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Jeroslirv Med:

Jiří Ortcn - Elegie / herlo ze rlovníkrr bárnických

sbírcV

Pátó básnická eĎírkr bylr us,pořád.tía,e těurrě přcd

bácníkovo!! sm]ití v krutých podmínkách gkupovmé zerě,

z ccuzurníeb důvodfi. však molrla vy j í t .ž po druhé svě-

tové vá].ce.

Sbírk.g je eouboren devíti ele*gií, v nic|tř. bá'tník

re.srrnu$e avůJ d,osavadrrÍ život e louěí Úa sa všínr 9o

tvoři lo jeho nládí' předevšín s láskou a s neivní ví-

rou' Že snadno najde w5a}- svého života. První dvě elač-

giel pronítojÍcí s.e na horizonttl ztracené lásk$,' 'Jež

našlg svého K*ina|, r jg'cu nap1něrry pociteu nenávratnog-

ti i. Vše p1yne g pomí jí /,,Yratte. sc věei t ieŽ jste Forrá-

ha,I$ nésti kŤíž d,ne.. . Těžítka no je, vralte ee mi la-

S € r  těžké Je nenít vás, vy urěi té a pevné"./,  jen smrt

a zeně je véěná. Básník, napínaný úzkostí mezí ž1vo-

ten a ne.b.ytíu' přijíná smrt jqko poznanou nutnostrPřo*

toĚe &líou existenci pocituje jako vinuo ALe jeho srd.ce,

jeho mIadost nee]hca ještě ,'uvítrt, hrob,', ' protože; ja

zde Ještč l-"mi lenke zecě' '  která nu vychází Ystříc

svfu j,&rcm. 0rten ji v mác-hovsky úzkostnén zpévu za-

kJ.íná /',ó zeně... Krásná', Hluboká r Pevná',./, ngttzuje

j1 jako Jedinou rn1].'erůut jako jědinou st,álost v p}ý-

noucín čage'.

V třetí elcgtÍ. už nizí napětÍ nezi básníkorou
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touhou a ztrecrrnou láekou' nísrto toho ve.hází všup

dxrpřítoraná úzkog.t a klde otázky. By}a-li gnrt přÍ-

j.a.t.r jako v3rkoupcní za rr"g.še vir\}, zrazuJe.lÍ 1 1ás-

ka /"L ani ].ásky nenít Dív\r sTí ne ložícb a jejÍch

],.ožc !žorr!"/ a z7,,o se nám vítězraě sn'ěJe d,o očí - Je'

život snadj Jen abaurd.ním sncÚ? Navzdortr1 této abg.rr&.i-

tě jeJ všek báen"ík t' přiJÍná' protože je zd,c stále

ješté tvorbl, která dává možnost přažití" V závěreě-

né ěásti Třetí nol-ézáne alegor1i o převozníkovÍ", ktc"-

rotl nůžeme chápat jeko výzvu lce' vzpouře pro:tj sxBrtl

tvorbou: tCogÍ je přGd te:bou" Jg poadě umíratii. Roz-

vědky obzorů říkajÍ.' že jde d.en.' '

Před lal.ekou ceetou, která básnÍka ěeká' je nutaé

se roalouěit se šfas-tnou dobo$.r dětstwÍ s nlád,Í,kdy

"ma1í bryli js.ac i pro, nejnenší rekev',. V elegiekén

tónu louěení skládá ortcn e neobyčrejnou cítlivoetí

pro qýstíŽný detrÍI jakous,t ke].e,id.oskop1ckou nozaÍ-

ku štastnýcb okanžlků dět*ví, které se' mu jeví z
',pro.tější stran;r' žívote jďco ráj. Zachycuje i své

první kro$r v rtr.az,e-, kde poznával ',vratkost světl,.,

jehož je ',chorýE d'ítětem.'. Chcc se opřít o ' 'něžné

raYnenno véeí" g vo]-á nr potnoc e.lova, abg mu vrátila

nízející jistotu dětství. Orten a.i však uvědomuje',

že je tcnto ráJ nenávratně, ztraccp, a protg -chce-

}[ zůstat práv svému úao].tl, jehož tragiku přijt}. -

ríugÍ své d'ětství a nlá&í gublimovat v díLc: jalro sen;

jen tek nebud,e porušerrn ce-l1stvá přísnost" bácrr{ko'wg

cesty vpře'd.'' ,, ež za; gmrt,'.
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Po dvotl předchozícb elegiích, v nlchž básrrík

proputoval v lgirick3r podnqrr1rrýcb; a.soeÍacích št,grrt.

n5i prostor dětgtví r n].ád,í, ohrnuje ryrnf o,rtcn Eryé

Pozrrágf do a.3.egorÍ-e o eitrkueovéu poníkovti .1še stÁ/ t

který nezná od"pověě ne otázhu proě?, al.e ví, ž.e ntl-

gí giloužit dá]., protož'e Je tíu' co dělé. Tato aríc-

tdnciá]:n"t alegoric o s3roi,foveké abgurd,itě lidského

úae.r.u 3e jd.ýB$i pŤedzumcrránír ortenovr neJqršě,ího

nrevné ťilozofického vzepětÍ' jínž je nesporrrě S&Eá.

Ta'to el'egle' napeaná fornotr dopisu. Karině, errové Fb

poetevě, s1nb.otru věech bágníkových láaek' Je' vrcho'.

lcu ortenovt sebcpřetváření . Y otá{zkác.ř.l' připoníaa-

jícfe|a Máchu právě trlc $ako barokníbo Bríde1g' řeší

ottgt svůJ vztařr k náboženskénu tra.nsc'endentnur &bY

poelézrr Bohs popřel' navzdory s*motě, která po jehq

páeil zaplňuJc svět. Básník docházÍ k poznáraí: život

je. ab'eur€ní scn l*neně.I se mi všalc zdát-, kd$ž Jeen

so ncprobuói3''./, proto v něu Bůh není lnístoo V top-

to vyprÉzdněnég ovět'č Je vš.e ovládáno narciaovskýn

paredoxem; kaž$ obje)ct, navene]r změřcné touř.ryr ě,n'

ehtňní lntzí jako přelud' ja}míLe: Je nad.'oa;ilh. Výehor-

d1ai6'o všek není errÍ' v zeh]:cd'ěnÍ do v}astního nl.tre:

cubjekt touÉ'í spa.třÍt, sebg g&T v zrcdJ-e cizího vě-

domí. Y rgelod1čnosti Ortenovýe*a alexar.rd,rínrJ i v og].o-

venf Ksrirry rozeznáváne tou}nr po druhén č].gvěkur Po

porozrrměd' jehoá se B].uvěí Se&é vášnlvě dožaduJe.
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Po nctcfyzickén vzepětí g drematické konfliktnoa.

tn před'chozí eJ'egie násled,uje Ocmá; je psán,a úsečnýu

stroh5Ín verěcru a přináší jakést vyrovnání r umíře-

n{" orterr přija1 mrt Jalro paradoxní zros,aý' jímž,

se vchází d.o ,'sněného světg"' jehož jedinor;r.. reolitou

Je tvorba' poezie, básníkovo nové t-rgrrEccrrdentno. B3r-

l'a-l:[ smrt tvorb,ou inte'grováne de žlvot,a, může ee, bás.

ník rozlóuěit e minulost'í' aniž by Jr ztrácel'. Ona

žije' r bude žít dál' v jeho d'íLa. Froto je. Devátá'

iiž sc usavír'á ortenův eIegický c-ykluc, pían:Í louěe-

ní g díků aa všc, e:o bylo a ěín báení]r žLL. Podneni-

výu: páenen lyrických clluncrací opěv'ujc orten ršfu.

všsc.řrrryr krás3, redosti í žaly, kte#é mu Život' dal.,a

''odchází nyní ac s.výďr te.3.egíí", protože "teč oB.

/nrŤ.l choplJ.'a se: žezl'| a $ala se náš život' formonea-

ts'''" Navzdor3r tomuto pozn.ání však básník nere,a S.gnrr

J.e, chce atrou píllní protremovat t1cřro až ďo toň

l''Js&e s.&Ítr'' kdsž ntěíne.* - to je výchozí not1Y De-

vát'é /, protože to je jediná svoboda, jež nu zbyb

v hr.r1znéu s,rrětě nee.rrobodgt. Te'to vírle v ogvoboůivou

moc poezÍe je zároveň i vírou v nepřemožitelnost l id-

sd<ého d,uďu; v tom $e' záklednrí nrawtí poselstní or-

tenove b.áonického díl.a, jeho ,,óěa ng radott,,, 3íž

vrcho]-í e končí Jeho tragick3r přervarr.ý básnickJi vývoj.

Do převážuě 1yr1cké stnrkt'ury Ortenov;r poezie,

zaloŽené d'osud. n& monologic.kéu v3rs1ovovárr.í pocitrl
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lgrické}ro s*rbJektra' vnášej.í El'egi"e prvek děJovoetí.

Realita, kterd by}a dřívc ěasto znÍterňovárre až k

senti4entál'Bí titěrnosLí /zneěný vliv ně} na orLeag

v tomto suěntr' francouzd.í básník F.J*rrnnec/, je v ELg-

giích" zabÍrágr v nnohen větš.í šíř1. Jgk Je vnímána

1 drgná protikladnost rea}i.ty' ortenova poezie gG)

dg:naaizujei alegoríet a růaaé ep1eké vsuvk3l vytváře-

J.í jakouaíi v.nttřní d'ragatizujíeí poleniku e plynulýo

pás{aen {rickýc}r. asocircí. Vpáden epícké věeností a

pŤednětností do 1yr1cké stntrktury Orterrovxr poezi'e ce

také rozšíříJryr básBíkovy výrezové možnosti, výběr

e].ov a motivů. A navíc tento wád unožnil ortenoví

j1sté osvob'oaen{ z nnohdryr až příliš svůdného melo-

dického stcreotypu jeho poetiky. Zároveň v těcht,o

vnitřních prouěnách ortenovy poezie nalézánc í- důkaz

usi3-ovného hIedání vxiehodieJc8, jež by básníkovi dr].o

poŽnoct vělerrÍ't své nibjektiva{ txisteneíálnť ůrarac

d.o objektivních apol.ečenských eouv1si.ostí. R.ea]-iza-

g1 těchto tendencf však znernožnila básníkova srnrt.




