


Ronán Karla SabÍ.rry 0žtvené bnoby Ja aeaporně itíl'em, které je nozl.

sab5norvýnt ronány schopno vís než lcterékolÍv jj.né nabýrrat nort'ch a nolých
.aktrralizací, nanrazovat v pnltětu sÝé rlce než stoleté }r1storie pokažťté

znonr a Jíaalc styk se evým ětenáfen, jehož lfitltunrí a ilěJÍnrrá z}nršenost

se neustá]'e proněf,$e. Bo všeo}ry.ro dlí{ví tuštt ilost složJ'tou r1iznarcvou stavbu,

neboť ta neJsnázg rflž,e v sobě sabrafiovat neJrůzněJší nožnogtí konkretizací,

Heré v nl.c}r pak pozděJší <loba nalezne nJakobyn hotové. Zatť:u- však l1terárně.

věá'.á agbo l1terdměbttlcká zaďšIffií nepřtspěla nÍ.Jak vyrazné k post1žení

příčin této až přckrrap1vé tržívostl.n' kterárjxdn Sabtnoďn ronínůn nebyla

Eouzona.v roccnzt uvěť.eJněné brzy po wjrtí Oživeffch rrrobů v Květecb, přcsněJi

v JeJtcb příloze Zeneké llsty (r), w:a akeeuŮována úloba Sab1nova ronánu Ja&o

vmšr1jíeího EvědcctvJ o poltt1c(ýcb trpitelícb nv broznýob lrasen,tactrŘ, jeJÍc}rž

duch n1cméně ilspěJe vgtřÍc snahán sorrvěsn, on nel'ení, přea p&tážxv a rÁbzy

zaněgtnává' vzd'ě!ává se a přnetrrrá co fénÍx všecb vě}ú záhubu a trýzněaí,r. JÍž

bez patetíckébo Ýffirr{. aezněrnýcb schopnootí l.l..t]gké}ro d'ucha (přÍznačnébo pro

l'9. století)' ale o to s většín ttrtrazen na věoné, reálné složIry Sabírrova

obrazu ža!áře bovořÍ o SabÍ.rrově Ožívenýcb hmbeoh koneěaě také třetí ď1. poslect-

ních DěJln české lÍ.teratuly. (2).

nV tonto svén nejuenším, al.e neJEorrstředěněJšín rďně zachgrtťL autor za-

Jínavě a bez Eďr' íež překážeJí ve !'šeú Jebo ostatních pracích, žívot něko-

lrka pol1ttckých vězÍů. SeznanrJe s JeJ1ch pobrrutýnt osudgr, s JeJtcb $š!onkana{,

naťlěJenÍ. a Ery í s JeJÍc}r všedrrínt př{uoap''á obratrýn konfmtovránín názolú

a povasr ěeského vězněr ktrr3lrre1 rťěžu5e m. ilodcí neěínrrogt,uberskébo š].echtice,

tří borkoEcrrr$oh a pd,kýoh Italú a paktícky rnražu:jí.cího vÍdřf,gkébo che.{rťar

Sab{na naznaěuJe, J* rozmn1tě Ee v re\noluřníob letech prol{naJí fiaré poli-

tfuké prou(y a spoIeěeneké síIy.fl

Zdá se nán všakl Ža nžívotnogtt ožtvenýcb bobfi nespoěívá tolík v auten.

tl6ítě zobrazení žívota v bobecb rrakorra!ých kasent a v post1žerrí rúznostÍ

pol1ttckých proudů ríěaetnících Ee revoluce v rooe 1848 a že vlastně nespoěívá an*

v zanícenó zprávě o aeapoutanostÍ. lí.|gkého drrcba, kteď přgkraěrr5e p:aaíce
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uzavŤeaóho prostoru a pobybrrJe se rro]'ně ve svobodnén světě, kterv si sáE tvoří.

0boJí tyto rcžnost1 výkJ'adu v Ožívených }robecb přÍtonrgl jrstě Jsou: pohled,

kteď v nloh cbtěl nalézt zpnávrr o sí1s udskóho drrolra, i pohled, kterv v nich

vtilí jedo zo ělánkfi forrcvání ěeEkébo realistíckého rqnánu. zde nalezne naoho

raterl.álu pro E\lou potřcbu. lv1caéně př1 obou těchto wp""#"íp,, áe ze

stavby' ktenou skl.entůa Ínterpnetace, stál'e něco poclstatného uníká, něco pod.

statrrého, co pfieobí Jaho il'estruHr\rní sí!.a za xa{"*e sklenrrlýd' klenbanr{

výtladu.

Ožívaé broby v llntt vývoje ěeskóbo ronánu Ja&o by tottž neboť11a13r

postátťaaádstě, v něěan těžko poJnnovatelaón předběrůy aobrr svébo zno(hr

a př1blížÍJy se k no tl e r n í nu rodnurrsťLuJícíuroneJednoznaónost,
ý;

mohost, prf+'n.1 v pohledu na skutečnogt. Shrteěnogt Ož1veqýoh brobú není

stat1okou s}ilrtefuetí rodící se ěegké rea]'tstické yt6zy, e ostrýnt qýrazqÍd.

pť.eitěly rezl. Jeibrotlrvýu1 jew a poatoJ1, E pévnou artol.ogií, jednoznaónou

etlkou. Je rozkolígnná' rozvlněná, d.oslova protéovsky neuchoplt61ná. Elarmí

záaltůu na tom d, zcela zv]áštní poetavaní poetav rouánu a spec1fic$ poměr

autorgkébo vtrrpavěěe k ntm.

Eosteové orezení rouánorého světa ětJ'řnÍ žarátrd. gtěnau. úLohu

poctav neobyěeJně zÝýznaďujg. Í'ze řÍoí, že aní shrteěnost ve oqelu nvaěJší

wětfr' ktďý poEtaw obklopuJe, tu nov;nstuprJe Jako něco samgtatnóto, aazá.

vÍslébo na vdli Je(botltqých hrill'nú. Skrrteěnoet tady působí ěasto Jď<o význa.

rcvě otelĚený pnázilný poibrět' kt€o'"ý Jeitrotlivé pootavy teprvu dodataěnt na.

p$ují rněítýn Eonrř&aín viýznanen, obv3rk!.e zoel.a rrla:ýn. fiapř. na profou.

sornr zpnávrr, že veIlte]. vězníce Úpřed d.rrrrtou zeďcrtn(3) (5z1, reagpjí

vězní tvorbou neJrúa*JĚícb interpretací srysIu danóho faktrr: W'ežďs roJe-

vťL jakés dB&í' a].e Fort1 házeJe nrtcana neEorbJ.a,g11 g ntkým.

1ďi{ a1e pmvín, že Jete v{1c!rrt tůoupě bádal1. Vykonala ge na uěm

polttÍcH porcta. Ib,k souaín já a rrrr1il{te , áa úm pnavd,u. r

lt!*ln1tky roti ton'r ovšen nelze bylo čtrríti. Byloí rržcré í to, Jako

vŤe JÍné." (Ž1



Skrrteěnost zndsílněnrí Fortin do jebo vlastního, tljcdlně pravd'ivého|l

výk]adu' je pak vzápétí vtrrstarrena zkoušce střetu s nonini. fa}rty: profous

oznarq4j a, b konendant spacll z lešení, když přelročil pod.l.oženou ěríst

prkna. tr.ortiho koncepce však tonnrto níporu falctů odo}í:

rNedl jsen pavdrr?ll pošepta]. Fortl. Ast1nr. llNastrěili mr to

pr}aro schvá].nš, abý sletěl. Jen k{ybyc}r věd'ěl, jací zedníci tam praco-

va].í. Oě že byl1 rez1 nJ.mi nějací ttattarrer a tyť by byl jen jeťlíď,

byl. bych přesvěd'ěen.'|

obťlobně př1stupuJe Forti k doš].énr soubomérnr dopisu: o4r'ítá bo

ěíst v rovinš věcné, souhoné infom'cel trlIo psaní Je vskrrthr saní

allegorie a Ra,faela není nikdo jÍrý nežli naše Mradá ltalÍe, Píetro

Je Plercnt a lbarrcesb MiIán. To leží rrabí1.edrri..' Měls pravdu, SJ.ave,

naše akcie stoupaJí zng'renitě.r

onen |ldtrcbí trp1te1ů z hrozrrých bsem't, janž slory recenze

z tels$cb lÍstů rzauěstnáyá, vzdělává se a přetrvá co fén1x všech

vělťů zábubu a tqýznění'',. souřasně také prodrrkuJe z nárazú, skrrtečnostl.

do mikrosvěta kobtq skuteěnoEt v]astní, verbální, odvozenou skuteěnost

Í.ťleje. Nepovšinrout sl toboto faktu tak jeitnoznaěně obnaženého zejwéta.

zouťalou sna}rou FortÍho rmutit realÍtě pevný tvar víry, znarr€ná poni-

nout důležÍtou s].ožku románu. v děj1 rouÉnu zcaLa ctrybí ěín. To je

mment o to dů].ežítější' že větštrra rnrězněrýcb Íužů Jsou prograrcvýni

nrrži ěinu, kteří sni]'j. o tou znšnit běh skuteěnostÍ. din navíc neJen

prostě a je&roduše ncW.bín, ale Je vlastně zastoupen slouxín gestem.

Tř1 ita].ští revoluciorÉři ž1Jí od. poč'á'tku v nad'ějí, Herou sarri vyvo.

IaJ.i srrymi slovy, že budou do drracet1 ťlnů ze áa].áře venkrr ('Ttrstí nrís

a jest).í nepustí' tedy utečere.''). Fort1 přiohází s plrí'nern rrd'ělat EÍ

skl.ípek ("Tam sÍ vše pašorrané wcbováre. Brrde-li wžná, prohrabena se
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l. sa í touto oogtott. Zaóněp bed'. ďas Je zLato.n) Okolnosti Ji"n iron1ckv

vyJdou rrstřío' tajď sklípek v kobce Již extstuJe, al.e ěas Ňne a n1kdo

r věznědch ntktly nepřlstoupí k seberenši'qr pokrreu vyrržít bo k útěku.

Motív útěhr Je tu radále vyvo1án v žlvot Jen ve s].omr: v n{í"o"u vyp,rá-

vění poitle rrg]'ezeuýoh zápÍshl svébo přo.lcbůil.ce ve vězení, teťlý jen Jako

* Psa61o a vlastně Jrž tliteráraín příběh, nlkoliv Jako reálnrí cesta ke

zr#ně ůanébo poetavení věáů. S1oua nadaná schopností Írul1p',lorrat sku-

teěností pro ltdskou potřebu, aIe naporoeto zbawná echopnoetl. postíhnout

JeJí npvour pod.statu,bút skutehoEtl něJaE adeM'taí, zapJ.arnrjí ronán'

Je příaaěd' Jak Jsou to z velké čáEt1 právš rl1terárcní slo,van, Jed-

notltrní lllr.l1nwé ubíJeJÍ ěas fr7rroucí "v sžíraJící nonotonííí (l.8)

právě literatrnou, zpoóátk'r každý sárr 1tt5pípkrr se píl.ně porržírralo a

vytúovarv ae krrl.bgr' Jež bařdý ěetl po sebctr- 18), ale pozděJi í spo-

lečaě: vyprávěn{n příběbů nápadně l1tenárně atyIíaovarrýob, ěasto ctoat

ostře žánro'ň oillířiených. I,iteratrna se také ěasto stívá přeťlrněten

přcuýšlen{' nedÍtuJg gg o níl r0o Je rouán,'t říká pnagntík Schauberk,

ÚEistorrl€ nějaká !{gky s překížtanÍ' Íátka Je lež a pnovedení také. ve

nrě to lĚec}lno brrdí Jea gd'ch.t' Bl.arrohí př1euzrrJe nejwšší rí.lohu v 1í-

teratuřa alegor*l, Fortt nrr přisvěilěuJe' ''Astí zastával rcdenrí, přÍrc

ze žLvota túatý a do žlvota zasďruJící rodn, Iíon se qp.ovLl pro etbno-

sEaťrcký a porrabopigď' klada aryjcké rá'Eány rrad evrropské a Eoetyoes'oryll

Notáře má všecky.rodny evěta. sakže ve.tl' každy gvou' Jarron S].av tíšc

naslorrc}n.l ' Ja}o by se pouěíti o}rtěltt (3$. Jc to zákrailní paradox,

kolgn kbellébo Je norán lrybrrilorán. Sklípek, Jenž Ee mĚl stát v reálu

cestou 'ín1k'l z véznní.,.ee pmnĚř.rje v př{nrěa{ blbliotékrr, wlžwé, kteřÍ

snťLÍ o tom zda1t svět, jaou dorrrrení žít ve gltě tvořpnén vl.agtn{ť

alovtrr' ve wětě líteratrry (ait abgrndrrn Je to dovedeno Sablnou v obramr

neústupného a nesnlourravébo vtr1aarraěe svoboity a revoluce Fmtíbo lougka.

Jícího Foscolov5r konentáře k Danto'ř1).
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K dowšen:í všebo přívátlí Sabína na gcénu pootavtr Schauberka,

v:íaef;stého !.učebníba, zilÁnl.lvě neškoťlného tláarra a pnototyp ne}rlubokého,

požÍvačrrého ělovÍěb.' Jeťlírréba z ob5rvatel kobQr, ktaď aení zalŤen za

úěagt na nerroluění ělarrost í, a1e za pár výrok& poxese{ch v opilogtí.

Dalo by Ea oóekárrat , že tváÍ4 v tvář nržům revoluce btrile SchauberH de-

rnqsko\rs.t swu nízko6t. Skrrtefuě zpoěátkrr ge Scbauberkorry nná}ůeťlv

o píremobých věcech a zá5nscb ž1rroWcb jevll'y tak zvníceaé a pošatilén

že zbud.1ly lĚeobecný od,po:n. Tu ale k báJení jfub použírral ostré a ctrlE]'ed.

aé dl.alektiky a uřáťlěl cítáty naeloze pť"ekvapuJíeí, takže o rozsálúýeh

věilorcEtech Jebo nerchlo QitÍ pocbybností. Kěyž se ale přece poůdati

nusl.l .lůrrodún vážněJšín' kýval hbÍtě blavou a blasttě se suěje řÍkávali

ÍÍtlěilě]. Jsen to, a1e cbtěl Jaen věd.ěti, kterak w to poJírnáte.í Scbauberk

Jo líátershý potÍ.bráě ttpolitÍckýc}r trpttelůn. sÝýEi výroky kolísaJícímí

od pustébo l"clíotlsmr k bystďm komntáňlm a píilaín argumntůn noEtavrrJe

zrcaďLo výroksgl mraďnlrrt revo]'uce. cb\rrtí zaplawrJe JeJiob promluv5r

vlastnín nesryslr1ýrn bl.ríbolen a odhalqie ta'k, že í na drrě JeJicb pronluv

aení nlc aež nenéně realitě vz.lálený žvást, vrÁpéž{ zasáhe jeJjch pno-

u.luw naprosto dokona].ou anaIýzou, kt€rá '"'káže JeJích nryšlankovou vágnost.

3ystňa se uapříklad vysněJe Bíáncbiho alogÓrické baJce o Svobotlě, ktará

E€stou!'í].a sa sÝou seetrou Osvětou na zěm (3z-331, upozonnr{, že podobné

alegórie vznÍJra\r jÍž ve středověkrr a že Bíancbí tu nepříd"ívá níc nového

aež pnázdrý ťanatl.sang srré rírry. vápětí - ziláa!"1vě JÍž zce].a pobřÍžen

do qýroby Evých beillí}ú - zaťltoé!- Íra gamr Acb1llovu patu BÍancbtho

syžetul n8y dvě bobyrrě traJÍ v té věci Jen trpnou rílohu, choů{ gem a

tan, lanentuJí' když se vede zl.e a mJí rad,ost, kfirž dobře. }leJsou

o mroho rÍce v razraěenén rodnu nežli qýval drrrbdy ch6r v arrtlcké

tra6éd,Í.1. El.armí věc brude to, ěeho se doř1Jí, co víťlí a s1yší, a to ga

nedá odbýtt n1ja{ýal. fraseni...|| (}{). VeJ'ký provokatér Schauberk nede-

naskuJe tolík sán sebe Jako sví vznešené, }rilinné spolr:rrězně.
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Z,totro bleůtEka Je vlagtně pottl.ouženou autorovou nrkou 6.'o světa

poetav. &utor ra,c}arází ge $ÝýEí postavarí obd.obně jako Scbauberk. Y3rpará.

v6n{ ožíverých rytů Je newtál.é kladení ohytáků postaván. ďeJích sng,

víra, nad'ěJe Jsou t'gvěděovány autoreu nelnilosrdaě z falešawtÍ.. sa

eoha dstec'b 16 ${n{ příď komtář autorEkébo.t7pravřóe: kctyž v rívoilu

rodau $lev saí o brzkém pádu tyraaie, autma!ý vjpravěě to rnníit{ ro'.

pravou drrr 1tt$Eťl'trrte se osa,HotněI'oí. !É svou l'ogi}u a ta Je Jrná nežl.t

l'ogí&a skrrtefoosti ... Vězef, vÍů{ Jen blarmí obrJrsy' ÝlyTrní si aezery

donrynal.ea, fantasÍí ngb cíteu svýn a tudíž Jeho blrrily tÍn větší, ěfu

drlsleilněJt pnoryšl.€$c.'r 5}. Jindy to ě{rt{ postrry přÍběbul vlnělí Jsqe,

Jak byla zcela zaponenuta rríra v blíaké v5nsvoboaouí' Jak se sklípek,

předpokrá{gný počátac prokopu rra svobodu,zuĚnit ve skladÍšt6 }mib,

pozděJi sl.eilujene, J* Je naitěje v ilosažďrí svoboi$ zaněněna pralrtickou

aailěJí na přendatění do Jížnr?ro třÍďxa (o výzaagu tohoto J1ř.n{ho kříitla

v rouúu Jsre tu už Eryšelí). Áutor*ký vypnavěě Jako by přÍm ěekal aa

tento zásadní zlom v q7Ě1en{ svých poetav: necfuí bodrrébo poťorrsa

v Jižndu L*ídle nabrailit pof,owen Í3rý zlfntt, grazí tak itoěaený ldeál

vězněr{cb ť1o pchrr, aecbá Ja chytit E6 uno\ru, mděJa ne ogvobození

ameEtí{ u'příležitosti císaépva sřattu a už tédř přeil brana,nÍ Jtstoty

JjlD ďgto wobod.3r nabíitne ono killrgí $tarié jířní EřÍillol za dobré cbo-

vání. RoliÉn koaěí sloqr t'Jaxá to Íroni.e osud'uln

Sablnúr osld',.to Ja ono zl.orymtné fátun, sc ktarýn se pozit6J1

setkáre u tbrla lsatěJe ďapka Cboda, poůte Jebo aríkornl' olnrll.gta nutně

přtcbází o oko a ku.lba po letecb gann ÝvotÉzí z trriti.nota těla' prdvě

ve cbiví].i, hily lrtltna ríětuJa ae žlvoten, ta}ře sg stálá rrybíilnutín,

aby byla vgtřelegea zpět, zno,rru a 3.épe!

Íroalcké f,átun tu vyr{s6 z bořkého pooitu o nesouběžnogtí iiteJí

a sk[taěnostÍ.. Bomntícký rozpor real'Íty a ídeJe byl porážEou revolrrce



lB48' kteÉ dr"a být ve sn€cb nl.airébo pokoleaí vyřešenín toboto rozporu'

anovu a jeětě bolestněJl. vyhroca. Groteshí, lrontchý škleb osutlu Je

Ještě přeil závEre&qýn výkřxkcn rrzavcrajícíp rodn znoYu a mlolnt zpÍď-

touňován aa moba adstecb ož1veqýcb ttroba. Scbauberk Je uršznĚn vlastně

za rrío{, obtlobně skoněí v žalr{ří zcela nevinně í Jarr a Jogef z trag1ko-

nrckébo příběhu Slavo,va, Aett Je ogrrilově zklarnán vc s'7é dúvěřdtogti ke

své ženě Beatě, v bnově příběbrr se vězeř pokouĚí o útěk, o něpž velttel

přeilen rrÍ a k něurž ru podstrěí rraříznrutó lanog nešťagtník skoněí na fuě

propastÍ.. fuřt{í koofrontaoe 1iláálu ge Ekrrtečuostí je pa'ts v obecné poJ'oze

představelra v přítěnu Fortíbo z sapo!.eonova taáaní potí španělshr:

krás!á dívba d tvář zoh3zdsnu neštovtcemÍ, ncv5lsv8t].ttelnrí ěaťomá
ryůd't l

budba Je natso'nec vysvětlem zoela v#rÁpozaÍ.c$r'

Poshrraěn Je před.evšín 1deáI' svobotty a 1deál. rrevoluco. I Fortt při-

pouští, že tažení revo].uční Francté pnot1 špaeursm nebylo riežfiošklívá

voJaatr, nJadn+ z neJošklivěJších na světě". {Brrřictví Jast poraženo na

věkv', řÍká s]"av vp svén úvodní garcnlu;rrě. Vzpodná.]'í Sobaubenk na

svou úěagt v revolrrgi (ÉBtěI Jsen don, starou rezwl.tou !ušk'r a též takovou

brrsarskou, šavli, níž jsen štípal ilřÍví na poitpáování. Ani už nelrín, kterab

JEen k tó zbran1 ďíšc].. trá1cžal Jaen také b akad'eurlcké !.egíi'..r}nenrí

to Jen karíkatrra šosába rp cMlí dějiaqýclr otřesů, ale Je to í pokus

o postížení hořké rolavdy o nutrrén nezd'aru ravoluoe: '('xayž drub{y

Fnrcouzové na !úarskén polÍ slávÍll. gvpbo&r a bratrstwÍ všecb národů,

bylo to něco JJaého, nežl.Í kťlyž vídeÍané wolálrali í neněnecké národy

ve Jnáuu rclkébo sěpecka poit aěreckou triko1otrou.!.} ÍÉe je tu poznam-

náno akepsí. NeJerr sarnoli!ý camisn.u Scbauberkův (ttVšecka sociální a

socíallstíclcí Utdpia jsou jen jedrra velíkí trloupost ... Fouríer byl.

blázen, Cabet blb, SaÍnt Si.on poury jezovíta a Baboeď, Owen, gř!ďrětí

Cartlsté, toT sa''"í tnrlantí .. . 26), ale i sanornlrrya Slavova v pnaí

kapl.tole a koneěně také Slavovo nlčaní, ktďé pnovr{aí velÍce ěasto

rnarné seizíw s1ov Jebo spolurězírl.



I

Skepse nad porážkou revoltre a smutek nad ees5ryÉnín hodnotového

systéer, ktgry se o JeJí iůeáI opírlal, není EamzřeJd jen rÁLežltostí

litenírní. ďo zřeJmĚ spojena s bl.ubokou skepsí autorskou, která se pralr

ilěpodobně přiěínila o ono wa'neí sel}uíni, které je po nás ťlnes spJato

se Sabínovýna jdnem. Ve své první korrfíd'entské zpávě z rolar ]'B'i\ú4)?

píše Sab{rna totol |lDospívaJe v nejsnrtnějšíc}r rodiaďch podrec}r a

tísněn nerrstálýd. stacoEtní o žívob3rtí oilclával jsen se neploilnénr

1tlea.1ísmr, Jehož ilůsIedky ně pozilěj1 doveťlly k repub1i}oángko-socia1j.Etic-

{in názorůn, o jeJÍchž uplatněuí v ďechrícn Jsem rxťLova]. r. ]849. Strasti

osuiletého vdzení, ěasto př'eďšlení a polítická stu.liá, znřaíly oa základu

ná.názoa1y a nauě5.ly arrre zaďřít pozoraost ke skutečnostl. . . . Přicbáze11

ke ulě dřívější přívrženc1 a sh!.ei[a]. jsen, že ve sqích teoriíeh neudělal'i

žádný pokrok a bolituJí {ns|lnffifvr3! nětro].íra id.eán, Heró ani neproqlsl.lli'

ani nepoctropÍLi. Vnitřreě Jsen se Již dármo odlouěťL ode lĚech st]naniclďcb

sďrll... Jlž přeťl J.éty se ei staly lhoeteJďmÍ a ťtokonee parottrmýmí

aaahy deno}ratické strarry tín, že si osobuJe plrívo požadovat, aby se

ě]'ověk obětova-l pro naJasnotr, slcttteěncti oůponrjící ldeu, která u nás

arrí neoťlpovídá přesvěděení liilu.n To Jaou příb3.Ížně slorla, která v oží-

veďcb hrobeoh řÍká rozbor!.enánr Fortínr Schaube:rk: rEodíveJte se na

sebe a na s.9é přátele, pod-{vejte Ee na tieíce uvěznědch, v5rpovězedch,

ano 1 oběšených, nikolív pro zločin, ŇbrlŽ po neJkrásnější idey, Jaž

kdy v ělověóenstvu se zrod,il.y...' (33). SouĚagně jako bý to bylo pokra-

ěování rúvoduí Slavov3r úvaby o s4nslu vlastního žívota (''ileín ještě něJa.

kého ríkolu aa zed. ěi nedn? stoíí těch někoJ.tk rqršlénok, Jež Jsen clo

života zasetÍ d;nrlJ.íza to, atrJrcb déle nesl bříd nepafirrré své jsoucnogtl'?n)

(4). ožtvcné boby Jako bytu 1p.y líterárnín sotrden nad revoluční nůrrulostí,

ťlotsladen rozc}rodu,Ť| kterou Je pvaí konfitlentský lÍat.

Orršen zde pn{vě, na samén prlatkrr ll.teratrr3r' a života, vyvstávrí

JeJlcb mrkantaí roadíl. Koďídentgký 1Í!'t už Je nomiloardně Jedrcoznačď

a Je spJat s Jedno".naěrryní clrlsle{ltq1. V literatuře platí zákoaítosti jiaó:

zatímo uavn:í relat1vistmrs znanpnal lídgké sellr'áaí $ablnovo, relativiEms

,t
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literára.í ae p$lblížt.L k pevdř revol;tna roktr tr848, oáhglÍl patog JejÍob

1doá3ů Í. f,&leš na nrbu toboto patoaa, íejÍ tok l. bírlu, velí&oct Í 8ro.

tcaboct, JeJí toubu po óinu, Hard byla d'ěenar ÉCo eelý v sa,yaanu

notybubí, oo šl'beutce aradskó a ría#xé aelryrovaal'y' tÓ q&ll.aeno v klo-

nutícb aepříatqrýcn a nepolonttolných, t61"e taa ubrsí a ryslóakv

Eobřaitnou. ffiYí newtanou ríoc * zgtvělá ilušg Ee aeaotard. Á zdstupy

Jága$ígíob avolaJ{ amt ! Yeglsř a vealařící ae klorrí YTnEvre a vlwo

a zevluJíoín na bfuhu blabosl.lgeě ellhrJí, žo uastfile teÍ trsíol-t.ctí

říše zbořmost{, pokcy a blaha. Přlnecou J1 Jezovttó v hrtrácb a žen.

itacryé v puškách. sanoalářo so aapln{ papíry a šatl,avy aepoc3.třdd'.

Kalolrdářt přlbude svatýeb a Bacb burile pgÍ. nrpr ěowanř vÍtí"Útgn.u (4)

o.{bt#ťI" tragieu toubr po ěÍau, ktará vyranu]a ve glovech' tla€íktr slo{r'

Et*á zaěala žít v]"agta{n, aa gkrte&mgtl. neaávlslýn ž1votcl. í



Boaádš-Y

1
d , ú'aha lÍteránrí, Květy 5, .*o,39,2g.g. přÍloha tenekélisty 1,
ě. 41 16. ile pozonltodnó, že tu :recmzent konfrom'toval Ožívmé bnoby
E Venrovou Cestou ko]'en nĚsíce (".n* onite nalézám svšt věaecký se
gvýD{ světoaě3r{řnň. Ena}rani v nlý pnostor uaavřed, tak zd'e pozor.uJem
J'aý rorměž vznešeqý svět, wět otěttvoeti t snaugr' polittcké, vlagte-
necké v uzarčenén odloučení oťl střěta žlvor:gího.r)r Což z líterdrně-
bÍstorÍ.ckého }rledlska .toklá.lá, ře speciftka výetavby pnostonr gžírre4loh
t'obů' o ktercu oplvla evúJ výklad A. Eacteová, byla í dobovĚ wě(bována.

2
DěJfuý ěegké líteratrry IÍI, 3íteratr.ca d",.hé poloviry derratená*ébo
etoletí, Peba 1961' s. 86 (staé ffLloše Dobmskébo, RozvoJ d.embatícké
líterattpy).

3
C1tuJeo a odtc"ztrJec k tertu pod.Le wdání u B. Kočíbo, hba l91o.

4

Překlad doplsu pod'e stud,1e ilaroalara ,nrše, K přÍpaibr Karla Sabla3r'
aaklatlatel.Et\rj ÚeskoslovEnská akadeníe věd, Praba Lg[g.




