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Úloha romantlsmu pÍl' zrodu moderních národních kul-

tur se stále dostateěně nedoceřuje. Irtezlnárodní vědecké

kolokvlun, uspoŤádané lonÍ v Brně na téma Romantlsmus a

hudba' ukázalo dokonce urěitou rozpačltosť vr1ěí romantis-

mu jako slohové epoše vrlbec. a to 1 ve vztahu k hudbě,

o níž kdysl B.v.Asafjev trefně prohlási l ,  že Je uměním

par excellence romantlck m. TY rozpaky vyjádŤtl jtž v ní-

nulém století ctrarakterisť1ckfm zprlsobem Louis Charles

Delécluze: "Všichní, kteňí se nazlvají romant1ky. mají

tak protichrldné názory a tak rozličné zásady, že neLze

v tomto chaosu rozeznat jedlnou rístŤední myšlenku.Í I ten

Delécluze, sťateěnf revolucionáŤ, jenž padl na bar1kádách

pĚ1 obraně Paíížské komuny, nebyl, bohužel, dÍalektik a

nepochopil zákonitou nutnost, jež pŤÍváděla romantíky k

spoleěnému s1lí mít co nejmíř spoleěného. tiádankou ro-

mant1Bmu se zabfvám podrobnějÍ ve studij.' jeŽ vyjde
I r t

roku C 1988\ěasopísu EstetÍka3 zde se mohu soustĚedlt

jen na to nejp9dstatnější.

Ronant1cká epocha evropského umění bfvá v1rmezová-

na nezníky dvou revolucí /L789 a 1848/. Vzhledem k nerov.

noměrnostÍ vfvoje buržoazní rerroluce v jednotltvfch ze-

mích 1 vzhledem k nerovnoměrnostÍ vfvoJe jednotlivfch u-

mění však platí ťoto ěasové v1anezení jen pčÍb11žně. Sně-

rem do mÍnulostl zj1šĚujeme pŤesah napŤ. v An91Í1 Jako

r09

první zerni buržoazně derookratl:cké' rerroluce, byĚ kompromÍs-

ní. }Iúžeme zde zaznarenat gilné preronantlcké rrnutí Í nei.

ranějšÍ vfskyt jtž zralfch roarantlckfch' uměleckfch osob*

noetí, jakÍml byll napÍ. nalÍŤÍ a llterátÍ v jedné osobě

tť1llÍan Blake a tienry rusell.. Směrem do budoucnostl zazna.

menáváme pňesah napĚ. u náa. zde ae v proceau národního ob.

xození ěeskf nároct došlova zrrovu rodÍl jako již moderní ná-

rod buržoazní a proces buržoazně demokrat1cké revoluce, ne.

dovršenf roku }8tl8, se protáhl až do druhé polovtny mínulé-

ho stoletÍ. NeboĚ' u pollttcky nesrrcbodnfch národú nabyla

romant1cká geneze a stlmulace národnÍch uněleckfch škol ev1-

dentní vfznam pňíno polttÍckf. svfmt neostrÍml oktajt pŤezní-

vá tudíž ěeskf uněleckf romantismus až něka4 do konce stole-

tÍ /Zdenék Fiblch, Jullus Zeyet ad./.

Neostré hranice, histor1cky takto objekttrmě podrnínlné'

nám však nedávají žádné právo k tomu' abychom - jak se někdy

děJe . srněš<jval1 roÍEntlBmus s preromantlsmem. Základní osou

struktury preromant1snu je Ídea tzv. Pš!P39!9s]!L jako ldeo.

logloká zbraí buržoazie, bojující JLž v osvÍcenskéur 18.sto.

letí protl rídajně nepŤl.rozenénu vládnoucÍmu feudálnímu reží.

mu. Vystupovala B požadavkem tzv. pŤlrozeného práva prot!

vládnoucÍmu hlstorlckénu právu prlvllegovanfch. S tím souvÍ-

sí í preromantÍcké poŽadavky tzv. pĚl'rozenosti wrěleckého

ProJevu, hleclající pouěení.na kultuĚe ltdu' žtjícího rídaJně,

v 'harnonl,ckán souladu" c pÍÍrodou. Ale Í na kuluže ipŤírod-

ních" ,/ťlávnfch a barbarskfcb,/ národú, dále 'pŤÍ.rozenostÍr cl.

todch ''Ír",'o Í qlontánnÍch' tolních proJev čIověka a roz.

šíŤenÍ 'pÍt.rozenďro. záJmu ělověka t o rezní otázLy lÍdckého
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jen na to nejPodstatnější.

Romantlcká epocha evropského umění b1ívá v}rmezová-
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mění však platí toto časové v1anezení jen pňibllžně. Sně-

rem do mÍnulostt zj1št'ujeme pŤesah napĚ. v ang].rl jako
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první zemi buržoazně derpkrattoké' rerro].uce' byĚ kompromls-

ní. }Ir]žeme zde zaznamenat silné preromantÍcké hnutÍ t ne3.

ranějšÍ vfskyt jtž zralfch romanttckÍch' uměleckfch osob-

noatí., jakfm1 bylt napŤ. nalÍŤÍ' a ltterátÍ v Jedné osobě

lÍllllaur Blake a tienry FuselÍ. Směrem do budoucnostl zazna-

menáváne pĚosah napĚ. u nás. Zde se v procesu národního ob.

xození ěeskf nárocl doélova znovu rodÍl Jako jíž noderní ná.

rod buržoazní a proces buržoazně demokFat1cké revoluce, ne-

dovršenf roku 1848, se protáhl až clo druhé polovíny m1nulé.
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romantická genaze a st1mulace národních uměleckfch škol ev1-
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vá tudíž ěeskf uněleck1í romantl'smus až něka4 do konce stole-

t'í /zdenék FÍbÍch' Jullus Zeyer ad./.

Neostré hranlce, historlcky takto objektrrl,s Podnín|né,

nárn však nedávají žádné prárrc k tomu' abycbom - Jak se někdy

děje - směšcival1 romantlamus s preromantlsmem. Základní osou

struktury preromantl.smu je ldea tzv. PšE39!9g!! jako ldeo.

logtoká zbraí buržoazÍ.e, bojující jLŽ v osvÍcenskéur 18.sto-

letí prot1 rídaJně nepŤírozenénu vládnoucímu feudálnímu rež1.

mu. Vystupovala g požadavkem tzv. pŤlrozeného práva protl

vládnoucÍmu hlBtorl.ckénu právu prlvl.legovanfch. S tÍm souvl-

sí Í preromantÍcké poŽadavky tzv. pŤl.rozenostÍ rrměleckého

projevrr' hledaJící poučení na kultuie lt'du' žtjícího rÍdaJně,

v iharmontckém souladu' c pĚírodou. AIe Í na kutule "pžírod.

nícbi /dávnfcb a barbarskfcb,/ národú, dále lpňtrÓzenostti cÍ.

tovfch vflevú l' ryontánnÍch volních proJevú člor'ěka a roz.

šíĚení ipÍl'rozené}ro. záJmu ělověka t o mzní otázky lÍdského
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bytí, tajeDna a sŤtl.

I{otor agens etrrrktury t?oDantlsmu naPrott tomu pÍed.

stavuJe buržoaznÍ lndÍvtdual tarrrus, podněcrr J íc.í srrobodnf ,

n1čím nerušenf rozvoJ tndÍvÍdualtty rmrělc0. ite to rozvoJ

vnttŤně protÍkladnf. Na Jedné straně rozšlŤuJe obaahod

záběr umělecké trrorby 1 or1g1nálnost jeJího proJevu, ale

na druhé straně dává unělcůn na vlastní kr!ž1 prožít a do

lprku kostí procítit muě1vf 'rozpor mezt lndlviduem a bur.

Žoazn! spoJ.ečností, pŤtvádějící je k proJerr0m nonkonfor-

nlBtnu všeho druhu.

Kvant1tat1vní rozš1Íování pňednětného zájmu prero-

mantlckého umění za ÍEze, tabuizované dotud arlstokratlc.

k1ím vkusem a morálkou, zaznamenává v urnění romant1smu prí.

mo kvalltatlvní skok-. NÍčín neomezovan1í pohled umělcú se

široko ro3prostírá nrezi oběma extrénnírni p61y od utoplcké-

ho hledánÍ vysněnfch světú a .ideálních v1ÍchodÍseki až po

negac1 stávajícÍ skutečnostÍ a estetízac1 šeredna. Tírn se

také vysvětluje charakterist lcká syntet1čnost, resp. Úvše-

objímavá" schopnost romantísmu zakládat zárodky nov1Ích u-

měleckfch směrr1 a tendencí.

Pohled skutečnostl tvážÍ v tváň. odstrďu5tct všech.

na námětová' tematická 1 myšlenková tabu pŤedchozí šlech-

t1cko.klasícistnÍ éry, otevŤel cestu reallsmu a . s akcen-

tem estetÍzace šeredna . l. natural1smu. p61 1deallzace za-

se pĚ1pravll p du pro s]rmbol1srnus,chápající objekty Bmyslo-

vé zkušenostÍ. jako symboly "vyšší", qlsněné, nadsmyslové

skutečnostl.. RomantÍcká hypertrof1e umělcova subjektu pŤi-

blíž1la zrod l.rnpres1onl'smu, stavějícího na absolutl.zaci

untělcovfch člstě srrqlslovfch záž1tkú, ale 1 expres1onísmu,

t l l

ProDítaJícíha nao['al.( neJynÍtĚněJší'!Já. rryělcgya {'|bJek.

tu do pĚedrnětnogtl vněJšíbo lvětar

A určtté trrrolnění PlerqnrntickÍch eatetlckfctr no.

ren z tďré regléGntacé racÍonaltstÍcké estéttky ancl'ent

ré91nu, u\'olněBí' Jebož cbarakter Je společnf všen proJe-

v0n preronantl.smu, 8o proněřuje revolučně v ronant1ckÍ

Proces neustálého dynan1ckétro narušování rrorem gotva gta.

blllzovanfch. i'e to Produkt stále více 8e ProhlubuJícÍ ln-

d1v1dualÍzace umělcc' v JeJlch zákonltém rís1lí o co největ.

ší orlg1nálrrogt. Tím se zcela paradoxně stává roÍnantlckÍm

umělc m společnou snaha imít co neJnéně společnéhoi /vo1ll

Delécluze t,/.

lento PĚÍrozenf romantickÍ trend vedl nakonec k ty.

p1cké..tndÍvidrralizaci a subjekt1vlzac1 vší npderní evrop-

ské kultury. známf pŤedstavltel francouzské moderny Charles

Baudelaire, jebož proslulé Květy z1a nezapŤou své hlublnné

.zakoĚenění v romantlsilItu, vyznal, že umě].ec se od té doby

očldával nsugestívní na9Í1, zahrnující souěasně subjekt a ob.

jekt, vnějšÍ svět a umělce sama.'.

o tom, že je noderní evropské rrnrění legltirnním dítě-

tem romantísmu, bychom nohlt snést Ťadu pĎesvědě1vfch d kaz .

Jako nuz1kolog uvedu agPoř Jeden, po mérn oudu zcela evi.

dentní: tvůrěí vfrrcj zakladatele tzv; drrr}ré vídeřské školy

Arnolda Schiinberga. Staěí s1 vnímavě poslechnout Jeho Zjas-

něnou noc nebo Písně z Gurre, aby bylo jasno, že se zcle pĚl

hlašuje ke slovu uěenltvf žák Richarcta YÍagnera a jeho proslu-

1é opery Trlstan a Isolda, skftající, jak znárro, vfchodlsko

pro další v voj ve směru 1mprea1ontsmu t expresÍonlsmu. Sch6n.



bytí' tajeÍBna a qBŤtl.

}íotor agens etruktury roÍlantÍ.gmu naprott tomu pŤed.

stavuje buržoaznÍ lndtvtdual |srnus, podněcrr j íc.Í svobodnf ,
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jekt' vnějšÍ svět a umělce sama'".
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Jako muzlkolog uvedu aspoĎ jeden, po mém rcudu zce]"a evÍ.

dentní: tvrlrěÍ vfvoj zakladatele tzv; druhé vídeřské školy

Arnolda Sch nberga. StaěÍ si vnínavě poslechnout Jeho ujas-

něnou noc nebo Písně z Gurre, aby bylo jasno, že se zťle pĚ}

hIašuje ke slovu učenJ.l'vf žák Richarda wagnela a jeho proslu.

lé opery Trlstan a Isolda. skftajícÍ, jak znánro, vfchodÍsko
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berg zvoJ-ll expreslon{Bmus.

vztah rornantÍsnu a moderníP{trění se projevoial ovšem

jinak v kultuŤe náročlů svobodnfch a v kultuŤe národú tak

ěl- onak ujaĚmenfch, jejíž funkce rotnantÍ'cko.indiv1dua11zač-

ní se doitávala nezĎÍdka do rozporu s funkcÍ soclogenní,

narodot\'ornou. Kult ]'l,dové umělecké tvorby, kter1Í prero-

mant1ckému hnutÍ sloužil pňedevším jako vfzbroj protifeu.

dální ideje "pŤ1rozeností'i, se v romantlsmu stal sta\'ebnÍn

kanenem národní 1ndlviduallzace, nástrojem rodícího se bur-

žoazního naclonaliemu jako ideologÍcké nadstavby kap,ital1s-

tického vnitŤního trhu a s ním spjatého vytváŤení moderních

buržoaznícb národrl. PoLíž. alespoí v h1storl1 čePkého náro-

da mintl'.tého stoletÍ, spočívala v tom, že v dúsledku nezra.

15fch společenskfch podmínek, tj. zpožděného rozvoje kapita-

lismu v rakor.lské rcnarchiI, se í nadstavbové procesy vy.

víjely anomálně: preromantÍckl' kult lÍdové tvorby se mísíl

a procesem ryze )lž romant1cké její ínťlÍvÍdualízace jako

projevu novodobé kultuťy národní a postulát.obrozensky so.

ciogenní funkce národního rrrnění se prolínal a procesem e-

manc1pace rncrderního ěeského člov.ěka. Kromě Jlž znríněné ěa-

sové hypertrofie ěeského ronantismu, zasahujícího stfmt

posledním1 vlnami až do konce století, je pro něho charak-

terist1cké í vzájemné prostupování preromantismu s rotn.rn.

tisrnem, ranébo romantj-smu s vrcholnfm a pozdnín romant'is.

Ínem, 
'ale 

i romantis-rnu s reali'srnem, secesí, impresionismem,

s1rmbo1isrrem a expresÍonísmem. zvláštností není orcranická

návaznost těch směrr1 na romanti'smus, z jehož lúny vzešly,

ale jej1ch pňevrstvovánÍ s romantisÍnem, píežívají.cím u nás

1l_3

konec století.

Správě kdysi JlŽ Zdeněk ltejedlÝ upozornil, že kon=

fitkt národního a inčllvicluálního se stal pĚímo neuralgic-

kfm bodem roz\'oje modernílro ěeského národního umění. Ne.

rovnoměrností vfvoje kapl'talismu, a s tím spjatfn1 ano-

rnálnÍmi pÍesahy Jeťlrrotl1vfch nadstavbovÍch jev ' se vy-

světlují charakterist ické spory o "včasnostn či .nevěas.

nost" takovÍch m1strrl nroderní ěeské kuttury, jako byl Má-

cha' sÍEtana, ale 1 DvoŤák, Fibichl Vrchl ickÝ, Zeyer aj.

Mácha a smetaná se jevlli jako ti "pĚeděasní", DrroĚák,

Fibich a zeyer jako tt "opoiidění". Správě však již Julius

Fuěík v souvis1ost1's naĚěením zeyeta jako opožděného ro-

mant1ka poznarrenal: 'opravdu opožděnÍ? Bučl velmi oPatrnÝm,

mluvě o věasnostl či nevěasnosti' kteréhoko1i zjevu u nás,

kde dějinnf proces byl zastaven na prahu norrověku a kde

19.století. znamená horeěné dolránění nebo PĚesnějí: vyrov-

návání s nezacrženfin vfvojen.. západu"'

chcerne.ll proto se vší odpovědností pÍtstoupít ke

zkoumání koĚénú npderné ěeské národní kultury. nesmíme tu-

to zcela.nrtmoŤádnou hístorickou vfrrojovou kontínuitu čes.

kého romantického a postronantíckého umění pĚehlížet. Ale

nejde jen o tu kont1nuitu ěasově diachronní, jde i o orga.

nickou, synchronně strukturní kontl.nu1t'u českého romant1s-

mu a moderní české kultury.

Ji iÍ Kotalík právem zdrlrazřuje, že na odkaz Josefa

.Mánesa bezprostŤedně a programově navázalo nejen pokolení

spjaté se stavbou a vfzdobou Národního di adIa' Ivlyslbek a

Aleš, ale i Tulka, Ženíšek, chltussi, a dále Preisler ' s la-



berg zvoJ-1l expresfonl.amus.

Vztah romanttsnu a moderníP{trění se projerroůal ovšem

jinak v kultuŤe náročlú svobodnjich a v kultuŤe národú tak

ěi onak ujaĚmenfch, jejíž funkce romantÍ'cko.i.ndiv1dua11zaě-

ní se doitávala nezŤÍdka do rozporu s funkcí sociogenní,

ndrodotrrornou. Kult ]'l,dové umělecké tvorby, kter1Í prero.

mantickému hnutí sloužil pňedevším jako vfzbroj protifeu.

dální ideje "pŤ1rozenostl'n, se v romant1smu stal sta\'ebnííl

kanpnem národní 1nd1vidualÍzace, nástrojenr rodícího se bur-

žoazní}ro naclonalismu jako ideologÍcké nadstavby kap,ital1s-

tl'ckého vn1tŤního trhu a s ním spjatého vytváŤení moderních

buržoaznígh národú. Poxíž. alespoř v hÍstorll čePkého náro-

da mlnt''rého století, spočívala v tom, že v dúsledku nezra.

lfch společenskfch podmínek, tj. zpožděného rozvoje kaplta-

lismu v rakouské rcnarchÍl, se í nadstavbové procesy w-

víjely anomálně: preromantÍck}' kurt ].1dové tvorby se mÍ8í!.

a proeeEem ryze )Iž romantlcké její Índ1vídualJ.zace jako

projevu novodobé kultuťy ndrodní a postulát..obrozensky so.

ciogenní funkce národního rrmění se prolínal s procesem e-

manc1pace noderního českého ělov.ěka. Kromě Již zrríněné ča.

sové hypertrofie ěeského romant1smu, zasahujícího sv1ímt

posJ.edním1 vlnamj- až do konce století, je pro něho charak-

terist1cké i vzájemné prostupování preromantismu s roman-

tismem, raného romantismu s vrcholnfm a pozdnín romant1s.

Ínem, 
'ale 1 romantis{u s rea1ismem, secesí, J-mpresionísmem,

s1rmbolisrrem a expresÍonÍsmem. zvláštností nenÍ orcranická

návaznost těch směrú na romantl'smus, z jehož lrlny vzešly,

ale jej ich pŤevrstvovánÍ s romanťisÍnem, pňežívají.cím u nás

1 ' l ?

konec století.

Správě kclysi j1ž Zdeněk hejedlÝ uPozornll' že kon=

fii.kt národního a tnčllviduáIního se stal pĚímo neuralgic.

kfm bodem roz\'oje modernílro ěeského národního umění. Ne.

rovnoměrností vfvoje kapl'lallsmu' a s tím spjatfn1 ano-

rnálnÍmi pÍesahy Jednotltvfch nadstavbovÝch jev , se vy-

světlují clrarakteristícké spory o "včagnost" či "nevěas.

nost. takovfch m1strú nroderní ěeské kuttury, jako byl !aá-

cha, Srretana, ale 1 DvoĚák, Fibich, Vrchl ickÝ, zeyer aj.

Mácha a smetana se jevt1i jako t1 "pĚeděasní", DrroŤák,

Flb1ch a zeyer jako tí "opoždění". Správě však jíž Jul ius

Fuěík v souv1slost1's naĚěením zeyera jako opožděného ro-

mantlka PoznaÍpnal: 
.opravdu opožděnf? Bučl velmi oPatrnÍm,

mIuvě o věasnostl či nevěasnosti' kteréhokoli zjevu u nás,

kde dějinnf proces byl zastaven na prahu norrověku a kde

j-9.s}.oletí. znamená horeěné dolránění nebo PĚesnějl: vylov-

návání s nezadrženfin vfvojem západu""

chceme.l1 proto se vší octpovědností pÍistoup1t ke

zkoumání koĚénrl Ípderné české národní kultury. nesmíme tu-

to zcela.nirnoŤádnou hlstorlckou vfrrojovou kontlnuitu ěes.

kého romantlckého a postronant1ckého urnění pŤehlížet. Ale

nejde jen o tu kont1nuitu ěasově díachronní, jde i o orga.

nickou, synchronně strukturní kontl.nu1tu českého roÍBntís-

mu a moderní ěeské kultury.

JiŽí Kota1ík právem zdrlrazřuje, že na odkaz Josefa

.Mánesa bezprostňedně a programově naváza1o nejen pokolení

spjaté se stavbou a vfzdobou Národního dl'vadla, Myslbek a

Aleš, ale i Tulka, Ženíšek, ch1tussi, a dále Preisler ' s la-
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víček aJ. Nebylo zteJft náhodoul že roalíŤská generace de?

vačlesát5lch tet Pojmenovala r.1887 zallŽenf sPolek Jnrénern

Josefa lllánesa a do ěela zvoltla jednoaryslně lrl"tkoláše Atše,

protože i.ve znamení oeobnostÍ a ctÍla obou nralíiú zapoěalo

koncem 19.Etoletí nové a rozhodné rídobí drrcJe ěeského mo.

dernÍho rmrění.. ,/K vfstavě ilosefa lrlánesa. PoználÚ<y a rívahy.

In: Katalog vfstavy Jogef }íánes 1820-1871' Nárottní galérle

v Praze L972,/

Skuteěnost, že k odkazu Karla Hynka Máchy se pŤl-

hlást l1 nejvfznamněJší' noderní ěeští básnícl 20.století,

vítězslav l|ezval,. Frant1šek Halas a další, je tak všeobec-

ně známá, že nepotŤebuje b t zvláště dokazována. A zaklada.

telé českého poetismur liEzval a Teige, se vfslovně h1ás111

k tákovÍm pŤedstav1telúrn romant1smu, Jako byll Nerval, Bo-

re1, Bertrand, Poe, a avou v1Ívojovou pÍínáležitost k nlm

spatŤovali zprostŤedkovánu Baudelairem, R:lmbaudem, Lautré-

amontem, VerlaÍnem, Apollína1rem.

I když ie to pro. mě svúdné, nepopustím pĚíliš uzťlu

argumentaci muz1.kologíiké a soustŤedím se jen na pĚíklady

nejlI.ustratlvněJšÍ. Bedňich Srnetana, v jghož díle tvoňÍ

charakterist1cká romantická polar1ta nároďrího a indiv1-

ťluáIního vzácnou ct1alektÍckou Jedrrotu, pÍedběhl rrc svfďr

posledních dílech, opeŤe čertova stěna, druhérn smyěcovém

kvartetu a slrmfonickém Pražském karnevalu svou dobu a u-

kázal daleko do budoucnosťÍ. AntonÍn D\'očák vytvoŤÍl prá-

vě v posledním tvúrěín oMobÍ gvého žÍvota své neJrornan-

tlětěJší oPery Rusalku a Armidu a holdova]. nejromantičtěj-

šímu hudebnÍmu žárrru programní symfonlcké básně. Zťleněk Fi-

11'

blch. snad yúbec ne.JětstĚí trp ronanttka v troJtci za.

kladatelrl ěegké rmderrií hudby. pĚ$ravuJe koncen století

v české nuaue ptau pro tmpraeslonlrmuo a seceat. Dále na

této cestě, anl'Ž by organÍcky narušlll vfvoJovou kontl.

nu1tu s rotnantÍsttem' pokročÍlt DlroÍákoví žácI Vítězslav

!!ovák a Josef Srrk, z nl.chž první' se stal miatrem svétáz-

ného ěeského hudebního 1mpresionísmu a drďrf osob1tébo

ěe ského hudebnÍho pro Jevu "1,.boii "tt.ko.expre 
s lonl st tcké.

ho.

Ale 1 u tak Ínoderních' a pŤltom zcela rrlznorodfch

n1strrl ěeské hučlby 2o.století, jako byli LeoĚ Janáěek

a otakar ostrčil, pÍeťlstavuje ronBntÍsmus zcela nepomlnu.

telnou složkrr jejlch uÍněleckého vfvoje. I velkÍ hudební

realista Janáěek má svou nezanedbat lnou ronantlckou ml.

nulost ,/wyn1kající opera šárka na Msnickou pŤedlohu Ju.

LLa Zeyeta/, a1e s rotnant1ck m1 recldÍvami, dá-ll se to

tak Ťíci, se u něho setkávárre i Po Pastorkyn1, v opeŤe

osud a symfonlcké básni.Balada blanická. Ale to slo\,o re-

oid1va je nepňesné, jde spíše o vzájemné prtln1ky' rom.rn.

tickfch prvkrl a realístícké tvr1rěí ÍEtody, s nimiž se

mrlžeme .étk"t i u jinfch velkfch moderních realtst , ne.

jen ěeskfch a nejen hudebních.

PĚímo hmatatelnj '  d kaz vnltŤního sepětí ěeské }tu-

dební moderny s romantisnem skftá otakar ostrčll. Hudeb.

ní počátky tohoto Fibíchova Žáka byly i ěistě zvrrkově .

tak romantické, jak jen možno pomyslet. Ale poěÍnaje sl 'm-

foníckfm Impromptu /z doby krátce pied první světovou

válkou,/ se ostrěi l  v sloh proměřuje v hudební projev
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víček aJ. Nebylo ztejné náhodou, že Dalíiská generace de.

vadesátfch let pojmenovala r.1887 založenf sPolek Jnénem

Josefa t{ánesa a do ěe1a zvoltla jettnonyslně ll"tkoláše Alše,

protože .ve znaatení oaobnoatÍ a dlíla obou malíĚú zapoěalo

koncem 19.století nové a rozhodné rÍdobí v1írrcJe ěeského mo.

derního uění.. /R vÝatÁvě Josefa l.{ánesr. Poznámky a rívahy.

In: Katalog vfstavy Josef l{ánes 182o.l87l' Národní 9a1ér1e

v Ptaze L972al

skuteěnoat, že k odkazu Karla Hynka Máctry se pňl-

h1ás111 nejvfznarurěJší. rrroderní ěeští Msníc1 20.století'

Vítězslav libzval'. František Halas a další, je tak všeobec-

ně známá, že nepotŤebuje bft zvláště dokazována. A zaklada-

telé ěeského PoetÍsmu, libzya1 a Teige' se vfslovně hlásíl1

k takov m pňedstav1telúrn romantismu, jako bylÍ Nerval, Bo-

re1, Bertrand, Poe, a svou vfvojorrou pĚínáležJ'tost k nÍm

spatŤovali zprostŤedkovánu Baudelaírem, R:tmbaudem, I.autré-

arnontem, Verlalnem, Apolllnalrem.

r když 3. to p.o ně svúdné, nepopustím pŤíllš uzclu

argument,acÍ muzikologické a soustŤedím se Jen na pŤÍklady

nejÍlustrativnější. BedŤich sÍEtana. v jghož díle trroĚÍ

charakter1stÍcká romant1cká polarita nároďrího a indívi.

duáIního vzácnou dlalektÍckou Jedrrotu, pŤedběhl rrc svfch

posl.edních dílech, opeĚe Čertova stěna, druhém smyěcovém

kvartetu a s1rmfon1ckém Pražskén karnevalu svou dobu a u-

kázal daleko do budoucnostt. AntonÍn D\'oŤák vytvoĚ1l prá.

vě v posledním tvúrěín období svého žívota své nejroman-

tiětější opery Rusalku a Arm1du a holdoval nejromant1čtěj-

šÍmu hudlebnímu žánru programní symfonÍcké básně. Zcleněk FÍ-

u5

b1ch, snad yůbec ne'Jčtstší t1p rolBnt{ka v troJlci za.

kladat.elú ěegké rrcderrií hudby' pŤ|pravu je koncen' gtoletí

v ěeské r,uaug puau pro lmpresloniamus a gecegl'. Dále na

této cestě, antž by organÍcky narušllÍ' vÍr'ojot,ou kontÍ-

nu1tu s rotnant1strcm' PokročÍlÍ' Dr'oÍákovj- žácL Vítězglav

Novák a Josef suk' z lLc}llž první' se stal mlatrem svétáz-

ného českého hudebního 1mprestonísrnu a drďrf osob1tého

ěe ského hudebního pro j evu synuoir sttcko -expre s1onistÍcké -

ho .

Ale 1 u tak rnoderních, a pňltom zceIa rrlznorodfch

mlstrrl ěeské hudby 2o.století, Jakd by]i LeoĚ Janáček

a otakar ostrčit, pĎedstavuje ronBntÍsmus zcela nepomlnu.

telnou sIožk.u jejich uněleckého vfvoje. I velkf hudební

realista Janáěek má svou nezanedbatÉlnou ronantlckou m1.

nulost ,/rryníkající opera šárka na básn1ckou pžedlohu Ju-

Lla Zeyera/, ale s ronantíckfm1 rec1d1vami, dá-l1 se to

tak Ťíci, se u něho setkávárre i po Pastorkyní, v opeče

osud a s1rmfonioké básni.Balada blanická. Ale to slorro re.

oidíva je nepňesné, jde spíše o vzájemné pr n1ky' roÍtan-

tickÝch prvkrl a realist1cké tvúrěí tlEtody' s nimlž se

mrlžeme 
"étx"t 

i u jinfch velkfch modernÍch real1str!, ne-

jen českfch a nejen hudebních.

pŤímo hmatatelnÝ d kaz vnitÍního sepětí ěeské hu-

dební rnoderny s romantísmem skftá otakar ostrěíl. Hudeb-

ní počátky tohoto FibÍchova žáka byly i ět'stě zvukově .

tak romantické, jak jen možno pomyslet. Ale poěínaje s]Zm.

fonickfm lÍrpromptu /z doby krátce pŤed první světovou

válkou/ se ostrčilťlv sloh proměřuje v hudební projev
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zcela mocerní, v němž se všechny detai ly hudebního v razu

nekompromÍsně podŤi.zují celkovfm potŤebám t'ektoni"cké v1í.
,stavby. Podobně jako velkf místr pozdního romanttsmu Gustav

Mahler, jehož tvrlrčí odkaz ho pňlta.hoval, i ostrčíl se u-

bírá dvojí, dialektÍcky protikladnou cestou. Jednak hudbu

po koturnu v'agnerovskl'ch mftrl sekularizuje, tj. sr.ááí z

nadoblačnÝch vfšin opět na zem, na prldu reá1né, žánrové

konkrétnostt. Jednak ty žánrové izkameněliny'opět synfo-

nícky ož1vuje, proprljěuje jtm dynamickf, ProcesuálnÍ tvar

subjektívnÍho vfrazu. ilako umělec doby m1adší než Mahler

činÍ tak ovšem věcnějÍ í tvrději, protože i to nové ěaso-

prostorové osvětí ostrěÍlo\'o bylo tvrdší, kiutější. bezo-

hlednější, takže někomu ta zvukově drsná tváŤ ostrěllova

rnoderního hudebního projevu rnr1že - a J1stě právem. pŤÍpad.

nout-jlž zcera neromantícká. ostrěÍl tak pĚekonal romantls.

mus vnÍtŤně. d1alekt1ckou negací, protože se svého noderní-

ho vfrazu dopracoval drlslednjlm uskut,eěřováním romantlckého

e'tet1ckého 1deálu neus9álé dynanrlzace vfvoje á narušování

sotva ustálenfch norem' 
,.' ,

Na závěr jedno dúležíté upozornění. Po první světové

válce začall něktcií sk]'adatelé užÍvat ustálenfch obratú

romanttcké hudby 19.atoletí ep1gonsky, Jako ustálené kon.

\,ence' tedy ve své éstétícké podrtatě vlastně antlromantÍc-

ky. oznaěovat tuto trad1cÍ'onal1st1ckou. tvorbu romantl'l=m'

1 když se tak ěasto děje, Je ovšem . mírně Ťečeno . nedo-

rozrrmění. ostfčÍl nám naprotÍ tomu pokle'lému užívání dír.

čích, tradÍcí ustrnulfch a zortvělfch trrarú posloužÍl Jako
piÍklad dústeclnďto uplat'řwání estet1cky legtttmlího a žt.

vého elohového prtncÍ'pu ronantÍaliu. BovoÍÍl.l1 JBa rre svém

pÍísp'ěyku o nePoní.nute1nos.t{ ronantisJgu pži zkouruání. zá.

kladrl moťlerní. ěeské národní kultury., rněl jsem pŤÍ'rozeně

na myslÍ toťo jedÍně autenťiclié užttí. pojnu.
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zcela rnoderrií, v něnž se yšechny detaily hudebnÍho \'lirazu

nekompromÍsně podĚÍ.zu j í cellcovfm potĚebátn tektoni"cké v1Í.
.stavby. Podobně jako rretkf mistr pozdního romanttsmu Gustav

uahler' jehož tvúrčí odkaz ho pĚitahoval, 1 ostrě1l se u-

bírá dvojí, d1alektícky prot1kladnou cestou. Jednak hudbu

po koturnu wagnerovskfch nftr l  sekular1zuje, tj. snáší .z

nadoblaěn1Ích vfšin opět na zem, na prldu reálné, žánrové

konkrétnost1. ilednak ty žánrové izkamenělínyropět s!'mfo.

nícky ožÍvuje, propújěuje j1n d)mam1ckÍ, procesuální tvar

subjekt1rmího vfrazu. i'ako umělec doby mladší než lt{ahter

ěinÍ tak ovšem věcněj1 Í tvrději, protože 1 to nové ěaso-
plostorové osvětí ostrčÍlovo bylo tvrdší, kiutější, bezo-

hlednější, takže někonu ta zvukově drsná tváŤ lstrěllorra

moderního hudebního projevu nrůže - a Jtstě prárrcm. pi1pad-

nout J!ž zcela neromantl.cká. osťrěll tak piekonal ron'ntlg.

mus vnÍtŤně, dlalektlckou negací, protože se svého moderní-

ho vfrazu dopracoval důalednfrn uskuteěřováním romantlckého

estltlckého ldeálu neue}álé dynam1zace vfrrcJe á narušovárrí

sotva uatálenfch norem. ., .

Na závěr Jedno dúlež1té upozornění. Po první světové

válce začall něktcií ckladatelé užÍvat uatálenfch obratú

romantlcké hudby t9.století eplgonsky, Jako uatálené kon.

\'ence' tedy ve své éstetÍcké podrtatě vlaatně antlromant1c-

ky. oznaěovat tuto tradlctonallstlckou. trrorbu ronantlsren,

i když ge ták často děJe, Je ovšenr . mírně Íečeno .'nedo.

rozrrnění. ost,rčIl nám naprott tonu pokleslému užÍvání dír.

ěích, trad1cí ustrnulfch a znrtvělfch trr.r0 posloužtl Jako
pŤí}tad dúslednďro rrplatriování estet1cky legttlnního a ž1.

rÉho slohového prlnct'pu romantÍamu. BovoĚtl.ll Jg6 rre svém

pŤÍsP'ěvku o neponlnutelnog.t{ ronantJ.al9u pĚi zkouruání. zá.

kladrl moderní. ěeské národtní kultury, měl Jsem pŤi'rozeně

na myslÍ toto jedtně autenťické užttí. pojmu.
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