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ite].1r Todlěka

Xrittcký oh1as P{snÍ koe'rl.c\ýctr

Ž.:ídná básnická abírke l{*ruůova nebyla pí.1jata veřej-

ností s tarovýn spontánnín a jednoqyslnýn nadiimín jako

Píeně &osnl.cké. Bylo v naáieh literrírnÍcb poměrecb jevem

gcela nevšeiJnÍm a ojedíněl.ýn' je*tl.iže v ďobé necel;fcb ětr*

n**ti dní se obj*vila po?řeb* dnrhého ryd{rní. &ř ůgguů

ltertrda jako básník by1 podřlgován l.lerudovl - fejetgnlsto-

vlr rvnÍ je po prvé oceňován Bocl}e cvých báanickýcb výtvo-

r'.t. sa úepěch této ebír}y vtponíns fiL. trtráanoborská jestě

V fr 1*95l *PÍeně ko*mické byly přijaty chváJ.olr v nejvyš.

š{n rtupni jáaavou a vřel.ou, věštěn jia význag evétotíýl a

kdsž js aú}ry něraecký přetslad Parrikorského roašíiiíl za hřa-

niee, spatřovnla v tgn čgskó rreřejnoet jen potvraení Ysso-

kého pcjuu' který o genlál.nÍo básaÍku a n1láčku evén již

uěla. t

lťeaaÍí&a ovšets zap.)|ti€Írout na tor že sitrraca llterární

ge 8a těch deget let' eo serude Yydal ovou poslednÍ sbír.

ku báerríckoun seěni}a po&otatně. Iluclrovcí a lunírovci,

Svxtopl.uk Eech i o}areslav Vreř}lie{ý a s ni';:i .J.Y. Sládek,

J. Zqy*r' E Kráenoh$ratsá tvoří bésnícEy souběÉně s ěleny

stlnorsce .wijové,ochuaen6 o gernfelého VÍtěza1eva Hál-ka.

t.yto aavé osobnostl a nové saěry literární vytvářety i

nový lit'arární vkua, nové egtetlcEé naru;r' nov6 l1terární

úkol'y. I.yto vseetry o&olnost1 ;nají také vl.l.v na atstuá]'ní

oh].ge Pígní kos;':ick;ých ve Ev tě líterárníg.

v prvých abírkach by1a l.{erudgva ioazie analytíckého

chitr*hteru} spé1q k rozboru situ. ce nebo nojnu, takŽe
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YEnÍ}á na pcsadí tahásj$í pse*l$ dojon dgstru&ee pev4ých

řááů spclečenskóho žívota. Yšu{t g* tan uplatřo*ale křiv.

ka rněřující od obacnýeb představ a poJnů h Je€r.rotl'tqÍn

sl'tuacín, od fil'asofíckýeh a etíckých achéoat ks kontr{tnín

gkuteěnoetsla Ěi'votnÍn' a tu najedrrou rryatoup{ I{eruda ao .
gbírkon a kosal'ckýe tdmatenr 8a gbírkon eyntet{e$ sacttry*

cujÍcí ce}ý vogmír a pootavenÍ ělgYěke v kosgrrr 8€ gbírkou

idmvě odpovÍťtajÍeí co16au roapětí clvtllzeěnÍhe a LÍ,ba.

ralistického ruehu egučaené dob3r. Hgvost Písní kosoic$cb

bylr: apoěátkrr Fřl;jíBána a jtgtsnt rozpa$r. *Úplná neobryk-

lost pť.edmřtrr ťígní kogni.cký*h í a1].nějšího a lygvlče.pěJáíbo

ěteaářc apočátka epíóe garáří, neá aby jeJ vábl'la,! píša

Perdinand sc}lalg (sgvěta)' sbdobaě Sgr"áe Hellgrr }Písně

kos.*ickil jeoe v naší llteratuře sjeYeID tak novýn' ře ksž

jednotlivě v l.r*s:[nr qrcháaet'i aaěa13, obecně přakvapílJ,

ba dojen čahoel dal.ekóho, nepří*tupnáho illnÍ$rr {l{árodní

l isty 3.11,*L8?S'.

ReflexÍtní chr:ppp1er táo sbír$r překvepoval u l{arrrfir,

ačkol.1v veřejnost bez odporu jej príjínala u Yrchllcřého,

který právě T !r 1s?8 rydal s!ůj &rch a svět, naznačující

cestu L dáleko*ébl.ýn báenickýn úkolrln, sněĎujÍcía k gttrrru-

j{cÍmu hodnocaní Yňelro dění a cgldtro gvjta. $naó jGňtě víee

neá tórna překvapil zpfisob spreěoťáaÍ" Píaíová pcdoh větši*

ny báení, akt*ovttost, lldový t6n * to věec&o bylo v té-

to ob1aat1 po*zte nová a odlíšovalo se oÓ řcčníeB forno.

vaná poealo tI. Yrehll.ckého a sv. ťeeha podetatně. xrttít

Pokro*n pnavÍ r *a FígnĚm{ kosnlc{iřní. .jeat v oboru p{aně

ukáuána' r*řena ngvá ceata Í|i: vrrsh básnl.atví; g ojedlněl.á
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ěígla ÍrgmrrieLého agbarrení ryevě?luje takn Ě* 'protí v'llt

E*néřra bácníka tyaáhala gi aákladní ayělgrka těahto píaní

téaěř aoeí jiné ťorey a lrybočila tín pří jednotrivýBb b*g-

nÍeh a úzkého obvodu p{sně*. tahŤks všichai krítl&ové r*tl.

mzíotal.i, že Jde o ťlí1o komponorysr:é, že teí;rve "rryaír kdsž

co soulllslý celets eeíaděrry a vJ'dúay byly a k{yá Jsne 
' 
je r'o

třetí* po ětrrrté v souylslostl přeět11, rozuníae jln' !o-

cháue se 9 nl*h a roghříváne ae přl kgždén novén čte1Í.rždy

nocnějl" {S. He]']-or}.

Ze všeeh krÍtl& věek nejaajípavějěí jeou dvě; sil.áókova'p

poněvadř vyadvihuje muáa3i charakter poeaie Benrdovy' a $rbe-

govt' poněvaóž ssělenil Písnó kosaické do rývojovýcb eouvio*

1oetí $erudovy tvorby. s].ádek (v Luneíru lt}?B' *s} konetatu-

je, že Heruda gá v čeeké literatuře "výl.uěaá, o6e6ot.nělé

gtanovl'ako, které a vll..st$í síIy g rnl1e aau.jal'" a doxnává.

ře k toiau, *by norrr býti takoqý význaqrrÍ ljev }ritxctr ghod-

rroeen' ěestá krit1ka doaud nedoarála. !{eruda pťý nepsal'

nÍ'k$r frprvotiny., nebyl ntkdxr ftaladistrJhm". Jeána strune

Eacbvěla Ěe u něho psi prvnÍn sšlonĚní se xú*r k něpu a

ta gamá atruna chvě]'a ae i po Iét*, tp t1óeji, ttr nocnějÍ'

ale vždy tío p1nýnn jaenýrn, určitýn tónen. který ělaÍ Ne-

ruáu b4eník'BE..BgĚů..i. ltegkaleně aadívat se Y svět í aebe

a paL gně1e qyslovít s?ou ngrštentsu, to óar jest veI{ýcb

báeníkrln a a těch vpravdě velcí jaou jen tl' u níehř ryš-

l.ení t rýraa aůotávají přirozenými, proatýnl, jaE prostý

Je žlvot sámo B uas tak plné pelu, j*ko jest žítota to}ro

poezle.' ]{1uvÍ*li takto $láČek g báenictsál úc1lÍ NarrrČově'

vysl.ovuje tí,:n něcor 8o b31o bl.Ígkd i jeho vl&etní poetíl..
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řllstoríe$ výrnaa fforudavých Pígaí kosn1ckýeh davedli

po$tihnout vg svých reťerátech jen Í'. $c}ru].a a zejmsna .}.

Arbee. schu]'a pochopil' ře í v této sbÍrce lieruda kosgieké

téna prozaÍ.aoval. tím' Ěe je opřel. o vědeckó poanatky a Že

je přib1íž11 životn{ problenatiEe" ?ía se poďl.e seřru}Ee

prrektlchy roaiqešll gvětgbolry' tsterý by]. wtýkáa a].adéanr

Herud<rvi: 'Kosaické písně rozved3.y t.ea akord, jenř orrohýn

ušín uněl, áalostně' hrozně * urářlirěn v lahodnou, upoko-

ju;ící a povznášející pelodií. !{eruda vys}ovil poet{.ckou

ťormul.Í, pro rozřešení evětcbolu. r Árbeg pak vidě]. PÍeně

kosaíeké jnko součást logickéřro vývoje' aahájeného i{řbl-

tovním kvÍtÍn a sněň.rjíeího prott nrrivní Boelli zd:lraaně-

nín uyšlen*y; Úť.lerudovy Kosmickó pÍoně jsou .trír'rg'f ref].e*

xívní lyri}qr' která těmito básněni llaví u aás evó zaoYtl-

zrogffi,í. itrggu zároveň pooaictsé veto prott abeo].utl.gmu

naivnÍho básnického názoru na svět. Xabot l{eruda dokáaal,

ře p,oderní vĚcla nstullřtvuje pooaie, nýbrž že jí otvÍrá úové

dráiryr' aové světy. A prúvě v tgn po aašen soudu epoěívá

n*jvětší sáeluha geniálnÍho bdgníka' jenř ve avé nejnověj.

ší publi.kaci pod*l nejenom nový ždnr, nýbrá aárovsř také

roa;"ešil * $ to neobyčejně šd,astně . jeden z nejtěžšÍsb

poetick'ých probléBů' (Po}itik' J.2.1].. t.s!s). sbdobně byly

Písně kosmieké jako meaník celá ěeaké ]"lteratury hodnoco.

ny i *rvÍneg špindlerem v jeho rgudnické pť,ednášco o této

sbírce 1o.4.Ist3o (rukgpls v Litorárnjp archl.vp Pi.'P). Pod1e

ně}ro trude tatg sb{rke oůdělovat rovgu dgba ]+ri]cy reflexív-

ní od etarší 6rokusné a Ípind}er vrpraíná pr.i této přÍleži-

tcgti Ftrr$'ňov;ých ryslenek o lyrické poeaii, tsterá ae nusí
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Ysdtti. svých atarýeh sch*mt t"yrÍ"Ey €l.tové s e3otl,cká.

PřihlÍžíne*t1 k beapr-ostřcdnÍ$r ohlagu Pfeaí kogu:[e-

IÍeb' neaaíme ovse.g gapollengut na hlrr*y odmítav{, která

věak nebyl.y oběírnóji ťornulovárqr. líÍne jen, že &rrdík

nsl. k nic stanovl'eko odmítev*, které vyslovll i na Fředřráš-
*e v Unělecké beeeďě. v poadějších leteelr ngjí Pígně bg*-

aické gce1a rvlástnť nígto* $oudy gcel'a protÍ.ch'ldná oce*

íují jedrotllvd atoáky tohoto dílq, zavrhují je nebo vyÝř-

šují. Je to jl.sté polyfonnoet PÍsaÍ koom1e$iclr, jež Epilag.

buje toto různé h*{nocenÍi proněnt.ivoet tveru, etřídán{

lehkého popěvku s hrrmorryiu básnlekýa fejetonen, akratková

nágn$kovoat i hyarrí"cká naohoxluvnostn gtříůání vářnóbo t6-

nu a huuorn6ho' antropon6rfí',''ee ohroaných vgtah* vegpír*

r{ýebr věda' jeá je podklaúm lyrÍhv, *ážltek převe<lený ne

zákl'ad vádtckých twrlí, táBatika koonícká, všeltčstd, ttá.

rodn{' ir:timrrí . ts všealro tytverří ade etrukturrr bo}ratou

na alož$r' z nie}rž některé gohou působl't protíchůdně a

prí vnícání vedty k oné onshoanačnoetl. úaudků. $án lrleruěa

mél obarry' gúa $ísně kogníekó budou chápár1y tak, jat ga-

qýělel. Btl 8€l eb5r je odbortroat výk]"a.'tn neEbavila popula-

rityl proto se algbl'l na Árbeaa pro jeho přesběžnou novi-

no?ou noticku o n*avyk]'ostí tsgatu. * prtto al Bř1pravo*

vsl' půdu zvJ.áštnír rkoeulckýn fejetone*. v l{éroĚních 1l.g-

techn kde ehtěl přiblířít čtenáří koea1ckd téaa hunoron,

ale na dru"lté straně a koenteksho ťejetonu vyev{tá, ře mu

záleželo na tom, eby Písn ' kasmické nebyly hodnocerqr

jen jako koemieké" řrávě obled, na spůeob pť"íjetí díla

půeobll na to, že ee Eerrurta v PÍsních ktemtekýcb pohyboral
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neugtált na ogtřÍ rářn6ho * ko*ieté}ro.

Y r. 1tsE5 byla to E:" I{ráerroboraká| která se ua bojů

s ÍIálkB *abýval'a obšírně paeaií &erudovou ť osvčtč a přl,*

aacva]'a v ní Pígnín kosialckýu aa&šens první n,ístg. Fředevšín

obdívuj* kouponoranou calÍ'Etvgst této cbírty, nebo{ rtvo-

ř{ prooyšleť{ý gaokrou}tlarý ce3.eL, v něgá n*scháaí řé.!ný člen

wvíjejíeí se Y něn nyšlenty, b& jest to r roačraeh etrých

zjevns mlýcb velí{f kus básnické arehítektonl$r, kter;Ín

padal agtor nad j1ná zřejnqý dr1kaa klidného, sgbevěd*géhg

a ugrá].éiro p{st,rovstvír. - ňÁ1uvÍ*11 sB s ěirok;ich obzorectr

básnic\ých - ade jsotrt strgÍch již sotvá být1 můěe, alc

zče $sou koualen vyspělého ugěg{ v ;:1né své pravdě přtblí-

žen;r proat&u oku" j*ou ou objaeněrry výkladen už laškuj{-

cích a nadšenýeb rtů aoůay takr že je ětenář neuěerr5| Po€}t'o-

pÍ enadr:o jako pÍsniětu národn{. I jj'\ý velký báeník do*

vedl by opěvovat{ koseos stejns poetíe$, el.e sotva býti

nůže zároveň tat populánrě.. tÍestllĚc sl E. {rágnoborgbá

uvěěonujo, jak je úspěcb Písní koarnick$ch dán vlastnogtnl

této poeaie, nedovede napnotl tomrr Trchl.1e$ Y ř* 1896

poehopí't rezonancl této sbír*s v š{,rokých Vrstváeb: Ú&-

Ě]o většíhg úspěchu neá nnohen příetupnájšÍ a rrnělecky aéž

doro*glejší Bgi].aff a roEBncG!ř *'e to prý poezíe prolřaso.

rál .je to bágnóno víc hlavou noá grdcg*l*" Yrchlický cítil

zvlášt intenaÍvně neponěr neai tónatan hosnic}ýa á pnorto.

n*rodnÍn nebo fejotonistlc{ýrn úprac{}YáníEÍ Abstrakct pře-

noh1 hugoren a vtípen' \yí i n...kd;r násilnýxr a]"6 konečně

přoco neu,ĚeI.. tónrr trpnriiekénu*, konstatuje o ucpokojanír

Yreh].ietý a poukaauje n* b$sně typu tPoetg Evětcl'' ;*e jínóa
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níetě pxk již pe'ímo p3st€st'rrjel"Ka*ajk* Ěertu * l.reníe edá

se nsx trgchu těerlá pro t'yts n*obsáhJ.* roa'n&r5r kosmrr g

té}ee n*b**kýc}r* a patf.í k tgmu r$e**no uaění Herudoro,

ehtít vyati}rnontt vyka*anou ar*krrigí papáYkovou, nač jest

řagnatá řít* hyNnrqr a ó*g sama r1gst t$gaá. *

st'ejně jiř I.. Álbert ukaaoval na neponsr s*ssi ts*nteu a

Eprsrforř*1n{nl 'ča o *at'ešgké l;isce d{' t* nás roaohřdvá]

ale je našexu eitrr pr*}hort*jnon jak pl*netoíd5r ga *ÍtÍ

do s].urrce* &bs dóje' snen }ideký a s&€tl koaaíetý grovrráv**

j*' můáe tvořití kdoe ap€rĚu pro populrár&í' pr,"ednášk;u přÍ*

rodsYě&*ckorri ala poetío $a pro erdce a tg aůstává cirlgdné

pi'i abjekteel]i nekoneěně rre}.kyeh a nekgnečť}ě *al.ýeh' ($vě-

tozgr ls i ř}.

?ce].a opačně ge rršak na řísně ko eiché dívá ř.ř*

Krejčí T ř* 19sJloříeně koexiekd j*ou ?reh':len l{erudova

ulnění {. j*}io ťt}.oooéie' vťtěy'no* píení jehg onl.ád].* tv&r*

*Í sífy** . *Prrávě tab jako ve ťeJ*teni*tickýcér gtatích

činil. gnlé velkýurn číní zde ve1k'é ralým" Ťap poeti*oval

eš*snost, * "irlnil árobrtó věei vý*namm gíkrokas&lll sd€

naop*k *inÍ mkrokocÍ&ua gesrr'ru j}ro árgbná aÉ1*;litosti lid*

gké.ř ři{,ruh jeÍro před,otav v těchto p{snÍeh je Yegkrae pg*

d*rnť. $vét je v nich Evlečen ae *t*r;řeh nyto)'ogíckýeh *

náb*ř***kýcb kostýar} * g{iř{ v ee]"á gkvoueí nahotě gv*

irn,otnaatí, ;'losvěcerrd nadše*ýni llrgřr*ffií paxtei**u nebo

no*ismu* scněY***lĚ pak tstopary*}y x'3at"ávají EtÉle jeěaě

v aboru véd.y a nep;.eš}tr n*n doetí do krse e ťantgaie'

která jestě je po{ k].gtbou staťých gřtotrol;icIých a ro&&a*

tiekýsb náaorů o ovětěn a pcrrtěv*dř jene avyk}{ r$eebrto
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poaltívaě vědeeké ltotožíovat se eughopárzrou roauÉovostí,

mohl být vyeloven náh}ed, áe řísně icosoické jeou báoněny

vÍce hlavou než srdcffi' praví ř'. y. iirejčí 8e zřejeoa ssa-

hou postav{t se proti táal ..í. Vrehlického. "Y toa, Go ji-

nýn ještě páchne uěenoEtí a popular1zgcÍ vědy, vidÍ oa uá

nová zřÍdla poeaie.,' i*lerud& v ť '-aníeřr koegrickych je jednin

z prvnÍeh lyriků noóerního núxeiru světovétro, v ton je je*

jich výan*m příno avropekJ|." Krejčí tciůrazňuje ěeekost Fís-

ní koenických, ala od}ióuje se od gtrašího hodnocení. jeř

prý n,'v3ršovalo několil nacionálr:Ích notivů, nebot obeeea*

9Lvo vidělo prý v FÍsnjeh kosmických příliš 'písniě$ro a

ne básně' obecenstvg miluje prý přÍl.iš "hustghreYqý patos*,

naprot1 tqnu Krejčí vidÍ v patetÍ-chých básnÍch PÍsnÍ kog-

nických jen koncasl eměru rlaroelava Vrehlickébo a zďůraa-

ňuje, ře pravý význan je v synt,etíckdn opojenÍ i"lerudovy ly-

ríčností s jeho buagren, neboi kritika neocgrila doaud to

"unění tah velikd ve evé jednoduchostí a prostotě, které

8e tají ve zlatýeb a žhouc{ch jiskrác}r těcbto píení".

tiestl ' lže tr'.V. Krejěí ve gisyclu své llterárnÍ orienta-

c €r podložené aájmen o soeiá1::Í hodnoty poezie a !& stá].é-

ho p;.iir].íáen{ h fl].osoťickénu a vědeckéau výkladu skuteč-

ností rará tolik poroarrgění pr.o iieruúovo slidětění a avěěeč*

těnÍ báeni*kó problen*íis kosmickáho ténatu, právě tyto

vlaetnosti způsobí.\r, úe většÍ.na přísluáníků éÁenera€e let

devac{eeátých neněla pro Písne kosÉieké pochopení. Yedle

f..Y. Í{rejčÍho by3. to ještě i[achar, který ve svém gládÍ ob-

divova]. Písně kosmieké, jinak ce1á genergce ae obraeí od

poaitlvismu, popÍrá objektivní lyriku a eměruje k fi].gzo-

f.lckégru sp1rit,ualíeau, básnieky apodobněn6pu výanamovýn
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duallsgen synbolietické neto{y. sánn F'X. šalda docenll.

Písně kosaieké teprve později. Jak se Písně koegieké atře.

távaly s estetíckou nonnou 1et devadeeátýeb' poznáne Rej*

lépe a kritickéno oceriění Karáskova. Ťu je rozbor proveden

vi: snyslu i iennquínovy eotopsyciiolo1iie tak, Že se htEdá

vztah mezi psyehiekfu vývojen t'errr<iovým a eetetic$in výtvo-

Tél[r Karágek' řterý vídě1 v íiřbitovníe kvítí roxgntíctsou

reakci na vnitřní pesímisnus básníkůvn sirledává v Físníeh

kosnickýeh pokus o dílol R& nénž by nebylo znát, že br{Eník

podléhá bol*st1. $eruoa tu prý aauja1 řstanovisko psycirické

kotsetriostí k vlastná& b*d,á&o. "Plylre a toho otrojerrost

Kosmických pÍsní' na1á jejích spontánnost poetl.cká. úsou

básněny víc nozkeg než erdcw', čj.ní příliš pro-.Ťa&ov3| do-

jea Básník gi rrgÍnil napsati několik básní k určiténrr eu-

jetu, aby a nich wtvoř1]. cyk1us...t]*izeň' gby ee neda]. ci-

t:r svýnl strhnguti'vedla l.jerudu k tomu, že kontrolova]. a

anal'yzoval všechqt zoěrry sv:.ho nitra. {le tíq zároveň ZlE€Íl-

š*val' intenzitu svých eit3... ' ' Karásek tu opakoval takřka

doslova výtku Yrchlíekého o ton' Že sbírks básní je básně-

na mozkeu a ne srdcem. a1e přece výehozí h].edisko hodnoce-

ní b.ylo rilzné. }lánitlry Yrchlického vyei:ázely 5e způeobu

zprscování vlhleden k ténatu' Í{arÉgek naprotí tonrr vnáší

do svého }rodnocenÍ dobový pořaáavek' aby dÍlo byl.o trnělee-

kýu apodobrrěním psyctrické str'izně básníkovy.

N*příznivý postoj k řísnÍn kosniekýa zaujal i Á"r*e

Fovák' jeden a h}gvnlch nositelů obnovenáho kultu !*grudova

% doby kolen r. l ' l0. l.a fozdíl od lrbeea' Scnulge a hlavně

Krejčího A. l 'ovák nepř.íanivě odeoudi l  vědeckou inspiraci
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PÍsní kasrnickýehl ' '*vňak věďecká pravda, avláště nenÍ*Ii
pr-o..evi1m ducira v:.itučně inte].*l;tu*lního a poei*t*tně abetrak.
tníl:o, nikdy nemŤ!'e nahrairit prav<iy csobr.ost,ní, apečctěn6
c. '1"ym csud*n. i 'ísr lín kcsnicx; ln, ' ie j ictrž konce:ce.dt:tuj* se
neci1 ngsol.lstavnýnrí nitvštěvaiai por1ucl:árlry g chvilkovýBi ZA-

otávk*mi v cbservetořin cr6rbÍ vrr.ítřrií nutnoet icl*ovó.* I
ji*rutiuvi' eiíJt,.}d{r analo;;:íe $í* ťíu aČa často vyrrnt!lkovanou,

br.:z názoru s 1: i i*evéd'čivos.f" i ,  jsou to pry ar;alo, ' ie spíše
ťt'jetonistovy než bésníkovy. Á když Arrre i ',ovák podnikal

k lasísik 'c i  l .  jsnÍ kolrt ickýcřr ,  pak rďnÍtavé ť,tanoÝísko aau-
jal ke věr:rtt tr'gn slylůrrr, jeŽ v i,ÍsnÍch kosr:níckých vye}edo*
vall ke stylu Ii dově pestr'. ixru, k šel":soně i k rétorickéau
pBtQsu' Prý rqyql}uzunénu u iiuÍ.a s{ lŤghlického. jerl mláIokterá

báoeňn H. to jen ookud p'i. i,p.":nírrale t,ťogté motirry (např. sedilá
a [':].en* hvézcla v zenitu) rrašla rri lost přeti l ir itíckýa e,ohle-
d=e ..*vákav}:m, který ar:i v kcapozici i}{l;ní kosinickýc}i nesble-
dáva1 vyš*ií z:.inrerriost.

v r jCIvJ j$í době vr;ak poínť:ř}.9. ]u doeháze1c k přÍznivěj*

i];íÍii irŮclnocenjm .:ísní KcsraÍck;i.ch. i '. j: 'r ;q*lda V fr LgZy
(v úvodě k ř;er.t.. i:n irrav,ým a rlr=výa) se Í,eztotoÍn.il s irr:Clno-

e lnÍo vrc:rl ieké}ro a Á. i*'ováki* & a'1'-1r*zni1, Že n.i;icitra Trclr]' ic
kéi io bu.te ďnes pov*g; lována spíŠe ,z,a p- 'cdl- lost & prot i  i . :ová*
kovi tvri iÍ, ře i. rcje i 'eřUď& dove,Íl být vŽdy práv vnitřrr{iarr
zážitku a výrazu. , 'Ivrci.- životnÍ mlur:rost oprr{vněného egois-
nu ryslovena je zde slo\ri.n tak *tr'učn;fn a skrcmr:ýnt a,e se

tyčÍ jaxo tvrdý krystal  do stucl*r:r jho vzďuci , t l . , .  -  "rnspira-
ce všdecká po prvé zje byla v takcvé irÍť"e vytěJena básnic-

ky'  ů tš-. lbae s,g n":ob*ši.:1 t . ,ť' io p,ť0C €š; b ':z $tr"use&, je Pře*
e* vysl .r:t:-ck jor lo i) .í 'o . ' r i r i ' i{ iu nl ine; lvýě čeotrrý," preví
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T. X. 3et.ča se sřgjaou Enahog o zbodnoceaí lit.creíraě hictorle

ká. á ve E€ela novéD světle objevily 8€ tr'rx. šs}dovl ony

patetické rrynny typu .'Foeto světe!', jež byly Árrre Nová}g

a jÍnýllr vyevt tlovárrgr jako vlív Yrci:liekého a odaunováa3r

do poaad{. E č].á!*u i''sruda poněhuě rrekonverrrční poluall aa

F. Xt Ealěg odlíšit "gvětloB, jásavou, vanoanou a raóuáaou

gtroťrr Yrchlickóboo o{ těEkén duené a vgduté alovnÍ drapg-

rle i:erudow s usoudíl, že v ní jsoa prv&y berokní Etýll.

&acér Nebudame roahodovatn ada].t sorrd saldr1v je aprávř\ýt

pro bietorii ohlasu ..*rudoYy prrezia ja váak pž.íznašné' ža

tr.l šalda zprítonřuje estetickou úěÍnnost patoeu t\íBnrdoÝÚ

poukazeln na barok' jehož esteticEý princip byl ]'lterárrr{ru

vklrgu tř1cátých }et tek blízký. A nejaevějí i .}osef $ora

(1940} s obdiven p{šo o P{sních kosmick;ich. Vapmíaá na

dobu BládÍ' k{y horoucÍ optín1onus a dr}věra ve vývoj lta*

ské společnoeti unoánily pří.jÍnat s nadéeníc, tyto bóanó 1

tehfir, pronik*la*lÍ. g nieh didaktiLa. ,\le dnes dovede Ho.

ra ocenit i jiné Ylaotnoetii "Báenigkó prsterry' kr';rsta\r'

zkrat$rl $anotřejmoel;i' jeá pojaenovsnÍn, nezt.rat11g loirllel i

Píeně koenick{ byly ěaeto studoválgr g blediska litc*

rárně hletoríctsáhor Zat.ímco úvody ke školnín wdánín ale-

dova\r vnítř*í strukturu díla (Árne !{ovát, Y" Ze].lnka}r

tlvod A" Pražríka k fgksixiliín Písrií koaelc\ých (193s) s}.e.

duje vnější eouvís]'ostí, přlspívejrcí k vzniku dÍla. .}iř

riř{ve byly peělivě prostudovány prasgť}5r i{er:udova studf'a

koeniekých jevtt {*}. ..}akubec, !Élhula) a vzta}5r r alos€}s

I
,
I
I

- l
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poeuíi (K. Polák ' i  ot .  i ; . ischer).  ťiejnov3j i  bj .1a etudována

kompoz i . ce  Pís ; r :Í  ko; ; r i i ckýc} i  V .  . J i r á te rn  (1ý39) ,  k te rý  a j iš .

f "e je ,  že v  prvé č**t i  je  i ' d*ovýn ; : r inc ip*m konpoz i*e  g l i c l*

štění koc;nul 'J  d 'rui:é ťá:.:t i  zkosÍničtě:rí č1.ověka. .akto vě.

íecké bi laánÍ potvrzuje c l t*r i :Í :njrrňní (Kr;ísneiroreké a j i -

n; i  ch) o koapoaičt:í l i ropr.qccv*ností ř jsní kosi l 'ckých. Jest-

1 iž* s+ věů":ckc{  uko: ;nárí  buce dívet  : le r  ř ' cg ; l j cké písně ja -

ko }.8 celek l ' r  v s, luvi: lct i  s ' ' jvojern celé básr ' . ické stru 'ktu-

ry v lcteci:  eel i rndesátých'  pak zn;ístá pcc opÍ i  funkcí jeěnot-
' ! . iv ich *:ty1ů ve *t: ' . :rbs '$í1a, je; i ich vz.J j . :nný vztgh e dyrg-

' ; rÍcké *aputÍ1 i  kdyz  prť lvě  t : . r t c  s t l1 i .g t i c}cs  rozman i tos t

z;: i};:ot.uje, že kr1t ické soudy o t;5to *bjrc €  l r ' -ť" i ' . rZují taro.

vcu pronéri1ivost.
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Pozn'.inLe

stat o kritiekcn ohlaou PÍcní :*oaníckýeh je jeda a
textů' lteré Il. Yodtčha lpr€to!řal rr leteetr l.94ú..[l pro
gborník k io' výroěÍ l,.erudova úeartÍ; cÍrystaný v nakladetel.-
gtvÍ čÍn* ťento konponovaný eborník o b.ásnÍkově životě a
dÍlen př*.pr*votaný 8a orgtni račnÍ}ro a re*akčnílre vedcnrÍ
tlooeťa Bopt5r' neb;rl ke šbodě čeexó literr{rn{ histgrio niks
výěán' ačkol1 se o jeho publihaeí {v jinén gnbladate1gtTí}

Jednalo ještě koncea rokrr 1945. Ťéněř rlplrr.ý text gbornítu

ae v koptích a eel.ou redakěnÍ egendou saehoval. v poz.&ata-
loeti rJoaefa KgBts a bude ul.oŽen v laltars*.nÍn are}rívq řa.
nátrríku národní}ro písennictví. ř. Ycdička napsal do abor-
níku řadu statÍ, které jsou předpoklqóen pro jeho netoáo.;
lo*-íckou stad1i o dobor$ch konhrctiEaeíoh ltterárních éěl'
3 ?l 194l. EeřaruJene jedrru a těebto stat{ óÍk lashevosti
Patr a a Pavla Koptových a se sorr}r].ascu paaí Bo*eng Yodičkgvé
nejen jako připonínku *apoaenuté}ro l1terl*rrrěhistorlekého
projektu * ůoby oLupaca' nýbrĚ í v dobróm přosvědÍoní, ťée
jnéno jejíbo autgm by v tooto pŤátelekén eborníěku neeĚl.o
ghybět.




