
Čas minulf a budoucí v ambivalenci
očekávání konce a počátku sto|etí

Něko|ik ťrvah, ke kter11im da|y
podnět knihy V. Macury

Znamení zrodu a Sthstny věk

NoNNA KoPYSTIA rusxÁ

V kulturním Životě má očekávání koncejednoho a začátku druhého století vět-
ší v znam než|i pŤelomové datum samo. očekávání začiná v r zně vzdáleném
pŤedcházejícím období a trvá i po onom datu, postupně pÍechází v nové očeká-
vání. Tento stav je permanentní, .ienorn má rŮzné fáze, náp|ii a intenzitu, která
vzrristá ke konci století.

očekávání soustŤeďuje v sobě cely komplex citri, myšlenek. dobov ch zá-
jmri' nadějí a beznadějí, i luzí a deziluzí. fi lozoÍick;ích a politick1/ch koncepcí,
vědeck1ich studií a intuicí, pŤedtuclr i snrj. Jeho odraz mťrŽe b t vděčnou látkou
pro zkoumání pŤíznačn1ich rysťr nejen kaŽdého umělce, ale i období v literatu-
rách rriznych národrj (ejich spo|ečn1ich znakťr a rozdílrj), tolro, co V' Macura
vzhledem k českénru obrození urči| jako zvláštní kulturní typ.

V očekávání konce a začátku se spojuje v bodu současnosti minulost s bu-
doucností, která pŤechází v minulost. Národ charakterizuje i to, jaké míSto Zau-
jímají aktuální (po|itické, sociální, estetické) potŤeby doby a dále otázky věč-
nosti, potŤeba duchovní obnovy v době, kdy reáln1 čas ustupuje do pozadí pŤed
časem pŤání a touhy.

Estetika doby závisí ve velké míŤe na cYasoprostorovém myšlení. od konce
l8. století evropsk! romantismus pŤináší velké změny v modelování, rozšiŤová-
ní a apercepci času a prostoru. V tom značnou rilohu začínáhrát minu|ost. Čas
mtnuly se stává svéprávnlm objektem zkoumání a zobrazování a také od|išuji
cím činitelem romantismu v jeho národnostní podobě.

České obrození v první Íázi obohacuje pŤedevším filologickou vědu' a ačko-
liv se zapojuje do celkového evropského v1/voje a postupně se stává jeho sou-
částí' zústává zvláštním kulturním Í'enoménem'
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Ylvoj žádné literatury není pŤímočarou kontinuitou, pŤesto však několikeré
pŤerušení českého národního v1/voje bylo naprosto katastrofické a zážitek dis-
kontinuity zvlášť siln1/ a trvaly'

JestliŽe byla pro takové národyjako Íiancouzsk1/ nebo anglick1i existence ná-
roda a niírodního jazyka samozÍejmá a nepochybná, čeští a slovenští budite|e
pro to museli hledat nové a nové dŮkazy. Hledali je pŤedevším v minulosti (dé-
jinné, folklorní, etnografické, literární).

Postoj k minulosti je proto podŤízen celkové obrozenecké ideologii, konkrét-
ním rikolrjm současnosti, a je zaměŤen do budoucna. Dějinná minulost se zŤetel-
ně dělí na období pobělohorské - temno, germanizace _ a pŤedbělohorské, které
se pŤedstavuje jako posvátná hodnota (proto se musí podávat s jistou idealizací)'

Všechno, co se objevuje v národopisu, dějinách, ku|tuŤe a folkloru, se stává
polyfunkčním a polyvektorním v poznávání činrj a tvorby pňedkŮ, kter1/mi je
moŽno se chlubit. Nebere se to jako vzor pro všechny časy, ale jako airuka
skvělé kulturní budoucnosti. Tím Íilologická věda dostává nové impulsy, ale
i pevná omezení, odmítá se totiž všechno, co nesouhlasí s touto ideou. JestliŽe
něco chybí v kulturní minulosti, mriŽe se to z vlasteneck1;ich drivodri doplnit' do-
psat. Vznik padělkri a mystiÍikace čtenáŤe nejsou v této době ničím zvlášť mi.
moŤádnym, mimoŤádné by|o však to, že vědecké a politické debaty ko|em RKZ
trvaly skoro sto |et a mě|y mezinárodní ohlas (včetně Ukrajiny _ I. Franko).
Avšak díky nim se začala s větší odpovědností zkoumat pravost všech dalších
nálezŮ, coŽ pŤispělo k rozvoji textologie, hermeneutiky a lexikograÍie.

Nesrovnalost mezi kulturou-ideálem a realitou vystupuje V romantismu
zvláště vyrazně, Ale česká ku|tura obrození nejenže nevycházi zrealiÍy, ale po-
kouší se tvoÍit novou realitu podle své pŤedstavy, ve které má b;/t všechno sta-
věno nově.

Vljimečná situace je ve vjvoji jazyka jako m stku do minulosti. Jestliže na-
pŤíklad ve francouzské kultuŤe šlo o to, aby se zbouraly pŤehrady, které brzdily
vstup hovorové Ťeči do poezie, v Čechách se uměle, teoreticky vytváÍe| jazyk,
kter;im se psala básnická díla i vědecké práce a kter! bylo nutno vrátit do živo-
ta jako jazyk ristního a písemného styku.

Vlvoj novlch tendencí začinávždy od bourání a v tom, co pŤevládá, zdaru-
šení, nebo tvoŤení, zračí se také doba a národnostni ráz,Y romantismu, zvláště
francouzském, byl si|ny živel revolty, rozrušující monolit feudálního Ťádu
a s ním i Ťádu v rodině, víru v krále a jindy i víru obecně. Romantismus byl
agresivní v či pňedchozímu období' ruší pňedstavu o vyvoji kultury z jednoho
pramene antického umění, místo stabilnosti vyznává neustálou měnlivost, mís-
to pravidla jednoty času a prostoru - ko|orit místa a času (V. Hugo, pňedmluva
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k dramatu Cromwell), včetně národního, vystupuje proti estetice klasicismu,

pravid|úm a nahrazuje je voln;i m experimentem.

V Čechách dominuje nad rušiv m tvoÍiv1i prvek, nebo alespoř naděje na

možnost tvoŤení, postoj ke klasicismuje klidnější' cožje pŤirozené pro zrych|e-

nf kulturní vlvoj a pŤechodnéjevy.

Česká literatura nem že pÍímo navázat na své tradice: ty, které se hledají

v minulosti, jsou časově velmi vzdálené a ty b|ízké jsou vesměs spjaty s v;/vo-

jem německébo jazyka a kultury, od kter]ich se chtějí buditelé distancovat. Pro-

to má pravdu V. Macura, když ňíká: ,,TéměŤ všechno, co cítíme jako pŤíznačné

pro českou obrozeneckou kulturu, nevzniklo navázáním na tradici, a|e mnohem

složitějším vztahem, jímž bylo samo navázání vyslovně sice zd razřováno, za-

tímco vnitŤně byl naplĎován rozchod s minulostí.. (Macura l983: 9).

obrozenecká doba se vyhlbá pojetí konce, to se stane hlavním později. Pro-

to se i počátek zrodu kultury odsouvá v dávnou minulost, spl;/vá s ní' pŤedstírá'

Že 1e to stálé trvání, pokračování a opakování' Iazyk a kultura se stávají poně-

kud sakrálními pojmy, nespjat;ymi s dočasnou skutečností, ale s věčností.

V. Macura vyslovuje mínění, že ,,obrozeneck! projekt české kultury spočíval
pÍedevším v nahrazení historického času temporálními modely mytologickymi..
(Macura |992: I05). Je to Ťečeno moŽnátrochu pŤíliš kategoricky, protoŽe jednou

z velklch novot romantismu je vznik historického umě|eckého myšlení a české ob-
rození se toho také ričastní. Neustály svár mytologického a historického konceptu
mákaždá literatura, česká literatura má těch mytologickych prvkri možná více'

V. Macura píše: ,'[...] v 19. století probíhal v české literatuŤe v zásadě dvojí
proces. Jednu jeho s|ožku pÍedstavovalo sebestvrzování' ['..] současně se však
vrství proces emancipace od ,obrozenectví., od mode|u kultury jako mimoča-
sového, ve své podstatě sakrálního produktu [...] V praxi to znamená směrová-
ní ke skutečně kulturnímu organismu [...] Současně to také znamená směrování
ke kultuÍe, která si bude uvědomovat, že je f.aktem historick;/m a také historic.
ky podmíněn m., (Macura 1992: 106),

Myslím' že kultura si to uvědomuje, jenom společnost musí projít určitou ča-
sovou cestu, aby si to uvědomi|a ze začátku citově a pak už rozumově. AlespoĎ
ve vědě jsou drikazy takového uvědomění. Všeobecně se tvrdí, že pojem histo-
rie literatury zavedl F. Schlegel, ale Josef Dobrovsky pŤece vydal Geschichte
der bcjhmischen Sprache und Literaturještě dŤíve (1792).

Zvliáštností české literatury tohoto období je podŤízenost ždnrového systéÍnu, v,'-
běru žanrri a tvoŤení Žánrovych modiÍrkací stanovenym vlasteneckjm dilakticb!,m
postukit m, jež mají dokázatrovnocennost Slovan a formovat myšlení spo|ečnos-
tt. Proto se Josef Linda pokusil o historick;i román; J. Kollár bohatstvím a krásou
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V voj Žádné literatury není pŤímočarou kontinuitou, pňesto však několikeré
pŤerušení českého národního vlvoje bylo naprosto katastrofické a zážitek dis-
kontinuity zvlášé silny a trval .

JestliŽe byla pro takové národyjako francouzsk nebo anglick;i existence ná-
roda a národního jazyka samozŤejmá a nepochybná, čeští a s|ovenští buditelé
pro to museli hledat nové a nové drikazy. Hleda|i je pŤedevším v minulosti (dě-
jinné' folklorní, etnografické, literární).

Postoj k minulosti je proto podŤízen celkové obrozenecké ideo|ogii, konkréG
ním rikolrim současnosti, a je zaměŤen do budoucna. Dějinná minulost se zŤetel-
ně dělí na období pobělohorské _ temno, germanizace - a pŤedbělohorské, které
se pňedstavujejako posvátná hodnota (proto se musí podávat s jistou idealizací).

Všechno, co se objevuje v národopisu, dějinách, ku|tuŤe a fo|kloru, se stává
polyfunkčním a polyvektorním v poznávání činrj a tvorby pÍedkťr, kter;Ími je
moŽno se chlubit. Nebere se to jako vzor pro všechny časy, ale jako airuka
skvělé kulturní budoucnosti' Tím Íilo|ogická věda dostává nové impulsy, ale
i pevná omezení, odmítá se totiž všechno, co nesouh|así s touto ideou. Jestliže
něco chybí v kulturní minulosti, m že se to z vlastenecklch drivod doplnit' do-
psat. Vznik padělkťr a mystiÍikace čtenáŤe nejsou v této době ničím zvlášť mi-
moŤádnfm, mimoŤádné bylo však to, že vědecké a politické debaty ko|em RKZ
trvaly skoro sto let a měly mezinárodní ohlas (včetně Ukrajiny - I. Franko)'
Avšak díky nim se zača|a s větší odpovědností zkoumat pravost všech da|ších
ná|ezrj, coŽ pŤispělo k rozvoji textologie, hermeneutiky a lexikograÍie.

Nesrovnalost mezi kulturou-ideálem a realitou vystupuje v romantismu
zvláště v,jrazně, Ale česká kultura obrození nejenže nevycházi zreal'ity, ale po-
kouší se tvoŤit novou realitu podle své pŤedstavy, ve které má b1/t všechno sta-
věno nově'

V;fjimečná situace je ve vlvoji jazyka jako m stku do minulosti' Jestliže na.
pŤíklad ve francouzské ku|tuŤe šlo o to, aby se zbouraly pňehrady, které brzdi|y
vstup hovorové ňeči do poezie, v Čechách se uměle, teoreticky vytváíe| jazyk,
kterym se psala básnická díla i vědecké práce a ktery bylo nutno vrátit do živo-
ta jako jazyk ristního a písemného styku.

V1voj nov1/ch tendencí začíná vždy od bourání a v tom, co pŤevládá, zda ru.
šení, nebo tvoŤení, zrači se také doba a národnostni ráz.Y romantismu, zvláště
francouzském, byl siln! živel revolty, rozrušující monolit feudálního Íádu
a s ním i Ťádu v rodině, víru v krále a jindy i víru obecně. Romantismus byl
agresivní v či pŤedchozímu období, ruší pňedstavu o vlvoji kultury z jednoho
pramene antického umění' místo stabilnosti vyznává neustálou měnlivost, mís-
to pravidla jednoty času a prostoru _ kolorit místa a času (V. Hugo, pŤedmluva
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k dramatu Cromwell), včetně národního, vystupuje proti estetice k|asicismu,

pravidlrim a nahr azuje je vol n! m ex perimen tem.

V Čechách dominuje nad rušivlm tvoňivy prvek, nebo alespoĎ naděje na

moŽnost tvoÍení, postoj ke klasicismuje klidnější' cožje pŤirozené pro zrych|e-

nf kulturní v1fvoj a pŤechodnéjevy.

Česká literatura nem že pŤímo navázat na své tradice: ty, které se hledají

v minulosti, jsou časově velmi vzdálené a ty b|ízké jsou vesměs spjaty s vyvo-

jem německéhojazyka a kultury' od kterych se chtějí buditelé distancovat. Pro.

to má pravdu V. Macura, kdyŽ Íiká: ,,TeměÍ všechno, co cítíme jako pÍíznačné

pro českou obrozeneckou kulturu, nevznik|o navázánim na tradici, ale mnohem

s|ožitějším vztahem, jímž bylo samo navázání vlslovně sice zdrirazĚováno, za-

ímco vnitÍně byl nap|Ěován rozchod s minu|ostí..(Macura 1983: 9).
obrozenecká doba se vyhlbá pojetí konce, to se stane hlavním později. Pro-

to se i počátek zrodu kultury odsouvá v dávnou minulost, spl1/vá s ní, pŤedstírá'

Že je to stálé trvání, pokračování a opakování. Jazyk a kultura se stávají poně-

kud sakrálními pojmy' nespjat1/mi s dočasnou skutečností' ale s věčností.
V. Macura vyslovuje mínění, Že ,,obrozeneckf projekt české kultury spočíval

pÍedevším v nahrazení historického času temporálními modely mytologick mi.,
(Macura |992: |05). Je to Ťečeno možná trochu pŤíliš kategoricky, protože jednou

z velklch novot romantismu je vznik historického umě|eckého myšlení a české ob-
rození se toho také ričastní. Neustál1i sviír mytologického a historického konceptu
mákažďá literatura, česká literatura má těch mytologickych prvkri možná více.

V. Macura píše: ,,[...] v 19. století probíhal v české |iteratuÍe v zásadě dvojí
proces. Jednu jeho složku pňedstavovalo sebestvrzování' [...] současně se však
vrství proces emancipace od 'obrozenectví,, od modelu kultury jako mimoča-
sového, ve své podstatě sakrá|ního produktu [...] V praxi to znamená směrová-
ní ke skutečně kulturnímu organismu [.'.] Současně to také znamená směrování
ke kultuŤe, která si bude uvědomovat' že je Í.aktem historick;i m a také historic-
ky podmíněnfm.. (Macura |992: 106).

Myslím, Že kultura si to uvědomuje, jenom spo|ečnost musí projít určitou ča-
sovou cestu, aby si to uvědomila ze začátku citově a pak uŽ rozumově' A|espoř
ve vědě jsou dúkazy takového uvědomění. Všeobecně se tvrdí, Že pojem histo-
rie libratury zavedl F' Sch|egel, ale Josef Dobrovsk! pÍece vydal ceschichte
der bÓhmischen Sprache und Literaturještě dÍíve (1792).

Zvliáštností české literatury tohoto obdobi je podŤízenost žtinrového systému, vy-
běru žánrťr a tvoŤení Žánrovych modiÍikací stanovenym vlastenecklm didakticbjm
postukit m, jež maji dokázat rovnocennost Slovan a formovat myšlení společnos.
ti. hoto se Josef Linda pokusil o historick! román; J. Kollrár bohatstvím a kásou

L-.

l 3 l



jazyka ve velmi naročn1ich ritvarech sonet a elegií polemizoval s těmi, kdo pod.

ceřovali česk jazyk' Václav Bolemír Nebesloj napsal velmi náročnou Íilozofickou

bíse Protich dci atd. Vznikají také zvláštní žánrové modifikace, jako napŤíklad

deklamovánky (Rubešova sbírka v šesti svazcích) nebo ,,obrany., českéhojazyka.
V. Macura upozorni| na prostupování stŤedních oblastí kultury s takov mi

kulturními jevy, jako je dobová psychika (citovy model, pŤáte|ství, erotika, mo-

da i etika). Je to velmi d leŽity postňeh, protože právě tímto se česká literatura

nejvíc odlišuje od jin1fch evropsk ch literatur počátku l9. století.
Právě v charakteru dobové psychiky a mravního postoje mtrŽeme nalézt odpo-

věď, proč J' Kollár tvoÍí plně samostatnou, nezvyklou, svou šíŤkou pŤímo encyk-

lopedickou lyrickoepickou báseř a proč byronovská romantická lyrickoepická bá-

seř pňišla do Čech jenom s dílem K. H. Máchy a by|a pochopena jako něco cizího.

Některé žánrové typy Se vribec neujaly, napÍíklad pro francouzskou roman-

tickou prÓzu pÍiznačn! ,,osobní a svéŽivotopisn sociálně-psychologick1i ro-

mán... F. R. Chateaubriand' B. Constant, A. Musset odhalili ''chorobu století..uŽ

najeho začátku, rozčarováni společenskymi vztahy, a pÍinesli obraz syna svého

času (ktery je poprvé ve v voji literatury tak ostíe pociťován jako ,,nemocny
čas..). otázka tělesné, duševní choroby, myšlenkové a citové rozervanosti' cito-

vé krizejedince, mladé generace, |idstvajako takového bude se podrobně roze-

bírat b|iŽe ke konci století, opakovat po svém v rriznych dalších obdobích

a v rriznlch literaturách, včetně české.
V čase kultivovaného obrozeneckého optimismu takové soustŤedění na osob-

ní city, zážitky azk|amáni nesouhlasilo s celkovlmi tendencemi. Tehdy se tvo-

ňil ideál Slovana jako plně rozvinuté osobnosti, v|astence ve všech citech a či-

nech aktivně zasahujícího do občanského Života. Symbol Slovanri jest ,,horlivy
jinoch, jeho srdce je plné živosti, miluje pracovitost ajeho heslo: práce a nadě-

je..(Kampelík, cit. podle Macura 1983: |70), Zázračn;/ch rispěchri ve vědě

a kultuŤe bylo dosaŽeno právě díky heslu: ,'tÍeba věŤiti a tŤebajednati...

Ani Í'eministicky román aotá7'kaženské emancipace, jak ji stavěly G. de Staěl

a G. Sand, nebyly možné v těchto poměrech. Tady byl jin]/ ideá| Ženy - vlasten.

ky, pečlivé matky sv]ich dětí, vzorné manželky a pomocnice svého muŽe.

Na začátku století se česká literaturavytazně liší sv;/m zdravim od literatur'

kde se kultivuje zobrazení nemoci' Poetizace chorobnlch stavri, sebeničení al.

koholem, drogami, mravní zkázou, pojem nemoci celého uměleckého směru'.1a.

klm je napŤíklad Heineovo ocenění německého romantismu, tvorba E. T. A.

Hoffmanna a Novalise, hledání krásy v psychické a tělesné nemoci jako u Ed.

gara Poea, pŤihlášení k nebytí, všechno' co je spjato s koncem, pÍijde se sym.

bolismem' kterj mnohé ztoho pÍevzal od romantismu'

t ) z

Zajímavé je podívat se, jak se během 19. století mění vize jeho konce' Na za-
čátku století se tento konec pĚedstavujejako rozkvět slovanství, českéhojazyka
a ku|tury. Je to utopistické' ale i realistické, protože se o tom nejen mnoho m|u-
ví, ale se sebezapŤením se i mnoho pracuje pro jeho uskutečnění. Ale čím bliž-
ší by| konec století, tím se sám ideál podrobuje piehodnocení, hasne.

Změna je pÍipravována ne v|ivem z venku' ale samotnym v1ivojem české li-
teratury. Tím se zase zapojuje do evropské literatury a literární vědy, tentokrát
vjejím realistickém směru, ale zároveř se tady odrážejí rysy pňíznačné pro čes-
kou mentalitu: obava zdát se sentimentálním a patetick m, stňízlivost a prakti-
cismus, schopnost ve|mi kriticky se podívat nejen na jiné, ale i na sebe samé
a nevšední smys| pro humor'

Zv|ášÍní hurnor je charakteristick]/ nejen pro českou literaturu, ale i pro českou
|iterární vědu, což je velmi sympatické. Radko Pytlík roku l982 napsa| a sestavil
unikátní dilo _ Malou encykLopedii českého humoru. V této knize R. Pyt|ík nejen
vydal dílka nebo fragmenty děl mnohlch spisovatel , ale piidal i v|astní komen-
taŤ k osobnostem, žánrrim, funkci humoru, ktery je neméně zajimav,j nežli tato dí-
la, a tím podal vlvoj českého humoru od nejstarších dob až po dnešek.

Humor jako ,jisté zák|adni vidění světa.. (Čapek 1986: 669), jako ,,určit1/
zprisob básnického naziráni,,,jako,,názor..,, umor není smáti se ale lépe vidě.
ti..(Vančura, cit. podle Pytlík l982: 87), takov;1i humor je tím živlem, kter ru-
ší domácí nadšení nad minulostí, a to od začátku obrození. Během 19. století se
humor a satira Stávají čím dá| tím více polyÍ.unkčními, a|e v literatuŤe fin de
siěc|e to, co K. Čapek def]nova| jako čisty humor, na rozdíl od ironie a satiry,
zaniká pod tíhou bezv chodnosti.

Jednou z funkcí humoru doby obrození je konfrontace skutečnosti s nesku-
tečností,jak v současnosti a v minulosti, tak i v pŤedstavě budoucna. A to se za-
se odráží v žánrovém systému. F. L. Čelakovsk! rozšíŤil oblast epigramu na ak-
tuální časová témata a jeden z největších epigramatikri, K' Havlíček Borovsky,
v.epigramech (napsal jich okolo dvou set) zrcad|il dějinnou politickou a kultur-
ní skutečnost své doby a vnesl ,'epigramatick1/ styl..ido jin ch Žánrrj. Š. Hněv-
t<ovs\i prokázal vzácnou schopnost kriticky a humoristicky se podívat na oblí-
bené hr zostrašné balady a napsal parodie na tento žánrov,! typ. Dokonce K. J.
Erben vnáší humor i do pohádky (napÍ. TŤi pŤadleny). Humor se také pouŽívá ja_
Ko záštitajedince a celého národa pÍed nepŤízní sociálně-historického času, pŤed
tísní a sftachem, jako zbraĚ bezmocn1ich.

Čim utiz ke konci sto|etí, tím se zvětšuje ambivalentnost očekávání. VytváŤí
se.kiticky postoj k současnosti i vrlči ideá|izacím minulosti aŽ k sebepopŤení,
zvětšuje se kolísání mezi národním sebevědomím a sebeodhalováním. Pťesto
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jazyka ve velmi náročn1/ch ritvarech sonet a elegií polemizoval s těmi, kdo pod-

ceřovali českj jazyk, Václav Bolemír Nebeslc.f napsal velmi náročnou Íilozofickou

báseťl Protich dci atd' Vznikají také zvláštní žánrové modifikace, jako napŤíklad

deklamovánky (Rubešova sbírka v šesti svazcích) nebo,,obrany..českéhojazyka.
V. Macura upozornil na prostupování stŤedních oblastí kultury s takov mi

kulturními jevy, jako je dobovti psychika (citovy model, pŤátelství, erotika, mo.

da i etika). Je to velmi drileŽit]/ postňeh, protože právě tímto se česká ]iteratura

nejvíc odlišuje od jin;/ch evropsklch literatur počátku 
-l9. 

století.
Právě v charakteru dobové psychiky a mravního postoje m žeme nalézt odpo-

věď, proč J. Kollar tvoÍí riplně Samostatnou, nezvyklou, svou šíŤkou pňímo encyk-

lopedickou lyrickoepickou báseř a proč byronovská romantická lyrickoepická bá-

seř pŤišla do Čech jenom s dí|em K. H. Máchy a byla pochopena jako něco cizího.

Některé žánrové typy Se vribec neuja|y, napŤíklad pro francouzskou roman-

tickou prÓzu pÍiznačny,,osobní a svéŽivotopisny sociálně-psychologick! ro-

mán... F. R. Chateaubriand, B. Constant, A. Musset odhalili ,,chorobu století..už

najeho začátku, rozčarováni společensk mi vztahy, a pÍinesli obraz syna svého

času (kter1i je poprvé ve vlvoji literatury tak ostňe pociťován jako ,,nemocny
čas.,)' otázka tělesné, duševní choroby, myšlenkové a citové rozervanosti, cito-

vékrizejedince, mladé generace, lidstvajako takového bude se podrobně roze-

birat bliže ke konci století, opakovat po svém v rriznlch dalších obdobích

a v rriznych literaturách, včetně české'
V čase kultivovaného obrozeneckého optimismu takové soustŤedění na osob-

ní city, zážitky azklamáni nesouhlasilo s celkovymi tendencemi. Tehdy se tvo-

Íil ideál Slovana jako plně rozvinuté osobnosti, vlastence ve všech citech a či-

nech aktivně zasahujícího do občanského Života. Symbol Slovanri jest ,,horliv;Í
jinoch'jeho srdceje plné živosti, mi]uje pracovitost ajeho heslo: práce a nadě-

je..(Kampelík, cit. podle Macura 1983: |7O), Zázračnych tispěchťr ve vědě

a kultuŤe bylo dosaženo právě díky heslu: ,,tŤeba věŤiti a tŤeba jednati...

Ani feministick román aotáz,kaŽenské emancipace, jak ji stavěly G. de Stael

a G. Sand, nebyly možné v těchto poměrech. Tady byl jinf ideál Ženy _ v|asten.

ky, pečlivé matky svlch dětí, vzorné manželky a pomocnice svého muŽe.

Na začátku století se česká literaturavyrazné |iší sv]/m zdravim od literatur'

kde se kultivuje zobrazení nemoci. Poetizace chorobnych stavťr, sebeničení al.

koholem, drogami, mravní zkázou,pojem nemoci celého uměleckého směru. ja.

klm je napriklad Heineovo ocenění německého romantismu, tvorba E. T. A.

Hoffmanna a Nova]ise, hledání krásy v psychické a tě|esné nemoci jako u Ed.

gara Poea' pňih|ášení k nebytí, všechno, co je spjato s koncem, pŤijde se sym.

bolismem, ktery mnohé z toho pÍevzal od romanttsmu.

t i z

Zajímavé je podívat se, jak se během l9. století mění vize jeho konce' Na za-
čátku století se tento konec pĚedstavujejako rozkvět slovanství, českéhojazyka
a ku|tury. Je to utopistické' ale i realistické, protože se o tom nejen mnoho m|u-
ví, ale se sebezapŤením se i mnoho pracuje pro jeho uskutečnění. Ale čím bliž-
ší by| konec století, tím se sám ideál podrobuje pňehodnocení, hasne.

Změna je pŤipravována ne v|ivem z venku, ale samotnym v1ivojem české li-
teratury. Tím se zase zapojuje do evropské literatury a literární vědy, tentokrát
vjejím realistickém směru, ale zároveř se tady odráŽejí rysy pňíznačné pro čes-
kou mentalitu: obava zdát se sentimentálním a patetick m, stňízlivost a prakti-
cismus, schopnost ve|mi kriticky se podívat nejen na jiné, ale i na sebe samé
a nevšední smys| pro humor.

Zv|áštní humor je charakteristick]/ nejen pro českou literaturu, ale i pro českou
literární vědu, což je velmi sympatické. Radko Pytlík roku l982 napsa| a sestavil
unikátní dilo _ Malou encykLopedii českého humoru. V této knize R. Pytlík nejen
vydal dílka nebo Íiagmenty děl mnoh/ch spisovatel , ale pňidal i vlastní komen-
taŤ k osobnostem, žánrrim, funkci humoru, kter! je neméně zajimav,! nežli tato dí-
la, a tím podal vlvoj českého humoru od nejstarších dob až po dnešek.

Humor jako ,jisté zák|adni vidění světa.. (Čapek 1986: 669), jako ,,určit1/
zprisob básnického naziráni..,jako,,názor..,, umor není smáti se ale lépe vidě.
ti..(Vančura, cit. podle Pytlík 1982: 87), takov; humor je tím živlem, kter ru-
ší domácí nadšení nad minulostí, a to od začátku obrození. Během 19. století se
humor a satira Stávají čím dá| tím více polyÍ.unkčními, a|e v literatuŤe fin de
siěc|e to, co K. Čapek deÍjnova| jako čisty humor, na rozdíl od ironie a satiry,
zaniká pod tíhou bezv chodnosti.

Jednou z funkcí humoru doby obrození je konfrontace skutečnosti s nesku-
tečností,jak v současnosti a v minulosti, tak i v pŤedstavě budoucna. A to se za-
se odráŽí v žánrovém systému. F. L. Čelakovsk! rozšíŤil oblast epigramu na ak-
tuální časová témata a jeden z největších epigramatikri, K' Havlíček Borovsky,
v.epigramech (napsal jich okolo dvou set) zrcad|il dějinnou politickou a kultur-
ní skutečnost své doby a vnesl, 'epigramatick1/ styl.. ido jin ch Žánrrj. Š' Hněv-
kovsk1i prokázal vzácnou schopnost kriticky a humoristicky se podívat na oblí-
bené hr zostrašné balady a napsal parodie nu t.nto žánrov,! typ. Dokonce K. J.
Erben vnáší humor i do pohádky (napÍ. TŤi pŤadleny). Humor se také pouŽÍvá1a_
r-o záštitajedince a celého národa pÍed nepŤízní sociálně-historického času, pŤed
tísní a sÍachem, jako zbraĚ bezmocn1ich.

Čim utiz ke kánci sto|etí, tím se zvětšuje ambivalentnost očekávání. VytváŤí
se.kiticky postoj k současnosti i vrlči ideá|izacím minulosti aŽ k sebepopŤení,
zvětšuje se kolísání mezi národním sebevědomím a sebeodhalováním. Piesto
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oÍázka národní existence z stává trvalou, žhavou a nevytěsnitelnou z českého
naziráni ž1vota a vstupuje i na rozsáhléjeviště světovych dějin, globálních pro-
blémri v téměŤ kosmickém prostoru (J. Neruda, J. Arbes, V' Há|ek' J. Vrchlic-
k!). Ale i v této době se vyskytují díla skvělého humoristického rázu iako Vr'-
lery pana Broučka od S. Čecha.

Ve v1;ivoji literatury jsou paradoxy. Na jeden z nich ukazujeV. Macura:,,Čes-
ká kultura se staví pevně na nohy vlastně gestem zpochybnění či pňímo popŤe-
ní své existence.. (Macura 1992: 106).

Jestliže na začátku století má česká literaturav,lrazné odlišnou duchovní atmo-
sféru, inte|ektuální a společenské klima, teď spl vá s evropskou stejn]im znehod-
nocováním všech dosud uznávan]ich hodnot v umění, vědě, morá|ce i náboženství'

Myslím, Že V. Macura trochu zveličuje v znam |iteratury tin de siěcle, když
píše: ''[.'.] česká kultura se v pocitech dekadence musela identifikovat, skrze ně
v]astně objevila svou pravou reálnost, právě sjejich pomocí nahlédla svou tváň..
(Macura |992: |06-|07). Dekadence bylajenom částí celkového qivoje, kter
byl velmi složit;/. MoŽná, že tehdy se zmenšil pocit méněcennosti, rozšíŤila se
problematika, a|e ztrat1|a se vnitĚní energie v1i voje.

Co se t!če 20. století, jeho postoj k minulosti byl ritočně zamítav,!. Jenomže
by|o vždy ideologick m protějškem toho pňedešlého. Do vyznamov1ich okruh
se dostávají kategorie začátku ze zdán|ivého nulového bodu, návratu do něho
a nadšení ideou budoucna, tvoŤení novych mytri se stňídá s očekáváním všeo-
becné záhuby. Vzniká nutnost revidovat a pŤezkoumat vztab' k minulosti, ale
i kriticky prověŤit všelijaké pÍedpovědi aprognízy. Vcelku je očekávání konce
století a tisíci|etí silou, která více boií neŽ staví.
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od baroka k osvietenskému
klasicizmu a preromantizmu

Lite rárn osm erové as pe kty
česky písanej poézie na S|ovensku
V prvej fáze národného obrodenia

M I L O S L A V  V O J T E C H

Prváfáza národného obrodenia na Slovensku, časovo vymedzená približne rok-
mi l 780_ l 8 l 5 je obdobím prechodu od staršej literatriry k literat re novodobej.
Z literárnosmerového aspektu je táto Zmena literárnych epoch charakteristická
rozkladom poslednej velkej kultrirnej syntézy v našom literárnom a kulttirno-
historickom kontexte _ baroka a postupnlm etablovaním k|asicizmu a prero-
mantizmu' Táto vlmena literárnych smerov však nemala v slovenskom (resp.

česko-slovenskom) kultrirnom priestore charakter prudkého zlomu alebo jedno.

rázovej v meny, ale naopak, bola organická a postupná' Tento ,,moment pre-
chodu..je najlepšie pozorovatelhj v poézli. Básnická produkcia slovenskej pro-
veniencie z rokov 1780-1815 predstavuje poetologicky pestryi, ale ai zko jazy'

kovo a konfesioná|ne diferencovan;í konglomerát textov, z ktor1ich velmi po-

četnri skupinu tvorí práve česky písaná básnická tvorba, ktorá bude predmetom
dhlších rivah.

Po česky písaná básnická tvorba slovensk ch evanjelikov, ktorá časovo spa-
dá do rokov 1780-18l5, sa spočiatku velmi ťažko zbavova|a siln ch baroko-
vlch Íbrmálnych i tematick ch rezíduí' Najtypickejším básnicklm textom ob.
dobia prvej fázy národného obrodenia, ktor! ešte vychádza z ovzdušia baroko-
vej literárnosti, je básnická skladba Augustína Doležala (1737_|802) Pamětnd
celému světu tragoedia anebožto veršovné vypsdní žalostného prvních rodič
pádu (|19|), ktorá je zárove najrozsiahlejšou básnickou skladbou konca

l8. storočia. Je koncipovaná ako rozsiahly dialogizovanÝ tÍaktát, v ktorom sa

formou rozhovoru medzi Adamom, Evou a ich synom Sétom riešia otázky teo-

logického i ťrlozofického charakteru: zaoberajrj sa problémom hriechu a ná-

sledného trestu, uvažujri o protik|ade dobra a z|a, o oÍázkach ludského poznania
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