěát*
ku gtoletí s€,mcetatně vyďané ;*].:lri.ě Q jeclnoi:r člověku a j6.
ho rr,rcos*ecb.. I lrd'yň so i.lova v kor*entííří d"í*tancr$e od

iijkříšení óé'ruýgh ůtvr:rů romantÍckýchl nglze egí čiet tyto
roaEr{hlé i5íg1ovi:ná pravidel.rré s1ok5 L'ea byronovekýob e puň-
kl.agkých xeírínigcŮngí' ktcrú oetatnč nejeou' v roapo!ru 8

nnal'mě nryělerrou btrlrrdízací symbolu'u, Y níř $ova prdvem epat.-
írr$e j ád;.* uvsho neg:xxiino i:ochopitelného exporlronntur
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