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Dyk známou literámí piedlohu v duchu svého ristÍedního problémq a na
tomto základě ji dováď - paÍado'šrím zvratem pro Dyka tak typickjm -
k opačnému vyzněníl z kritiky ÍomÍrntismu a iluzionismu se stává životnim
vyznáním romantika a iluzionisty, kter]f se ztrátou i|uzi ztrác| i smysl
života a pro něhož ,,zmoudÍení.. je rovno smrti.

Karel faromír Erben
/r811 -1870/

Pňedstavitel romanticky or|entované národní |iteratury vycházeiící
z uměleckfch a ideovfch tradic |idové tvorby, autor sbirky balaá
Kytice. V ní i v souboru ěeskfch pohádek akiuatizova| naio,o,y_
a pÍedstavovf svět mftu jako proiev národní osobitosti.
Národopisec a historik, vydavatel starfch |iterárních památek
a archívnÍch dokumentrl.

Naroďl se 7. 1l. l8ll v Miletíně. ProstŤeď rodného venkovského
městečka a hudebď záliby rodiny vytváčely první fond zkušeností, o něž
se Erben mohl opfít i později, když ptošeí studiem v Hradci Králové
a v Ptaze, když dospěl v kruhu sv ch romanticky zanícenj,"n p'atJ rp"tnr
I "i- 

i K. H. Mácha) nejen k vlasteneckému uvědoměď, ale i k p;;í-
literámím pokusťrrn. Jebo právnické vzdě!áni jej sice vzdalovďo od lite-
ratury' ďe seznámení s F. Palackjm mu umožnilo postupně nacházet
zaměstnání, která byla bližší jeho zájmtrm. Jako sekreteť Částerro nu"eaa od r. 1851 iako archiváJ města Prahy byl pomocníkem Pďackého, svjni
archívnÍmi sbírkami a edicemi vytváčel pramenné piedpoklady p"á niío.
rickou s1mtézu. Pňitom byl celf jeho život poznamenán nemocemi a sta-rostmi o hrrrotrré zajištění roďny. Zemše! 2|, |L.1870 v Praze.

Erbenovu činnost ťední dopliiovaly jeho práce ediční. Veďe historic-
kfch dokumentťr vydával ďIa staré eesté m."atury (mj. Mhtra Jana HusiSebrané spis', ěeské I-III' 

.1865-68), pŤektady d,ěl staré ruské-literatury
q!,'?ry ktopis rusk!, teoz). Podílel-'. o" oydluáď'. ďil;;;;;".
tálního Vllboru z literatury české(l857-68). Těžiitě svého odborneno za;nuspaďoval však v eďcích fotlÓrních *"t"'iálť,, pčedevším českfch riďo"y"npÍsní. Srormával ieiich varianty a vyhledával mezi nimi text, ktery ;"' p.
odpovÍdá pÍedpokládanému pťrvodnímu tvaru. Na písně se or*í i"to-""zpívan'é.texty, pňihlížel proto i k nápěvťrm, které rovněž vydával. První vy-d^ní (PIně n rodní o Čechtich I-I|í, ]f.4245) nerrá jeste zedné vyhraněné
dT|nrí: druhé' podstatně rozmrrojené vydáď (Priston roilnt a'nei-ra f{ha,dla, 1.864) členi písně poďe období lidského života, poďe otdoutroku (''vjroční písně..), poďe jednotlivfch zaměstnánl. Zv|ágtní odďI tvočí
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i ,,písně rozpravné.. (balady' legendy). Erben se zajínal též o lidové po-
hádky. Pokusil se na podkladě existujících zápisťr vytvoňit jakousi ,,slovan-
skou čítanku.. v eďci Sto prostondrodních pohddek a pm:ěstí slovanshlch
o ntÍžeěich púoodních (1865)' kterou potom vydal znovu ve zkrácené ripravě
a v českém pfekladě v knize Vgbrané bdje a potlěsti ndrodní jínjlch oětzlt
slooanskltch (1869).

Edice děl lidové slovesnosti i odborné stuďe (napť. ze slovanského
báiesloví - Víd,y čili Sudice' L847) vycházely z rozsáhlého plánu' kterf si
Erben pčedsevza| iiž v roce 1843. Podnícen ewops{im rozvojem studia
lidové slovesnosti, zvláště pak pÍíkladem německj,ch romantikťr bratÍí
Grimm{r a ieiich snahou zjišéovat starobylÍ' (mrtologickÝ) iejí pťrvod' za-
mÝšlel podat ''systematichf obraz národa českého.., jehož součástí veďe
sbírek písní a pohádek mě}y bÍt i ''Obyčeje nfuoda českého... Tento plán
se jako celek neuskutečnil, pŤitom však určoval všechnu jeho činnost,
pÍedevším jeho pojetí současné literatury, jeho pťrvodní tvorbu básnickou
i prozaickou.

Erbenovo pojetí národní literatury vycházelo z pŤedstavy existence pú-
vodního českého (slovanského) etnického základu. Svědectví o tomto
základu, o jeho charakteru, o duchu národa bylo obsaženo v lidovfch
pověstech, písních a obyčejích. odtud i jeho heslo:,,Potud nfuod sv{ri'
pokud šetŤí svj'ch památek... Ptoto požadovď i pro současnou literaturu
zťetel k národní osobitosti.Jen tak se česká literatura osvobodí od náoosu
cizích vlivťr (včetně byrorského světobolu) a bude schopna pňinést něco
svého do literatury evropsk ch národri. Na rozdÍl od F. L. Čehkovského
a jeho stoupencťr, kteií viděli těŽiště své činnosti v nápodobě lidové písně'
nepokládal Erben ohlasovou techniku za plodnou, nechtěl se chovat jako
básník lidornf.-osvojil si sice soustavu prostťedkir lidové slovesnosti' ďe
vlastní cíl spatioval v pirvodní tvorbě uměleckfch děl, která neien fotmou,
ale i vnitiním obsahem odpovídají duchu národních životních pťedstav'
duchu lidového mjtu. Erben si našel pro tento rikol dvě metody' poetickou
a prozaickou, a dva žánry, baladu a pohádku.

Básnické dílo Erbenovo je shrnuto do Kytice z básnl K. J. Erbena
z r. 1861. Mastním jádren této sbírky' zahmující i autorovu počáteční
tvorbu (Pisně), ie jeii prvnl část, odpovídající vcelku |aize Kytice z pooěstí
ntirodnich z t. L853. Právě tato starší sbírka zatoži|a Erbenovu básnickou
proslulost abyvá také samostatně vždy znovu a znovu vydávána. tejí titul
je dán rivodní básní Kytie, v níŽ básník s odkazem na pověst o pťrvodu
mateiídoušky pčedkládá 'dceči mateŤině.. i jeiímu synu ,Brosté naše
pověsti.., iak je naahď nt dávné mohyle jakožto ,,rnateŤí-doušku vlasti
naší milé... Pojem ,,pověsti.. chápal Erben velmi široce. Počítá k ď báie
o nadpňirozenfch bytostech (vodnÍk, polednice)' rozličné pověsti etymo-
logické (mateÍídouška) nebo historické CVěštkyně)' pověsti nebo ztryky
vztahujicí se k svátkťrm.1Poklad, ŠtědrÝ den), legendy (ZáhoÍovo lože),
pohádky (Zlatf kotowat), fidové balady (Svatební košile, Holoubek' Dce-
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Dyk znám'ou literární piedlohu v duchu svého ristiedního problémq a na
tomto základě ii dovádí _ paradoxním zwatem pro Dyka tak typickfm *
k opačnému vyznění: z kritiky romantismu a iluzionismu se stáv'Živ;tní'n
vyznáním romantika a iluzionisty, kter1|r se zttátou iluzi ztrác| i smysl
života a pro něhoŽ ,,zmoudÍení.. je rovno smrti.

KarelJaromír Erben
/78t1-1870/

PÍedstavite| ro manticky orientované národ n í l |teratu ry vycházeiicl
z umě|eckfch a ideovfch tradic |idové tvorby' autor sbirky ba|aá
Kytice. Y ní i v souboru českfch pohádek akíua|izoval 

"a,"ioni-a pÍedstavovf svět mftu jako proiev národní osobitosti.
Národopisec a historlk, vydavatel starfch literárních památek
a archívních dokumentrl.

Naroďl se 7. ll. l8l1 v Miletíně. Prosďeď rodného venkovského
městečka a hudebnÍ záliby rodiny vytváňety první fond zkušeností, o něž
se Erben mohl opiÍt i později, když prosei stuďem v Hradci Králové
1v lnzes když dospěl v kruhu sqfch romanticky zanícen ch pratet 1patrit
l "i- 

i K. H. Mácha) nejen k vlasteneckému uvědoměni, ae i t p;^í-
literárnÍm pokusfrn. Jeho právnické vzdě|ání jej sice vzdďovalo od lite-
tatuÍlr' ďe seznámení s F. Pďacklm mu umožnilo posťupně nacházet
zaměstnání, která byta bližší jeho ájmrim. Jako sekret.áť c.'r.er'o '".""o
a od r. l85l jako archiváj města Prahy byl pomocrríkem Pďackého, ;"Í-i
archÍvními sbírkami a edicemi vytváiel pramenné pčedpoklady p,o rl.iío.
rickou s1mtézu. Pčitom byl celf ieho život poznamenán nerrrocemi a sta.rostn{ o hmotné zajištěnÍ rodiny. ZemIe| 2|. l|.1870 v Praze.

Erbenovu činnost uŤednÍ doplrtovďy jeho práce ediční. Veďe historic.
!Ý9h dokuTentri vydával dfla staré eesté ne'atu"y <",l. u;'ii l",-- tt"e
Sebrané spisy česhé I-Iil' 1865-68), pieklady děl staré ruské literatury
q"*ry btopis ruskll, 1867). PodíIel-*. o" uydá.,á"í '. dď-;;;;-
tálnÍho Vllboru z literatury česhé (|857_68).Těžiitě svého odborn.* *;."spatŤoval však v eďcích folklÓrních materiálťr, pčedevšÍm českfch rido6ctpísnÍ. Srovnával jejich varianty a vyhledával mezi nimi text, Řery offi"odpovídá pŤedpokládanému ptrvodnímu tvaru. Na písně se dí'"í 'a;;zpÍvané.texty, pŤihlíŽel proto i k nápěvr'm, které rovněž vydával První vy-dánl (Ptně ndro& v Čechdch I_IIí, ]84245) ne,oá ještě žádné vyhraněné
ď*F: druhé' podstatně roznnojené vydání (Prostondtodní e,'na et-la žIhadla' 1-864) ďenÍ písně poďe období lidskeho života, poate otioutroku ('vjročnÍ písně..), poďe iednotlivfch zaměstnánÍ. Zvláštní odďl tvoŤí

i ,,písně rozpravné.. (balady, legendy). Erben se zn;jlma| též o lidové po-

56dky. Pokusil se na podkladě existujících zápis{r vywočit jakousi ,,slovan-
skou čítanku.. v edici Sto prostonároilních pohddek a potsěstí slovansfullch

o ntiŤečích ptloodnich (1865)' kterou potom vydď ?.novu ve zkrácené ripravě

a v českém pčekladě v knize Vybrané báje a pověsti ndrodní jin,j,ch oětoí

sloztanskltch (1869).
Edice děl lidové slovesnosti i odborné stuďe (napč. ze slovanskébo

bájesloví - Víi|y čili Sudice, L847) vycházely z rozsáhlého plánu, kterf si
Erben piedsevza| již v roce 1843. Podrrícen ewopskjm rozvojem studia
lidové slovesnosti, zvláště pak pťíkladem německ!'ch romantikťr braďÍ
Grimmťr a jeiich snahou ziišéovat starobylj' (myologick ) jeií pttvod' za-
mfšlel podat ,,systematickf obraz národa českého.., jehož součástí veďe
sbírek písní a pohádek měly blt i ',obyčeje národa českého... Tento plán
se iako celek neuskutečnil, pŤitom však určoval všechnu jeho činnost,
pŤedevším jeho pojetí současné literatury, jeho pťrvodní tvorbu básnickou
i prozaickou.

Erbenovo pojetí národní literatury vycházelo z pťedstavy existence ptr.
vodního českého (slovanského) etnického základu. Svědectví o tomto
zák|adu, o jeho charakteru, o duchu národa bylo obsaženo v lidorrfch
pověstech, písních a obyčejích. odtud i ieho heslo:,,Potud národ sviri'
pokud šetŤí sv!'ch památek... Proto požadoval i pro současnou literaturu
zčetel k národní osobitosti. Jen tak se česká literatura osvobodí od nánosu
cizích vlivtr (včetné byronského světobolu) a bude schopna piinést něco
svého do literatury evropskj'ch národťl. Na rozdíl od F. L. Čebkovského
a jeho stoupencťr, kteií viděli těžiště své činnosti v nápodobě lidové písně'
nepokládal Erben ohlasovcu techniku za plodnou, nechtěl se chovat iako
básník lidovf. -osvojil si sice soustavu pÍostredktr lidové slovesnosti, ďe
vlastní cíl spatÍoval v pťrvodní tvorbě uměleckfch děl, která nejen formou,
ale i vnitťním obsahem odpovída|í duchu národních Živomích píedstav'
duchu lidového mjtu. Erben si našel pro tento rikol dvě metody' poetickou
a prozaickou, a dva žánry, baladu a poMdku.

Básnické dílo Erbenovo je shrnuto do Kytice z b sní K. J. Erbna
z r. 186l. Vlastním jádrem této sbírky, zahrnující i a torovu počáteční
tvorbu (Pisně), je její první část, odpovídající vcelku |<nize Kytice z pooěstí
nrirodnich z t. |853. Právě tato starší sbírka za|ožila Erbenovu básnickou
proslulost a blvá také samostatně vždy znovu a znovu vydávána. lejí titul
je dán rivodní básnÍ Kytice, v níž básník s odkazem na pověst o ptrvodu
matečídoušky pčedkládá ,,dceii mateňině.. i ieiímu synu ',prosté naše
pověsti.., iak ie natrhď na dávné mohyle iakožto ,,mateťí-doušku vlasti
naší milé... Pojem ,,pověsti.. chápal Erben velmi široce. Počítá k ď báie
o nadpiirozen!'ch bytostech (vodník' polednice)' rozličné pověsti etymo-
logické (mateňídouška) n.ebo historické (Věštkyně), pověsti nebo zvyky
vztahující se k svátkťrm (Poklad, ŠtědrÍ den), legendy (Záhoiovo lože),
pohádky (Zlat kolowat), lidové balady (Svatební košile' Holoubek, Dce-
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Ťina kletba). Všecky tyto látk5 ať iiž jsou pťrvodu iakéhokoliv, zpracovává
balaďcklm zpťrsobem. Tento zpťrsob neomezuje jen na prosďedky lidové
batady' využlvá i balaďcké traďce evropskj'ch literatur z konce 18. a po.
čátku 19. století (Btirger, Goethe, Schiller, Mickiewicz aj.).

Erbenova balada pťedvádí lidské osudy v dějovjc\ většinou dialogizo.
vanfch scénách. Vzájennou spojitost ieanotlirrÍch ví'ievÍr navozují zpra-
vidla určité opakující a vracející.se motivy. Tyto prosďedky svou aázot-
ností (často pňímo zvukomďebnou) spoluvytváiejí atmosféru napětÍ, která
je dána taiemstvím lidského osudu, postavenÍn člověka do stiedu sil ovlá.
daiících Íád pŤirody a Eorálku lidského jednání. V duchu lidového mjtu
jsou tyto síly často zosobĎovríny, popiípadě se projevují tajemnfm, zázrač-i
nfm pťrsobením. Někde autoť sám vyslovuje pravdu zákolanebo morálky.
Uprostied takto daného světa piedváď balada osudy svfch hrdinfr drama-
ticky. Básnicky zfornované pocity očekávríní, pňedtuchn naděje, touhy
sďídají pocity strachu, hrťrzn tragického poznání nebo záchrany, vykoupenÍ.

Jen vfjimečně se tato balaďčnost rozvíji jako uskute&lování píedenr
daného osudu. Tak ve Štědrhn dnu se běhen roku vyptní věštba, která
jedné dívce piedpověděla svatbu a druhé smrt. Dva protikladné lidské
osudy9 štěstÍ a neštěstí, isou tu spojeny opakujícím se motivem Štědrého
večera, ''tajemného svátku.., kterj'na počátku vyvolává atmosféru očeká-
váď' touhy dozvědět se budoucnost, kdeŽto na konci afuosféru naplněného
poarÁ , které nutí hodnotit minulost i s jejími tragickjmi pŤípady. Také
ve Věštkyni' zablvajilcí se ridělem obyvatel české zerrě, je vše vystaveno
čÍzeni osudu (',iisté a pevné jsou osudu kroky, co má se státi' stane se..)
a zákonťrm sďídání ,,slzy.. $ nadějÍ (''a co den jeden v své pochová tokn
druhj'zas na svět v5mese..).

V ostatních baladách vystupují do popňedí činy a rozhodovánt lidt, vytváÍí
se drarrratickj'konflikt, v němž se prověfuje zárovď lidské jednáď i pravda
vyššíbo zá|ana, moráIka m tu, která stíhá provinění trestem. Tato provi.
nění plynou občas z nerimyslného porušeni tajenrného zákona pŤIrodních
sil. Míšeď světa pozemského a nezemského (Vodník),dvoií forma existence
(v lidském těle a ve stromě - Vrba) vytváŤejí situace, kde obnova rovnováby
znamená ztrátu. Vodníkova žena obejme svou matku, ale za to platí ztrátou
svého ďtěte, nrďého vodníčka. Mužova snaha změnit osuden danou po-
dvojnost v Životě své paní skácením wby vede i k iejí smrti. ovšen bás-
nickost obou skladeb není dána ien tírnto tragickjm naplněním iádu. Kon-
frontace pozernského světa (zde matky a dcery) a gy&a yg.|ní|g (vodníka
a vodníkovy Ťíše) se děje v rytmu scén a názornj,ch piedstav, v protikladu
rozdělenj'ch zájmi a citir. A obdobně se ve Vrbě snaha odhalit záhadu
v životě Ženy, matky ďtěte, dě|e v postupném dramatickém procesu, kterf
je charakteristickf i pro závěr básně, v němž matčina láska k dítěti pÍeŽívá
její fyzickou smft v prkjnkách kolébky a v píšéalkách z vrbového proutÍ.

Nadpňirozené síly mohou zasahovat do lidskfch osudťr v pťípadech, kdy
člověk sám porušuje pčírodní zákony nebo morálku. lidského spoluŽití.

Poteilnici matka' která ztratila trpělivost k dítěti' piivolá tÍestaiícÍ moc
nadpňiÍozené sl|y.Y Sz:atebnich košilích zoufďství nad ztrátou milého (''mi-

!ého z cizily mi waé - aneb život mtrj náble zkrať..) vyvolá náwat zemie-

lého milence, ale i dramaticky vysfupůovanou cestu ke hŤbitovu meá mrwé

a dívčin zápas o záchranu žjvota. Protí silám zla pirsobí síly dobra. opíraií

se nejčastěji o kieséansk1 mjtus, poďe něhož kíesťanské pokání mirže vy-

volat obrat' spasit' zachÍánit člověka. Děje se tak nejen ve svatebních

košilích, a|e i v Pokladu, v němŽ je v rozpětí jednoho roku, v rámci pověstí

o otvíránl skal na VelkÝ pátek, prověiena matčina láska k dítěti. ledině
pokání, touha po božím odpuštění umožní odčinit vinu a získat zpět dítě.

Ňa velikosti pokání je založena i konečná spása vraha a lupiče Zá;ooÍe

v nejrozsáhlejší skladbě ZtihoŤot:o tože. Ta je cele pojata jako zápas sil

pekelnfch a boŽích. Tento zápas je rozložen do rrnoha vÝjevir umístěnÝ&
áo rozličnfch pňírodních i fantazijďch (peklo) scenérií. Síla boží moci ie
prokazována dvoiím pčíběhem: spasení Záhoiovo ie umožněno spasením
poutníka, jenž si cestou do pekla a znamením kŤíže vymirŽe zrušení ripisu,

i,^z i"i ieho otec pfislíbil peklu. (Poutníkovo a Záhoťovo jednání bÍvalo
často pojírnáno a vyktádáno jako skrytá polemika s Vilémovou vzpourou
v Máchově IWáji.)

O vítězství dobra a potrestání zla rozhoduje však někdy i spravedlnost
pohádkovébo mjtu. Tak ie tomu ve Zlatém koloaratu, v němž zločin od-
hďují pohádkové záztačné síly (hlas z|atého kolowatu), nebo v zkratkově
baladickém Holoubku, v němž hlas svědomí pťekonává čas (',běží časy'
běží, rok jako hodina; jedno však nemizí: pevněé stojí vina..) zásluhou

,,pťežalosmého vÍkání.. holoubka. Iedině v DceŤině kletbě se na odhďení
zločinu a morálky balady nepodíle|í mytizované síly. ,,Květ' l*erj'snírná
viny,.. je hrdince piíběhu od počátku znárn' její sebewažda je dirsledkem
spáchané viny, zabití dítěte' Děj probíhá v ďalogu mezi matkou a dcerou
a do mytické rovfury se dostává teprve dceiinou kletbou, která obviltuje
matku ze špatného vychováď.

Mnoho umělecké práce vložil Erben do pňipravovaného souboru ,,ná-
rodních českfch pohádek.. (v kniŽním vydJání jako celek vycbázejí s titulem
České pohddky teprve od r. 1905). Nďlo v nich o prostÝ zápis pohádky'
jak žila v lidovém prostiedí. Erben rekonstruuje pťedpokládanou klasickou
podobu této pohádky, a to jak ve zpťrsobu vypiávění (v užití rivodních
a závěrečnj'ch formulí, v risporné a zobecnělé charakteristice postav' v pro-
komponováď opakovanj'ch nebo stupĎujících se situací' v názornosti
symbolickfch jevÍr a ďalogrl atd.), tak v systému v!'znamťr' které jsou

schopny vyiadiovat pťedpokládanÝ mytickÝ smysl pohádkového obrazu.
Erben dává z toho hlediska pŤednost tzv. kouzelnjrrr pohádkám. Za po-
hádkovlmi bytostmi a děii spatfuie síly a děje odehrávaiící se v pŤírodě
v pruběhu roku. Tak napi. v pohádce Dlouhll, Širokll a Bystrozrakll,v nť2
královic osvobozuje za pňispění pomocník{r princeznu z moci černokněŽní-
kovy. měl děj jinotajně vyjaďovat osvobození bohyně |éta ze zajetí zimy
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čina kletba). Všecky tyto látkn ať jiŽ jsou pťrvodu jakéhokotiv, zpracovává
bďaďckjm zprlsobem. Tento zpťrsob neomezuje jen na prostiedky lidové
balady' využlvá i baladické traďce ewopskj'ch literatur z konce 18. a po.
čátku 19. století (Biirger, Goethe, Schiller, Mickiewicz aj.).

Erbenova balada piedvádí lidské osudy v dějovfch, většinou ďalogizo-
vanj,ch scénách. Vzájemnou spojitost jednotlivfch vfievir navozttjí zpta-
viďa určité opakující a vracející,se motivy. Tyto prostŤedky svou názot.
ností (často pŤÍmo zvukomalebnou) spoluvytváiejí atmosféru napětÍ, která
ie dána tajemstvím lidského osudu, postavením člověka do sďedu sil ovlá-
dajících ňád piírody a morálku lidského jerlnání. V duchu lidovébo mftu
isou ťyto síly často zosobĚovríny, popčípadě se projevují tajemnjrm, zázÍač-,
nfm ptrsobenÍm. Někde autor sám vyslovuje pravdu zákona nebo morálky.
Uprostňed takto daného světa pÍedvádí bďada osudy svfch hldinťl drana.
ticky. Básnicky zformované pocity očekávání, pčedtuchy, naděie, touhy
sďídají pocity stfachu' hrťrzy, tragického poznání nebo áchrann vykoupent.

Jen vfiimečně se tato balaďčnost rozvíjí jako uskutečĎování pŤedem
daného osudu. Tak ve Štědrém dnu se běhern roku vyplní věštba, kte
jedné dívce pŤedpověděla svatbu a druhé smťt. Dva protikladné lidské
osudy, štěstÍ a neštěstí, jsou tu spojeny opakujícím se motivem Štědrého
večera, ',tajemného svátku.., kterj'na počátku vyvolává atmosféru očeká.
váď' touhy dozvědět se budoucnost, kdeŽto na konci atmosféru naplněného
pozrÁni' které nutí hodnotit minulost i s jejími tragicklmi pŤípady. Také
ve Věšthgtli' z.abfvající se riděle.m obyvatel české zerrě, je vše vystaveno
čÍzeni osudu (',iisté a pevné jsou osudu kroky, co má se státi, stane se..)
a zákontrn stňídáď,,slzy.. s nadějí (,,a co den jeden v své pochová tokn
druhf zas na svět vynese..).

V ostatních bďadách vystupují do popiedí činy a rozhodovánl lidí, vytváií
se dramaťckj'konflikt, v němž se prověfuje zároveů lidské jednání i pravda
vyššÍho ákona, morálka m]itu, která stíhá provinění trestem. Tato provi-
něď plynou občas z nerimyslného porušení tajemného zákona piírodních
sil. Míšeď světa pozemského a nezemského (VodnIk), dvojí fotma existence
(v lidském těle a ve stromě - I/rba) vytváfejí situace, kde obnova rormováhy
znamená zuáfu. Vodníkova žena obejme svou matku, ale za to platl ztrátou
svého dítěte, malého vodníčka. Mužova snaha zrněnit osuderrr danou po.
dvojnost v životě své paní skácením vrby vede i k ieií smrti. ovšen bás.
nickost obou skladeb není dána jen tímto tragickjm naplněním ťádu. Kon.
frontace pozemskéb.o světa (zde matky a dcery) a 3y!16 yor{ního (vodníka
a vodníkovy Ííše) se děje v rytmu scén a názornj'ch pfedstav, v protikladu
rozdělenfch zájmi a citťr. A obdobně se ve Vrbě snaha orlhalit záhadu
v životě ženy, matky ďtěte, děje v postupném dramatickém procesu, kterf
je charakteristickf i pro závěr básně, v němž matčina láska k ďtěti pčeŽívá
její fyzickou smťt v prkfnkách kolébky a v píšéalkách z wbového pťoutÍ.

Nadpňirozené síly mohou zasahovat do lidskfch osudťr v pŤípadech, kdy
člověk sám porušuje piírodní zákony nebo morálku. lidského spolužití.

t,I Poleilnici matka, která ztratila t4lělivost k ďtěti' piivolá trestaiící moc

nadpťirozené si|y.Y Stlatebních košilích zoufďství nad ztrátou milého (,'mi-

ieuo z cizny mi vrať - aneb život m j náhle zkrať..) vyvolá návrat zemie-

ieho *il"o"", ale i dramaticky vystupůovanou cestu ke hňbitovu meá mrwé

" 
aiuei" zápas o záchranu života. Proti silám zla prisobt síly dobra. opíraií

se nejčastěji o kŤeséanskj' mftus, poďe něhoŽ kiestanské pokání mťtže vy-

volat'obrat, spasit, zachránit člověka. Děje se tak nejen ve Svatebních

košilích, a.|e i v Pokladu., v němž ie v rozpětí jednoho roku, v rrímci pověstí

o otvírání skal na Velkf pátek, prověŤena matčina láska k ditěti. Jedině
pokání, touba po božím odpuštění umožní odčinit vinu a získat zpět dítě.

Ňa velikosti pokání je za|ožun i konečná spása vraha a 1upiče ZáhaÍe

v nejrozsáhlejší skladbě Ztihoiwo lože. Ta je cele pojata jako ápas sil

pekelnfch a božích. Tento zápas je rozložen do mnoha vljevu umístěnÝcb

áo rozličnfch pčírodních i fantazijnich (peklo) scenérií. Síla božÍ moci ie
prokazována dvojím pňíběhem: spasení Záborovo ie umožněno spasením
poutníka, jenž si cestou do pekla a znamením kiíže vymtrže zrušení pisu'

i,*z j"i jeho otec pŤislibil peklu. (Poutníkovo a Záhoiovo jednáď bfvďo

často pojímáno a vykládríno jako skrytá polemika s Vilémovou vzpoufou

v Máchově Máji.)
o vítězství dobra a potÍestání zla rozhoduie však někdy i spravedlnost

pohádkového mjtu. Tak ie tomu ve Zlatbn kolooratu, v němž zloďrn od-
Lalují pohádkové zánačné síly (hlas z|atého kolovratu), nebo v zkratkově
baladickém Holottbku, v němž hlas svědomí pčekonává čas (',běží časy'
běŽí, rok iako hodina; jedno však nemizí: pevněé stojí vina..) zásluhou

,,piežalostného wkánÍ.. holoubka. Jedině v DceŤině kktbě se na odhalenÍ
zločinu a morálky balady nepodílejí zmytizované síly. ,,Květ, kterj.snímá
viny,.. ie hr4ince pňíběbu od počátku znám, jejl sebewažda ie dťrsledkem
spáchané viny, zabití dítěte. Děi probíhá v ďalogu mezi matkou a dcerou
a do mytické roviny se dostává teprve dcečinou kletbou, která obvirluie
matku ze špatného vychování.

Mnoho umělecké práce vložil Erben do pňipravovaného souboru ''rrá-
rodních českfch pohádek.. (v knižním vydání jako celek vyeházeji s titulem
České pohddhy teprve od r. 1905). Nďlo v nich o prostf ápis pohádkn
jak žila v lidovém prostŤedí. Erben rekonstruuje piedpokládanou klasickou
podobu této pohádky, a to jak ve zpťrsobu vypiávěni (v užití rivor|ních
a závěrečnj'ch formulí, v risporné a zobecnělé charakteristice postav' v pro-
komponování opakovanj'ch nebo stupĎujících se situací, v názornosti
symbolickfch jevtr a ďalogťr atd.)' tak v systému vj'znamfu které jsou

schopny vyjadŤovat pŤedpokládanf mytickf smysl pohádkového obrazu.
Erben dává z toho hlediska pŤednost tzv. kouzelnjm pohádkám. Za po-
hádkovfmí bytostmi a děii spatfuie síly a děje odehrávající se v pťírodě
v prťrběhu roku. Tak napč. v pohádce Dlouhll, Širohil a Bystrozrak!, v nlž
kráIovic osvobozuje za pÍispění pomocníkÍr princeznu z moci čemokněžní-
kovy, měl děj jinotaině vyjaďovat osvobození bohyně |éta ze zajet1 zimy
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(černokněžníka) iarnÍn sluncem (Hlovicem) za púsobeoí sil větnr (Dlou.
hého), vody (Ši!okého) a země (Bystrozrakého). V poMdce Tii zlaté olas1t
Děda-Všetlěfu je Děd-Vševěd totožnf se Sluncem. Osud pÍisouzenÍ kmo.
trani neutozenému Plaváčkovi se naplĎuje se ákonitostÍ' proti nÍž msmě
staví král svou moc a své pčíkazy. Plaváček zÍsM nejen princeznu, ďe i ďi
zlaté vlasy' zatímco kráI toužícÍ po ',živé vodě.. a ''mlaďcích iablcích..
pÍevezne osudově riděl pievozníka pŤes černé moŤe. U Erbena poMdka
není improvizovanjm lidovjm vyprávěnlm s nahoďle Íazenfmi motivy.
Dostďa perm tvar, promyšlenou motivaci a vjznamovou skloubenost,
která umožůuie pÍisuzovat postavám i pŤíběh{rm symbolickou platnost.
obdobně jako Erbeoova balada je i ieho poMdka ďlen ieho umětec}y
wŮrčího pŤÍstupu.

MÝtus byl pro Erbena básnickfm poukazen k základním vzt8húm'
které mají v ávotě člověka.obecnou platnost, ueávislou na historii' byl
proiwen vědomí o potÍebě morálďho Ťádu. oživení mltu bylo rotnan.
tickou obranou proti dějinnému vírvoji' rozkládajícímu tradi&í piedsavu
iednoty člověka a světa. Ale bylo zároveĚ obranou i proti násilnjm zrrratún
nastolovanfm reakcí. Ne náhodou byla Erbenova Kytice pociťována iako
odkaz na lidské a národnÍ hodnoty' ohroŽené bachovskfm absolutismco.

Otokar Fischer
/ 'L883-1938/

L|terárnÍ vědec' básník, dramatlk a pŤek|adatel; ve svfch
uměleckfch dílech se neustá|e vrace| k otázce vztahu jed|nce
k nadosobním hodnotám. Ye své práci kritické, teoretické
a hlstor|cké citllvě hleda| souvislost| mezi humanistickfmi
hodnotami minulosti a PŤítomnosti a pÍitom spojovat ku|turnÍ
oblast s aktuální sociální prob|ematikou. lako pŤekladatel
|ntegroval pÍední dí|a světového písemnictví do české kulturnÍ
sféry a sta! se tvŮrcem nové české pňekladatelské školy.

otokar Fischer se narodil 20. 5. 1883 v Kolíně, kde také začal studovat
gymnázium. Po maturitě se zapsď na pražské české i německé univerzitě.
Germanistická stuďa zakončil doktorátem v Berlíně r. 1905. Po stuďích
pracoval v Univerzitní knihovně v Ptaze a pňipravovď se na univerzitní
dráhu. Roku 1909 se stď docentem, později profesorem dějin německé
literatury na Karlově univerzitě. Často byl zván k pŤednáškám na zahra.
niční fakulty a na vědecké kongresy. Pňed válkou byl jednu sezÓnu drama.
tÚgem Národniho ďvaďa, v l. 1935-38 vedl jeho činohru. od r. 1907
pÍrsobil jako ďvade|ní referent, nejdÍíve v Pňehledu, pak v České revui,
Národních listech, Právu lidu, Lidovfch novinách ai. Byl jedním z re.

daktorťr Almanachu na rok |9|4. Zerrtše| nečekaně L2. 3. L938 na srdeční

mrtvici po zprávě o okupaci Rakouska nacistickfm Německem.

v poezii i dranatu se Fischer zprvu soustÍedil k problematice individua'

ietro vniďnich rozpor(r i k jeho postavení uprostied času a doby. V prvém

oudout, začÍnajícím básnickou sbírkou Kr lozlsní věta (|9L|) a končícím

sbírkou Hlasy (L923), je klasicky uměiená reflexírmí poezie rozklenuta

mezi obtary romantického titánství, inďvidualistického gesta a pocity tíživé

samoty a deziluze. Po aěkolikaleté odmlce nabyla Fischerova poezie nové

podoby (sbírky Poki!ne,L934; Rok,!935:' Host,L937 aj,), Dňívější zabledění

áo ':"c. osobní sféÍy ustupuie a autoÍ se snaŽí prolnout osobní riděl s nad-

osobním děním. Nové Životní obsďry obievuie v piírodních' rodinn ch

a rodovj'ch zážitcich, |ež se stávaií základem mravního postoje subiektu'

kter1f brání proti baÍbaÍství humanitď hodnoty ewopské kultury. Fiscbe-

rova meďtativni poezie směÍovala k stále větší pčednětnosti' k intelektuální

vfstavbě protfiadrrfch obraztr, k lapidárnímu zakončování rivahovfch

partií.
V divadelní tvorbě se Fischer soustieďl nejprve k dramatu osamoce-

ného, vniďně rozporného individua, které ápasi sÍrmo se sebou i se světem

1tragédie Pienystotlci, t9|8; Hérakles, L9|9). Hérakles rozvíií drama ti.

iao'wt, které se tozpílá k nadlidskfm rikoltrrn, ďe je stále rozrušováno

vnitčními citovjrni rozpory a neklidem. Pozděii se napětí Fischerovfch

dramat pŤesunuje z individua na společenské dění' na otázky poslání

a smyslu revoluce' na vztah mezi činem iedince a logikou děíin. Jeho nei-

vfznamněiší bra, tragédie otroci (1925), ie vystavěna na konfliktu Spartaka

s-fumem. Proti věčně se stŤídajícím tyraniím a rebeliím, jež ploď nové

tyranie, chce dramatikťrv Spartakus uskutečnit sen o spravedlivé, svobodné,

humánní společnosti, ďe ieho irsilí se ukáže pŤíčinou porážky revolty otroktr.
Z Fischirovy rozsáttlé tvorby lsou nejvfznamrrěiší práce literáměhisto-

rické a teoretické' čerpaiící zejména z děiin české a německé literatury'
a pojednánt o otázkách divadla a dramatu. Hluboké znalosti ewopského
divadla i světové dramatiky se projevily v Íadě kritickfch studií' z nichž
uspočádal jen jeden vfbor (K dtalnatu, 1919). v.recenzích a rivaMch

Fischer kombinovď teoretickj' pŤístup s kritickou analj'zou textu nebo
inscenace. Kritiky a stuďe právě tak |ako práce o ěinobče Národního

divaďa do r. 1900 i o pražskfch ďvadlecb v l. 1882-1934 jsou svědecwím
autorova trvalého sepětí s českjm ďvaďen, s ieho historií i pŤítomností.

V literáměvědné lráci se Fischer zprvrr orientoval na monografickj'
vj'zkum autorťr německé romantiky (Heinrich oon Kleist a jeho dílo' L9l2i
Friedrich Nietzsche, |9L3i Heine, 1923_24). Zejmérn monografie o básní-

kovi Knihy písní patčí v rozsáhlé heinovské literatuŤe stále mezi zákla.lní
prameny. V prvém svazku Fischer duchaplně rekonstruuje básníkťrv Život'
v druhém analyzuje jednotlivé texťy. v této práci již Fischer uplatnil
vÍsledky svfch rivah o možnosti vyrrŽití psychologickfch metod v lite-
rárněvědném bádání, iejichŽ historickf nástin podal ve studii Otdzky lite-




