
ďrrollavr tÍenóčková

/, gonog. lacěo Dcnoklove
fu-E

Fr vúdóÍ lyrtEovtí ltuťrovgk{ atuplny v úetí cvýeh bdralc.

\ýoh ocat' plodaĚ tÍBn6nýah goneraěrríl napětín' c Jed1neěnou

lntenlltou ryalovllí * Y BlYoěcgHa pÍerarrlotvÍ $alco prvnÍ

v t.ó nelllravostí - lpoeÍtí Bmrrtír. U slÉdke óG tgL gtalo T po.

lorc poncjvía alc5tok{ a na pocadí li'dová auuteění pínně, $at

obJnanil Xilan rlankori.0, u Ynohlíokóho ldpeatm a pří*raty *n*.

čC., ktgrý byl Frttal.eosm RaEÝún rt..ragí.okou korunoveoí díleÍ

l oogněn 3gto úohvntnd oproĚtěnÍl lfiekvíslt{s gvEts tc ugevÍrál

l{ddhrrr býrrlýolt }g$ení e feoÉd $o opuBt6ne, doetnvu$e ae jer

l'omnlar ntd r{pre[ín rodndho hníada a aÍoto drtlgilaaÍ aly-

óÍuc boleatnÓ rtuoaluvy ,, / Y pscdnluv$ l Eeět Dogklovu a stro.
gu [lvotr v ffárodní ElanotnioÍ 19.11.,/

Posleání lbírEu tlgroaleva Yrchli.ckého věak gatín gnóne ígn
r vydÉní crtÍ nuty. CBroba, ltcrá 16. €rpna 1908 gghronílr v3t*

JlncĚnou sřtl| lnsruolnlla plodnénu tvůrgl. přev{at ruboplay otlá.

dan. do obúlLy nedcpsan{ reč Dawtt0v do podoby řonponovaalho

callu' abírky. Hoě Dauo&ltv, vydený $ako 6!. ava*ok Báenlckó*

ho d.ílo ď.Ynohllckdho u ottý konoeg roku r$te ./a vnoÚanín

19t3/' ptlo tlař přlpnavtl búgníhrlv bratr sedřrab snída. T trót.

E{ pŤrdm].uvó kg gbíroe tehdy u$tett.l, !e poetupoval óa aoublt.

aln Trchllotdltor G0 rÍěogtí Jaho psítol'e a vytladaěa saroníre

l*orsokúhoi ý $eho alov nicndně vyplývé, ile aEatavenÍ a lrlavně

atavbr abírky jc dÍlgu adltorů.

to potvrlu$c ruEop1gnc poaůetalogt YrchllcLého, ohráaěná

v Lt.terérnín archívu Pl{P ,/depoaltář Stat{ Itnady/. obeahuJa

prvoplsy věeoh báaní, v seěl Danoklově obcaáeqých, a takí



T

rulopírn n ra*boil o* lbÍrpřa tl.akle, opatřcný u opíeů rs"rbÍú'
oát*c6r' ŮdkuÉ tsn Lttrý trlt břr 3 prvgpías YrEhtteBátpl bs6.
níten roĚívurýob so nllotměrnýc}r erslts1 přeYlat, a &dg dsl*
sÍ tc pýÍp'adně na opi,o*gh ěf, rtprav&o}r pno tí*& podílat. ffn?&do.
11ř talto uchovary.|B psmnilr h rtLonrtratci progeau, v něnĚ ee
uotavovul.o po*le&nÍ gbÍrEE r}pr*algv* Vrohlteeébo, nevíne satínn
st,oucr ficě : &mkilfivn td* hončÍ autor a agčíná edÍtorpr
V portednín vy{lánÍ &$gntc\$ch apÍ"*ů ď.YrEhlt'okého glcg !Iítět*
pl*v ťtohý v lou.ontdříst' k Mgět scmsšl.oYu ps*tÍ.u&l p*odnl.unr

B* Í.rídy n prmíhn vydánÍ abírky, nla nr'podnikt nlcl aby odl.
tor"orE rlgvn dc$lťroYutr a t.trtologÍ"oky poustl. l{něa probÍr&o
p}riefiBontr auplu$* nearlotusÍEí iťřl.t,teLó vyÉďní abírky, n&[e lntls
solloliřl't $ato prfipnevt k něnu, byt dsí ílnnnl l gíiátěaÍ,

snE to byl,o v* gkutoěaoatl ucaíp fro1nuětěnín égsÉd", $*auil ttJ
obdÍrnrnl Ihlac' u r.Ignoalgvo tIrch}[n*dtro . o oo *o děla gi.no
nutoqř ' břt a ně$cu.ýn sřÚtŮla s*tro ao*rtrlaeu.

.fudl* is*dsioha *.xrÍdy nnpmal. llnchtrI.otý r po*todnÍm gv{n tv.sr*
Ěín rggo ndao $ínÍ ael devadoedt QjtonÍ l á niob někters aařa.
{|1l v 1st6 rrolu t$ffi do $trcmu řivtte n 8ev$t$ch st,eleb, gbírc&
tryóilÍgh pa* na nngtgl{ bsmníbovy ohonob3r, rňtěínu utldda} ďo
de;*tl $rř, vlagtnÍ rtrhou nadcp*al rtroě lpnoElrlvr iiol 19ffi."
řdy[ oe třt lstn ngto dosaáovnl nableďetsl nlgn ottg aov* sbíÍ.
ry prD Ú$lGý ťrohl'íot{ho, Mgníl pr.s poulsnnl na ileó D*moklúvr
FřÍprrvy t*xtu ga u$al poč{naJe a*lgkcí bdení bratr. .rrr Í}e
prvs gobled byto lco pounrti1' Ínforwva!. úvgdeu k grrvníuu
rydánÍ díln'*Ěo néirolÍE bsmnÍ bylo jon provlnorns do dggt
ulgř*no' nebot pod nedepaanJf tttut g8 napťogto nohodíly, ld:lto
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řad* Jiných vorsrl a tsĚa doby & cs hlavního ' v*rsrt gqýe nala.

dsnín úplně blíaffcb gétladnÍa tónůn ch3rotand ebír$r, ležela

v prvoptae doauě nouřltg. Upozorn!.l jeem na to svého bratra

s a jeho souhl.agen upravil' Jaen ebírku.' Připojil poděbování

dr.ď.Bor €ekéDu,'důvěrnónu příte1i bnatrov| a uéroveň Jednonu

a nejlepsíoh gnalců Jeho poeníe" s %8 vgdcné rady pří pořdddrní

abírky.

sdlton t6dy ailtora korigova}. $o $akó hladiny prdco Yrchlle*

Eáho agl rasahgval a ec Bonkrétně něnil' ].ae roepo8návet g dvo.

Jího drl;hu otopt a dataeí' Jinlá si Vnchlícký opatřoval enad

všeeky prvopiay gvýeh noqých báaní, o ,Í.@ ooupieu núzv&' jeř

B.Fríde poena&enal na gadní otranu Yrrchlickd:;o obálky pro [eč

sasok}ůvr ťrvnÍ Btrpy v.,'povÍdajÍ o ton' ;ja* báaně poaeěji' Ycle*

něné do sarnoElova neěe / prozat{nrrě autoren, deťinitivně edito*

pqn/ vanikoly n* &aoovd 060' stopy drr.rhd pcuraau$í k autor6igr$r

eu koncipování ebírky. }'Íi úvaae o ních eougtředíne porornoet

na notivy 'nsč€. a ohroĚenÍ, jeĚ ;jaro *rákl'adní tóny. abír:y

pochopil B.slrída'

Y řaóě chronologickó aagněl !ilotív íB8čB" hned v drulró báenl'

áileě namo*uv I l, aIe dvojí dalěí atupňovuná vsríace t6hoř no-

tivu př1Ěla až po pÍYr:í třet1ně g celkového nncáetví báení do

sbínQr pEjatých' $i6ná1y úakosti a ohroření ./pati'í t nlu &!'t|

raněqý s atřelený ptúk, Ítl.c, etín, zr'á/ se vyokytly gentan v tÉt-

níeh z ],edna ař února, ale k jejicrr Evláěiíínu na|ruěténí doš-

]g počÍngje devétýn břegnem. toto prvnÍ, npole r1akonti' VýVÍ.

chol1lo ssnonluvou z 16. dubna. I{áeledovslo péeno ablidnění

a hnrnoníe" trvol"o ghrnba do konce čenvence, vypovídá o něn

zh.rubE dvgeet Maní /ětrrtina a úúhrnu ebÍrky,/ . Konc€ntrace



*

úukoetných přaŮttev ce objevu$o u& 8a6o poěínaJe toneca

ěervonee' vrctůlí baladegi ť, Ž, ař ?. alpnar Ate předtín

e ptoil Ú€ae vnnibaly bó*ně klidu a ťsvnovótry. á protoře n6k.

tor{ E niah Vrchlic\ý napeal. patrně v týá den $ako báaně *n3.

ěe'r de naonudě danrrěnha , ilu što o adměr n aažn6 Í. potřebu aB.

tora pocíty gtrtehu v3rvažovat. tlak Ynchllckéau ns Maníctr blÍ.

du aál,ožoIo, l.te vytu6ít &8 ekuteěnoatÍ, !e gí $e přednoatně

B prvopi.*ů přepl'aova}, poěÍta$e už najÍeto B jeJleh vělaaěníu

do chyetan{ mbírky. Ze eadmi Msní nnp*oných v posladní doa

před vypuknutÍa ehoroby, 15. gfpng 19081 6i autor přepaal

nači.gto Jedinou, *áno / a hn*d tuto adorEcl. tíchd svěáegti,
položíl kagsl do finále uvaĚoveného cyklu/. tsaprotí tonu nad

textyn v niohř ďával pr.ůchod exímtenelútnín úskoateur s{ vedl

véhavě' e jeíic}r umígtěaín v uvažovand abírce něJeb otálel,ěet.né

texty aůetal"y v prvopi'eu, a n{Íhoř, Je pr.ipíeovall' vydavatetÚ

lloěe Innoklova.

Po}ohy krajních úgkoatí a adpoleaÍ o nlui $nou na ěaaovd 06o

koncentrovéqt do dvou olrnÍ.ael, ale te agleĚí na poěÉtLu ani na

honci řadr básaí uop,oŤádaqýcb podl.e dat vgníku. Aei už pří tóto
Í'tdě náne právo uvažovat o lyrJ'ebdm subjekttrl .Il'etd vytt.íděaÍ

MgnÍ tsc eouhrnu evé prrlběřnd produkee Yrchliaký provedl iiř
včloněnÍn aěkterýeh textů do $t,ronu *ivota e do 8avétých ateoet,

Je* konponoval patrně někdy oeatr lrétrren a ěgrvnegr 19ofi,. !$ajpoo.

dě$í v eouvíeloatl a tín agi také nadepsal oMlku pro norou

knihu' aaěEl pro ní pořiaovat e prvopíaů opá,ay a přeqýĚla].

o loopoaici !{eěe sanoklova. tyri'cký subJekt ustavený chrenol.ogig-
tcou řadou etojí aejblíž k enplr-lŮ báaníta ,/ t jeko člověka í
jako tvůrcc/. .,íeho uróu$ícÍln ryeeur není obeva a'neětl' B a příndho



,

ohrožení' ale gpíš vědoaí poníJlvoetl vscho Lolea ělověka

i v něn věetně všeho' ěoho 8c dobrel bdanít. toto váudypříton.

nó níJení apojond g přghodnocovúnÍu e g rolativiagcÍ hodnot

nepřeatávé lyrieký cub$akt znepokojovet, cle současně podněeuje

debo vůl.í těóit ' € věín, co tr'rs opaEovánín o co dopřóvú zEoneJ*

ěení' kltd či rovnovúht.l. Poqyvy r1aEootl, nějak esí apo$ená a pří.

prrevujíoín ee ocbromenía uroaku, potřebu k1gdu etupňovaly.

Ve grrěrr.l z$aaňovónÍ aaěal Yrctrl'Í'ctý .}fieč $moltrlv kompoaovat.

Jedna a ťáxt tÚ nejtaJennějí či nejstaJtněJší bdaníkovy práee

n& ebírce je doložtna v soupl*eoh núgv* na rubu obálky Heěc

sanokl.ova' pořÍacných Bed$l,ehem Írídou patrně v€ c}rvÍlÍch' kdy

'a přípravy titulu k vydéní chopíl eán sÉ aituace' LdY nabylo

naděáo, Le by tuto prácl oohl $estě ktly vyEonat autor. Hegitín

ďarouír llorleký / uožná ještě něk*o ťtalší./ $lř nětteré texty

a Yrchllckého obálly vyňa1 pro čaaopieeckou pretentael, a byly

to vooměg bágně úukostíl jcř uněly literúrnÍ veřefnoatl ob$$c.

ňovat, eo ea lě}o a velkýn báBníkea 
Í,*"5.ři"f,,ť?ffi3aní, 

jeá

ho duaí, mal / nebo rvel. Ťexty pocbopanó ffri.lLo ffiT-uvné Před-

zvěati po}rrou' $es příšl"y a ote:.y Be rnaky báenÍEa g řeěi Yyřa.

zenéhol jgou n6 ono& aíetě vypnóny mlrc ja\ýoí obaah obírky

ř.agenó autoran. .Irjí atavba $e vgd*ng g*nírgn €xponovat v rán.

oovýglt níetech lnthy obdlv, eousYuk' přltakání, tlcťro' Ě na ronei

tyto akty poEory adůvěr'ni.t gebaironl.í. Polohy eEepae a úaEostí

deon rořGnety uvnitř cglku. tyto proporsc 1adÍ s tín, jak Yrchll"c-

|íý konponoval avé sbírhy apravldto. skličujícÍ úvahy o etavu

rvětg měl e}:}ob urníotovat dovnitř cyk10, kdeáto do jejich Prrolo-

8ů e api1o6;r1 ndd etavěl hyrnny a ddy, jaand výhledy a povabuaujÍcí

rpaly / na několiEe Vrchliekého ebírkách to uHgal v Boecil ne



předělu dobt' Jíří Breb*c./. .':dt! $ér *e vr3le ke k].gdu a k hare-
niaeci neopouĚtě].e Trchlickdho aní v lyríckó tvorbě posledního
rohu' Ěe pře'dtuehy aetÍn nepornaného &ilaru, jež 8e lnu Vlltl.olÍ.-
ly tu o1l'nšji, tu gatnií, jeho vrtl1 dílen nvňt zjaaňovat svýe
'Frlgoben ncĚnó etupňovaly. ?skto uepoň te rýeu$e l.yrtcltý eubjekt
uetavovaryl básníkovýn uppořÉdúnÍm většlny báenÍ p:'o Eeč Danok.
lúv. ťento eubjekt je us odděten oď chrono1o6ícké osy a vadaluJe
go takl empíriýautora; ns rozdít od nÍ je idaélnějóí, t díg.
tsnu ideá]"u enněřu$e.

Qbě fúae v u;:tavovúní J'yrric;e6bo eubjektu, Jeř Joue popoell
a $*Ž vanikaly v tvr}rěÍ dílně Vrehlické|,o pť.od 16n tsrpneB 1.908|
3G at.]"y nepří$atehýni pro editoru, kdyř pořódal llfoě [unoEl&v
po gutorově kataetrofě e ,a sl.tuace, kdy o jeho návrgtu do žlvota,
natož do poeaie bylo vylouěeno nyelet. z tóto psr'petltt.vy tra.
gického lmaru e o<lahcdu s6 editorr rcahod]" *xpona"et re gbÍro.
poěínaje jejÍm vst,upoa nottvy 'm6č€o - Ě Vslltupňovat íc v JeJía
kongí / Jen čtyřverršovc I.inala ponechal v aávěru na níetě1 tde
a nín patrně poěÍtal autorl. Lyric*ý eubjekt vydavute].ů né
ry6y l-yríe}rého hrdiny!. . 

člověka, ktarý aápoeí 6 Př €d.
atavanl' krgjnířlo aničenÍ, aékeřného ohrořenÍ. Z*paaí výzvanl,,
gecty' aa$ik.lýen pť'ianánÍ* - e hlavnř bdnnlckým glovan a brouěenýn
tvaren. takto pgjat'ý lyrteký brdina lwaěe tgnokl.ova by1 ed'itonen
t}rPnÍdou vyložen Jako obnaa bá*nÍka, jonuř apětně přieoudíl he*
rolckó adpolend * předtuchou gnaruí" .. .  *yšlenka blížícÍho $?r
neodvratnéhc konee vrgcí so slu etá].e," říká v gvéur úvodu t lÁe.
ěi Bs&oklovu a béenÍkoví / a pfeéstavuje ''yriekého hrdinu, lfiřr
tcl koneipovaného vlagtnín uspořdďdnín ce 1k*/, 'někdy v celd
hrrlae c0 výglednice křeěov:.tt{*h zdpaerl, $in<ty aa6€ B t!.íden
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!uds6|' ttcrrý vyrovnútd avo$a úÚty a ilt'votgn a přchlíáí Joho

btlangl a rcalgnrcí' ba ně}dy t a uapokoJonÍn. rtrcnÍn rřÍdlr

doltevull ar v nyelt gloro otále aacpotoJovaní a o trárrť

kÍ{ttí vy$ronění, kd* hlágí ge opět ctrul t žl,r'ot$l ba l radort

n nálpr JaB jtnnk tni býtl nonohlo u b{eníka, ltrrj áÍrot trl

nílavtlt E9 nět'dy otvc Bt í roln1ěta ataróho hrrnoru' ale nl

j l! Jagnó' apíěo abr*ptaYě..."

ly{avatelé ttdy koncipovall l.yr1cqý aubJeEt ilcěc Danoklovl

Jako blířcnoo 5Ín1n luňsrrnóho poo}rybagrl a soou&nínÍrt bágnÍ-

fr brdnÍoího vlectaí rpfioob tvóř{ v tvúř opakovonď* přÍpu|ffi

ln*Ětlr Poseli' poclrdnÍ ebírlu tlaroglate Vratrllcldho $aEo hcroÍ.

rovaný euto1nrt.Í{tt Jabo aitusol šlověta drptandlro aleotour ldlt'

rtÍnrnn vldtnou pleolrtyl JeĚ ar odděll].a od lodi e trěÍ v earotf

nrd tofrr. V01r t k*roisu$Ící ídcel.igEcl tc nGuapok&Jtlt trlpo.

řúdáaíe ebírsr. Fronítla tak6 do přoptoil bdaní E rukou cdito.

rů / sc Jtch ko třletti g oetkovího poětu ogndcgstl ěígr1 cbírbr./r

r to v růrní rrÍřrr Eouatřodílr 6e n8 lsalby nefuallteatněJó{' llrlr

ěÍcí eellovd rrLoaatruLce Maně.

souěáctÍ nótětění patrtlaující atra|cglc vydrvat.cls byly op||.|ř'

atroť. Tlaď.sorlgEý pdmbtl tupřÍtlaůB l3algdu g cenl., Ý pť7o*

pieu YrohllarÓho ěl*něnou do dvou gxot čtyřvaršovýcb a t:.Í třívrr.

šovýotr. opravou lc tert původaě gednnáct1vcršový rogrcltl na

JrĚrardvrort vlrts. Yrnl'tlo acdn tfívrrsí o ténřo typu r.ýrovíaí'

ÍcnonÍ.ťoilúlní uhlaaonoatl paúlt 8g obět výguanovú tlynratt|

vltupní čálti půwdnÍ Mans,/ e utrpěl.o dÍlko JaLo EeleV.

. . ' e ř :  , .' ' . !  
*

I
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Balada o aanl

prvoplor

$aň dj.votá a zuřivd

vl lr].oubi ňaaer epoěívú

Ji vabudtti ee vžcycf,y chraň

tvtlJ nozek roshlodd í ektr{ň.

$amo |c].ův' 1.913 ; E r 10$*}1g

divoké g guřivá

h]"oubi ňeden spočívá.

$pÍ dloutro, nóhl.e vzbuzena

sa vstýčÍ , uLá a plamenná

g ol'intá kol a chrlí jEe

q'g!{áv{ t l  eel"ý avět.
a  a  a a t  a t  o a  t a  t t r  r - r a  a  a a t

Yen vynaaí a u tvých cegt

ae vat"ýč{, nezná řÉd a ěeet

věa Entčí, čÍna chtěl růst g

Jx. vzbudÍ.ti se vĚdycky ahraň,

tvrlj noaek rouhlodá i gkráň.

?gg-gggg{-Ig!B-9yejí qaH.

g 1[*- ggs{r-31gE3-gggg3g

sg ,gibse, eaň Je vabuaena,
eo vztyčí als t ptauennú.

kvé at,.
ů glínts kol a chr.lÍ ded,

g!-ggg g! g eÍ-d glggJtgg

qqĚ{qá-gnovs krvdcet.

Yan vyraaí a u tr1ých e*st

6e va{ýěÍ' nezná řéd a čest,

vso gl:išÍ, číno chtěl rrlgt e kv6at.
Konťlrontacl. jsme dove*li ats po etr^ofu, od kter{ úpravci Fřaa-
tali do búgníkova prvoplou zagahovati jaBtě dalšíí, advěreělrd
dvě třívgrěí aůetala v 8g1adě o sani bea t7davataleHch aáaa-
hů. Yerše do původnÍho tgxtu \rrchlickóho p;'idsné jsno vysnaěilt
podtrřenÍn, teěkovaaě je or]lisen venš 3 prvopieu vyneeherui.

UhlaaenÍ formálního noavrřoní je oěivídnd, a!.o ote $ně bí$a ilo
oěÍ' Ěe mu ped1 za oběl kontrast poědt.čních ět;řveršÍ a náaleáují-

e/c.4



'trcf t!ívlráorýolt. Úprrvy podtatatně proněail.y podobu ly;.rlo*

Iího lubJektu v búgnÍ. U ?rchllekáho $ín aohl uýt k6gEo1l' tďa

lnrgtí Lc aloYu tanná tušrní avétro podvědogí / důalcdtscn Je
il r otr{ví tí gglý avél,/. Í,drřtE po wn€€hání plúvě gltovraíbo

vcrst * po &oleggnÍ rctívgce l"$tín 6uny, lvuBu ogvĚng./cr nl,trm1"/

Jdr o ěl.ověEe aJonněl{ho rergování na vněJsí avět / že ní vřcd'

dar{gc lo r..'-.*- '* o *lohl d61g' a tÍnto hnu!ýn aúanben a* drt

o$lrvy toaěí./r PosÍog ;ubjektu g }3l*.i:.ti''":,i balgdě dt nevÍc V po$Qc

llgv.nó padát prouěaěna rogtrásnín původnÍbo eouvětí do dvou

rst' nell nÍ"níĚ hrentoí coot.řu$g noahranÍ atrof. T:rtovÍ přÍ*

dev$r nors1$tr$Ů pol"e *s&ně'' ldeřto lyríc$ aub$lht rykoru$ť

e* do nágla{luJíaí etro{3r' atotožněrú jril E pl.vopl.sffir Y něn

by} n1uv0í př{tonon . Y oaloveďcb' upoaorněníeh' výgvdah .

v tnúdón couv6tí e v keádc gtrofě, ptyrrule u atupřovgus. B.to

v úpravě Boreckátro aa třgtí a ř{rrtá gloka týksjí pontc
rconl'' aÍatcl L sub$ektu ao obnoví rŽ počínaJc llrofou pá.

tou.

Y tcxtu ?ro}rllekdbo nopoEoJ nobo trýreň ."Baň" v člgvětu

prortč Je /"vg htoubi ňader apočívd"/ a ee16 cubjektlvlrovan{

brloda ae orientu$e & výrvě n€poust&t tohoto ntpřítale v Bobě

ke alovu' brénlt sG Ěu' Jak doporuěuJo a1oka rdvěroěnót

Zút rÍlríu byol Wtt ně1'

Jan$ rotuur bopť, psod aí otfe},

ji sdoptal' vítěaný dál jelt

Í*oreolý psvodní gtrukturu rogb1l tgkd ao}ňry ng aaěttLu |lágn6n

.,j.E{ gktus]"né vypově& v óagg gnón$'ckdn Eavěsit. co hařddhg ěncu,

éo ěeau Jakékokolí , e puotošícÍ noe 'Éaněí přlpoel oaudu /,Žaá

r6ě.nÓ Frtua avoJl drň,, {./"



rrot}ptl TrghlloE.tlo / gdl ho rrproduEu$el* 6lp1olat1olý./

ci ítrtJ róaďry pro tt*k súdgl; Yydavattlrln &rsc *mhlort

bylr d0rěmě málr 'kutsěnoĚt' [a bd6nÍl natollt teltuls.

vrl r rrrBrn Jato rýmamovotl Jcdnotkou ;vdlto drrrbu' ře přt

p,rvnťoh sárnrurah MonÍ gnnndbával" no &ogEígh vtráfi Í'ntrr*

puntgl. crrto Jrn poilla vttl{tro ěi aal{tro píaaear nn poě*ttu

nárlrdu$ÍoÍho varit 1** ve YrchlíohÚho prvopi'mořr ururovlt

n* tc1 ad* B$oťlottolť vstg ruú lon&ít ěánkou nnebo tr&kour

obdobnŮ tonu bývá ag rotbraaÍsh ctlolr Toprve pť.l vllttoorřtrř-

níeh pfrpicrob Trghltctý Íatonpuntcl rpřraňovnl. HcJrdnou

to &lilBÚnolo adpodnt gmosrnť otaaníků a vytÍt&ní*{l ' verěl

p'ůrobírÍ Y peropxto $ato př1tloh16 acdltege oc proačřova*lř

v hl*rltd s*ěněnÍ Jte $tnnm d*ggtoním lniarpunl{nÍch aaa&nt*.

Pf1 rtaetaích přc1;lreoh podatkal bd6n{k taxtors rÍprary' $cs

rrerhovcly éo podtatrty výpověótr' vy3aaňovaly nÍet.a nrlřctal.

n* } proes&ghu búgn6n aíatn ptnÉ nspov&frí třobm l k Joíínu

ncpro*plahu l v ngĚlch o&Ícb./.

DoplnÍt v hladě o aanl ahyběJÍeí lnttípgntotr túyř Ěl.o

o rolbu ntal t*s}amí t čdrtg!fil' / t ty urěovola poěátrsnd pÍp

B.nů vgr6r1 néa1t6utÍeícV bylo asrngdB. l tdyby anad vydn-

vnt,rl{ ÉloáttÍ v ně&t*r{n uÍgtě nnnígto toěEy vgkřÍ'čaíE'

aeóll, by pro to otpřaYcdlněné r bě&rd Brrnx! bdaníter ovllY-

nilt by taE mdolní t.nésď prcnluvy' a}'o ne ať:o cgjÍ rogrcb

r *áďl Jut g* etalo* *pravm *t*nťlckóho ělenilní byl.n Froti-

oněrnÉ po' lup;au qýraEovcuu oproĚtovtlrrí Vrohllcxshor Př.lla.
r-d2+e4{ o

porxlr '3."l,.?..r kdd Bs J1gh Manít v Ťlaxu glých tušsní

rbnmvrl. {'tg*tE]"o ss t.al $mnou v Bu1gď6 o anní. [*sčť r$&n



4te
h,

zaeéhla také do třetího oddÍlu béeně l' leč l;amctl.ův' byt v de-

nén přťpadě s vůtšín snrynl.en pno gourtavnoet pť.ípislců t poo

;ejtcti návaanoet nr* text Vrchlického. Tín ov*en je'non vynikla
.t/Zr--

gnalra vt lačit verše napsané ;.*ko výraz jíetéh-o 5rroé.itku co..,týob

předotnv o vanašeném bóaníku.

CIbdobné, byt jen-nřj;]í kroky úpraveů vykaauje bágeň a !{r{6

sgmok]'ova onaď nejcitovanřjsť, auto3rortrét zndruý poú náavan

Balada pro domo su'gr Y pr.vopigu Yrehti.ckdho ciÉ titul Pro dono

Bust  vzn ik l  v  těgn6 návesnoEt i  no t ro j ie i 'b .a lec"  a ng roadÍl

od nich je to $vou gtpvbou bal.gclq vi l] 'oneká. i logazoní elcva

Eala*e do nďzvu mělo t*r!y oporu v genet,íckd řat1ě i v tertu

,/ noh1o být raotivováno i potřebou o'J}isít ngvou báegň od básaíko-

Ys textu otarňího - jeden text s títulenn Pro *omo Ílua j* v iuveni..

1 iÍch.I .Y.  u fcku 1"$71 / , ,{  kaP,;16n přÍpsr jě  věak zásah vydava.

to].e gn$nenú pssun k do*.lovrlost, i  & k atrnktivigŮcÍ. t i"tu3'ů'

k vataření bósně k přilallx"ivÉ ř'ánrové kon:rlerici. .,loeaaenÍrr

vy&řičníků n'Íeto teček v gávěrech gtrof a jomnou erchaizací glov-

níku v řo}}dn{ edit'oří cetý text $omrri,j patotíaovgli. c.'ednÍn

gáaaheu však Vrchlickóh* radikálně situovalí do jinétro kon.

t*xtur R € t ,  ;1.a $nkél:o se v sebeobrens sit$vol gdÍt'

Úvorlem k bágni Fr"o ciono $ua čterne u Yrch]'ického v € výčtu

eigích výtek ne jeho ríěet /maŽaé nepřeenoati v rroaluštěaí

neěite}ného prvopimu gs nedotýk*jÍ podststty věct,/ Í n tu

tkl.ívý jei' ta$ eh1ípqý a tam panicř.ý". !o třchto hlagrl autor

J.etpirJ.árně shrnul. své poe*tnvaní v tlvojÍ pa1běl mezi staršÍnj'

v3íčitk*ni ncnrr$vno*ti, $ixrí:;Ý" ho po ]'*tr.: p:"clnÉs1ecova].e mo*

ravelt.é g kleriká].nÍ krir.lke, a neaí vý}rradamigladké uh]-*ag-

neatÍ'' $ež nu přeďhgzovg]'l nluvčÍ nt'gdúíeh proudů og }et deve-



doaétýcřr. Vydavatelé se rozhoc]'í rni1ého

véi:* terénu/a a hněvltó ex;ireoívnootí,/.

vyěítavých hlaeů vr^e}rolí eoudem, jenut

ehvá1e 1 ile *li líci;otes 3.' tt.ů klidný jsi '

4Í4

báeníKu vgdúlit a pal.óí.

Y ťieči řgllroa1ovu górÍo

nůže být roau;ěno ;ako

tun b6uřný' ny*tický'-

Ebavil l. tfun vi]"}onsnsu bal"adu jeii&il ' 'o drs&di.:o gotivu, Bterý , /
r7,y/''čď,.;u/(t,

k ní * lrlaeického ťr*ueout*kól:io b$sník* patÍil* Vyr:anil.í , . '.. -)*

ho báeníka BQ e.*uřadni,c' v ěeE"cé ',&raY6poěeetnosti.. tah cttl.Ívých

/ a tolik porÍtstefiýcrr pro je}ro typ a úděl v čenBép píeernic-

|ví./. l v tonto p.ípaňě si poČínali $rrko epí$oni schopní ovlúdnout

aofihu ur&itd ótco}y n*bo besníkg a uplat.ňovst Íi v alronvgněněI"ó

polezo. odvatr& nralra, tter;l i vlaetní avyBl.ostí poruĚuJc orvtry/k

ce*ty dál' nují uěenliví il 'áci gklon pl.íJínat jato opováálivd

ror.rhání, Jea je nn ní*t,ě korr5ovat rr.'. 'bogspoň zt]rrnit.

tgto dnaonÉ taxtol'ogícká gon,Ja ngnÍnll$raxi vydavotelo }te-

*e $gmoElova soudÍ.t' *píóe 3í popggt, pochopit, selí noti.vy

a stlgledEy. Y b].Íagég oko]í Jnroelgva Vrclrlíckéhg bylo sotva

ogob povol,aněJěícb ř tonu, eby rou€pranou gbÍr;gu a* ocřl.rnutého

bágnf,ka přípravily pro kníilní prea*ntací. tsedřieh }.nÍdg e1 při

eelé pr{cí vgdl 0s vaccnou obeasotnootÍ, o gvern po*tupu l.nformo-

vnl $edngk v přeílm!.uvě ke cbÍrce, Jcdn*tr poanúnkami v nukoplsu

pťo tíak' co třet ice jeětř v předndšce pro Spoločnoet .Jsrselava

Vrch].tokého kr:átce po jejín ustnvení. .Ide jenom o tor abyehon

kgneěně vaali ddvno pÍ.íznané skutečnogtí na vg\dc'mí a proněnlli

$e v poandnÍn

spouštěnÍ "ťagádo B *lešen{", obdivov,n{ kclysl He1aaan, nenantalo

u Yrchliekého ež tváří v tvář přízrakůn &&afur Ále v jejieh nápo.

re*h by1o rs{ilkálnějsÍ a uučlecky *it.nčjší než v t*xtegh1 dopaa.

r{ýeh v nej1ep6{ vůli prvnínl, vydavatall Meěa sal*otl.ovar




