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probuzení a milostného sbližování s děvče.
orávě ve chvíli svého citového
světskÍ'život.Básník se
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1or1|lní že ho pŤevededo slov
iem (Marií Pospíšilovoď"r"lr "a'ott'
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symboly iako: rÍrže,lilie, perlra).
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- stď spolu s Máchou'
Pamětí
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světlit, pročse J.uton.xi
mládeže 40. let.) JablonskÝ
I-angrem a Neuest'm.',,t,!,i"... -oauoine
do snu
konflikt ne.vzpoutou' nfbrž rinikem
nakonec Ťešítento ,o-"oíi.ry
xa" se jeho dušeseide s duši Mariinou.
i.'o,
rozmnožoval autor hlavně oddíl didaktické
V dďších vydáních ;;;J
,,pověr prosté
poezie Motldr,,, o,,o,,1pž]1"io-"".s",.-ušÉpuiící,,synovi..
spojovaly.praktické
práci,
nriroďg'a
náboženství..,lásku t"iiá"í,-"r"'ti,
idelemi. Tím se JablonskÝ
ki"-é;;;il
zásady
humánní
hlásil
"i"..."Lr.y-i
kněžstva
iad
zvbltě z
podobně iako mnozí ;i,,iou,o"."stí literáti,
Bernarda Bolzana, kterf
kněze-učence
pozdně
k pčíkladu
uvědomělou činnost
",'L.i'r.en.
vyzdvihl
kŤesťanswí
jako základní -"'áI"Í.;;;;
(Tento prin"iP' promítl Bolzano do-natolik
směŤujícík blahu .poi..Á*ii.
na
od r. tszo' po 15 letech o.usob1í
svobodomyslní,"h pň"l*.;;,.l..uvr
uaďci
Bolzanovskou
perzekvovin.)
a
pražskéuniverzitě, oiJ"."*reá
v zásadnícbsociálních
pojímal JablonskÝ *".i.I,u u".*.1-""e.Nerozvíjel ii
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ploti TurkÍum, jednak jihoslovanskénáro4ní zpěvy. V l. 1862-63 spoiil
tyto své prárce v trojdílnf cyklus Jďz. Kreslí tu idealizovanf a pro české
prostŤedípiíÍkladnf svět, kde svoboda je nejvyššíhodnotou a
ieit x.lta
neivětšímneštěstím, kde prvním mravnírrrpiíkazem je blaho vlasti. Monu.
mentďizovanrj,hajdut nebo černohorskfiunák, pro nějž se boj za svobodu
stď smyslemr života, je nejčastějším
hrdinou. Jeho state&tosi, smysl pro
čest,hrdost ar obětavost jsou oslavovány jako vfkvět vlastnostílidu, s níml
jsou tito hrďinové pevně spjati. Do pŤíkréhokontrastu k slovanskému
světu
volnosti a dermokratičnosti je stavěn svět násilí a bezpráví, reprezentovanj,
Životem a rnrravy tureck ch okupantťr. Umělecká ričianost
lihu spočivá
v celkově vzmršenémcharakteru zobtazeni se vznešenjrrni pÓzami jo,."u,
slavnostď inttonací větn vjrazy citové zaujatosti, četnjmi áutorov mi komentáňi, čečnrickjmiotázkami 6 2yqtáními. Na styl ďla měly vliv i některé
postupy a prolstčedkyjihoslovanskébrdinskéepiky, napf. konstantníepireta,
ustálená rčenií,kompoziční schémata.

Boleslav Jablonskf
- 1 ggr /
/ 7,81,3

sent|memtatlst|ckfbásník'tvťrrcelyr|ckéhocyk|u Písněm||ostt.
m|tostnéa didaktickéveršebyly v t9. sto|etÍ
Jeho vlasftenecké,
ve|m| obl|íbenya častose opisova|y do památníkrl.
Vlastním jménem Katel Eugen Tupf. Pocháze| ze zboiŽnérodiny
jihočeského
roilnÍkaa mlynáťe (narodil s" i+. t. 1813 v Kardašově Řečici),
studovď v Jinrdfichově Hradci a v Praze. V r. 1834 vstoupil do premonsttátskéhoklášíterana Strahově, btzv jq opustil a studovď
frava. Žkhmanr
roďčťri nouze jho v r. 1837 pŤiměly k náwatu do kláštera a kJ stuďu teologie,
ieŽ ukončil r. l84l. v |. |837_39 reďgoval s J. H. Pospíšilemalmanach
V-esna a s lar.'. Pospíšilem Květy. od r. 1847 az do smrti (v Krakově
27.2. |88|) b1yl proboštemkláštera premonstrátek a faráčemve Zvěčinci
u Krakova; postupně získával uznání potskfch kulturnÍch kruh i rí'zné
církevnÍhodnolsti.
Mlaďstvá tvcorba Jablonského (Bdsně' l84l) patiila většinou k běžnému
typu sentimentalistické poezie 30. let. Charakterizuje ji procÍtěnf
tÓn,
vlastenecká temdenčrrost, často spojovaná s historicklmi motivy (uasel
rť!
.dob! země, české),ďdaktičnost, kult slovanského dávnověkri (epictÝ
crk!9 rtí zlatté zllag), v lyrice menši traďč:rí formy (Óda, aělka,;i*o),
zaměŤeníaa sp<olečenskjlzpěv a deklanaci. Pťrvodnostía hloubkouiyrickeho prožitku vymiká v této sbírce dvacet básnÍ, woiících dvoudílnf cyklus
Písně milosti. V5yrostly z konfliktní osobnl situace autoťovy v r. 1837,
kdy se
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ideiích(iakoKlácel),ani,neuplatĎovalv.ptakiickémboiiproticírkevní
obzoru neyÍboinéhovlastereakci (|ako Havlíček).iJh" p"i"ir "an*:d19
školy i církve. Jeho Básně
poďebám
neckéholiberalismu iii"".*"li.*",
poatrtro''ala složkarezigrracea víry)
;l'ž;;kkáy
(včetaěPísď milosti,
vydávané četbě.
patŤily po několik generacík rozšlťené,často
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BohdanJelínek
/1851-187L/
autor povÍdek.:
:l'..:i:h
PŤeděasně zemňe|f současník Iumírovctl,
a intimní lyriky' poezle
nátadové
básnik
predeviím
láskách, eplk a
,,lásky a upomínky...
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proti Turktrm, jednak jihoslovanskénáro4ní zpěvy, Y l. t862-63 spoiil
tyto své práce v trojďlnf cyklus Jl&' Kreslí tu idealizovanf a pro české
prostŤedípiíkladnf svět, kde svoboda ie nejvyššíhodnotou a jeji zttáta
největšímneštěstím,kde prvním mravním pŤíkazemje blaho vlasti. Monumentďizovanf hajduk nebo černohorskyjunák, pro nějŽ se boj za svobodu
stal smyslem života, je nejčastějším
hrdinou. Jeho statečnost,smysl pro
čest,hrdost a obětavost jsou oslavovány jako v květ vlastnostílidu, s nírr,ž
jsou tito hrdinovépevně spjati. Do pŤíkrého
kontrastu k slovanskémusvětu
volnosti a demokratičnostije stavěn svět násilí a bezpráví, reprezentovan
Životem a mÍavy tureckj'ch okupantťr.Umělecká ričinnost Jihu spočívá
v celkově vzrušenémcharakteru zobtazeni' se vznešen;|rmipÓzami postav,
slavnostní intonací věty, vltazy citové zaujatosti, četnfmi autoroq|rni ko.
mentáii' iečnickjmi otázkami a zvoláoími. Na styl ďla měly vliv i některé
postupy a prostiedky jihoslovanskéhrdinskéepiky, napč.konstantníepiteta,
ustáIená rčení,kompozičníschémata.

Boleslav tablonskf
/ 1,8L3- 18 8I /

SentImentalist|ckfbásník,tv11rceIyrlckéhocyklu Písněm||ostl.
Jeho vlastenecké,mi|ostnéa didaktickéveršebyty v |9. sto|etí
ve|mi ob|íbenya častose opisovatydo památníkri.
Vlastním jménem Karel Eugen Tupf. Pocbáze| ze zbož'néroďny
iihočeskéhorolnika a mlynáie (narodil se 14. l. 1813 v Kardašově Řečici),
studoval v Jindňichově Hradci a v Praze. V r. 1834 vstoupil do premonstrátského kláštera na Strahově, brzy jej opustil a studoval práva. Zklalrrání
rodič.Ír
i nouze ho vr.|837 pŤimělyknáwatu do klášteraa ke studiu teologie,
iež ukončil r. l84l. V l. 1837_39 reďgoval s J. H. Pospišilem almanach
Vesna a s Jar. Pospíšilem Květy. od r. 1847 až do smni (v Krakově
27.2. |88l) byl proboštemklášterapremonstrátek a faráčemve Zvěňinci
u Krakova; postupně získával uznání polskfch kulturních kruh i r zné
církevní hodnosti.
Mlaďstvá tvorba Jablonského(Bdszě, 1841) patŤilavětšinouk běžnému
typu sentimentalisticképoezie 30. let. Charakterizuie ji procítěnf tÓn,
vlastenecká tendenčnost, často spojovaná s historickjmi motivy (uesel
Tfi doby země české)'ďdaktičnost, kult slovanského dávnověku (eprickf
cyklus Tii zlaté vlasy), v lyrice menšítradičnÍformy (Óda, anělka, pise'l),
zaměťenína společenslf zpěv a deklamaci. Pťrvodnostía bloubkou lyrického prožitku vyniká v této sbírce dvacet básní, tvočícíchdvoudílnf cyklus
Písněmilosti, Vyrostly z konfliktď osobnísituace autorovy v r. 1837, kdy se
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milostného sbližovánl s děvčeprávě ve chvíli svého citovébo probuzení a
světskÍ.život.Básník se
normální
na
naroktr
|# (^{"'il P*pisito'oď,r"tl
že bo pievede do slov
tim,
pto'enÝ cit
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a pŤedstav, vyzpívá,"ia.J.i^;" spoienrm
tradičnísložkou
s
určitou
však
préaevstm
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vjraz vlastního
i
obraz
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duchovní lyriky, v
symboliku
prostupuiící
se
"íž
vzáiemně
vrritiního napětí a " #;i;;;;iuie
staÍo.
Šalomounovy'
Písně
siarozákonní
náboŽenskou ..oti"toJ
perla).
lilie,
rirže,
"""kí
"
písně; symboly iako:
českélyriky i lidové kr;b"Jj
v jeho poezii ie piítomna Živá',-tělesná
t."aice,
por,.r
teto
Tíhne k světskému
^,*^ypro mé,pro mé potěšení /
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patŤík básnicky
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touhu
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- stď spolu s Máchou'
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tento ,o."ííi.ti, konflikt ne.vzporuou'
nakonec češí
Mariinou.
o-.aii, kde se jeho dušeseide s duší
autor hlavně oddtl didaktické
V dalšíchwaa'i"u nalJ-,o,*,,ožoua1
,,synovi.. .pověr prosté
poezie Moudro,, o,,o,,íi]j"t'"
"*s., -vštěpující
spoiovaly.praktické
práci,
náboženství..,lásku t".ri.a.i',-'r*ti, nrir9ď1 .a
Tím se Jablonskf idelemi.
ui"'.."".ty-i
humánní zásady ki..é;;;;;
zvláitě z Ťadkněžstva hlásil
podobně iako mnozí ii',ioi,o""ostí literáti,
Bernarda Bolzana, kterÍ'
k piíkladu pozdně o,ui..i,ter,o kněze-učence
uvědomělou činnost
vyzdvihl
jako základní *o,ar"i p.i'.lp kŤesťanství
(Tento p.in?P- promítl Bolzano do'natolik
směťu|ícík blahu ,p.i.!"*ii.
po 15 letech pirsobenína
,"*rčen oa r. težo,
svobodomysl,,y.u pr"i'."',;';'i
Bolzanovskou traďci
perzekvovt.)
a
pražskéuniverzitě, ..""i"
v zásadníchsociálních
pojímal Jablonskf ,,".i"i,u u" o*."""j. Nerozvíiel ii
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ptaktickém
v
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obzoru
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reakci (iako Havreetl. íi"
i církve. Jeho Básně
školy
potňebám
neckéholiberalismu ii,""^*"li.'"",
složkarezigrracea víry)
(včetněPísnímilosti, ;;hž *. i""táv poatrhovala
četbě.
vydávané
často
patŤitypo několik g".,".a.t k rozšíťené,
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