- EliškaKrásnohorská
Ze Šumavy

cem národního bytí a tribunem jeho probuzeného sebevědomí.
Sbírka Ze Šumavyje patrně umělecky nejv1|znamnějším
básnick1fm dílem svéautorky. Právem ji Jaroslav Vrchlick1f nazva| ,,kohinorem v čelencejejí poetické slávy... Pozdější básnická tvorba
Krásnohorské (napŤ' Ylny v proudu' l 885 nebo Letorosty, 1887) už
jm
pŤílištonula v nadnesenévlasteneckérétorice.

Zemésudička. FrantišekHrubín |94|
Lyrika páté Hrubínovy sbírky je roz-ltženado dvou oddílri. První
s titulem Vzkázání staráinovápiinášir znorodé verševčetněbásní
pÍíležitostnfch:básei Domov umělcin inspirovanou malíŤemF. Ti. chjm a jemu věnovanou, dále veršena smrt básníka R. P. (tj. Raou.
la Ponchona) a k padesátinám J. Hory Pozdrav z kraje (s máchovskfm motem). PŤevažují
tu reflexe,básníkovy monologické zpovědi
se stŤídajís oslovováním jin;fch lidí a jejich vyznárnnrt, Dvě básně tohoto oddílu za vá|ky neprošly cenzurou a byly zaÍazeny
v ríplnosti aždo tŤetíhovydání. - Druhf oddíl nese název shodn!
s titulem celésbírky a je věnován - k padesátémuv ročíbásníkova
rimrtí - památce Jana Nerudy.
Podobně jako v dňívějšíchHrubínov ch dílech se také v Zemi
sudičce uplatĎuje básníkťrv sklon k melodickému verši, jehož
intonace piekqfvá bezprostŤednív znamové vztahy jednotlivlch
slov a vět, a d raz na intenávní obraznost usilujícío postiženínejjemnějšíchpocitri na saméhranici vyslovitelna; metafory tu často
vyvolávají dojem lehkosti, která pouh;fm dechnutím pňekonává
nezměrnérozlohy prostoru, rozdíly mezi velik;fm a drobn;fm. Tyto
prvky prostupují celou sbírku' Avšak knížka má i svrij pevn pridorys, kter;fještějinak sjednocujejejírozbíhavou tematiku: tvoÍíjej
motivy chudého a země. Právě jim tentokrát pŤipadá podstatn;|
podíl na vfznamovém zkonkrétněnímelodické Hrubínovy poezie,
a tojak ve srovnání s básníkovou ranou tvorbou, tak i s těsně pŤedcházejícíknížkou verš Včelíplást z r. 1940. Ve Včelímplástu má
Hrubín tomanovské verše,v nichž nezvykle drsně vystupuje protiklad chudého a bohatce. BáseĎ však ristí v pokornou modlitbu za
,,ty, co lidem jsou na obtiž,,,za,,zlodějei vrahy.., aby našli svrij stoh
(Torzo mariánskéhosloupu |. Naproti tomu v Zemi sudičcehned
ve vstupních verších (Zpěv chudéhoJbásník sám mluví jménem
chudoby, shledává v nívfkvět země i zdroj štěstía stylizuje chudého
jako ,,tytíÍezemě..:,,Když hvězdy spadnou do kaluží,/ tu jako bych
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měl ostruhy / u kiápri sv]fch já' rytíŤzemě, / jež všechno bláto
j1ž
pŤestáváb;ft jen rysem vyděděncri,
zde
hrne ke mně... Chudoba
družnosti,
královstvím, ze kterého se
lidské
synonymem
se
stává
rozdává (Kr lovskédary),znakem lidské dristojnosti, která pŤízeĎ
boha|fch označujejako almužnu (JitŤenka almužny) . A jestliže se
v záyéruknihy Jan Neruda vrací na Zemi,wací se Zasek ,,chud1fm
země.,, kteŤína rozdíl od sudiček boha|fch - Závistt, Lakoty
a Nádhery - mají jen sudičku jednu - Zemi.
Ani motiv země se neobjevuje v této sbírcepoprvé. Ptováze| jíž
sbírkám
Hrubínovu ranou tvorbu' dal tituly hned dvěma dŤívějším
(KRÁSNÁ Po CHUDOBÉ, Země po polednách), aLezase teprve
zde se začiná vyhraĎovat básníkova pŤedstava země jako vlasti
chudého a jeho jediné bohatstvi. Zpěv poběhlice by mohl bft
žánrovfm obrázkem,kdyby v nísepětíchudoby a země nenab;ivalo
ažmonumenta|izujíci symbolické platnosti; bědná tulačka a země
se tu prostŤednictvímkrve myticky prostupují - nejprve v prvních
dětsklch bolestech,když ostr;fkamínek naŤízlbosou patu, pak jako
živitelka, a konečněpŤiporodu v chlévě,kdy ,,zemrístyplev / plnf.
mi doušky pije moji krev... Na tomto vyhraĎování básníkovy
pŤedstavyzemě má sv j podíli vliv poezie Jana Nerudy. U Hrubína
poprvéje tuzemě9azirána v rozměrech vesmíru;zároveř je vesmír,
podobně jako v PISNICH KOSMICKYCH,
zdrivěrřován, pŤibližován lídskjlm rozměrrim a tak znovu spínán s pozemskjlm životem
a s jeho svízeli. NejzŤetelněji se tento básníkriv vztah ke kosmu
oďráživ drobn1fchčtyiveršovlch hŤíčkách,kde letní obloha sejeví
jako hvězdnéhemženív mraveništi a je prostoupena tichem jako ve
vymŤelémi|u (ČtyÍveršío nočníobloze) a kde si básník klade
otázku, co tižávice,hvézda nebo maly hmyz (ČtyŤverší
o travném
klásku). Ale projevuje se takév reflexívníchbásních širšíhodosahu,
jež kosmické dění spínajís osudem básníka, s jeho vztahem k domovu (Mléčná dráha) i s jeho pocity metafyzick;fch tajemství
a pozemského strachu, kdy náhle uprostŤedreje hvězd se v pointě
vynoŤízdrivěrnělá a polidštěná Země, které se 'ještě nechce do té
zimy, f jak bába sudička se dívá tam l a zdá se ji, že neni mezi
svfmi... (Kosmická). A v Básníkově ndvratu, pětidílné skladbě
věnovanéNerudovu návratu mezíživéna Zemi, pÍicÍtázíke slovu
dokonce i humor, zcela ojediněl! v Hrubínově tvorbě. Spolu s polidšéovánímvesmíru Hrubín zdrivěrřuje i samotného Nerudu:
''Aby se zahÍá|,drobnou hvězdu zdvlh, lpo nebi rozhlédl se s t!
ch1Ímsmíchem / a pŤehoditjí Íadu ostatních...
Není pochyby, žena tomto zkonkrétněď Hrubínovy poezíeměla
svtij podíl světová vá|\a,která, ačnevyslovena, stojí v pozadíce\é
sbírky. Promítá se do básníkovlch sebezkumnfch veršri,vyvolává
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lehkomyslnou marsílícíodpovědnost k životu a ričtovánís dŤívější
notratností (Ze staréhodopisu, věnovaná E. Fryntovi) a provokuje
noqf analytick tÓn v ojediněl;fch veršíchmilostn1fch;válka také
zesílila básníkriv vztah k tradicím národní kultury' když k dávné
lásce, Máchovi, pŤibyl intenzívnívztah k Nerudovi, dala mu nově
procítit otánky života a smrti jako neutuchajícího proudu (Zpěv
hrob a slunce, podle něhožpozději Hrubín nazva|vÝbor z celésvé
válečnétvorby) a v neposlední Íadě dala impuls k zesílenémusociálnímu pojetí ristŤedníchmotivri básníkovy tvorby. Další qfvoj
těchto motivri ve veňejně vydávané poezii už neby| za nacistické.
okupace možny,jeho dějištěmse staly verševytvoŤenésice rovněž
za v á|ky, a|e vy danéažp o ní ( Ře k a N ez apomnění, Óást sbirky C hl éb
s ocelí), a ovšem i verše,jež vznika|y z bezprostŤedníhoprožitku
osvobození země (Jobova noc). Na Zemi sudičku Hrubín znovu
piímo navázal v závěrečnémrídobísvétvorby počínajeMflm zpěvem (1956).
zp

Zhasnětesvětla. JaroslavSeifert 1938
Na počátku knížky stojí dvanáct básní hlásících se k tradičnímu
žánru českélyriky, k ,,českémuroku... Básně nevelké rozsahem
(zhruba 8-12 veršri)a s názvy jednotlil4fch měsícriv titulech jsou
lyricklmi obrázky usilujícímipostihnout ustálenou podobu vztahu
člověka a pŤírodníchproměn v následnosti dětství,mládí a lásky,
zralosti a uvadání. PŤestožeu.fchodisko pohledu tvoŤíjiž vzpomínka' která zabarvuje cyklus ročníchdob nostalgií a vidí v něm pŤedobraz individuálně již nezopakovatelného,jedinečnéhoa jediného
cyklu lidského ávota oď ztození k smrti, je všech dvanáct básní
poznamenáno jasem a vyrovnaností, kterou sugeruje í pevnézaroku.. doplřují volně pŤiložené
kotvení v tradici. Soubor ,,českého
básně dále rozvíjejícítémaročníchdob a člověka v nich: rozmatná
lyrická vyprávěnka Píseůo jarním svrchníku, Velikonočníromance,
podzimní Romance o sv. V clavu, která je chválou vína, jehož
trpkost se zdá bft znamením trpkosti národního osudu i chudoby
hIiny, z nížvzešlo,a konečněv závěru tŤi básně zímní(Píseil u kamen, Nad jesličkami a Novoročnípíseř o domově)'
Básei Stará knížkasqfm zneklidněn1fm tÓnem otevírá druhou
polovinu sbírky s poezii vázanou ke dnrim ,,viry a odhodlání..
a reflektujíeípolitické napětí roku |938 až k záŤijoqfm událostem
(německ1ftlak na odstoupení pohraničí,podpoŤen francouzskou
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a anglickou diplomatickou demarší,jarní i podzimní mobilizace).
Jsou1 ní básně vyznání lásky k v|asti (Píseúo rodnézemi, Země
chudj,ch),k jejím dějinám zpŤítomřovan m emblémymrtr4fch knížat,krá\Ít,zbroje, a básně plné obdivu k statečnémua hrdému po) . Básné
stoii lidu v okamžiku historickézkoušky ( Píseúžena mužťt
Noc,
Prahou,
těch
nocích
nad
o
Praze,
V
Verše
v
černém,
Práha
stejně jako báseř titulní se soustŤeďujík tísnivémuobrazu temné
a vyčkávajícínočníPrahy se světly zatemněnlmi proti náletrim.
ZávérečnábáseĎoznačenáv záh|avijen datem 30. IX.1938 (dnem
pŤijetímnichovského ďktátu a konce prvď republiky) je hrdjm
se ztracenymi pohraničními kraji (,'o mnohé chudší,jen
Íoučením
ne o bolest, / však o sen bohatší,jenž vždycky vzplane, l když jiny,
nesplněny, prudce zhas..).
Volnou kompozicí-a vlslovně pak sqfm podtitulem- se knížka hlásí k pŤedstavěsbírky veršri,která u Seiferta ve tŤicátfch letech
vykrystalizovala, Íotižjako jakéhosi ,,lyrického glosáŤe..,svodu
rozmanit1fch básní sjednocovan;fch níkoliv vnějšíma apriorním
plánem, ale spíšejednotou autorského postoje. Tak se tu v zásadě
náhodně setkaly dvě wstvy, starší,vázaná k tématu ,,českéhoro.
ku.., a mladší,zahrnujícíbezprostŤedníbásnickéreakce na aktuální
politické události pŤímose dotfkající národního života. obě tyto
vztahu.
vrstvy vstoupily vlastně ažex post do silnéhorn.fznamového
Kruhovf, ve svépodstatě pňírodnípohyb lyrického cyklu byl konfrontován s časemhistorick1fm, s atmosférou doby, kdy se rozhodovala otázka osudu mladého československéhostátu. Tato konfrontace měla v lecčemspŤipravenou pridu: samo téma ,,měsícri..
usilovalo postihnout máštni česk!ráz prožlvápt pŤírodníhocyklu,
a v tomto smyslu navazovalo nejen na MESICE Karla Tomana,
které národní podtext tohoto ,,žántl,, pŤímo kodifikovaly, ale
vlastně již na kulturní hodnoty, které zklasičtěly jako souěást
pňedstavynároda - napŤ.zpodobení Josefem Mánesem namíÍetníku Staroměstskéradnice (tohoto poukazu později vlslovně použil Seifert v závěrečnéskladbě svéhoKamennéhomostu, 1944).NekončícístŤídáníročníchdob pňenášeloi do druhé části sbírky vizi
času,ze kterého se nic neztrácí, ve kterémjsou vždy piítomny minuléděje, aby stály po boku dějri právě probíhajících,v nichž mrtví
neopouštějíživé(,,mrtví nespí,/ stŤeží
s odvahou l zá|udné nebe l
tmícíse nad Prahou..).PŤedstava,,vlasti..- ristŤední
témaknížky
- byla tak povfšena nad časnosta pomíjivost,proměnila Sev nezničitelnou a nezcizite|nou hodnotu. Její literární obraz je zde
zvrstven;i:byl budován jednak jako ',chudá krása.. (,,pár ob|ázktl l
a plamen ohnic žlut1fch..,,,krásná jak kvítka na modranském
džbánku..,,,sladkájako stŤída
dalamánku..,,'chudájako jaro v čer.

