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Z|nmkv pmmip -.lnrnslnv

Vrchlic|rÚ

nic\fm pošklebkem pak stíhá svékritiky v básni Faust v Praze: na
Fausta vyvolávajicího minuléděje pokŤikujídiváci, že,,chcemelátky domácí.., ohlas to vftek, kterévričiVrchlického ran1fmverš m
vznesla na pŤelomu sedmdesátlch a osmdesátfch let konzervativní
část kritiky soustŤeděnákolem časopisu osvěta. obviřovala básníka,že pÍeh|ižipotŤebynárodního života a věnuje se pŤevážněcizimlátkám' Jakoby v odpověď zaiadl| sem Vrchlickf několik di.
thyrambickfch básní oslavujícíchrodnou zemi' jejípŤírodu(Čechy,
Jitro na PetŤíně)i historii (PŤi obnovgnísochy Bruncvíkovypod mostem Karlovym, Koruně sv. Václava)..Tyto.verše vesměs vyznívají
vírou v lepšíbudoucnost národa' ale takéskepsík jeho pŤítomnosti.
V básni Cepy a kladiva se autor pŤednevlídnou pŤítomnostíuchyluje ke snu, v němž oživá jeho milované antické Řecko bušením
kyklopis\fch kladiv; nad ně však vyniká ,,nejkrásnějšíbáseř lid.
stva hŤebyv lebky vepsaná..' zvuk husitskjlch cepťr.V apostroÍě
česképísně básník vyjadiuje piání, aby i jeho veršes ní souzněly.
Sbírku uzavfuá Epilog, slavná báseÁ Nemesis, vz!,lajici spravedl.
nost, o nížsnili velcíduchovéminulosti, k soudu nad lidstvem, a to
i za c,enukrvavé revoluce: v ní básník shledává budoucí Zoru lid.
stva.Hledíproto k spravedlnostis nadějí,neboť,,kdodob4f, neleká
se tvého soudu; / já aspoĎ, krok tvrij až uslyším,v hrobě / se pozvednu a žehnat budu tobě!...
Ač Vrchlick! odkazuje jako ke vzoru svétvorby k česképísni,
jeho veršezde nemajípísřoqf ráz. Zv|áště pro Svou epiku si básník
již dÍívevypracovaljisté ustálenépostupy, kterése projevujíi v této
pravidelné metrické schéma,nejčastějipětistop1f
sbírce.PŤedevším
qfmovan1íjamb s žensk;fmnebo stŤídaqfmzakončením,dále zd raznění větnéintonace, které vede k oslabení vfznamové stránky
slova (pro to jsou pŤíznačné
pleonasmy, tautologie, zeugmata
četné
i vyšinutí zvazby). Tato větná intonace dosahuje prostŤedníctvím
inverzí, periftázi a parentezía pňi zautomatizování intonaoe veršo.
vé značnévariability, a to zvláště na konci verš (ve veršov1fchkadencích); stává se zdrojem pateticky vznosného projew. PŤitom
i sem doléhá básníkriv zájem o rozličnéstrofické ritvary, kterj nacházel svéuplatnění zejménav lyrick1ich sbírkách' Z anticklch forem pojatlch pŤízvučnětu najdeme sapfickou strofu (Sapff)
a strofu alkajskou (Antinous), z románsk1fch kaucÓnu (PŤi obnově
sochy Bruncvíkovy pod mostem Karlovjlm, Koruně sv, Václava).
V pŤípaděsapfickéstrofy a kancÓny jde o zÍejmypÍíznaksbližování
s lyric[fm projevem, kter1Íse i v epick ch veršíchsbírky nejzŤetelněji uplatřuje v podobě obměřování jedné pÍedstavy v několika
veršíchi v celéstroÍě;to souvisí i s v1Írazněreflexívnímrázom této
epiky.

Z|omkvenopeie_ Jaros|avVrch|ick1yí
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I když sbírka Z\omky epopeje se zpravidla ňadík téčásti stejnojmenného cyklu' ktery pŤinášíbásníkovu drobnou epiku, touto
reflexívnísložkou se sbližuje s knihami, tvoŤícímimyšlenkovou
zP
osnovu cYklu.

. Jan Neruda
Zpévypáteční

1896

Poslední a již nedokončenou Nerudovu sbírku tvoňí deset básní
časovélyriky, kterépo básníkově smrti pňipravil spolu s J' Vrchlickfm k vydání první editor Nerudovych spisri I. Herrmann. Titul
sbírky, vyjadŤujícíutrpeuí českéhonároda pŤípomenutímVelkého
pátku, dne ukÍižováníKrista, je Nerudriv: sedm z těchto básní neslo
jen osmá
pŤičasopiseckém
zveňejnění označení
Ze Zpěvi pátečních,
v
roku
l
88
l
bez
bližšího
určení.
a nejstarší,Ukolébavka ánoční,vyšla
Dvě zb1fvající,M oje bar va čer vená a bíl á a J en dál, 1soupÍíležitostné;
první vznikla k slavnosti odhalení pomníku K. Havlíčka v Kutné
HoŤe roku 1883 a druhá. otištěnároku 1886. tvoŤísoučástslavnostního číslaNárodních listri k jejich pětadvacetinám. (Tato slavnostní funkce nedovolovala obě básně pii zveŤejněníblížecharakterizovat, právě tak jako báseĎ Ku vzkŤíšení!,
otištěnou roku l883
ve Vánočním albu, která se titulem i tématem těsně pŤimyká ke
Zpěvrim pátečním,ale kterou editoŤi v době pŤípravysbírky ne.
znal| takžez&stala navždymimo knížku.)Není proto jisté,zam5íšlel-li Neruda zaÍadit i tyto básně do chystané sbírky. Jejich perspektivistické vyznění podnítilo J. Vrchlického k domněnce, žena
bolestnébásně Zpěvri pátečníchměla navazovat druhá část,Zpěvy
Bílésoboty, veršemuŽnésíly a jásavého triumfu. To by potvrzoval
i dvojlist v podobě obálky v básníkově pozristalosti s titulem Verše
časové.Je možné,že tento obecny titul měl obsáhnout jak Zpěvy
páteční'tak verše,o nichž Vrchlick1i mluví jako o ZpévechBílésoboty. A nasvědčovalaby tomu i báseř Ku vzkžíšení!,
Vrchlickému
ještěneznámá, o kterénikdo z nerudovsk ch badatelri nepochybuje, že patÍi k souboru Zpěvi pátečních'a jež svlm titulem, apelativním rázemi rozváděním motivu vzkňíšenínároda tvoŤírovněž
protějšek veršripašijov1|cha pŤechod od obrazri národa trpícího,
kŤižovaného,k národu vítězícímu:,,Kdo se tiese, hrom když bije,
- pro věk ztracen, vrženk trouchni: . . .neníjara bezhiímání, ne/
f
ní cesty mimo krví / ku vzkŤíšení,
ku vzkÍíšení!..
Ve Zpěvech pátečníchvytvoňil Neruda zcela osobitou poezii časovou. I ona iako všechnadosavadníčeskávlasteneckályrika od-
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Zpěvy pátďní - Jan Neruda

povídá na soudobÝ stav národa a jeho postavení uprostŤedjin;fch
národri. Piitom se neváže najakékoli konkrétní události českého
politického života, i obě pŤíležitostné
básně mají zobecĚujici rán
a všestranněpŤesahujípodnět, kter;fje vyprovokoval. Pňi všíobecnosti se však tato lyrika nerozplfvá v abstraktní vlasteneckérétorice. Její nevšednost a váha záleži v osobních, niterně hluboce
procítěn;fcha vnitŤněpravdiqfch vyznáních. Vznikl tak vlastně jedinečnf druh subjektivní lyriky, která v drobnfch, ale obsažnlch
nápovědích pŤipomínáklíčové
okamžiky života lyrického subjektu;
vypovídajíc o charakteru intimně prožívanélásky k rodné zemi
podávázároveř obraz osudri národní pospolitosti, pojednává ojejí
pŤítomnosti,minulosti i perspektivách. Jestližesubjektivní vztahy
vyjadŤujetato lyrika v upňímnych,otevien1fchzpovědích,pak osud
národa zachycuje formou rozveden1fch pŤirovnání, paralelism ,
antitezi i parabol, k nimž poskytuje látku, jak takénaznačujetitul
sbírky, opět jako v BALADACH
A ROMANCICH
kňesťans{f
mftus. oba postupy se pŤitom někdy prolínají i v jediné básni.
Monumentalizující patos, kten.Í takto vzniká, je za|ožen na
schopnosti básnického obrazu konfrontovat mftus se soudob5ími
proátky; subjektivní prvek piitom zbavuje tuto monumentálnost
odosobněné racionálnosti, vtiskuje jí silné citové zabarvení.
obě piíležitostnébásně pouáli editoŤi k rámcování sbírky. Její
vstup obstarává hymnická havlíčkovskábásei Moje barva červená
a bílá, jejiž název je pÍevzat z Havlíčkovy básně Moje píseů(,,Moje
barva červená abi|á, / dědictví mépoctivost a síla..).Vcelku konvenčnípŤedstavačeskéhonárodního praporu plápolajícíhona žerdi
ve větru inspirovala tu básnickou hru se symboly dvou protikladnfch barev (barva života a barva smrti), od nichž se odvíjíproud
asociací,jež stejně kontrastně usilují vystihnout minulé děje národa,jeho charakter i pfftomnost a nakonec i naděje vkládané do národní budoucnosti až k závěrečnémupŤání:,,buď v Čechách bíl!
postupy
den a plno r žíkolem... V básni se spojily oba pÍíznačné
sbírky: osobní vyznáni, kterése stupřuje až v pŤedstavuideálního
českéhonároda uprostŤed lidstva' a rozvíjení vychozí pňedstavy
dvou sváiících se barev v Ťaduve svéobsáhlosti jedinečnfch obrazi. I záv&ečná báseĎ Jen dál! je hymnického rázu, a|e zpracována
zcela odlišně:pŤedstavujepatetickou, na Ťečnickém
stylu založenou
vfzvu k aktivitě, která by se v boji za lidskou volnost nespoléhalana
slavnou minulost národa a nebyla podlamována vymluvami na
nepŤízeř doby. Účinnost básně, jeído Ťečnic[fch gest promítá
prvky bérangerovskéšansony s refrénem na konci kaŽdé strofy,
zá|ežive variabilitějednotliqfch slok, v nichž se snášejídrivody na
podporu této wzvy.

_ Jan Neruda
Zněw oáteční
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Mezi obě rámcové básně vložili editoŤivlastní pátečnízpěvy. Ale
ani ty všechny nevyznivají bolestnou elegií nad strastmi národa.
Ztéto toniny se zvláště vymykají verše,v nichž do popÍedívystupuje subjektivní konfese. Nad líčenímutrpení národa v nich pÍevalyrickf subjekt k národu' a tedy
žlje obraz citoqfch pout vížících
verše,jež podávají pŤedevšímobraz tohoto subjektu. Zde nejvyrazněji takévystupuje norn.|rys tétoNerudovy lyriky. Citové pouto
se v těchto básníchjevíjako trvalé,pevnéa neměnné,a to, coje pod
jeho vlivem v pohybu, je subjekt sám, podrobující sama sebe v setkání s milovan;fm národem autokritické ana|yze. Byla to láska
k vlasti a obava, aby vlast neznevážIl,co sehrálo rílohu strážného
anděla a zacluán1|o básníka pŤed|ídskfm selháním (v básnt Anděl
strážce, která až v závěrečnépointě dešifruje mytickou postavu
vlznamu lásky k vlasti). Tatáž|ásstrážnéhoanděla v pŤeneseném
ka pomohla lyrickému subjektu piekonat nejtěžšíchvíle ávota
(smrt matky i milé):v básni vybudované na folklÓrní antitetičnosti
je vyvrácení v..fchozíchcharakteristik národa jako chudého,všemi
pŤehlíženého
,,prokletého cikáněte.. spojeno s vyznáním, že vše
jen,,tebe bych, národe, tebe bych nepíežil!..(Ldska).
|ze pÍežít,
Avbásni Za srdcem! se mluvčípŤímopŤiznává, že jeho pocity se
proměĎujípodle situace lidu: ,,Zda jindy dušemoje blahem qfskla,
l nežkdyžtvélíce,lide' samy nach a smich, l azda|ljindy slza do oka
mi vpryskla, l nežkdyžtě ruka vraha bídně tiskla?... BáseĎ rozvádí
motiv užitjl už Neruáou v KNIHÁCH
vERŠŮ o srdci skotského
krále Roberta, ježměl hrdinn1íDouglas pŤenéstdo Svatézemé,a|e
jež se stalo symbolem Douglasovy statečnostiv boji s Maury, se
kteďmi se skotsk;f hrdina na svécestě srazil. Analogicky nabízí
i lyricky hrdina svésrdcejako podněcovatele hrdinství v budoucích
bojíclr rrliroda s jeho nepŤáteli.
Poslednívrstvu sbírky tvoŤívlastnípátečnízpěvy,obrazy utrpení
národa. I sem zaléhá osobní zpověď' Báseí Ecce homo rozvíji na
protik1adudvouveqfkladnískŤínizahlédnut1fchobraz
čenéhoJežíše
a Když na lid česk padla perzekuce - kontrastní paralelu ideálu a jeho trpké rea|izace.Nakonec se k nim pŤipojujeparalelismus další:lyrickf subjekt tu rekapituluje svémladistvéídeály
a to, co z nich zbylo. V ostatních básních se riloha lyrického subjektu omezujejen na autorsk komentáŤ rozvíjenlch paralel k motiv m kňesťanského
m1ftu a husitské tradice: matku Vlast a jejího
syna Národ personifikuje matka s mrtvlm synem na Kalvárii
(Matka sedmibolestná),hoŤk1fosud českéhonároda pak stará krásná báje - podobenství o Kristovi' jenž se každodenně znovu obětuje v lesníkapličce.Titul básně V zemi kalichu je sice vyvolán pÍedstavou Cech obklopenfch horami, ale obsahuje v sobě i narážku na

Železná košile_ Jaros|avKo|manCasius

* Jan Neruda
Zpěw páteční

husitskou minulost. Konečně kontrast vznešenéminulosti a malátné pŤítomnosti postihuje paralelismus strnulé africké krajiny,
kterou prošellev zanechávaje ji v němémustrnutí, a tesknéhoticha
v Čechách,kudyjenjednou kráčelnárod lev a dosud všichntciti,že
,jsme zde ve lví Ťíši..(Ve lví stopfl.
Uloha kŤesťanského
mltu ve vlastních pátečníchzpěvech je již
poněkud jiná nežv BALADACH
A ROMANCICH.
Jestližetam
š1ohlavně o oživenípŤedstavuž zakoŤeněn;fchv lidu, zďe dochází
k aktivnímu využití m1ftu k obraznému zv!ruzněru osudri vlasti
a pŤedevším
k zdriraznění osobně prožívanébolesti nad tímto osudem' Proto také nevzniká rczpor mezi aktualizací tradičního
kŤesťanského
m;ftu a odkazy na husitskou tradici. obojí má totiž
stejnou funkci a obojíje chápáno ve svémsociálním dosahu. U husitstvíje to zjevné,u m tri to pŤímodokládá nejstaršíbáseř sbírky
Ukolébavka vánoční,v nížJezu|átko ,,chud1fchlidí chudé dítě.. se
stává symbolem svobody lidstva, jak se to zhusta dálo v ideologii
demokratickfch a utopick ch proudri 19. století.
Zpěvy páteční'Nerudriv odkaz národu, zristaly nedokončeny;je
to však torzo, které nov m pojetím časovépoezíe, vyvžitim rozmani|!'ch forem rozvit1fchpŤirovnáníi osobním citov1improžitkem
stvoŤilo nov'.fpatos, jehož vliv je patrnf už v parabolické politické
poezii Macharově i v sociálních veršíchBezručovych,kter1ivšak jak svědčíčetnéohlasy i citace v poezii Horově, Halasově, Seifertově i Neumannově, vzniklé v politicky vypjat1fch chvílích natrvalo poznamenal veškeru českoupolitickou a sociální poezii.
zp

Ze|eznákošile.
JaroslavKolman Cassius

1938

Že|eznákošl|epatií ke skupině básnick1fchknih, jejichžzásluhou se
jejich autor, pŤedtímnovináÍ pravicového bulvárního tisku a autor
literatury ovlivněnéžurnalismem, zaÍaďi|už na prahu staršíhosvého věku mezi vynikající básníky tŤicátlch a čtyŤicát1fch
let' Hlavní
podíl na tomto pŤekvapívémuměleckém vzestupu má autorriv
obrat k tématumládí a rodné venkovské usedlosti a básnická metoda využívajícístylizace vzpomínky; tyto na první pohled běžné
zá|ežitostípojal Kolman zcela originálně, neobyčejnědramaticky
a tak, žezkušenostmládí je tu nikoli reprodukována' ale nově tvo-
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Ťenapodle ryze básnickfch zákonitostí. Proto je zdrojem intenzívního prisobení.V letech národního ohroženíse na tento tematick1f
okruh navrstvily motivy kolektivního zápasu o zachováni češství
a organicky s ním splynuly. Vznikla poezie monumentalizovaného
mužnéhopostoje, ktery prostupuje intimní i sociální sféruživota.
Řada básní prvého (nepojmenovaného)oddílu sbírky Že|ezná
košile patŤíještědo staršíhookruhu Kolmanovlch návratri k ven.
kovskému mládí, do návratri motivovanfch více či méně osobně.
Tak báseř Vzpomínka pňivolává zdávna následující vyjev: na
chodbě venkovského stavení,,,kde bzukot brrryza zní,,, dívka krájí
pro maléhochlapce chleba' ňíznese pŤitom do prstu a chlapec jí saje
krvácející ránu. Učinky aktu vzpomínání se projevují nikoli
v měkkém konvenčním oparu snivosti, ale v tom, že jednotlivé
uzlové body qfjevu vystupují izolovaně z luvajici okolní temnoty
zapomnění a ve svémzcela novém, neriplnémpropojení nab vají
latentně obraznéhodnoty. Běžná událost je pŤedvedenajako jeden
z uhrančivfch momentri zrodu lidské osobnosti a je ve svémprisobení nevyčerpatelná;v tomto smyslu žije i po létech.Právě takto,
v perspektivě děsu a očarování'vzrušujícíhozážitku a otvírajících
se hlubin, pojal Kolman vzpomínkovou evokaci mládí v pŤedchoá
sbirce ovčín,s podobnou mámivostí jí dávázaznítiv Ze|eznékošili, napŤ. v básni očistec lásky. A|e už rivodní báseĎ celé sbírky
programově ohlašujepŤeměnupŤedstavydomova z toho, co bylo
možno pŤirovnat k hnízdu, v dynamickou hodnotu, která žijednes
a ted',v něco, co bije kŤídlya činemuniká zániku. Je to zrazenost
domova, to, žeskutečnydomov rodu je vyhaslf a opuštěnf, co činí
lyrickf subjekt svobodn1im a umožfiuje mu pochopit a vyslovit
dramatičnost nehmotného domova vzlétajíciho(báseř KŤídla domova). Démonickfmi pŤísvityhraje obtaz domova v básni věnovanéP. Bezručovi ( Básníku), kter;f ožilujepŤedevšímvědomí hanby,
kšivdy a hněvu, ve SLEZSKYCH
PISNICH spjatés rodnym kraJem.
Po těchto pÍedehrách proživá lyric[f subjekt v druhém oddílu
(lojmenovaném stejně jako celá sbírka) obranné vzepětí osmatŤicátého roku. Těchto deset básní není obrazem jednotlivych stadií
krize; básně postihují - každá ze zcela nového,objevného hlu rriznéaspekty kolektivního zránik obrannému činu.Pojem domova se Kolmanovi prudce rozšiňuje,ale nestává se proto abstrakt.
nějším,neboťje proživán stejně vášnivě a osudově jako pŤedstava
rodnéhodomu v lyrice vzpomínkové.Tradičnívlasteneckésymboly boje za nátod - meč,hrst hlíny, Že|eznákošile sv. Václava procházejí v prriběhu básně několikerlm pŤepodstatněním;ožívají
pŤitom nejen proto, žebyly aplikovány na nové události, ale žese

