
České krakováčky - Josef J. Lalger

k u lt u prostoty, jednoduchosti' ale i pospolitosti a upŤímnosti, kter;f
poznamenáva| životní styl i sentiment mladé vlastenecké generace
a vytváŤel protějšek prudkého a vášnivého romantického gesta.
Langrovy krakováčky jako by tak stály na prrisečíku obou těchto
protikladn1fch poloh dobového vyrazu, jehožpolarita poznamená-
vala nejednoznačn! ráz české ,,vysoké.. romantické poezie. V jed-
noduchém tvaru improvizovaného a obměřovatelného popěvku
našel Langer prostor pro vyslovení vlastní vnitŤní tragiky; ro-
mantick! prožitek rozporu nedostižn1ích ideálri a skutečnosti se
pŤitom promítal s osobní naléhavostí do lehké, zpěvné forrny, pri-
vodně spjaté s vyslovením proátkri radostn ch. V Langrově životě
nakonec vyrístil tento konflikt ve vážnou duševní chorobu'

České krakováčky vznikaly v Bohdanči, v básníkově rodišti, kam
byl Langer nucen odejít zPrahy na nátlak svého otce, bohdaneč-
ského městského drichodního; drivodem odchodu byla i nemoŽnost
další redaktorské práce po skandálu kolem zveŤejnění jeho básně
České lesy s utajen1fmi národně obrannfmi projevy. K prvnímu
zveŤejnění krakováčkri - jak dosvědčují pamětníci - docházelo na
maloměstskych bálech. Jejich lyrick1f hrdina je tak rozpjat mezi
tradiční postavou lidového zpěváka a moderní romanticky roze-
klanou osobnost. Cyklus ČesŘyctr krakováčkri v bňeznu l835 Lan-
ser odeslal prostŤe.dnictvím nakladatele Pospíšila do Časopisu
českého ̂ ,ž"u,kde ještě téhož roku vyšly (samostatny otisk, kter;i
Langer na nakladate|i žádal, se neuskutečnil)' Krakováčky Hra-
běnce*** na památku vyšly tiskem roku 1844 opět v CCM.

Dědriv odkaz . Adolf Hevduk 1879

Nejoblíbenější z Heydukovlch epicklch básní, věnovaná básníko-
vu ',druhému otci.., rediteli píseckého gymnáziaapŤírodopisci Janu
Krejčímu, má šest zpěvri a dozpěv. Její děj vycbází z folklÓrního
pohádkového tématu o nerispěšném pŤesazení ženské nadpŤirozené
bytosti do světa lidí; na rozdílnapÍ. od DvoŤákovy.Kvapilovy Ru-
salky traktuje toto téma z hlediska muže a člověka. - Nepojme-
novan hrdina' vesnick;i mládenec, se pŤi večerních tancích pod li-
pou sblíží s neznámou krásnou dívkou, která pŤichází odkudsi z le-
sri. Když ji baby usvědčí jako lesní Ženu, dívka prchá. Hoch ji marně
hledá po lesích a pak bloudí světem jako potuln! hudebník; hraje na
housle zděděné po dědovi, s nímž prožil své dětství. V jarních hvoz-
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dech, za noci se k němu jeho milovaná pŤece jen vrátí. ZatÍiroky má
skončit její stoleté zakIeti do podoby lesní žínky. Hospodaňí spolu
jako manže|é v lesním hrádku, kouzlo divoženky proprijčuje polím
i dobytku mimoŤádnou plodnost. Těsně pŤed ukončením kletby
ženay mužově nepňítomnosti naňídí pokosit nezralé obilí ohroŽené
bouŤí. Vracející se manžel ji ve zlosti udeŤí hrstí klasri, tím poruší
podmínku zlomení kletby a paní se musí na dalších sto let vrátit me-
zi divoženky. Strašná bouŤe postihne kraj, ale pŤedčasně sklizené
ob1|ízázrakem doztá|o a hospodáň znovu bohatne; nepŤináší mu to
však těchu, a když je jeho statek zničen požárem, putuje znovu Se
svfmi houslemi světem naŤíkaje pro svou milovanou a marně ji vo-
Iaje zpét. Spatií ji už však jen ve snu; ona pňitom očaruje jeho hous-
|e, takže hoch se stane proslulym umělcem. Jeho hra zušlechéuje
lidi, dokonce panstvo zbavuje p1ichy akrá|e obrací k spravedlnosti.
Hudebník však už nikdy není šéasten a až do poetické smrti - na-
jdou ho uprostŤed les a s houslemi v náručí - hledá svou lásku.

Nejprostší poslání pŤíběhu tlumočí hned po prvním dívčině zmi-
zeni v|ožená píseř, v niž je v Ťadě paralelních pŤirovnání poetizo-
vána pŤedstava o prchavosti štěstí; zpívájihlavní hrdina a s pŤíbě-
hem je spjata na zák|adé věcné spojitosti, její obecná platnost je
však vyzďvižena novou citací v samém závéru básně. (Píseř byla
mnohokrát publikována o sobě a jako součást školní v uky se
v novější době stala nejznámějším Heydukovfm textem.)-Druh1f,
náročnější v1fklad, za|oženy na principu alegorie, je vysloven v pŤí-
mé autorské v1fpovědi v dozpěvu skladby; hovoŤí se zde o kráse,
která zklamána zmatenym lidskfm životem se uch;flila do pŤírody;
privabn1f smutek a malebné gesto alegorizované krásy (,,Tam hlavu
v ručky opŤenou toužebně v dálku se díváš..) se spojují s citovostí
prostého popěvku, kter;f pro zpéváka je zdrojem b|aha: zde už pa-
ralela s pŤedchozím pŤíběhem pŤestává fieho hrdina se pŤece blaha
nedohrál a nedozpíval)' místo v1fkladu nacházime sebev raz bás-
níkova potěšení nad ukončenfm dílem a jeho radostnych zážítktt
z básnické tvorby vribec' - V;fklad (sdílel ho a na jednotlivé fáze
děje ve své recenzi rozepsal Jan Neruda) je však jen částí - ovšem
podstatnou a stále pňipomínanou - obrazu ztráceného a nezdaiile
obnovovaného kontaktu mezi člověkem a pňírodou' tedyjednoho
z nesčetněkrát se vracejících archetypicklch témat, které se takto
vtělilo i do pohádky Heydukovy. Prostňednictvím pohádkovlch
motivri a pohádkového ovzduší se v Dědově odkazu uplatriuii -
v značně literární podobě - mytické prvky, které svou ryŤtcÍ
a svym pojetím pohádky tak zdtraznil velk! vzor Heydukovy ge-
nerace K. J. Erben. (PatŤí k nim i magické vlivy hrdinky na rirodu,
coŽ prostou divoŽenku mění v rolnické božstvo.) PŤíroda není ien
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ritočištěm: všestranně zasahuje do života pohádkového hrdiny
avycházejíz ní i hrozby a osudové rídery. Je ovšem i místem setkání
s nadpŤirozenym světem, spojnicí mezi světem živych a mrtvych
(v pohádkovém lese navštěvuje ve snu hrdinu i zesnul;f děd)' Pod-
mínky trvalého pňechodu mezi světy však pŤesahují lidské
schopnosti; pÍi ztížení pohádkového ríkolu (pňed dovršením risilí
o zrušení kletby) dává pŤíroda své živly k dispozici nepŤátelsklm
nadpŤirozenym silám.

Z|íterárnění myticklch prvkri' jejich podŤízenost čistě poetick1f m
cílrim se v Dědově odkazu projevuje pňedevším v tom, že děj není
dovršen' ristí v lyrick! stav. Uskočná dvojznačnost, ambivalence
pŤírody jen dále stupĎuje její mámivou pŤitažlivost, která je v básni
zpŤítomněna dlouhlmi pasážemi lyrick1fch líčení. Srovnání s kte-
roukoli básní KYTICE názorně ukazuje, jak daleko se česká poezie
dostala od epické zákonnosti Erbenova pojetí m1ftu. U Heyduka
vládne nálada, citovy stav a jeho rezonance v pŤírodních motivech
(pňevza||ch z|iterární tradice i pŤímo odpozorovan1fch). Ve shodě
s lyrismem je koncipován i hrdina básně' kter! je snílkem pozdního
romantismu, neschopnym činu, opakujícím gesto nenaplněné tou-
hy. Tuto mez pŤekonává jen sv m uměním, které ve své vrcholné
podobě je syntézou celé životní zkušenosti, okouzlení i žalu, podJ
vědom1fch stop dětství i dospělosti, ziskri i ztrát. Tyto složky umění
jsou naznačeny v několika siln;ych strofách na začátku 5' zpěvu,
z nichž Jan Neruda, pňizprisobuje je poněkud svému vlastnímu ob-
razu, vyčetl poznání o lidském žtvoté,,,kter;í vlnami sv'j'mi poetou
zatočiv pÍivádí každého k tomu' aby vyhledal zas jen spásu ve
vlastní individualitě své a tím se stal opět cel1fm... Zmíněné místo
však pŤece jen vyznívá ve smyslu romantického stesku po ztrace-
ném ráji' po mládí lidstva; vyslovení tohoto stesku je Heydukovi
obsahem umělecké vfpovědi. Kouzelnj' dar, jehož se mládenci do-
stalo, se nestává nástrojem k dosaŽení jeho cílri (v tom se Heyduk
odchyluje nejen od m tu, ale i od schématu klasické lidové pohád-
ky) a jeho zušlechťující plisobení na mravní a sociální postoj poslu-
chačri (pŤerody pánri a králri k milosrdenství a svobodomyslnosti)
má zcela utopick;y charakter: jeho líčení zristává nejnaivnějším mís-
tem celé básně.

Lyrick! dojem posiluje také lehk! rytmus zpěvného daktylotro-
chejského verše, uspoŤádaného v celé básni jednotně do osmiver.
šov1fch slok s pŤeq|vanym rymem. Větná stavba se pŤitom beze
zbytku kryje s veršovym a strofickfm členěním (zák|adní větnj ce-
lek odpovídá dvojverší, po čtvrtém verši slokyje silnější pŤeděl a na
konci osmivetší závazny konec věty a pŤeděl tematick1f)' což dodá.
vá skladbě skoro písřovy charakter. Tímto splynutím větné into-
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nace s rytmem se Dědriv odkaz hlásí ke stylu májovské generace'
k jejímž pÍíslušníkrim Heyduk patŤi, i kdyžtémazdtojtlkrásy ažánr
poetické báchorky do jisté míry piivádí na mysl i soudobou a poz-
dější tvorbu Sv. Cecha a J. Vrchlického. Velk! d raz na melodič-
nost souvisí ovšem i s hudbou jako jedním z ristŤedních motivri
skladby; hudba v podobě vzpomínky na dětské pokusy s houslemi
byla podle pozdního autorova vyprávění i prvotním inspiračním
jádrem básně.

Dědriv odkaz je jedinou rozsáhlou pohádkou (menší pohádkové
pŤíběhy jsou soustŤeděny ve sbírkách N a pŤás tkách, |884, Na černé
hodince, 1900 aj., spjat1fch těsně se světem lidového vyprávění)
v bohaté, mnoha směry se rozbíhajíci a poměrně brzy zapomenuté
epické tvorbě svého autora;bylazahájenauž R ží povážskou (viz
BASNE) a pokračovala zejména idylickfmi ,,obrázky., a ,,kresba-
mi,, ze Sumavy a Pootaví (napÍ, Běla, |882, DÍevorubec, |888)
a nejméně žívotnymi skladbarni s lristorickou tematikou (mj. by-
ronsky Milota,|&75, Píseú o bitvě u Kressenbrunnu, |877, ve stylu
eptky z Rukopisu královédvorského, a Mahomed, 1888, využivající
prvk jihoslovanského lidového eposu).

Vedle novlch a novych vydání až hluboko do počátku našeho
století svědčí o oblibě Dědova odkazu i jeho dvojí zpracování
operní: J. R. Rozkošného (pod titulem Černé jezero) a V. Nováka
(pod ptivodním názv em, |925). mc

Devátá vlna . Viktor Dvk 1930
Název poslední sbírky V. Dyka se váže ke staré námoňnické pověsti
o deváté vlně' kteráje ze všech nejničivější a ohrožené lodi pŤináší
zkázu.I pÍi děsivosti tohoto symbolu však smrt a napjaté čekání na
smrt vede tentokrát u Dyka spíše do poloh životní moudrosti, téměŤ
k srníÍlivému,ikďyž naprosto ne pasívnímu pŤijetí neodvratného
osudu (rivodní báseř Soumrak u moíe). Těžiště sbírky je v re.
flexívním a intimně vzpomínkovém prvním oddílu. Myšlenka na
smrt je tu neustále pŤítomna; člověk jí hledí vstŤíc s váŽností a bez
hrrizy. Není pro něho literární poetickou pŤedstavou jako v Dyko-
v1fch mladistvfch knihách, a není ovšem ani spjata s hrdinskou obě-
tí pro národní věc jako ve sbírkách válečn1 ch (viz ANEBo), kde se
se smrtí básník poprvé hlouběji vyrovnal; nyní má konkrétní
a osobní podobu, ztělesĎujíc se jednak ve vzpomínce na zemŤelé,
jednak v pomyšlení na vlastní prost1Í a civilní skon. V této podobě


