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Pozdní nebo opožděnf romantismus?

Česká poezie druhé po|oviny 19. sto|etí
a da|ší uyvoj romantismu v západní Evropě

ZDENĚx  HnBATA ,  MART| t r t  pRocHÁzxR

Pozdní romantismus je problematick;/ pojem. Podle některlch romantikri, napŤ.
Friedricha Schlege|a' je romantismus ',progresivní univerzální tvorba.. věčně
směÍující ke svym ideálrim. Podle některlch vykladačri romantismu, napŤ. Ha-
rolda Blooma, se ,,člověk prorokovan! romantiky..stále jen rodí a ještě ,,nezlě-
lesnil své proroctví.. (Bloom, ed. 1970: 24). Z tohoto hlediska nemtiŽe bÝt žád'-
ny romantismus ,,pozdní..' Pod|e jinych kitik , napň. Paula de Mana, se ro-
mantlsmus vyznačuje ztrátou možnosti postihnout vysostny moment lidské exi-
stence, okamžik par sie, nového pňíchodu posvátna a návratu celistvého Bytí.l
Z tohoto hlediska je každyí romantismus ,,pozdní...

Pozdní romantismus je tedy literárněhistorická kategorie, kterou nelze vy-
svět|it pouze filozoficky nebo esteticky. PĚedpokládá určit! vyvoj, existenci ,,ra-
ného.. a ,,vrcholného.. romantismu, na nějž určitym zprisobem ,,reaguje...
V tomto pŤíspěvku však nepújde o demonstraci pÍíčinného mechanismu literiír-
ních dějin, n;./brž o zamyšlení nad stylovymi odlišnostmi romantické tvorby
v pniběhu 19. století a zvláště v české literatuŤe, kferá se v době obrození vyví.
jela v.rámci r zn;ich národních romantism , a|e v níž se až na určité vyjimky
neprojevil romantismus vrcholny.

Zák|adni tendencí vrcholného romantismu je poetizace světa prostŤednic-
tvím básnické imaginace' tvorby jednotlivce. hledajícího svrij hlavní smysl mi-
mo společnost ajejí hodnotová měÍítka, napŤ. v platonské vizi, ve spojení s kos-
Ti"tol energií, s ,,duší světa.., ale také v ironické hňe. Tyto rysy nacházíme
t u těch romantikri, kteŤí pěstují hruzostrašné žánry, nebo u těch, jejichžtvorba
má, jako v pŤípadě Máchově, silné existenciální ladění. Pozdní romantismus se
vztahuje k vrcholnému romantismu v několikerém smyslu:

l) Zdrirazřuje ideálnost romantické poezie _ zejménajejí prorockou nebo
apokalyptickou povahu - s oh|edem na exkluzívní společenskou roli básníka,
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jeho posvátnou autoritu ,,věštce.. a ,,vizionáňe.., ale také jeho odpovědnost vtiči
národu a ce|ému lidstvu.

2) Zdtrazťluje nezávislost tvorby ve smyslu autonomie uměleckého jazyka,
svébytnosti obrazú a symbol . Báseř nemusí mít pÍím]/ vztah k básníkovu nit-
ru nebo imaginaci.

3) Vyhrocuje ironickou reflexi základních romantickjch témat a postupri, ji-
miž se vyznačuje romantismus vrcholny. Tato reflexe nevede jen k pouhé paro-
dii starší básnické tvorby, a|e pÍináší nové tv rčí impulsy'

4) Má však také formu určitého ,,zkrocení.. nebo tlumu revolty vrcholného
romantismu. K tomu docházi v biedermeieru, české pozdně obrozenské nebo
viktoriánské |iteratuŤe.,

Ztěchto čtyň vztah si budeme všímat hlavně prvního a tŤetího' Ze1ménaprv-
ní se totiŽ v,lrazně projevuje v české epické poezii2. poloviny l9. století vznik-
lé pŤed obdobím moderny, a to pŤedevším v tematice a stylu prorocké a apoka-
lyptické poezie. Tou se bude zab vat první část pŤíspěvku; druhá se pak pokusí
ukázat'jak romantick;i profétismus postupně nahrazuje tendenci k ironickému
pŤehodnocení romantick1ich témat a postupti.

V Prologu ke Zlomkúm epopeje (l 886) Jaroslava Vrchlického se do básníka
zatinaji spáry Poezie' která ho unáší do nadoblačného prostoru. Touto personi-
fikací je obětí i vyvolencem, neboť poezie znamená utrpení i krásu' Je-li jedno
spjaté s druh;lim, není riniku. ,,Již stokrát děljsem: Nechci, nechci [' '.]Ale ny-
ní musím.. (Vrch|icky 1950: 9, l2)' Toto ,,nechci - musím.. vyjadŤuje fátum ro-
mantického epického a ideového básníka, a tím více národně romantického bás-
níka v Čechách. Vynesen do ob]ak poezie, ziskáváaž nadlidskou schopnost po.
hledu, vnímavosti, stává se jakousi metonymií |idstva, zahrnující všechny duše,
osudy' děje. Z v,!šin poezie obhlíží dějiny země a lidstva, jejich pŤítomnost i bu-
doucnost a pŤitom drŽí kahan Svět|a a Pravdy sjasnym vědomím toho, co bylo,
co je a co má b;ít. Novodobá pansoÍie se prolíná s pan-básnictvím' Básník je nad
světem i vším světem, obdobně jako Shakespeare ve vizi V. Huga. ,,Cel1/ svět
procházi jeho sítem, / Vešker1/ Život svírá v strašné své ruce...] Jeho privi|ego-
vané postavení neustále stvrzují slovesa, obvyk|e v první osobě, ',vidět,ziit,sly-
šet, tušit.., jimiž se uplatřuje prorocky tÓn nebo ojediněly dar proroka. Situace
romantického básníka však není jednoznačná' Jakoby kolísá mezi - na jedné
straně - zvěstovatelem a ,,rezonérem.. nadosobní poezie, tedy nejvyšších, ta-

. Srovnání biedermeieru a šíŤe pojaté viktoriánské literarury, zahrnující i historicky román Waltera Scotta, pro-

vádí Virgil Nemoianu (l984).

. BáseĎ ll p@te. l835, in lz.s ContenPl ions (|928: 200).

jemn;/ch sil, a - na straně druhé - novodobym Prométheem, titánem a stvoÍite-

lem, píípadně orfeem, tv rcem umění, které v jistém slova smyslu ovládá pŤí-

rodu' obdaŤeni božskou pŤízní, básníci jsou platonsklmi interprety M zy, avšak

narozdi| od dávn1/ch rapsÓdri nejenŽe tvoňí umění, aniž u nich rozum zcela pňe-

nechával místo inspiraci, ale také disponují poznánírrl. V tÓnu i pozici roman-
tickych epikri se uplatřují oba vzorce, i když anijedenjednoznačně: zvyšují zá-

važnost poezie a podtrhují její poslání právě kolísavou, záhadnou variací pŤe-

durčení, jež hraje na svrchované atributy tvorby. Taje stŤídavě božsk1/m (božím)

vnuknutím, stŤídavě vlastní božskou kreací.
Syntetick! romantismus, romantismus epopejí a idejí, se vyznačuje, jak zná-

mo, mohutn mi slovy-granity a jim odpovídajícími frázemi, kterym obvykle
chybějí diferencující, určující atributy. Básníci zcela samozŤejmě vědí (není roz-
hodující, zda to opravdu vědí, ale ona samozŤejmost), coje Světlo, Pravda, Prá-
vo, Spravedlnost, Svoboda, Lidskost' Pokrok, Práce, a naopak, co jeLeŽ,Tma,

Blud atp' Proto tyto entity mohou kdykoli oslovovat jako evidence, jejichŽ vy-
mezováni by bylo zbytečné nebo dokonce svatokrádeŽné, avyzyvat kjejich na-
plnění nebo dosažení' Mají cíl a pevnou víru, mohou tedy píedkládat Ťešení, uka-
zovat směr, vyzyvat k činu.. odtud známá naléhavost a kazatelství Čechovy
ideové a epické poezie. Básník pobízi, protože musí a zná. Co zná? Pňedevším
vidí rozvržení světel a stín , pravdy a k|amu, dobra a zla, lidskosti a nelidskosti,
dokonce ví, že sny a utopie jsou nejen kolébkou, jak Ťíká Lamartine, ale i skut-
kem budoucnosti. Tak Slávě-Slavii, Čechovu milovanému snu, ,,kyne / chvíle
ona veliká..,s mládež je vyzyvána, aby vždy ves|ovala k ,,velikému cíli.., byla stá-
le tam, ,'kde pokrok.., a směÍova|a za ,,hvězdou budoucnosti...o U těchto pokyn
nelze nevnímat jistou vtíravou tajemnost velklch slov profétického a sociálního
romantismu _ tedy tajemnost pro nás, ne tak pro věštce a kazatele, kter! Se v oso-
bě Svatopluka Čecha po svlch vyzvách k činu leckdy cítí, jak se to prorokťrm
a mentor m stává, ,,v poušti kazatelem...' Pokud obrysy budoucnosti-cíle ne-
spllvají se selankou, jasně se rysují a záÍi právě díky těmto označujícím.

Y Legendě věk Yictora Huga je pojetí univerza manichejské. Cyklickou ar-
chitekturou díla stoupá člověk, jakkoli po nepŤímočaré dráze zvrat'i a regres ,

. Na tematiku posvěcení umění i umělce a profétismus v období romantismu se zaměÍují práce Paula Bénichoua

(t973, t971).

' S. Čecb: Zimní fantuie, in Jitžní písně (|887), cit. vydání | 9 | l : 38.

" BráseĎ Mládeži (ibid.: l4l)'

' rbid.

192

L

193



jeho posvátnou autoritu ,,věštce.. a ,,vizlonáÍe,,, ale také jeho odpovědnost vriči
národu a celému lidstvu.

2) Zdtraz uje nezávislost tvorby ve smyslu autonomie uměleckého jazyka,
svébytnosti obraz a symbolri. Báseř nemusí mít pŤím! vztah k básníkovu nit-
ru nebo imaginaci.

3) Vyhrocuje ironickou reflexi základních romantick1ich témat a postupri, ji-
miž se vyznačuje romantismus vrcho|ny. Tato reflexe nevede jen k pouhé paro-
dii starší básnické tvorby, ale pŤináší nové tv rčí impulsy.

4) Má však také formu určitého,,zkrocení..nebo tlumu revolty vrcholného
romantismu. K tomu dochází v biedermeieru, české pozdně obrozenské nebo
viktoriánské literatuÍe.2

Ztěchto čtyr vztah si budeme všímat hlavně prvního a tŤetího' Zejménaprv-
ní se totiž v, razně projevuje v české epické poezii2. poloviny l9. století vznik.
lé pŤed obdobím moderny, a to pŤedevším v tematice a sty|u prorocké a apoka.
lyptické poezie. Tou se bude zab vat první část piíspěvku; druhá se pak pokusí
ukázaÍ,jak romantick]/ profétismus postupně nahrazuje tendenci k ironickému
pŤehodnocení romantick ch témat a postupri.

V Pro|ogu ke Zlomk m epopeje ( l 886) Jaros|ava Vrchlického se do básníka
zatina1i spáry Poezie, která ho unáší do nadoblačného prostoru. Touto personi-
fikací je obětí i vyvo|encem' neboť poezie znamená utrpení i krásu' Je-li jedno
spjaté s druh1im, není riniku. ,,JiŽ stokrát děl jsem: Nechci, nechci [...] Ale ny-
ní musím.. (Vrchlick! l950: 9, l2). Toto ,,nechci - musím.. vyjadňuje fátum ro-
mantického epického a ideového básníka, a tím více národně romantického bás.
níka v Čechách. Vynesen do oblak poezie, ziskáváaŽ nad|idskou schopnost po.
hledu, vnímavosti, stává se jakousi metonymií lidstva, zahrnující všechny duše,
osudy' děje. Z v!šin poezie obhliŽí dějiny země a |idstva, jejich pŤítomnost i bu-
doucnost a pňitom drží kahan Svět|a a Pravdy sjasnym vědomím toho, co bylo,
co je a co má b1/t. Novodobá pansoÍie se prolíná s pan-básnictvím. Básník je nad
světem i vším světem, obdobně jako Shakespeare ve vizi V. Huga. ,,Cel;í svět
procházijeho sítem, /Vešker! život svírá v strašné své ruce..'r Jeho privilego-
vané postavení neustále stvrzují slovesa, obvykle v první osobě, ,,vidět, zŤít, sly-
šet, tušit.., jimiž se uplatřuje prorock! tÓn nebo ojediněl;/ dar proroka. Situace
romantického básníka však není jednoznačná. Jakoby ko|ísá mezi - na jedné
straně - zvěstovatelem a ,,rezonérem.. nadosobní poezie, tedy nejvyšších, ta-

Srovnání biedermeieru a šíŤe pojaté viktoriánské |iteratury, zahrnující i historick;Í román waltera Scotta, pro.
Víidí viÍgiI Nemoianu t l984)'
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od temnot ke svět|u. V diptychu Širé moŤe, Širé nebe ( l859), jedné zdominant
Legendy, nenasytn Leviatan pŤedstavuje fatalitu války, zatímco loď plující éte-
rem symbolizuje konečné vítězství |idstva nad starym osudem. Velké apokalyp-
tické téma stÍídá téma vykoupení. K h|avnímu rejstňíku vizionáŤskych romanti-
kti patŤí apokalypticky tÓn. Je také znakem i zbrani básnickych piorok , jimiž
promlouvá boŽí hlas a kteĚí vidí ,,Ducha zrakem...' Tento tÓn áo značné miry za-
kládá postoj a postavení těch, kdo jsou buď sami spásn;im majákem (V. Hugo),
anebo ve skromnější české dikci těch' kdo neochvějně ukazuji k spásnému ma-
jáku Pravdy a jejímu ,,nesmrtelnému zraku...u Vlsledkem tÓnu, ktery často na-
vozují slova jako ,,tuším, zŤím, vidím, slyším.., je exaltovaná vize. Ťu, jak pŤi-
pomíná Jacques Derrida, nazval Immanuel Kant smrtí veškeré filozofie (srov.
Denida l983: l9 a n.). K ní by podle něj došlo, kdyby nad prozaickou fi lozoÍií,
|ogickou metodou a jasnlmi koncepty pŤevážil esteticky zptisob reprezentace'
nad logem jakožto ratiem poetika pŤipomínající Isidinu roušku. PoŘud si však
pĚipomeneme pretenze romantickych prorokri a epikri (filozoÍie dějin a v1ivoje,
nárok na pravdu nebo na její interpretaci), z jejich stanoviska Kantova obrana
racionálního fi|ozofického diskursu proti mystagogúm mnoho neznamená, pro-
toŽe právě romantismus pov1išil ,,pravdu uměleckou.. na pravdu globálnější,
''vyšší,.. Poeta, novodoby věštec, bard, se proto opravdu cíti b,!t tím' proti komu
Kant brojí: philosophus per initiationem nebo per inspirationem,TaÍo iniciace
nebo inspirace svrchovaně opravřuje i dekretuje jeho čin: vlrazn,! hlas a tÓn,
takŤka hlas a tÓn oráku|a, které nejsou f,rgurami běžné rétoriky ani omšel mi
metaÍbrami' Básník píedvídá, tuší bouňi, apokalypsu, stejně jako tuší, pŤedvídá
budoucnost. Čechova v bouŤi rozedraná|oď Evropa (poéma Evropa,eas. tszs),
na niž neustává boj myšlenek a pňedstav, je nakonec zničena v buchem.
U Vrchlického zase jako by se neustále opakovala tato tematickáÍadta: ritlak -
naděje - kataklyzma _ obnova. Pňedpokladem obrody nebo vzKíšení je tu ka-
tastroÍa jako totální očista. Podobné variace u česk]ich pozdně romantick ch
epikti spojuje eschatologick'! ráz, jehoŽ součástí je apokalyptick! tÓn. Naléha-
vě oznamují konec, krajní mez, něco posledního, ,,co pÍicházi in extremis..
(Derrida |983: 23). Čechriv Václav z Michalovic pod kupolí chrámu sv. Salvá-
tora, v nadzemské vyši, v pÓze archanděla a několik okamŽikri pÍed svou smrtí
plamennou Ťečí zjevuje rekatolizovanému lidu pravdu. Proročtí kazate|é nejen.
Že tuší, nybrž také anticipují, cítí hrozivou b|ízkost toho, co má nastat (konec'
katastrofa, krize), jsou zjitÍeni a zjitňují.

U česk1ych epick/ch a ideov1/ch prorokri je pravda o konci spjata s pravdou

o budoucnosti nebo o cíli, eschatologie se zcela pŤirozeně propojuje s finalis-

mem, kter! je nejv1iraznější u Svatop|uka Čecha, podněcovaného všeslovan-

skou myšlenkou. Na rozdíl od Evropy dop|uje šťastně do pÍístavu loď Slavie

(epos Slavie, čas. l882)' Básník.věštec tu zobrazuje ne-li pravdu, tedy alespoĎ

cil, jimŽjsou touha a idea současně' Vidiny koncri či konce nejsou protikladné

vidrnám určité budoucnosti. Jakjedny, tak i druhéjsou transcendentní a Írnalis-

tické. Po kataklyzmatech, která si ovšem básník Čech osobně vťrbec nepÍeje,

pÍicházíVrchlického obnova věčného Života nebo Čechova budoucnost v modu

idyly, jeŽ se, jak známo, vyznačuje kruhovou temporalitou. NepŤedvídate|né dě-

jiny jako by se zastavily, neboť jejich hranice vymezila Pravda prorokŮ, jediné

Ťešení, jediná možnost. Tato pravda v apokalyptickém tÓnu znamená konec a in-

stanci posledního soudu.

od prorocké poezie Čechovy a Vrchlického se nyní vraťme k vystoupení má-

jovcri. Velkou rilohu zde vedle vztahu k česklm romantick m vzor m - Má-

chově a Erbenově poezii - mělo i Žánrové povědomí |yriky vrcholného evrop-

ského romantismu a zv|áště lyrickoepické básnické povídky. Žánry vrcholného

romantismu pŤitom májovci pouze nenapodobují' ale pokoušejí se je pŤehodno-

tit. Napňíklad v Hálkově poezii se vedle romantické autosty|izace prob|emati-

zuji také ironické pŤístupy k realitě i k díl m vrcholn;/ch romantiktj.

Jednou z nejd ležitějších a současníky nejvíce vníman]ich událostí nástu-

pu májové generace bylo vydání Hálkovy básnické povídky Alfréd roku l857.

Zák|adní dojem byl formován pocity kulturního otÍesu.l(,Proti kritikrim, kteŤí

viděli v Hálkově poezii uspěchanost práce v moderní pr mys|ové době,' ' vy-

stoupil i t i, kdo Hálkovu autostylizaci beze zbytku pÍijali a začali ho považo-

vat za ,,pŤirozeného básníka.., z néhoŽ se ',beze|stně a pravdivě.. linou ,,v!le-

,'Náš filologíck! národ slyší chvílemi volající hIm svého svědomí, že bude ztracen, pustíli se historickébo zá-

kladu v Ťíši jzyka [..'].. napsal vzdělan! pŤekladate| z moderních evropskych |iteratur Josef Čejka v Íecenz|

A$rétla (|858: l30 a n). l kdyŽ se .,žádoucí individuálnost, osobná fyziognomie citu a názoru nedá [...] uikte.

rak zapŤíti.. (tyto rysy spojuje Čejka s Há|kov/m erotismem: ,.pěkné naději se z náručí ani vyvinouri nemr]že-

me..) a ''věčně trvající pŤíroda odráží [.''] v zrcadle mladého srdce s nov;/m leskem..'je čtení básně utrpením:

,,u nás z stavuje rychloper! spisovatel očistcovou muku čtenďi samému... V recenzi básnické povídky Mejri.

nu u Husejn pŤirovnával Jan Neruda Hálkovy první básnické knihy k elektricklrn šok m rnoÍské ryby' které

se postupně vyčerpávají, .,až konečně všechna síla ujde.. (l 8.59: 237).

JosefČejka (Čejka l858) považoval Há|kovu poezii projejíjazykovou heterogennost (spojení tradičního lite.

rárního jazyka s hovorov]Ím, a|e Zárovei1 i individuálními neologismy) Za v:ítvoÍ ''závratné rychlosti.. sloves.

né práce a piímo ji ztotožnil s povahou práce v moderní prrimys|ové společnosti'

* S' Čech: Vác|av z Michalovic (čas. |880), cit. vydání 19l0: 6|'

.  S '  Cech '  Y|ny .  Nov i  písně |1888) .  c i t .  vydíní  19|  | :  2 . l7 '
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od temnot ke světlu. V diptychu Širé moŤe' Širé nebe (l859), jedné z domtnant
Legendy, nenasytny Leviatan pŤedstavuje fatalitu války, zatímco loď plující éte.
rem symbolizuje konečné vítězství lidstva nad star]im osudem. Velkáapokalyp-
tické téma stňídá téma vykoupení. K hlavnímu rejstŤíku vizionáŤsklch iomantr-
k patŤí apokalyptick]/ tÓn. Je také znakem i zbraní básnick;Ích piorokri, jimiž
promlouvá boŽí hlas a kterí vidí ,,Ducha zrakem...8 Tento tÓn do značné míry za-
kládá postoj a postavení těch, kdo jsou buď sami spásn m majákem (V. Hugo),
anebo ve skromnější české dikci těch, kdo neochvějně ukazují k spásnému ma-
jáku Pravdy a jejímu ,'nesmrtelnému zraku...o Vfsledkem tÓnu, kter;Í často na-
vozu.;í slova jako ,,tuším, zŤím, vidím, slyším.., je exaltovaná vize. Tu, jak pŤi-
pomíná Jacques Derrida, nazval Immanuel Kant smrtí veškeré Íilozofie (srov.
Derrida 1983: 19 a n.). K ní by podle něj došlo, kdyby nad prozaickou filozoflí,
|ogickou metodou a jasn]imi koncepty pÍeváži| esteticky zptisob reprezenmce'
nad logem jakožto ratiem poetika pĚipomínající Isidinu roušku. Pokud sr však
pĚipomeneme pretenze romantick ch prorokri a epikri (ÍilozoÍie dějin a v]/voje,
nárok na pravdu nebo na její interpretaci), z jejich stanoviska Kantova obrana
racionálního filozoÍického diskursu proti mystagogrim mnoho neznamená, pro-
toŽe právě romantismus povi;šil ,,pravdu uměleckou.. na pravdu globálnější,
''vyšší... Poeta, novodob! věštec, bard, se proto opravdu citíblttím, proti komu
Kant brojí: philosophus per initiationem nebo per inspirationem' Tato iniciace
nebo inspirace svrchovaně opravřuje i dekretuje jeho čin: v,lrazny hlas a tÓn,
takŤka hlas a tÓn orákula' které nejsou figurami běžné rétoriky ani omšel mi
metaforami. Básník pŤedvídá' tuší bouŤi, apokalypsu, stejně jako tuší, pÍedvídá
budoucnost. Čechova v bouŤi rozedraná|oď Evropa (poéma Evropa,čas. 1878),
na níŽ neustává boj myšlenek a pŤedstav, je nakonec zničena v buchem.
U Vrchlického zase jako by se neustále opakovala tato tematick á Ťada: ritlak -
naděje _ kataklyzma - obnova. PŤedpokladem obrody nebo vzkŤíšení je tu ka-
tastroÍ.a jako totá|ní očista. Podobné variace u českych pozdně romantick;ích
epikri spojuje eschatologick,! ráz, jehoŽ součástí je apokalyptick]/ tÓn. Naléha-
vě oznamují konec, krajní mez, něco posledního, ,,co pÍicházi in extremis..
(Derrida 1983: 23). ČechŮv Václav z Michalovic pod kupolí chrámu sv. Salvá-
tora, v nadzemské v]Íši, v pÓze archanděla a několik okamžikri pŤed svou smrtí
plamennou Íečí zjevuje rekatolizovanému lidu pravdu. Proročtí kazatelé nejen.
Že tuší, ní/bÍž také anticipují, cítí hrozivou blízkost toho, co má nastat (konec,
katastrofa, krize), jsou zjitÍeni a Zji ují.

'  S' Čech: Václav z Michalovic (čas' l880)' cit. vydání l9l0: 6l

S .  Čech:  VIny:  Ní ,y( ' / )A ' / (  |888) .  c i t .  vyddní |9 l  | :  237 '
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Učesk1fchepick1fchaideov1ichprorokr i jepravdaokoncispjataspravdou
o uudou"nosti nebo o cíli, eschatologie se zce1a pÍirozeně propojuje s finalis-

*"', t.",1' je nejvyraznější u Svatopluka Čecha, podněcovaného všeslovan.

s.r.ou,mysr"ntou. Na rozdíl od Evropy dopluje šťastně do pŤístavu loď Slavie

i",o'sio,i,, čas. l882). Básník-věštec tu zobrazuje ne.li pravdu, tedy alespoĎ

)ii.1i'zjsou touha a idea současně. Vidiny konc či konce nejsou protikladné

"iá.a' 
určité budoucnosti. Jakjedny, tak i druhéjsou transcendentní a trnalis-

.i"r.e. po kataklyzmatech, která si ovšem básník Čech osobně vribec nepŤeje'

[i;"na,iVrchlického obnova věčného života nebo Čechova budoucnost v modu

Áy|y, ježse, jak známo, vyznačuje kruhovou temporalitou. NepŤedvídatelné dě.

:iíyl*o by ie zastavily, neboé jejich hranice vymezila Pravda prorokú, jediné

i.s"ni,;"ama možnost' Tato pravda v apokalyptickém tÓnu znamená konec a in-

stanci posledního soudu.

od prorocké poezie Čechovy a Vrchlického se nyní vraťme k vystoupení má-

.1ovcri..vetkou rilohu zde vedle vztahu k česk]ím romantick]i m vzorúm - Má-

cnove a Erbenově poezii - mělo i Žánrové povědomí lyriky v.rcholného evrop.

ského romantismu a zvláště lyrickoepické básnické povídky. Žánry vrcholného

romantismu pňitom májovci pouze nenapodobují, ale pokoušejí se je pŤehodno-

tit. Napňíklad v Hálkově poezii se vedle romantické autostylizace problemati-

zuji také ironické pŤístupy k realitě i k dílrim vrcholn]ich romantikri.

Jednou z nejdriležitějších a současníky nejvíce vníman;/ch událostí nástu-

pu májové generace bylo vydání Hálkovy básnické povídky Alfréd rokl 1851.

Základní dojem byl formován pocity kulturního otŤesu.'.,Proti kritik m, kteŤí

viděli v Hálkově poezii uspěchanost práce v moderní prťlmyslové době,'. vy-

stoupili ti, kdo Hálkovu autostylizaci beze zbytku pŤijali a začali ho povaŽo-

vat za ,,pŤirozeného básníka.., z néhoŽ se ',bezelstně a pravdivě.. linou ,,v le-

-, 'Náš f'l"l"c'"k}' 
"á."d 

ry.Nílemi volající hlm svého svědomí, že bude ztracen, pustíli se historického zá.

kladu v Ťíšijazyka [...]..napsal vzdělan;Í pŤekladate| z modernícb evropsk]/ch literatur JosefČejka v recenzl

Atfrétla (L858: l30 a n). I když se ',žádoucí individuálnost, osobná fyziognomie citu a názoru nedá [,..] nikte.

rak zapŤíti.. (tyto rysy spojuje Čejka s Hálkov;/m erotismem: ,,pěkné narlěji se z náručí ani vyvinouti nemúŽe-

me..) a ,,věčně trvající pÍíroda odráŽí [''.] v zrcadle mladébo srdce s nov1/m leskem..' je čtení básně utrpenim:

,,u nás zůstavuje rychloper! spisovatel očistcovou muku čtená.či samému... V recenzi básnické povídky Mejri.

na a Husejn pŤirovnával Jan Neruda Hálkovy první básnické knihy k elektrick]ím šokŮm rrroiské ryby, které

se postupně vyčerpávají, ,,aŽ konečně všechna síla ujde.. (|859:237)'

' '  Jose fČejka(Čejka l858)povaŽova|Há lkovupoez i ip ro je jí jazykovouheterogennost (spo jenít rad ičního l i te .

rfuního jazyka s hovorov]Ím, ale zároveĎ i individuálními neologismy) za v]ítvor ,,záyÍatné rychlosti.. sloves-

né práce a pŤímo ji Ztotožnil s povahou práce v morlerní prúmyslové společnosti'
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vy citu,,.12 Ještě Jan MukaŤovsk! se pokusil vyloŽit Hálka v podobném duchu
jako ,,skutečného lidového improvisátora blízkého anonymní poesii l idové...l]
Ie zajímavé,jakou píli věnoval MukaŤovsk]i dr]kladné transformaci a zároveít
obhajobě Hálkovy lidovosti. Tvrdil, že Hálkova poezie mě|a ve své době po-
dobn]i vztah k umělé lyrice jako lidová píseř v období preromantismu a ro-
mantismu.|4 Hálek je podle Mukaňovského ,,periferním.. básníkem (na pome-
zí literatury a folkloru, umění a k]rče) reagujícím na ,,klasicistickou objektivi-
tu.. pňedchozí generace. Proto je i pňedchridcem poetismu, kter]í * zejména ve
tvorbě Nezvalově - navazuje na literární ,,brak...'5

MukaŤovského rozbor je zajímav! tim, že se snaží obhájit pomeznost Hál-
kovy poezie pomocí ,,|idovosti.. paraliteratury, a|e zároveť,t uznává' že taková li-
teratura je k1/čem' pouhlm ,,vypinačem..primitivního sentimentu.'6 ,,Lidovost..
tu tedy vystupuje stále ještě v romantickém duchu _ ,,lid.. je pozitivní hodnota
zakaždou cenu, ať produkuje,,kíiklavou subjektivní expresi.., ať.sižádáliterár-
ní brak. Takovy jednoznačn,! poměr k lidu a lidovosti nemají však ani mnozí vr-
cho|ní romantici.

Další problém pňedpokládané Hálkovy lidovosti pŤedstavuje rys, kter1i Mu-
kaÍovsky naz,lvá subjektivací ',morá|ní.. (v kontrastu k subjektivaci ',|yrické..
v Máchově Máji)'|1 Tento erbenovsk1i rys vypravěče se však vyznačuje, jak uka-
zuje Mukaňovsky' pouze stylovou podobností s Erbenovou poezií - Hálkriv vy-
pravěč nesdílí kolektivní étos Iidového spo|ečenství, jak jej romanticky kon-
struuje Erben v Kytici a ve svlch mytologick ch spisech' V určitém smyslu je
ALfréd dokonce polemikou s Erbenem. V ran1ich Hálkov;/ch poémách se totiž

J. V Jaroš (Alfred wá|dau): ,,o samoucích české presie.. (obra7s'životu |, |859).' Bi;hmische Naturr]ichter
(l860)' str. l24. Citováno podle článku Jana Mukaiovského (l948: l8,t-85).

lb id . :  I85-86.

Srv. ibid: l84. Mukďovsk! cituje wa|dauovu německou prárci (vizpozn. |2).

I b i d . : 1 9 0 .

Ibid.: l86-87. Podíe Mukďovského prisobí ,.pŤirozen! básník.. v ob|asti ,,městské lidové poezie..' která

',ochotně ssaje odpadky básnictví umělého.. a je schopna ,,umožĎovar s automatičností vypinače cirku|aci

vzrušení primitivního a nediferencovaného, kterému právě Ííkáváme sentimentalita.'. Na rozdíl od,'kolektivi.

sovaného..chalakteru písně ve folkloru tunguje píseř ,,v poesii pouIiční jako kŤiklavá bezprostŤední a subjek-

tivní exprese..'

J. MukaÍovsk! ( I 948a: l 83): ,,vypravovate| neztotoŽřuje se totiž se žádnou z jednajících osob, n/brž stojí nad

nimi; svou pĚítomnost projevuje tím, že osobám radÍ, chvá|íje i kárá, uvažuje ojejich osudu'..

ukazuje, že mytick1f iád světa, v nějž věŤila romantická folkloristika, není tak

jednoznačn;/ azávazn,!. V tomto Smyslu lze skutečně m|uvit o Hálkově subjek-

tivaci romantické epiky.
Máchtiv a Byron v vzor má v této subjektivaci drj|ežitou rilohu. Užv Alfré-

dovi jejasné, že Hálek se pokouší pňepsat Mdj. Později' zejména v poémě Go-

ar (1864), však dochází k zásadní transformaci a ZároveĎ trivializaci máchov.

ského konfliktu. Upouští se od techniky fragmentarizace děje a zobecřující vy-

pravěčská perspektiva Se opírá o transhistorickou vizi, v níŽ básníkovi diktuje

pŤíběh ,,národ [...] duch stráŽny,,(Hálek l864: l0). V Byronově orientá|ní epi-

ce však tato perspektiva zce|a chybí, napŤ' romantické helénství invokované na

počátku Džaura (18l3) je pojato ironicky jako iluze života v nehybném těle

mrtvé dívky.
Hálkovy romantické básnické povídky rozmělřují formální, dějovou

a myšlenkovou v;/stavby povídky máchovské i byronovské, aby posléze vyt .

čily jasná ideová' vlastenecká hesla. DrjleŽitym č|ánkem v tomto procesu je

idealizace a sublimace erotické lásky. Již ve Večerníclt písních (l859) pŤestá-

vá blt Hálkova erotika pouze oním sentimentem lidového popěvku, o němž

píše MukaÍovsky, a stává se autoritou, z níŽ vyplyvá posvátné poslání národ-

ního básníka, kter! je ,,knězem lidstva spásy.. (XLI)''. a dokonce i apokalyp-

tick!m Mesiášem, soudcem lidsklch hŤích a odměřovatelem ctností (XLIII).

Tento národní pěvec je darem od Boha (XLN)' ale zároveř _ 'jak ptáct,, _

hlasem pňírody (XLV). Je však zajimavé, Že i pÍi této nejvyšší sakralizaci se

Hálkrjv text nezŤíká Žánrové formy lidového popěvku. Mesiáštiv návrat není

zvěstován s zkostí v posvátném písmu, nybrŽ je stylizován jako slib milého
jeho ,,panence.., že se k ní někdy vráti ze širého světa. KŤesťanská, vlastenec-
ká a erotická láska i láska k folkloru se v posledním čísle Večerních písní
(XLVI) slévají v jedno, v ideologii a zároveí sentimentalitu romantického na-

cionalisrnu.
Sebereflexivní ironie, která napŤ. Byronovi umožřuje kriticky rekapitu|o.

vat tematiku orientálních povídek v komické poezii Beppa a Dona Juana
(l8l8-24), v Hálkově poez1l zce|a chybí. Její místo zaujímá vypjat! roman-

tick])' profétismus, jenž se však neopírá o teleologii či apokalypsu Iidskych dě-
jin, ale zdťlrazřuje ideální hodnotu básnické vize, schopnost vyjádŤit ' ' ladn;/
nelad.. (,,dialektiku..) pŤírody. Ani v tomto smyslu není však Há|kt]v roman.

tismus ,,pozdním.. - vzpomeřme na Čelakovského RriŽj stolistou. Je spíše ro-

mantismem ,,opožděnym.., kter]/ se rozpolcenost romantického postoje snaŽí

pŤekonat raně romantick;/m návratem k jednotě piírody a básnické tvorby.
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' , V Hálek(|905: l35). Reference k dalším citacímjsou v textu audávají čís|o básně v závorce

t91



vy citu...I2 Ještě Jan MukaŤovsk;i se pokusil vyložit Hálka v podobném duchu
jako ,,skutečného lidového improvisátora blízkého anonymní poesii l idové.,.lr
Je zajímavé, jakou píli věnoval MukaŤovsk! drikladné transformaci a zároveíl
obhajobě Hálkovy lidovosti. Tvrdil, Že Hálkova poezie mě|a ve své době po-
dobn1i vztah k umě|é lyrice jako |idová píseř v období preromantismu a ro-
mantismu.]a Hálek je podle MukaŤovského ,,periferním.. básníkem (na pome-
zí literatury a folkloru, umění a k;/če) reagujícím na ,,klasicistickou objektivi-
tu., pňedchozí generace. Proto je i pŤedchridcem poetismu, ktery - zejména ve
tvorbě Nezvalově _ navazuje na literární ,,brak..''5

MukaÍovského rozbor je zajimav! tím, že se snaŽí obhájit pomeznost Hál-
kovy poezie pomocí ,,lidovosti.. paraliteratury, a|e zároveťt uznává, že taková li-
teratura je k]/čem, pouhym ',vypinačem.. primitivního sentimentu.16 ,,Lidovost..
tu tedy vystupuje stá|e ještě v romantickém duchu - ,,lid.. je pozitivní hodnota
zakaždou cenu, ať produkuje ,,kŤiklavou subjektivní expresi.., ať si žádá literár-
ní brak. Takov1i jednoznačn,! poměr k lidu a lidovosti nemají však ani mnozí vr-
cholní romantici.

Další problém pŤedpokládané Hálkovy lidovosti pŤedstavuje rys, kter Mu-
kaňovsk;/ naz,lvá subjektivací ,,morální.. (v kontrastu k subjektivaci ,,lyrické..
v Máchově Mdji).n Tento erbenovsk;/ rys vypravěče se však vyznačuje, jak uka-
zuje Mukaňovsky, pouze sty|ovou podobností s Erbenovou poezií - Hálkriv vy-
pravěč nesdílí kolektivní étos lidového spo|ečenství, jak jej romanticky kon-
struuje Erben v Kytici a ve sv ch mytologick;ich spisech. V určitém smyslu je
Alfréd dokonce po|emikou s Erbenem. V ran;ich Hálkov;/ch poémách se totiž

J' V Jaoš (Alfred w}l|dau): ,.o samoucích české poesie.. (obruzs'živottt |, |859): Bijh,ruischa Nttttrrlichter
(|860)' str' l24' citováno podle č|ánku Jana MukaŤovského (l948: l8.t_85)'

I b i d . : 1 8 5 - 8 6 .

Srv. ibid: l84. Mukďovsk! cituje Waldauovu něrneckou práci (viz pozn. I2).

l b i d . : 1 9 0 .

lbid.: l8G-87. PodÍe MukaŤovského p sobí ,,pŤirozen! básník.. v oblasti ',městské lidové poezie.., která

,,ochotně ssaje odpadky básnictví umě|ého.. a je schopna ,,umožĎovat s automatičností vypinače cirkulaci

vzrušení primitivního a nediÍ.erencovaného, kterému právě Ííkáváme sentimentalita..' Na rozdíl od,.kolektivi.

soymého..charakteru písně ve ÍbIkloru Ílnguje píseĎ ,'v poesii pouličníjako kŤikIavá bezprostÍední a subjek-

tivní exprese..'

J' MukaŤovsk;/ (l948a: l83): ,,vypravovate| neztotožřuje se totiŽ se žádnou zjednajících osob, nybrž stoií nad

nimi; svou pčítomnost projevuje tím, že osobám radí, chvá|í je i kárá, uvažuje o jejich osudu'..

ukazuje, že mytick1f Ťád světa, v nějž věŤila romantická folkloristika, není tak
jednoznačnj, a závazny. v tomto smyslu lze skutečně m|uvit o Hálkově subjek-

tivaci romantické epiky'
Máchriv a Byronriv vzor má v této subjektivaci d ležitou tilohu. Už v Alfré.

dovi je jasné, že Hálek se pokouší pŤepsat Máj. Pozděj| zejména v poémě Go.

ar (|864), však dochází k zásadní transformaci a Zároveř trivializaci máchov-

ského konfliktu. Upouští se od techniky fragmentarizace děje a zobecřující vy-

pravěčská perspektiva se opírá o transhistorickou vizi, v níž básníkovi diktuje
pÍíběh ,,národrl [. '.] duch strážn!,,(Hálek l864: 10). V Byronově orientá|ní epi-

ce však tato perspektiva zcela chybí' napŤ' romantické helénství invokované na
počátku Džaura (18l3) je pojato ironicky jako iluze Života v nehybném těle

mrtvé dívky.
Hálkovy romantické básnické povídky rozmělĎují formální, dějovou

a myšlenkovou vlstavby povídky máchovské i byronovské, aby posléze vyt -

čily jasná ideová, vlastenecká hesla. Dťrležit;im článkem v tomto procesu je

idealizace a sublimace erotické lásky. Již ve Večerních písních (1859) pňestá-

vá blt Hálkova erotika pouze oním sentimentem ]idového popěvku, o němŽ

píše MukaŤovsk]i, a stává se autoritou' z níŽ vyp|yvá posvátné poslání národ-

ního básníka, kterf je ',knězem lidstva spásy.. (XLI)'8 a dokonce i apokalyp-
tick!m Mesiášem, soudcem lidsklch hŤíchri a odměřovatelem ctností (XLIII).

Tento národní pěvec je darem od Boha (xLN)' ale zároveř - ,jak ptáci.. -

hlasem pŤírody (XLV). Je však zajimavé, Že i pÍi této nejvyšší sakralizaci se
Hálkr]v text nezŤíká Žánrové formy lidového popěvku. Mesiášrjv návrat není
zvěstován s zkostí v posvátném písmu' n brž je stylizován jako slib milého
jeho,,panence.., že Se k ní někdy vrátize širého světa. KŤesťanská, vlastenec.
ká a erotická láska i láska k folkloru se v posledním čísle Večerních písní
(XLVI) slévají v jedno, v ideologii a záÍove Sentimentalitu romantického na-

cionalismu.
Sebereflexivní ironie, která napŤ. Byronovi umoŽřuje kriticky rekapitulo-

vat tematiku orientálních povídek v komické poezii Beppa a Dona Juana
(l8l8_24), v Hálkově poezli zce|a chybí. Její místo zaujímá vypjat! roman-
ticky profétismus, jenž se však neopírá o teleologii či apokalypsu lidsk;)ich dě-
jin, ale zd razřuje ideální hodnotu básnické vize, schopnost vyjádŤit ', ladn!
nelad.. (,,dialektiku..) pŤírody. Ani v tomto smyslu není však Hálkrjv roman-

tismus ,,pozdním.. - vzpomeĚme na Čelakovského RriŽj stolistou, Je spíše ro-

mantismem ,,opožděn]Ím.., kter! se rozpolcenost romantického postoje snaží

pŤekonat raně romantick:/m návratem k jednotě pÍírody a básnické tvorby.
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Nicméně ,,opožděnost.. Há|kova romantismu múŽe bft také značně poplatná
jeho době. Sublimaci erotiky a její spojení s idealizovanou pÍírodou lze rov-
něž považovat za diskursivní formace Foucaultovy ,,bio-moci.., která Í.unguje
uvnitŤ aliančních vztah měšťanské společnosti ve formě ,,strategického roz-
vinutí sexuality..(Foucault l990: 98-l02). Ani v Žánru pouličního popěvku
není tedy Hálkova poezie periferní zá|ežltosti, vypovídá o něčem, co pojme-
noval teprve naturalismus. A v tomto smyslu lze idnes nazvat Hálka básní-
kem-prorokem.
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