
t8 4ryls r'k!q!Jl Baladv a romance - Jan Neruda t9

znamenáÍl u Erbena v jeho Prostonárodních pisních a Ťíkadlech,
stejně jako vstupní verš Balady rajské ,,Š|aMaria, šla do ráje..), tak
ve vystavbě celé básně. NapÍ. Balada o duši Karla Borovského je ceIe
zbudována na osnově lidové písně Duše hŤíšná a Marie Panna, za-
znamenané u Erbena i u Sušila. Balada o polce zase zpracovává
motiv z lidové poezie finské' kterou Neruda poznal ze souboru
Kanteletar prostŤednictvím německého pŤekladu z roku 1882.
Avšak ani vjediném pŤípadě básník nesetrval u pouhé ohlasovosti,
které se ještě blížily některé balady v KNIHACH VERSU. Zátovet
s pŤejímáním své podněty podstatně pŤetváŤel. Názorn1f pŤíklad
podáváprávé Balada o duši Karla Borovského. Lidová píseř o tom,
jak bezbožná hŤíšnice došla díky darované almuŽně spasení' do-
stává u Nerudy - pŤi zachování naivity pŤedlohy ve vyranl, ry-
mech i struktuŤe verše - novy smysl tím, Že jde o duši nepŤítele
církve Havlíčka, jemuž do nebe pomohla modlitba-epigram, v niž
žádáJana Nepomuckého o pŤímluvu zaČechy, aby jim jazyk ne-
shnil v hrobě. (Epigram Neruda cely obratně vkomponoval do bás.
ně.) Nábožná lidová píseř se tak v Havlíčkově duchu proměĎuje
v nenásilnou, protože humornou, ale pŤece jen zŤetelnou v1izvu
k větší aktivitě národa v jeho politick1ch snahách. Piitom Nerudo-
va balada nikde nevybočuje z žánrové roviny dané pŤedlohou' ne-
stává se satirou ani parodií; Ježíš i nadále zistává laskavym člově-
kem' kter pŤes podivnost Havlíčkovy modlitby pŤijme jeho duši do
nebe. V Baladách a romancích tak Neruda nejen pŤejímá podněty
z lidové slovesnosti, ale zároveř je utváŤí v duchu mentality soudo-
bého lidového člověka, sbližujeje sjeho politickou a lidskou situací.

PŤímé pŤejímání a pÍetváÍeni je ovšem krajní pŤípad básníkova
vztahu k folklÓrní tvorbě' kter1fm se lidovost Balad a romancizda-
leka nevyčerpává. Závažnější je vyuŽíváni tradic, jimiž se živila
a podněcovala lidová pŤedstavivost. V tom se však Neruda ne-
obrátil do krajiny pohádek a bájí, a|ektradici v lidu tenkrát neméně
vžité, již také v dětství poznaI u své matky, k oblasti kĚesťanského
mj'tu. Vzniklo tak několik balad a legend (v knižním vydání je Ne-
ruda všechny pŤekŤtil na balady). A opět tu básník nezristává
u pouhého pŤevyprávění legendárních pŤíběhri, nespokojuje se ani
s prostou naivitou názorového světa, z něhož tyto legendy vznikaly;
i ten mu posloužil jako v1fchodisko ke ztvárnění pŤedstav soudobé-
ho člověka. Ježíš, Maria i svatí jsou tu do značné míry zbaveni své-
ho božského nimbu' pÍeszázračnou moc mají své starosti nelišící se
od trápení prostého člověka a stejně tak si i počínají. Tak svatá Pe.
tronila v Baladě májové vede sousedsky, v hovorovém stylu rozví.
jen dialog s prosebnicí o ženicha bez ohledu na pověrčivé počínání
budoucí nevěsty (,,Vidíš, holka, mám tě ráda|.,,, ... ,,dalabych ti ka-

larity. Jejich dosah se však brzy zmenšil na daleko užší okruh; bylo
to zprisobeno pŤedevším autorov m konzervativním postojem;
také na světové vá|cez odstupu vystoupily stránky, pro které Dyk
neměl smysl a které hlouběji pochopili autoŤi zásadního antimili-
tarismu. F. X. Šalda kritizoval celou Dykovu tvorbu pro nedosta-
tek životní bezprostŤednosti a ideologick1i apriorismus; z toho však
vy'jímal právě válečnou poez1i,kteráčeIi skutečnosti pÍímo ana\ézá

,,slovo opravdu kovové... V době nového ohrožení národa se Dy-
kova vlastenecká tvorba znovu pronikavě aktualizovala. Po od-
stupu desetiletí se stala součástí klasického odkazu české poezie' je

už komentována s historickou objektivitou, i když má-až na ně-
kolik nejznámějších básní - daleko k široké popularitě. mč
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Balady a romance zahájlly v nakladatelství E. Valečky knižnici
Poetické besedy, kterou její redaktor Neruda za|ož1| na podporu
privodní epické poezie. Sbírka obsahuje osmnáct básní, z toho šest
je v titulu označenojako romance a dvanáctjako balada. S žánro-
lrym označením však Neruda nakládal volně' takŽe Často neodpo-
vídá ustálenému pojetí obou žánrri. oproti časopiseckému znění
básník také toto označení měnil z balady na romanci, některé básně
privodně nesly označení legenda aÍaké ce|á sbírka se privodně měla
jmenovat Balady, romance, legendy' Ale ani pŤevaha epičnosti není
v knížce absolutní: napŤíklad v Romanci o Cerném jezeŤe a y Ro-
manci ojaŤe 1B48 pÍev|ádá lyrick prvek. Literární historie se ovšem
pokoušela charakterizovaÍ rozdíLy v Nerudově pojetí balady a ro-
manco. Nejspíše lze pŤijmout názorK' Poláka, žebalada ve sbírce
pŤedstavuje hlavně prvek legendární, nadpŤirozen a obecně lidsky,
zatímco romance pňedevším Živel českf, časově aktuální a jen reál.
ně determinovan1f. V kaŽdém pŤípadě však žánrové kategorie i po-
kusy o jejich rozlišení mají jen dílčí v1fznam pro charakteristiku zá-
kladního rázu sbírky.

Ten mnohem vyraznéji naznačuje vstupní moto, v němž básník
zdiraziuje,že chce vypravovat báji a že pro ni volí slovo prosté, tak
jak plyne z rist lidu' Spojení báje s prostym lidov1im podáním pro-
zrazu1e,že podstatnym inspiračním podnětem bude ve sbírce lidová
tvorba. Skutečně také literární historie už snesla Ťadu dokladťr
o tom, že Neruda tu folklÓr bohatévyužíval, a to jak v jednotlivych
obratech (napŤ. verš z Balady zimní ,,kďe ramena' tu kolena.. je za-
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maráda / ale koho dát ti' koho?..) a svatá E|tŽbětav Baladě rajské
je už celá utrápená' neboťjí byl svěŤen marn1i'patronát nad věrnymi
ženami. To jsou ovšem legendy-balady s již vysloveně humornou'
takŤka causeristicky pojatou látkou. Mnohem širší škála postojri
v knize pŤipadá postavě Ježíše. Vystupuje tu jako protagonista le-
gend' str jce i objekt zázrak (v Baladě horské síla dětské lásky za-
hojí Kristovy rány na kŤíži ve vesnickém kostelíčku), jako laskav1f
soudce lidsklch čin:iu ( Balada o duši Karla Borovského) , a|e také -
ve snu žárlivého chasníka - jako dítě, jež se líbá s děvčaty ( Balada
štědrovečerni), a jako družn1i člověk, jemuž nejsou cizí světské ra-
dovánky ( Balada o svatbě v Kanaán). Kristus se však také jeví jako
pŤedvídav! znalec společensklch pochodri' kter! klanějícím se tíem
králrim pŤedpoví, že budou patŤit k jeho katanrim (Balada tŤíkrá-
lová)' A v nelegendární Romanci italské o popravě mnicha, bojov-
níka za italskou republiku,je zpodoben ijako apoštol svobody, nad
jehož zástupem vlaje garibaldiovsk;j, červen1i prapor. Toto široké
rozpětí v pojetí Ježíše zároveĎ naznačuje básníkovu citlivost, s ja-
kou uciržuje rovnováhu mezi kŤesťansk;ym m;ftem, jeho zlidovělou
polohou a vlastním postojem k tomuto mytuzhlediska soudobého
člověka. Tato citlivost mu také nedovoluje sklouznout ani k obdivu
pro zašl1f svět legend, ani k jeho ironizaci, popňípadě k vfsměchu.

Verše s legendárními náměty tvoií nejrozsáhlejší část sbírky
a také ji rámcují. Vstup knihy obstarává tragická Balada pašijová,
v níž mateŤské utrpení pŤedstavuje nejvyšší oběť, jakou je člověk
schopen pňinést pro spásu lidstva , a závěr Balada o svatbě v Kanaán,
v níž se rovněž oz1!'vá pŤedtucha mateŤskych rítrap' ale jež cele vy-
znívá veselím velkolepě vystrojené vesnické svatby, v jejíž bujaré
sousedské náladě, na níž bere podíl i Ježíš, se do značné míry vytrácí
do pozadí sám její zázračty zdroj proměna vody ve víno. Jestliže
rámec taznačuje myšlenkové rozpětí sbírky' pak kontrast obou
rámcovych balad prokazuje, žeknížka směŤuje od tragick1fch mo.
ment k humoru a veselí. Mezi oběma složkami ovšem existují pŤe.
chody, vážné téma b1yvá podbarveno humorem nebo alespoĎ uza-
vŤeno humornou pointou. Tak na hranici obou pÓlri se pohybuje
strašidelná Balada zimní o tŤech zlosynech oŽivenych čarodějem
a skončivších po novych zločinech i s ním Znovu na šibenici; iro-
nickou pointou se uzavírá zce|avážná, sociálně zabarvená Balada
tŤíkrálová, v níž básník pŤistoupil k nejradikálnějšímu pňetvoÍení
Iegenclární osnovy.

Tak jako Neruda v Baladách a romancích udržuje rovnováhu
mezi tradičním folkl<jrem a jeho pietváňením i mezi kňesťanskyrn
mytem a vztahem současného člověka k němu, tak také vyvaŽuje
poměr mezi obecně lidskou tematikou a její národní a sociální, po-
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litickou aktualizací. I tu existuje velké tematické rozpětí. S tragic-
klmi baladami, ať už inspirovanymi zážitkem (Baladou dětskou
reagoval na mrtí své kmoti.enky, dvouměsíční dcery básníka
Adolfa Heyduka), ať tradicí folklÓrní (v Baladě staré - staré!
zpracoval támét zrazené nerovné lásky a jejích tragick1fch drisled.
kri, oblíben! i u Nerudov ch vrstevníkri, napÍíklad Hálka a Hey.
duka), se pojí baladická groteska (v Romanci helgolandské,ktíž
námět poskytl básníkťrv pobyt na Helgolandu, Neruda vypravuje
pŤíběh muže' ktery ve Snaze získat loupeží věno pro svou dceru
zprisobí bezděky smrt svého nastávajícího zetě) i veselá' tanečně
intonovaná Balada o polce, zpracovávající sice cizí (finsk:Í) motiv,
ale evokující živě prostňedí českého venkova. Tady už obecně lidské
téma proniká a aktualizuje prvek národní, pojat v duchu básní-
kovy kritické |ásky k národu. Právě radostné ovzduší básníkovi
schází v českém životě,je v něm vzácnostíaožívávŽdyjen nakrátko
(Balada česká); a také povaha českého člověka je drsná, nelehce
pŤístupná a lze si ji oblíbit až delším souŽitím s ním - o to jadrnější
je bohat;f svět prožitkri, skrytlch pod touto sluptou (Romance
o Karlu IY.). HoÍe národa symbolizuje tetnnávoda Cernéhojezera'
evokující pÍedstavy o ukrytlch tajemstvích, jež vtahují člověka do
svého kruhu ( Romance o Černémjezeíe/. Jenjednou v novodob ch
dějinách zav|ádl v národějar! ruch' kdy každ! byl ochoten nasadit
žívot ,,za národ a lidstvo celé.. a kdy i pánblih s podivem konstato-
val, Že,,konečně lidmi tedy!.. (Romance o jaŤe IB48 ). Tak obrazy
českého žívota a povahy plynule pÍecházejí v aktuální básníkovo
politické vyznání:yedle Ronlance ojaíe 1848je uloženo iv Romanci
italské a v legendární Baladě tŤíkrálové a Baladě o duši Karla Bo-
royského.I v epice' jež se měla programově stát protiváhou subjek-
tivismu poezie, si tedy Neruda našel prostor pro vyjádŤení osobního
postoje; vyslovil ho nejen skrytě tam, kde podává obrazy trpící
mateŤské |ásky (Balada pašijová), kde láskyplně kreslí Svět dítěte
(Balada horská, Balada dětská), ale i v rovině národní a politické.

Rovnováhu mezi tradicí a její novodobou aktualizací udržuje
básník i ve tvaru svlch básní. I tu tradice znamená v duchu mota
pňedevším prisobení lidové slovesnosti' Nejvíce se jí Neruda pŤidr-
žuje v humorně zpracovan;fch legendárních pňíbězích. Popěvková
a ojediněle i Ťíkanková forma tu slouží k podtržení naivity lidového
základu, ale také k zvyraznéní kontrastu mezi ritvarem legendy
a jejím travestick m, humornym zpracováním' Také některé ba-
lady mají svrij základ ve folklÓrní tradici, kterou sledují v rovině
žánrové i pÍedstavové. Dovádějí jen principy této baladiky jejími
viastními prostŤedky v nov1i, nroderní básnick tvar (citlivé vkom-
ponování nadpŤirozené bytosti Smrtky v Baladě dětské do jinak ci-
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vilní intimní tragédie a tím zdiraznění její baladičnosti; eliptické
vyjádŤení děje zachyceného jen několika emblémy v Baladě staré -
staré!: ',Ru'kama lomila, po bŤehu chodila, / na kámen poklekla,
dceru porodila.. aj.)' Úspornost vyrazu a sevŤenost děje pak Neruda
uplatĎuje i v básních, kteréjiž nevycházejí z folklÓrní osnovy, ale
v Ťeči autorské a zejména v promluvách postav těží z lakonické
pádnosti lidového mluveného projevu (napÍ. Romance helgoland-
skd).

Avšak tak jako Neruda nechápal spojení báje s lidovj'm proje.
vemjako pouh! ohlas' tak i tvarjeho básní nelze vysvětlitjen tra-
dičními vlivy folklÓru, dokonce ani kdyŽ započteme prisobení
umělé poezie z folklÓru čerpající' napiíklad prostŤednictvím Erbe.
novy KYTICE. Vedle popěvkové formy a baladické eliptičnosti se
ve sbírce rozvíjí i osobitě, široce epicky roz|oženy v1Ípravnf styl
prostoupen monology a dialogy (Romance o Karlu IV.) sprvky
hovorové mluvy a obecné češtiny' které tentokrátpoukazuji j\žzÍe-
telně k městskému lidovému prostŤedí Balada tŤíkrátová). V rámci
tohoto stylu se uplatĚuje i popisná drobnokresba' ulpívající natolik
na detailech, že pozastírá i vlastní epickou osnovu básné (Balada
o polce, Balada o svatbě v Kanaán) ' A konečně ve sbírce na|ézásvé
místo také lyrick1f prvek reflexe, mísící se s popisem a vytváňející
teprve prostor pro odkrytí možn;/ch epick]fch baladickjlch tajem-
ství (Romance o Černém jezeíe) i rétoiick1i patos lyriky politické,
prostoupené exklamacemi a hesly (Romance o jaíe 1848). I tato
tvarová rriznorodost pŤispívá ke klasickému vyvážení sbírky, v níŽ
se Neruda pŤiklonil k epick1fm rítvarrim se starou tradicí, aby znovu
obn1žil živoucí zdroje lidové slovesnosti a kŤesťanského m1ítu
a oživil tak pňedstavov1/ svět svého dětství' Ale obrátil se k nim také
proto, aby prostŤednictvím v lidu hluboce zakoŤeněnÝch pŤedstav
projevil sv j vztah k soudobému národnímu Životu' vvsiovil své
krédo demokrata a bojovníka za liclsk1f pokrok, v nějŽ íeochvějně
věŤil. zp
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sahují dva lyrické cyk|y, soubor drobné epiky ajednu Samostatnou
delší epickou báseĎ.

První oddíl nazvany Cigánské melodie má 57 čísel, která z dvoj-
násobného snad počtu vybral Jan Neruda. Podnětem k Heydukovu
intenzívnímu zájmu o cikány byia podle jeho vzpomínek návštěva
u bratra rra Slovensku; pojetí postavy cikána je však formováno
pÍedevším pťllstoletou tradicí evropské romantiky, zahájenou už
tr Geibela, pokračující Puškinem a Lenauem, u nás Máchovym ro-
mánem Cikáni, Nerudovym Divokjlm zvukem aj. Pro romantiky
byla postava cikána jedním z Íady prostŤedk k tomu, aby své
ideální hodnoty životní -_ nespoutanou, vzpurně stňeŽenou svobo.
du a těsné soužití s pŤírodou - pŤedvedlijako něco reálně existují-
cího v konkrétní lidské bytosti a životním zprisobu. Nacházeli tu
pŤíležitost k rozvinutí estetiky kontrastu mezi drsnym a primitiv-
ním zevnějškem člověka i jeho vyděděnectvím společenskym' a bo-
hatynr, odstíněn m životem citri a ideál v jeho nitru. Dávali zde
prrichod zálibě v exotickych národech a životních prostÍedích, ve-
deni potŤebou sáhnout pro inspiraci mimo anticko.kňesťanskou li-
nii evropské kultury, k cizím, pouze tušenym svět m tradic a m;ítri.
Do cikána si promítaii kult erotické vášně a touhu po tempera-
mentním a zároveÍt dětinsky naivním vztahu k elementárním ra-
dostem i obdiv k umění bezprostŤedně tryskajícímu z nezkrotného
srdce (cikánská hudba), a ovšem i demokratické pŤesvědčení
o rovnosti všech lidsk;fch bytostí bez ohledu najejich rasu a sociální
postavení. Všechny tyto rysy uplatĎuje Heyduk ve svém cyklu;
zdŮraznll pĚitom ve stopách Máchovfch i trpkf rub cikánovy
volnosti .- jeho bezdornoví a elegicky stesk po ztracené vlasti, kte.
rou je podle dobov1ich iluzorních pŤedstav Egypt. Zárovei v duchu
vlastní zkušenosti umístil svého cikána do rámce slovenské horské
pi.írody rrebo do mad'arské pusty a do jeho osudri promítl vášniqf
odpor proti uherskym magnátrim. Tragika cikánri se mu vepsala do
mytického protikladu dvou iek, Dunaje a Nilu; je to zároveĚ pro-
tiklad mezi zemí každodenního živoŤení a zentí mrtvych pňedkri,
praprivodní kolébky a btrdoucího hrobu. V krátk;/ch, zhuštěn1Ích
a zároveĎ melodickfch básních Cigánsk!;ch nlelodií je fiktivním
n-rluvčírrr vždy cikán sám (v několika pŤípadech téŽ cikánská Žena),
ktery jakoby prostŤedky svého vlastního umění, totiŽ svou písní,
dáv1r prťrchod citovym reakcím na konkrétní situace a poodhaluje
rilonrky bohatj'ch niternych prožitkri' Cigánské melodie tedy patŤí
k Žlrrrru objektívní lyriky, často nazyvanému básnictvím role' Ci.
k:inského ducha v rovině stylové reprezentují pÍedevším ryvkovité
záblesky metaforické obraznosti a vášnivého sarkasmu, které se
mžikově vynoŤují z veršŮ obecně folkloristického typu. Tradiční

Ve své prvotině se jeden z čeln;Ích básníkri májové družiny a oddanil
pŤítel Nerudriv Adolf Heyduk pŤidržel obvyklého teLdy vzoru
básnické sbírky jako vyběru rriznorodé tvorby za určité obdo bí hde
je to Heydukova mladistvá produkce let pádesát ch). rozti iděné
podle literárních druhli do několika cyklri. Heydukovy Básně ob-


