
sómentl&a alevd,ókova verá*

(Úryvox s Ysrsplo$iokóho průvod'ce tvorbou 8sners.e6 9Ú.1et}

lfilsoslav fierrrenks

Ánl Karol H[aváěek' &deňken Pesatom přaoně ehera}itortaovaný

Jako rrorohovrntevrqf přodatavíte}. 3.yrí'nrmr vo skupí.ně''odera"{
rl6YllÚr t's Y aáIeř'.tgnteeh riiatrÍ.ckýob novyqyká obegndrml vývo-

Jovénn.r ggbónatu svó genore.ssl tokó u něbo výběr' veršovýcb
tyBů pro kterékol1 cldr.o přegn6 oďpov{dá pozí.e*' tobotg dťl.a

v rámaí goudobýah líterrírní*b prouě& a oríentagí. V].egtene6*

ky exbortattrr:d e v;ranev&&nká ěág* Jeho d.íLei postavsnÁ do

elužgb sokc}ského hr-utíl se b].áEť x tra*i'g'. í evýnl rptiid.ckým

typoar saprosto psov3.ádm,jícím :rogmňrom $okolských sonoťů Jo
lumírovgký pětístopý $arrrb' a týř rosměr Jen postupně atrríeí

wou vedoueí rg3'í í v roagá}rlóm soubom toxt*1 ktor6 jnou ďo*

k}aůem entorov* hl.e*án{ vlestního hlgsu l. v rd,r*cí. mode:m1r *

eapoň poklr& *e dá souďtt pod.le zveřejrrěrýcb f:'e,6rnentr1 pozrl*

st*toatí. $í3.ně tu prxsob{ í ty$Í,o}ry ].w*írovsks spoJen{ raea1
pěttstop.}ím Jar,rb€m & aně].kou1 po*obně Jpkg v prvottně Kariíekově.

Elav{ěek, Ja}roř ugl.}ovdní o novgot e. aubt1lnosí ee vyznaěorra].o

okeptíckou racÍona]'itou trwa],e reflektu;iíeť prostředky a oíle

t.."ořgn{ (Ptša*}1 s vÍ"soucí sebeíroníí tematíaova]. toto resrs*

sívní prlsobení rrgtá].ených metríckých ťorem v sonetu soyó etnr-

n$t
To se j en i'eha6 * klepnout v nové stn.r.&y
p zg'břmít novou ja}:oua mglodl.Í. *
ůle típytné ťráze paní 3oezí{
a*Eaáíť nový d'érrrrpnt &o korr.uy I
To ge jen řekng - klepnout v nové stnra3r,
z oest pohorilďch zboěít v q1tia' jqnž zrlíjÍ
Je plnl kd'e kanienuj{' ve tráŤ pIfií -
to se jeu iáekne . d'{tnant d'o korrrn;r.
Vlň. goneter ÍW cbtěli lecěíns s}outí..
bít-v nové stnl4y; }ůodat nové dr{íhy *
tod aotím Jsleín tou cestou pohoálnour

tou šl'rokou1 a proto snjr.ď tak plnou'
n patoaegr neb šklebem vlaotní snĚhtr
sl'- ekeerrtuj€n rre té vše&ní poutí.

(1s93 nebo 16$4t v rkp.g.bírge $rnÍch, el g].zy]
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T báEí6b Baaaýob Bětíetopýn Janbcu {aezai.azeqý6b do
|bírck pšovt'édá 1ueírov6ká Íqktun; ntbo Jgou to rrnárgěuó
aáběr7 něgtekýob wíc|t r ndlad,. Tl rbÍror togdě k ránr nr-
obÉzíne uá Jen dvě bárně tgbgto nozněn; Jrdna Jr osobttěí-
Ěín přrpraeovánía* rta$íbo měgtrkébo výJeta a Jen JrťlÍnÁ,
t{otllítbe l }C zeělrňuJc do :tylu gÍald Elaváěkovy t.yrÍkJro

rro dgbový rytrnínk.ý pyrtÍn (rlc i obeoně pro dl.sk$tní,
noapo$Ítou gtrr.rktunr aoubo:rtr vcrňovýoh wpů rnlbgo) Jc PřÍ-
anaěas' Jak nd.13dln6 re změní obarlakter vtrĚr v důalcctkrr
Jtbo rogšíření o potrbá dvě r].abt-tgl g Ěestígtopýrn necósuro-
vaaýn Jemb.n gc rázoun ogltdnr ve aoelg $í.nrím bÉanl.o$én wě.
tí. lsczl. Etaváětovýml gokolg\ýmÍ. verĚí Jg aěkoJ"ík brísní vy.

rykal íoíeb gl kontextrr ÍÍou b].Íakogtí dgtedeatnínn krej Írrá'B
a ná]'adárr nebo dokongo symbotlstíoké víu1 vrpoury1 k ní.n
rl dnrží t1torrímí autoabnr.trkterÍstí.lgr Janbu a sgnotn
(nEdyž prvrr{ sonet v Jambu volném, ko].óbavéB...B) a ralurmí
kougavě 1roníoké vorĚo vo gtytqĎrt.zkém pozděJš{n Hlaváěko-
výur líbcrttnakýn dt.a].ogůn. A právě ty a Jen ty bágně Jggtt
psÁny uvadcgýn det.šín janbl.okýn rozměrem (Jedno a niob
stří.td Ěegtl.ítopé vorše lr'. seémígtopýn|').

V Pord'ě k ránu a v bdaníoh do knl.b negařazcďoh er týř
šogtlgtopý nooóorlrovaqý Janb obJovudo v dax'říob ěegtl ao-
ngtrab a dvou J íďcb bágnígb'1 ktsrd všeohrr;y přodstavuJ í bud
ryrJaté pokrroy o dtkadeatní pooaíl1 uuě Její dovršená1 rr-
ďtrohy dorrršcné roatt'gacol k těm posJ'eáním potří aoJrnóna
tlvě příareěnd exproslgnÍeti.okó podrrcřgkó kraJÍa;7 nsbo au*
gertÍnr.{ výJov ee rtaJenou crotí.okou eymbo].xkou g troavÍ.nu-
tou ternetLzaeí protlk].edu blasovýob po].ob (pva b3.esy).ďen

Jetl1nrí oágcň v šeEt1stop6nn Jambu se JeĚtě v&že k ].urnírov-
gkýn epíokýn rlfflrokýn obraďm. ďe nespornó, že tontg ylal.-

eÁhtýrtrvolqý, kol.ébavýn rozměr Jo zngmanín ř{Laváětova brír

aí.okébo uráelí a doarání.
$caí bea výaÍletrBl1 že Jdc právě o d,louhý a zárgveň ne.

oésrrrovan,ý Jambo Přggně césurogané Jamby téhož rozcabu jra-

oluíaíma u fiLaváěka Jen vo dvou bácníobo A pouse v jedlném

případš' v poadní básnt. nr{í]. kd'ogí. na hoboJ 1 le te aloxaú..
aríil; jábož-vrágnoat aajísté pŤokvap{r uvědonríne.Lí el vý.

Ensn tohoto rozměnt pro gymbo].Íbtígk6 poěátky Březínov;y e
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fiaráakolry. Dnrbý oéeurorraný ěest1stopý Jernb go obJevrrJc
v Poadě k ránu a Jcbo přgrývk& Je řonskd (!frě]' něbu jejtoh
kro}rl e teplo jejÍob tělr..). T obou případeab Je výběr
nctrrr rnotlvovrín huůebnírrl řespr taneěním rTrtnem, který přl.
daqýob térnatgob tanlů autorovÍ na rryol1o

K Ěogtíntotónr Jambu pí'ístupuJe už v řozd.ě k ráau Još-
tě r"ozlebleJĚí Jenb sedmí.atopý a kombÍ.nace obou tlcb'to rlor--
něrůl v I'tstívé kgntlléně aní ĚeetÍEtopá fuda nebyte eutoro*
ví dost dloubál jEou tu sedaístopé e, d'okonce osmístopé Janr.
byr Jaeo aeela nový p:ruok ir{gtlvé kantLlény (a taká kn{áně
nozařazcnó pozdní prodrrkoc) nozsáh].é řady d'aktylskér

ilep&bríním arr1 v neJrnenšín1 kťtyř povíme1 že neJvtagt-
něJší Jrid'ro Hlavr{ěkorra díla Jo oE].ó sapsríno v těobto d'],ou-
byob metrÍckýob útvareobr oríentuJo ss na ně, šel brísqík
gvou vt'agtnÍ cootorr4 BřezÍ'na gv-ůj velký goubor mnotrostopýob
Janbů uveřeJní*l až po vydání }ogdči k ránur Y d'aktyl.skýob
básníob s''1&ě napod'obu;jíoíob Břerl:rtr $eJerrrqýcb cálek a sv{-
t'ínÍ na západ,ě, jako Je napřr Í.rrtro!.tua1 Je aapoň nn strán-
gr nnotríok{í Hrgváěek orí.gía{lrÍ. a bylo-tí Jebo užtt{ d'ak-
tylu ovl1vaěno Břesllovýn uvolněaým veršen E daktylsb;.1n 8píáČ
dtu1 Jo to vad.ríl.*ná t.nopÍraoo1 z ní,ř, vagó]"o něco novébo -
podobqý Je oetataě Í příběb pozděJšího daktyJ.u Bezrr.róovtr

IÍlavéěek Je typ1okým přeclstavÍtelem wé 6ongreoa v tom1
že přt lrleďríní nríarac.y za trad'lčpí repertoár aávrí rozhodu-
Jíoí1 vlagtně výtuěné mígto veršrlm dlou}1ýnr (V cclé Jebo arq'].é
tvorbě rraJdene Jen pět básní ve ětyřstopém Jaurbur) Je to
vo]'ba vážného, obřadnóho tómlr zvol.ng a plynuJ.e se rosví-
Jející íntoneč&í lint.1 složttýo$ v detaÍ].eeh prop]reeovaf
nyob a spoJí'tých významovýob oellctl. ďsou to r1rtirrl.gké útva-
13 mexÍ'málně vadá].oné písul, což Je třpba gvlríĚř adůraznlt
u autora' který Je ze vĚech nejblíž ver].alrrovské lileti glmP
bo].1stl.ckébo básni.ctv{l í Jemu zůstgla aLat, VerlaÍ.nova Bcbgn-

Eon doucer Eo svýní krátkým!. rTtiníckýmÍ. č3.eny a. raťÍnovaqýn
prt'mitívígmaur fftaváěkova }ru&obnoEt nsní pťgňová, ale |tltrstttt-

nentálnířl opřená o euťonl.Í hláskovýob seskuponí a aeJi;iéng Q
opakovdní slov; a toto opokovúné epÍĚe než s písňovymÍ €ux&-
foranl. a refrény prelcujo s epl.forou (nepravé rýrny) E blavně
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s volďn přeskupovánín slov v neě].eněném prostonr roz].eb-
1é r1rtrníeké řady.

IÍ tsIaváóka ae k tomnr přÍ'pojuJo osle.bení gtŤed:rího veršo-
vébo před'ělu' jebož projevem je neJen oďstrant]ní metr1cké
oésrrqr (pmvid.elně naetupujíoí vžd'y po stejné s]-abice Yer-
Ěe)' ale 1 nejj{tota o uplatnění volnější pobybl1vé scégu-

r.iF|' (přeaěÍlůslsl Jomb1cké stopy někde poblí}i stiiedu YB!!-
šr)l jeká se sÍlně pr"osazu;io v pogd:rígb metriekýob verších
Bř.ezínovýobo NábreÍlní céstra nennlže být ovšórn ani u lllaváě-
kl zcela zlikvírlovdna, neboť bez ní by se přecilouhá řa.d'a sla-
btk sta]'a rx1rti;r1ok3r amorfníl je věek všenrožně ripskována a o-
slabováng. Y některých verších se prostě kryje s branícerrl.
sffi a dogtává se ta}r rra rirovei' icterého}iolí před'íJrtového
rnezl.slovlx,ího před.ě].rr uvnÍ.tř verše, Jen epízodí.ck5r avýraa-
něného přediiJ.em syntďttickýnl

dIá scbvá.lně opustll své soud.nr]ny a roo:rá po].e.
bycb zazpívat vám mohl karrttlénú pili víoló )
a mstívou kantťLénu' v níž, by raoje ústn chabá
várr lryět].e' že jste-spíĚe h].ád'em-nož].í nud,ou slabá,
a a o

Yí*' -Ťu má i.ianon všecka nerr'ózní je z všeho tobor,že ráda by sí lhn,la stgrou tou}ru pro někohor
(&[stÍv{á karrtÍ'].éna I)

Íaké předěl uvn1tř stopy blízko střer]'u verša v doutlýcb :roz-
rněrach dakt;'}gkýEbr který koncem století byl r:'eodnys1'íte1ný
od přízrnrěnóho lrexa,motru e přešel * d'o volnébo verše březí-
novskóho typur je v lllavr{ěkových verších zatlaěen do ilozad'í
a gřesunut na brenící tříslabÍěných jednotekr

0h' cbytÍIi tlustého bískupa, jíďáve]. boba prý svého
a posÍlal proti ním lanrckneehtřl posměšns tupÍJ. jÍ"cb vÍrrr

(KstÍv{í kantí].óna X)
li{xmořátiným prostřed.kero osle,be :,í d'vojd'ílnó veršové synetrl.e
Je lconeěně v rrěkolika p:tl.ípadech í trelrtoveíní verše jako třÍ-
dílného cellnr s nevzájeni paralelními dí].y a opaliovrínímr

byl raěsíc v nr&cícbl mracích srautny.ob.,rněsíc bez tepla -

lá.*.r'o vše.. Ee nevzroste níc.- že nic nevzeplá.
{i.ístÍvá keritiléna Iv)

Yýsj.edkem těohto postu$rl jsou - přÍ ilomór:rě ve].Íce přeené
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reo.J.iza,€í pořaclavkri iiietra na rouloření příznrkrl, * aánrěmě
nonotdnrrÍ rytnrlek** í'ad.$ bea ařete}né hÍ.erarchízeEe jed'rrot*
x.1výob poa{c v řádg*' s nedÍésre}tssr8"3].o?"l' IíJ}l.í příavukovýgh
vroholtt stále steJnó Í.ntenaÍ.ty1

seělenění verěa dp rÍhrn:ré struktury }&gvé,ókova d{la
nen{ v této obrníll negnedn61 siejvía ge ruabízí výalald u těeb
bára{1 kďc rytrul.oká nonotónÍo s&,mou s?oti. gvakovCIu ťyaíogns.
nÍ"í příno spoluvytváří nálaďgvd ovarlil,*í básn{ s tenmt!.^kou
Jodnotvtirnostt1 únavg.. pondÉlp a rlpadkrr žtvot*iob st.}reÍ}Él]\.
gis a touhy př{tlaěgnd k zsmÍ. surovýrn rítlakem nebo níterrrýní
zábrennn&; poůobaó př.írnoěařo sB tento $ednotvrírně sestupqý
rytmrr vr{řg Í k i{laváěxevě tEmotl.go rešeře].ýcb rtoěnícb krg-
Ján n*bo ztÍ.sené í.nsta{iiontá}ní budbg' jak Je to prosrainov$
vysl.oveno v bágrií $vour vÍ.o].u j# r:rela&fl co mgřno neJ}ůou*
běJf. {ereý rogea,b ry*;il'ícké jed^notk*y s;lolrrtvořé í hluboký
ténbr n€jee hudebnÍ proěukce; jež je souěástí tríroatu; alE
í hl.e*l1 který o nÍ qrypráví l

a mítí rrnrk, jenŤ nesn{lý, přec Jeiriný1 srysly rnrímí'
j8k c}rvěni sllqých drátů. .ltlul:reňJ. clr šordltn^am1'
e.cbtěJí elůvčrnost mít v .tíchu prod.loirřenýcb staceatn
kdsií rra neJnlášícb po}ohrícb trnoú otltr1stají-ee plakat.".

tyto onone,topoioké eéekty dj-onhóbo neiileněnébo verše *'e pro-

Jerují 1 v sugescíeh vo}n6ho tenrpa probihajících zobregených
ud,á]'r:gt{' Í. kďy.á v textu se I nsm vlestně přír'lro nern].nv{ *
ta$ové Jgpu rxipř. pŤíaračné ;iiady psorrdohígtorÍckýoh pastavr

Jako Je obevg].íer .Í,aude.*I,eudamug (* to j*óno sg ]"oudÍíl} ř€l*
bó bÍzrzrd,ní nEikupčí kxyg v XI.ěs'e t'ktl.vó barrtÍlény, i{ogsá,b,
onomatopoíe je tedy u l{leváčka vótší neř u jÍných trutonl je.
bo genotn'co' znakov';st rxl"tnu Je pojatg s jaltoua1 lreaprostřed*
ní naJ.vltgur

3oůgtatnějsí je všax 6p0Jenť rrvetlených typrl verĚe s o*
becnýn stat{ckým c}rarakterrprn Hlavríčhovy poerÍ.er Přiavirkorrý
rytmus neutra].l.zovuný monot6nlí jed:rak sr{m působi statJ.cky'
Jaa ustó].eným opekováním jedaor'l pruvřdy přtjEtóho aáměrtrě ne-
dÍéergnco}anóho oohématu1 jed'nak se gtiívá podil.jn;m pod'kJ.ec1en,
l.ešením' rr* jehoř konturd'cb ee aacl$rcujť ďoraÍ.auJíeí }llaváěko*
ry eufonÍckr5 strukturxrri'tu}iařovsks pronÍJcpvě arralýaoval. Iť[a*
váčkovu Euťoaí{ jako čj.nj.tele urřujígíbo t teriiatigkou rrýstav*
but opakovaaó hl*íekovtj konťÍguraes sí vynuor:Jí t' o,pakovtínť
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Bl.oť' a tedg í ten.rst.Íokýob Jeďnotots; euťonÍ,o en'ůgtá g té*
maton & n,8. m{sto lírrerírníbo roavoJt lyr{ekého syřatu;pno*
řítku ngbo ref].Exc naotoJ.uJc přee}ltlpovríní něko].íka me{}o
motlrr{ pod*lg potřeb pt}sobtrvébo roavrřea{ ěagovéhř gluebg
t'Brootorovr$hon kontinua básněr Y n{kterýcb textegb d'ospf,*
vá pří.tom Iílaváěek skoro k pe:nmrtgěrrÍrn tockrí.kán novodgbé
konkrétní poeaxer Yeršový rytrm.r's je podřízon eufonÍ-d jnko
ďgrax.aarrtěr řoskytuje rovn'oměrnč č}eněrtý prootar1 rrg! jgbož
podkladě vystupqsÍr anÍž by příl1š ěasto narááel;y rra něja*
ké před.ěly e' br. níoe' eloř{tě uopořrid'*nó ťj.sugť je,k avrrko*
výob ritvarl,i sanýah1 tak js.rnl. Íiíaenýob pestev slov a jejtch
významl. ilíky rytmlckénnr ělcBrr{ jsou opekovai:ú s].ove kon-
ťrontová,ner nejen r bledÍ.stg svýlbsapra,jcředaího kontextul
gl'arnatickrá érrrrkee apodo 1 e3.6 Í r hlsd"{eka syóbo uinístění
v prostorrr rytnrÍ.gkýc}i úgohl.

}ozornost je tétbs' věnovat Epeoiťíebó sdinaritÍ.eE !{L&-
vríěkových ůaktyltll Y pozdních veršíEb (ncaeřeaeqých d"o sbí*
rgk} knomě tří b{ígní pokraěujících Y psrlrartaěních' oxper*rren*r-
teob jo r].a.ktyl gnanaarrím nnvé t,áe'e i&gváěxova př{poutr{n{ k
dílu sřozi,novrr; & to nejen v toxtu, který o této záleřítoa-
tí příno qrpovídár a.le Í nr ob*ada{ sp1šítuá]'ní erotíce xo-
v]'trněné 16rríJrou svÍt{íní rra aápadě" .ťek $ekg Hlaváěek a$ed-
nodušova;l s}ožitgu výzrrarrovou stavbu 3řeaÍnoval ta& do pss-
vld'e].nébo raktyt'u přdmoěaře atypÍaoval. í rptmioky garí-nova-
něJší Btezfurův uvolněaý verš. fia;!ínevější je ríI.oha d'aktylu
v &tgtJ.vó kentLléněc

fato ebÍrka ge zdá být arírněrné k'ornponovdrrg jako Fo]-y-
metrícký cyklusr T rlvgdu Jsou ětyří Jarabí*kó bágně, báseň
pátÉ zahaJuJo daktylskou ěríat. Krsmě pěti básní v pětísto*
pé$r rrsspr ěegtístopém d'a^kty}u s pšed'rr{žko* je v n{ 3en ěíg*
1o závěreěné' které temat1cky í svým verilovým typem odpoví.
dá úvodnírnu epigraf,u1 a dvě ěísJ"a, která se ostatku abír$r
po vňocb etrrí,rrkáoh vyraykoJí * prsř{lj.ciiá apo*trofa 'tbí].ýob

ba,rbarrl'|l a lyrícká vlořka, písňov{í konfeEe v kornbfuiovs,ném
čtyř. e třístopém Jenbu. irf* roaďíl od' první1 Ja.rbícké třetÍ*
ny sbírky se v d.aktylských bágnÍcb pJ"ně prosaauJe balod.íaký
tán, třetí ogoba slovesná a d'rářdívě názrielkove{, lrlstorÍzují*
aí maskgr v praed'choaíc}r čtyřech jambiekýcb ěísleeh oe Jed.-
notlivě uplatníly všecky tyto tří ďígtirrktivní příznakyrťli-
k&y věak ne&ošlb k je" ícb spojení v jedÍ.rrtíra textui uirá ry-
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r1oký subjekt so užítín slovssné ogoby aaě].enll do sl'tuaoe
svýob přízrečďcb hrd'1nů (respektive1 pochopínre-lt č.II a
III jako básnictví role1 }iovoří tam títo hrdÍnové se$Í)rn€.
bo Je sice užito 3.oooby, ale bez souvíslostí s ja':oiú;olí
kolektírmí či hístorickou tematl.kou. Íeprcve s daktylem go

.dostá'rárrg 
co oblastl objekťívlzu;ící belr:id.ícké eplky s8 arrá-

rqynÍ výtvarr:;'rní asocíacemí. Snad' se d'oit,lnce přl tono rnobly
irpl.e.trrÍ.t cávn6l ještě obrozzrrs]ré koriotace ěes*tího &ak.tylu,
oblíbeného roznčrtr pseudohÍstorickýcb (rtotířstých apod. ) ba-
lad' podobně JaLo zarredlouho u .'jezruče.

I'ieb v chalapách př.i lampě a}.;olršeli brouÚenou zbraň
a k půlnooí teprv1 icdyž běhorrn se vesnicí !rn*l
a smiuverré }resio áa]'r-stantĚ se - staniz se ]-staňl
psy ťioinocné ze" k1oní h^i:alÍ až d,o rod.nýcb skel -
a sarn'' se srotíll"1 saní n€} roznoklcu plríá.

Pog].ední oc]"stavec1 vě.,lovaqý j{laváčkovu vetslÍbrisbnr1
příznaěně zaé,í;o'áme opět cítaoí eonetur

*tuo;6, zpívám sebe sám * ].tarir šÍne g* laá noha.
j 9 všaay- bprq 7Ťím - l v sobě vídím boha -
já vrchol krás$ jsem -; .i,;cio o tom v pocbybácb?
YLz tělo mér kďyž d,o Íloře ao chystám nďl.n

řek g suvoré&ním icříkem šeclavéh,o nobs.
jellž Kord.1l}er sníh.-ztvrdlou per,utí sŤou šloh,a1
ty. orle století. hřměls d.o těch ízkl'ch snnh
našeho století. ieá sní už o rnará,ob'. 

-

o ufutlor 1 v své rii.eoi}ancl. obrovÍtý.
ty t'''rirěe Íd'ejí' ..jinž př'íští patří sYět'
ty sťíngo' z budoucna jež zírá'š ng mne zpět *
zria odpustí nl. stín tnlj g Yěěnern slítý
tu suěloct. myšlárrky tvé ve jho verĚů řbít?
i't1ě těiro l'ěť tomr jhu se ubrán1t.

Ápostrofíaký korgentář k volné jambÍckó paraftézL několíka
mot!.nl zo &pěrru o r:urě {urígeň ilelt WhÍtnrarr. 1il94) je d,alš{
ze zaár.rých už nrírn Elaváěkovýob ref,lexí ne tr5ma vla.stní poetÍJqr.
I{tuví ge tu o tom, úe vo}ný verš rrení autoroví v]'astn{.
totvrzují to neěetné :rané d.olrJ.ad.5r Íilavríóbova volnóbo ve3š6r
básoň Kolejel až příl1š závisIá na |íaeterlfurckoví; Je vlast-
aě psr{na voln;in Jambern s neěetrr'ýn1 orlchylkemír V Pozdě k rd-
llu s9 objenrjí dvě básnč ve volném veršÍ s typlcl*ým březÍ:rov-
skýn d"ekt;*tr*Eýfpáden1 a].e s většíní výk3rvy v rogsebu voršů.
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sáaledorrrríken BřogÍnovýn Je Ht'aváěek ještě ařgte].nějt vs
vol.nén vgt"óí svýoh. pozd,níob, nríěrtů rc ťarrrrln, také zd.e Je
vorš rxrtrnován cte'ktylsry a ď t ho$nost her.oJek'ýeb' klaugrů'-
1í. tak cbarakterlst''lkýsh plo naýtÍokýs typ raného ěea-
kého versl1brlsmro Jak ryplývé z a"rre,J.ýzy l#rrkařovskébo'
Břeaínova slořitá význari,ovrí výatavba je tu znaěne zjednoduěenn;
což otvfuá cestu í.ntorraění monotáníí a EblížuJc verš tohotg
oyklu g veraetern jebo bibl1ckébo piiodobrazua io.ionotólrJ.e Je
ovšem; Ja'k jeme víděli| 1 výrazen ogobítostt ItLaváčkoVB po-

EtgJe v jeiro předcbozí1 původnější tvorbě; z rrl, přešry do
Ža].rrrl 1 ěetná opakování slov a slovních zrfuLadůr reéréuy a
para1eJ.5.enry. i,ionotdníe v rxl'trmr; strr:.lrtuře obre,zů í v kompo.
z1u,. bágně spolu s ná,rážkolr ns, žánr mod}1Ťby (e Její způsob
lyol.ovováJlí) spoiuvy".tvářÍ v řalmech su;estJ.vr"}í otylízaol' e-
glgbenébo }ůant, nesnrěle t].rr-iroěícího solru vyěÍtav6 prolby

z }r].ubÍrl bíěy a nenocl.




