Král Lávra - Karel Havlíček
BorovskÝ

Lavra-Lávra,
Wicklov (iŽně od Dublinu) - Viklov, a taképro
Kukulína, jehož pŤedlohaneopatŤilajménem,našelsnadno ,,slovansky.. zrrějícíjméno v Cuchullinovi u ossíana. Pohádka však
podtrhla možnost aktua|izace pŤíběhunejen svym privodem, ale
typem drivěrného kontaktu vypravěče a publika. Za pozornost
stojí,jakjeprávě tato ,,kontaktová..složka(napŤíkladi proti běžné
obrozenské praxi literární fixace pohádkov1fch textri) krajně zdrirazněla: postava vypravěčea gesto,jímžse obrací k posluchač m,
stojí zňetelněv popŤedí.Na počátkuještěv podobě dosti obecné
(,,nalej,stará' čerstvého
do číše
/ a vy, kluci, poslouchejtetiše..),ale
v závěrečnémoslovení ,,dceruškodrahá.. již silou autobiografického faktu (Havlíček měl dceru Zdenku) sugeruje totožnost vypravěčea autora. Tato dvojí aktlalizace pŤíběhu- národní (česko-irskou analogií) a osobní (náznakem ztotožněni vypravěěe
s autorem) - zvlznamiuje v zdánlivě rozmarném vyprávění (sám
Havlíčekhovoňil v souvislosti s Králem Lávrou o ,,veselé
baladě..)
četnégroteskní prvky s velice živou publicistickou funkcí: drobná
libristka ,,dobrého.. krále je krvavou zvrilí; lid zistává pasívní
(,,všakco král chce, zdrávoťpro poddané..),pÍivyká tyranii, stejně
jako později opět pŤivyká královs{fm uším;oslí uši jako symbol
hlouposti j sou poq|šeny s jednoznačnym vy znamov1ymdrisledkem
v symbol monarchismu atd. V tétoperspektivěse i osud holičestává
vlastně analogií Havlíčkovavlastníhoosudu, podobenstvímo situaci intelektuála a vlastně rn-fslovněžurnalisty, jenž tváÍív tváÍ
despocii zná, avšak má smlčetpravdu. V tomto smyslu je ,,osud
žurnalisty.. tematickou spojnicí všech brixensklch skladeb: ve
KŘTU SvATÉHo VLADIMÍRA je zpŤítomněnzmínkou o osu.
du rouhačskéhonovináŤe,kter1|'.bYl,,kvrilinestrannosti..utopen
spolu s Perunem, v TYROLSKYCH
ELEGIICH nabyl podoby
autentického- byť stylizovaného - svědectvíosobního, v Králi
Lávrovi se odrazil nepŤímoalegorií.
PŤedlohunalezl Havlíčekv prÓze svéhovrstevníka (a v roce 1848
také politického protivníka) Moritze Hartmanna Listy z lrska
(Briefe aus lrland), publikované v časopiseDeutsches Museum
(l851). Součástítextu byla takéGeschichte des Konigs Lavra'Už
počátkemroku l852 si HavlíčekprÓzu v podstatnémvytahu pro
svou potŤebupšekládá a v polovině roku 1854jižnajejím zák|adě
rozptacovává plán na 35 slok skladby (nakonec vzniklo slok 37).
l5. 9. l854 byla skladba dokončena.Šírilase v Čecháchčetn1fmi
opisy' teprvev roce l863 v Rodinnékronice mohla b;ftpoprvézveŤejněnatiskem, knižněvyšlaažv roce l870. V Hartmannově pŤed|oze aktua|ízujícíobecně rozšíÍenoulátku o králi s oslíma ušima
je z tohoto látkového okruhu
a odhalenémtajemství(nejznámější
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báje o králi Mídasovi, jehož tajemstvío skrytfch oslíchušíchobdobně prozradil sluha, když je našeptaldo jamky v zemi; rákosí,
které tu pak vyrostlo, tajemstvívyjevilo) nalezl Havlíček vhodn;f
materiál pro svrij dávny záměr ,,sepsati povídku, v nížby se co
směšnáosoba obievil král...

Krásná po chudobě.
FrantišekHrubín

1935

Útlá sbírka drobnlch lyrick1ich veršrivěnovaná architektu a báslyriku zaujatou Posázavím,
níku Vítu obrtelovi obsahujepŤírodní
krajem, z něhož pochází básníkova matka a o němž Hrubín vždy
hovoŤiljako o svémdomově, rodnékrajině. PŤírodnílyriku kníŽky
doplĎuje lyrika milostná.
PŤírodnía intimní lyrika také ve vzájemném prolínání společně
určujívyznavačskj' ráz sbírky. Naznačuje ho jiŽ moto z Máchova
MAJE: ,,Ach zemi krásnou, zemi milovanou.., k němuŽ Hrubín
hned v první básni pŤipojujedalšícharakteristickf dodatek: ,,zem
krásná po chudobě a po naději!..(Na sv.'Ill). PŤedstavachudoby
tétozemě se ve sbírcevracíněkolikrát, a to docela konkrétně,aťuž
jako pŤipomínkamalé plodnosti (Za hvězd i za dešt{ a chudého
šatu (Léto na Jáchymu, Cestou k oborám), ať viděním země jako
domova chud1fch a bloudících, odehnan ch od domácích ohřri
(Bloudění\.Poezie laskavéhovztahu k ..svatéchudobě.. vedle do.
mácí tomanovskétradice navazuje na Verlaina a jeho následovníky
(z jednoho znich, postsymbolistickéhobásníkaRaoula Ponchona'
otiskl Hrubín ve sbírce pňeklad básné Rondel). Piedstava naděje
se naproti tomu stává jen zamlženym náznakem, odkazem k budoucnosti, otázkou s pňídechemmravní vyzvy: ,,Čímbudoucnost
jako včelíplást / naplníme,dnovérodní?,,(Včelípldst).odpověď na
ni mrižedát jen touha (,,vyčasyneprozŤetelné'
a zkuste / šťastnější
dny nám uhnísti!..- Na kraji pÍírody)nebo sen (,,ajako mlad1fjasan o povětňí/ o časechsrdnatějších
snímemy!..- I tady),Ve sbírce
se projevuje dvojívyrazná tendence.Najedné straně vzniká zv|áštní, ojedinělá jednota lyrického mluvčího'rodnékrajiny a erotiky,
dalo by se Ťíci,žetu docházíkjejich prolnutíažk splynutí;na druhé
straněse lyrick mluvčíz tétojednoty vyčleřujejako subjekt,jenžse
táže'meditujeo budoucnosti, naznačujesvétouhy a sny, hledá své
jistoty a naděje.Do sbírky tedy současněproniká moment reflexe,
kter;fzabraĚujetomu, aby pŤírodaposloužilabásníkovijako zdroj
čiréimprese anáIad, nebo naopak jako pasívnípŤedmět,do něhoŽ
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se promítá obraz nitern1ich stavli subjektu. A zatímco splyvání
subjektu s píírodou ristíve značnéomezenítematiky i básníkova
slovníku, sugeruje neurčity reflexívníprvek čtenáisk1ipocit provztahrim
nikání do hloubky tohoto omezení'k těm nejsubtilnějším
a prchavym okamžikrim, jež nelze zachytiÍ jinak neŽ náznakem,
obraznym pojmenováním,metaforou. I u Hrubína, podobně jako
u většinybásníkri meziválečnychgenerací,stává se metafora náa zárovei pronikavostí kostrojem,jenžsvou smyslovou svěžestí
momenty
runuje básníkrivprojev. Prudce osvětluje nepostižitelné
prchavéhoděnía současněerotízacípÍírodya zpňírodněnímerotiky
dovršuje vzájemnéprolnutí a sjednocenípŤírodnícha erotickych
motivri: ,,Mdléprsty světelrozhrnujíkvítí/ na kraji tvéholrina - /
Na konci louky odcházejícsvítíl nahymizády luna.. (Uplněk).Imetafora se tak stává nástrojem sjednoceníreflexívníhoa spontánního
prvku stavby.Metafory v tétosbírce,právě tak jako v celémraném
období Hrubínovy tvorby, piibírajína sebeještějednu funkci. Jejich nahromaděníbezděčněvytváňísiln obrazn;iopisny sloh, ktery
prodluŽuje vzdálenost mezi jevy a jejich bássvou perifrastičností
nick1ympojmenováním.obdobnou roli tu hrají i bohatě rozvité
a složitěkomponovanéHrubínovy věty, zd razĎujícívfznam větné
intonace na ukor do značnémíry zautomatizovanéintonace ver.
jeŽ si
šové(pravidelnémetrickéschémajambickénebo trochejské),
zpravidla podňizuje vyznam jednotliv..fchslov; stejn m směrem
prisobí také propracovaná stavba originálně sestaven;íchstrof
a r moqfch konfigurací směňujícíchod nesouladu k harmonii,
a konečněi básníkriv rízk1fslovník, kter! vytváÍí rťrznéeufonické
obrazce a tak rovněž posiluje napětí mezi věcí a jejím pojmeno.
váním' Všechny tyto jevy, kumulace obraznosti, složitá větná
a strofická vystavba a eufoničnostpodstatně pÍispívajík oslabení
v znamové stránky Hrubínov1ích veršri a ke zdiraznění jejich
hudebnosti. Melodičnost vyrazně pŤekqfvá tematickou stránku
a stává se prvoňadym stavebnímprvkem tétopoezie' Hrubínova
melodičnostnení ovšem z rodu písně, na to je pŤílišrafinovaná
a umělá, nicméněi tak je natolik vyrazná, Že právě jejímprostŤedproniká k smyslu básníkova sdělení.
nictvím čtenáŤpňedevším
vztahu
Není pochyb, žev tétomelodičnostií ve vyznavačském
k pŤíroděse projevil vztah k tvorbě Máchově a básníkťrvideov!
vliv; charaker Hrubínovy obraznosti zároveirprozrazuje,žebásník
rozmachu poezie dvacátych let,
nezristalnetečnymk poválečnému
z nížnejb|tžší
se mu staly Horovy veršeproudícíhoa všeproměĎujícíhočasu(STRUNY VE VETRU). Avšak svymi koŤenysahá
raná Hrubínova poezieještěhlouběji do minulosti, k symbolistické
poezii domácí (Sova) i cizí (Verlaine).I v tétorriznorodosti zdrojri
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rané Hrubínovy tvorby (patŤík níještěprvotina Zpíváno z dálky,
|933, a tŤetísbírkaZemě po polednách' |937) se projevujejejí osobitépostaveníjako dílavysloveněmezigeneračního,
vzdalujícíhose
jak sv1fmpÍedchťrdcrimz generaceproletáŤsképoezie a poetismu,
tak následovníkrim zgenerací válečnfch.
zp
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KÍestsvatého
Vladimíra.
Legendaz historieruské_
Karel Havlíček
Borovsky
asi poč.50.let 19.stol.
(čialespoř v ríplnostinedochovaného)heroicZ nedokončeného
ko-komického eposu psanéhostrofou ukrajinsk;fch kolomyjek se
dochovalo l0 zpěvri. I. zpěv Perun a Vladimír začínáin medias res
- car Vladimír posílá drába k bohu Perunovi s pŤíkazem,aby na
carsky svátek ,,drobetzabubnoval..hromy a blesky, tatík Perun se
vzbouŤía svťtjnesouhlas vyjádŤínehledan mi slovy. Car svátek
oslavíi bezbožíasistence,ale rozhodne Sevzpouru tvrdě potrestat.
Hospodáíství_ (II.) zasvěcujev dlouhémPerunově monologu do
těžkéhoživobytíbožího(,,Sám se žádnf starat nechce,/ o všechno
se modlí,/ jako by měl každf boha / jen pro svépohodlí..)a vrcholí
lamentemPerunovy ženy-Perunice: ',Nezačínej
si jen s cárem, / to
já poŤádŤíkám,f,žeto se svou opozicí/ nepŤivedeš
nikam...III. zpěv
Vojenskj, soud oteyírá apostrofa policie a její neomezenémoci:
Perun je policajty odváděn do šatlavy. Zatim právrrici narazí na
nepňekročiteln1f
problém:na pánaboha se žádn1fparagraf ,,nešikuje... Car si ovšemví rady' povolává vojensk1ysoud a Perun je bez
prritahri odsouzen k smrti provazem' pňičemž
je mu dána milost
,,k utopenív Dněpru..; kvrili nestrannostije spolu s ním odsouzen
k stejnémutrestui žurnalista,,,protoŽese bohu rouhal / a psal proti
víŤe...IV. TestamentPerunťlvsvou tivodní formulí upomíná na
oblíbenékramáŤsképísně(,,Poslyšte,milí kŤesťané,
/ tu smutnou
novinu. . ...)a takévlastně zvěstuje,,kriminálníhistorii..- popisuje
- s odkazem na letopisceNestora a na jeho ,,plátek..- Perunovu
popravu. Běh světa se smrtí boha nijak nenarušil,jen ,'církevní
mašinka' ta se zaraz1|a,,(Y. Bezbožnostv Rusích);postiženépopstvo prosí cara o slitování:,,kdyžsnám zabil pána boha, / opatŤ

