krakováčky- Josef J. Lalger
České

kter;f
k ult u prostoty,jednoduchosti' ale i pospolitosti a upŤímnosti,
poznamenáva| životnístyl i sentiment mladé vlasteneckégenerace
a vytváŤel protějšek prudkého a vášnivého romantického gesta.
Langrovy krakováčky jako by tak stály na prrisečíkuobou těchto
protikladn1fch poloh dobového vyrazu, jehožpolarita poznamenávala nejednoznačn! ráz české,,vysoké..romantické poezie. V jednoduchém tvaru improvizovaného a obměřovatelného popěvku
našel Langer prostor pro vyslovení vlastní vnitŤní tragiky; romantick! prožitek rozporu nedostižn1íchideálri a skutečnosti se
pŤitom promítal s osobní naléhavostído lehké,zpěvnéforrny, privodně spjatés vyslovením proátkri radostn ch. V Langrově životě
nakonec vyrístil tento konflikt ve vážnou duševníchorobu'
Českékrakováčky vznikaly v Bohdanči,v básníkově rodišti, kam
byl Langer nucen odejít zPrahy na nátlak svého otce, bohdanečskéhoměstskéhodrichodního;drivodem odchodu byla i nemoŽnost
dalšíredaktorské práce po skandálu kolem zveŤejněníjeho básně
Českélesy s utajen1fmi národně obrannfmi projevy. K prvnímu
zveŤejněníkrakováčkri - jak dosvědčujípamětníci- docházelo na
maloměstskych bálech. Jejich lyrick1f hrdina je tak rozpjat mezi
tradičnípostavou lidového zpěváka a moderní romanticky rozeklanou osobnost.Cyklus ČesŘyctrkrakováčkriv bňeznul835 Lanser odeslal prostŤe.dnictvímnakladatele Pospíšila do Časopisu
českého^,ž"u,kde ještětéhožroku vyšly(samostatnyotisk, kter;i
Langer na nakladate|i žádal, se neuskutečnil)' Krakováčky Hraběnce***na památku vyšly tiskem roku 1844 opět v CCM.
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Nejoblíbenějšíz Heydukovlch epicklch básní, věnovaná básníkovu ',druhémuotci.., rediteli píseckéhogymnáziaapŤírodopisci Janu
Krejčímu, má šestzpěvri a dozpěv. Její děj vycbází z folklÓrního
pŤesazeníženskénadpŤirozené
pohádkového tématuo nerispěšném
bytosti do světalidí;na rozdílnapÍ.od DvoŤákovy.Kvapilovy Rusalky traktuje toto téma z hlediska muže a člověka. - Nepojmenovan hrdina' vesnick;i mládenec, se pŤivečerníchtancích pod lipou sblížís neznámou krásnou dívkou, která pŤicházíodkudsi z lejako lesníŽenu,dívkaprchá. Hoch ji marně
sri.Když ji baby usvědčí
hledá po lesícha pak bloudísvětemjako potuln! hudebník;hraje na
housle zděděnépo dědovi, s nímžprožil svédětství.V jarníchhvoz-
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dech, za noci se k němu jeho milovaná pŤecejen vrátí. ZatÍiroky má
skončitjejí stoletézakIeti do podoby lesnížínky.Hospodaňí spolu
jako manže|é
v lesnímhrádku, kouzlo divoženky proprijčujepolím
i dobytku mimoŤádnou plodnost. Těsně pŤed ukončenímkletby
ženay mužověnepňítomnostinaňídípokosit nezraléobilí ohroŽené
bouŤí.Vracejícíse manželji ve zlosti udeŤíhrstí klasri, tím poruší
podmínku zlomení kletby a paní se musína dalšíchsto let vrátit mezi divoženky. Strašná bouŤe postihne kraj, ale pŤedčasněsklizené
ob1|ízázrakemdoztá|o a hospodáň znovu bohatne; nepŤináší
mu to
však těchu, a kdyžje jeho statek zničenpožárem,putuje znovu Se
svfmi houslemi světem naŤíkajepro svou milovanou a marně ji voIaje zpét.Spatií ji užvšakjen ve snu; ona pňitom očarujejeho 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 aždo poetické smrti - najdou ho uprostŤedles a s houslemi v náručí- hledá svou lásku.
Nejprostšíposlání pŤíběhutlumočíhned po prvním dívčinězmizeni v|oženápíseř, v nižje v Ťaděparalelních pŤirovnánípoetizována pŤedstavao prchavosti štěstí;zpívájihlavní hrdina a s pŤíběhem 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 novějšídobě stala nejznámějšímHeydukovfm textem.)-Druh1f,
náročnějšív1fklad, za|oženyna principu alegorie, je vysloven v pŤímé autorské v1fpovědi v dozpěvu skladby; hovoŤíse zde o kráse,
která zklamána zmatenym lidskfm životem se uch;flila do pŤírody;
privabn1fsmutek a malebnégesto alegorizovanékrásy (,,Tam hlavu
v ručky opŤenoutoužebně v dálku se díváš..)se spojují s citovostí
prostéhopopěvku, kter;f pro zpévákaje zdrojem b|aha: zde už paralela s pŤedchozímpŤíběhempŤestáváfieho hrdina se pŤeceblaha
nedohrál a nedozpíval)' místo v1fkladu nacházime sebev raz básníkova potěšenínad ukončenfm dílem a jeho radostnych zážítktt
z básnické tvorby vribec' - V;fklad (sdílel ho a na jednotlivé fáze
děje ve svérecenzi rozepsal Jan Neruda) je všakjen částí- ovšem
podstatnou a stále pňipomínanou - obrazu ztrácenéhoa nezdaiile
obnovovanéhokontaktu mezi člověkema pňírodou'tedyjednoho
z nesčetněkrátse vracejícícharchetypicklch témat,které se takto
vtělilo i do pohádky Heydukovy. Prostňednictvímpohádkovlch
motivri a pohádkového ovzdušíse v Dědově odkazu uplatriuii v značněliterární podobě - mytické prvky, které svou ryŤtcÍ
a svym pojetím pohádky tak zdtraznil velk! vzor Heydukovy generaceK. J. Erben. (PatŤík nim i magickévlivy hrdinky na rirodu,
coŽ prostou divoŽenku mění v rolnickébožstvo.)PŤírodanení ien
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ritočištěm:všestrannězasahuje do života pohádkového hrdiny
avycházejíz níi hrozby a osudovérídery.Je ovšemi místemsetkání
s nadpŤirozenym světem, spojnicí mezi světem živych a mrtvych
(v pohádkovémlese navštěvujeve snu hrdinu i zesnul;fděd)' Podmínky trvalého pňechodu mezi světy však pŤesahují lidské
schopnosti; pÍi ztíženípohádkového ríkolu (pňeddovršenímrisilí
o zrušeníkletby) dává pŤírodasvéživly k dispozici nepŤátelsklm
nadpŤirozenymsilám.
Z|íterárněnímyticklch prvkri' jejich podŤízenostčistěpoetick1fm
cílrim se v Dědově odkazu projevuje pňedevšímv tom, žeděj není
dovršen'ristív lyrick! stav. Uskočná dvojznačnost,ambivalence
pŤírodyjen dále stupĎujejejímámivou pŤitažlivost,
která je v básni
zpŤítomněnadlouhlmi pasážemi lyrick1fch líčení.Srovnání s kteroukoli básníKYTICE názorně ukazuje,jak daleko se českápoezie
dostala od epickézákonnosti Erbenova pojetím1ftu.U Heyduka
motivech
vládne nálada, citovy stav a jeho rezonancev pŤírodních
(pňevza||ch z|iterární tradice i pŤímoodpozorovan1fch). Ve shodě
s lyrismemje koncipován i hrdina básně' kter! je snílkempozdního
romantismu, neschopnym činu,opakujícímgesto nenaplněnétouhy. Tuto mez pŤekonávájen sv m uměním,kteréve svévrcholné
podobě je syntézouceléživotnízkušenosti,okouzleníi žalu,podJ
vědom1fchstop dětstvíi dospělosti,ziskri i ztrát. Tyto složkyumění
jsou naznačenyv několika siln;ych strofách na začátku 5' zpěvu,
z nichžJan Neruda, pňizprisobujeje poněkud svémuvlastnímu obvlnami sv'j'mi poetou
razu, vyčetl poznání o lidském žtvoté,,,kter;í
zatočiv pÍivádí každého k tomu' aby vyhledal zas jen spásu ve
vlastníindividualitě svéa tím se stal opět cel1fm...Zmíněnémísto
však pŤecejen vyznívá ve smyslu romantického stesku po ztraceném ráji' po mládí lidstva; vyslovenítohoto steskuje Heydukovi
obsahemuměleckévfpovědi. Kouzelnj' dar, jehožse mládenci dostalo, se nestává nástrojem k dosaŽeníjeho cílri (v tom se Heyduk
odchyluje nejen od m tu, ale i od schématuklasickélidovépohádplisobenína mravní a sociálnípostoj posluky) a jeho zušlechťující
chačri(pŤerodypánri a králri k milosrdenstvía svobodomyslnosti)
zristává nejnaivnějším
mísmá zcela utopick;ycharakter:jeho líčení
tem celébásně.
Lyrick! dojem posiluje takélehk! rytmus zpěvnéhodaktylotrochejskéhoverše,uspoŤádanéhov celébásni jednotně do osmiver.
šov1fchslok s pŤeq|vanymrymem. Větná stavba se pŤitom beze
zbytku kryje s veršovym a strofickfm členěním(zák|adní větnj celek odpovídádvojverší,po čtvrtém
veršislokyje silnějšípŤeděla na
konci osmivetšízávazny konec věty a pŤeděltematick1f)'coždodá.
vá skladbě skoro písřovy charakter. Tímto splynutímvětnéinto-
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nace s rytmem se Dědriv odkaz hlásí ke stylu májovské generace'
Heyduk patŤi,i kdyžtémazdtojtlkrásy ažánr
k jejímžpÍíslušníkrim
poetické báchorky do jisté míry piivádí na mysl i soudobou a pozdějšítvorbu Sv. Cecha a J. Vrchlického.Velk! d raz na melodičmotivri
nost souvisí ovšem i s hudbou jako jedním z ristŤedních
skladby; hudba v podobě vzpomínky na dětsképokusy s houslemi
byla podle pozdního autorova vyprávění i prvotním inspiračním
jádrem básně.
Dědriv odkaz je jedinou rozsáhlou pohádkou (menšípohádkové
pŤíběhyjsou soustŤeděnyve sbírkách N a pŤástkách, |884, Na černé
hodince, 1900 aj., spjat1fch těsně se světem lidového vyprávění)
v bohaté,mnoha směry se rozbíhajícia poměrně brzy zapomenuté
epickétvorbě svéhoautora;bylazahájenauž R žípovážskou(viz
BASNE) a pokračovala zejménaidylickfmi ,,obrázky., a ,,kresbami,, ze Sumavy a Pootaví (napÍ, Běla, |882, DÍevorubec,|888)
a nejméněžívotnymiskladbarni s lristorickou tematikou (mj. byronsky Milota,|&75, Píseúo bitvě u Kressenbrunnu,|877, ve stylu
eptky z Rukopisu královédvorského,a Mahomed, 1888, využivající
prvk jihoslovanskéholidového eposu).
Vedle novlch a novych vydání až hluboko do počátku našeho
století svědčío oblibě Dědova odkazu i jeho dvojí zpracování
operní:J. R. Rozkošného(pod titulem Černéjezero) a V. Nováka
(pod ptivodnímnázv em, |925).
mc

Devátávlna . Viktor Dvk
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Název poslednísbírkyV. Dyka se vážeke starénámoňnicképověsti
o devátévlně' kteráje ze všechnejničivější
a ohroženélodi pŤináší
zkázu.I pÍiděsivostitohoto symbolu všaksmrt a napjatéčekánína
smrt vedetentokrát u Dyka spíše
do poloh životnímoudrosti, téměŤ
k srníÍlivému,ikďyžnaprosto ne pasívnímupŤijetíneodvratného
osudu (rivodníbáseř Soumrak u moíe). Těžištěsbírkyje v re.
flexívníma intimně vzpomínkovém prvním oddílu. Myšlenka na
smrt je tu neustálepŤítomna;člověkjí hledívstŤícs váŽnostía bez
hrrizy. Není pro něho literárnípoetickou pŤedstavoujako v Dykov1fchmladistvfch knihách, a neníovšemani spjatas hrdinskou obětípro národnívěc jako ve sbírkáchválečn1ch (viz ANEBo), kde se
se smrtí básník poprvé hlouběji vyrovnal; nyní má konkrétní
a osobní podobu, ztělesĎujícse jednak ve vzpomíncena zemŤelé,
jednak v pomyšlenína vlastníprost1Ía civilní skon. V tétopodobě

