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melodick! tvar se těmito záblesky komplikuje a obohacuje, anížby
byla narušenajeho celistvost a spontánnost' Heyduk mohl mít
ovšemjenom mlhavéponětío slovesnosticikánri, Ťídilse soudobou
vzdělaneckou pŤedstavou;jeho texty zárovel pronikavě ovlivnila
lidová píseĎčeskáa slovenská. Evropskému obecenstvu,kterése
s Cigánsk!,mi melodiemi seznamovalo v četn ch zhudebněních
(DvoŤák, Bendl a mnoho jin1Jch),to ovšemnebránilo brát Heydukovy texty za autenticképrojevy cikánské,zvláštěkdyŽ v cizíchedicíchhudebnin s veršipŤeloŽenmi do němčinynebo angličtinynebylo ani uváděno autorovo jméno.- Na svrij mladistv1fcyklus
navázaI Heyduk v polovině sedmdesát ch let, v době svéhooživenéhozájmu o Slovensko Novjlmi Cigánsk!,mi melodiemi (kniŽně aŽ
l897), kteréjsou temperamentnější,
pestŤejší,
a|e zároveíli víceli.
terární než soubor první.
Druh1f lyrick1fcyklus Heydukovy prvotiny je nazván Písněačítá
25 krátklch melodick1fchbásní.Je to v lučněerotická poezie' která
od milostn1|chvyznáníbrzy pÍecházík tesknotě. oproti Cigánskym
melodiímje tu Heyduk konvenčnější.Yyužívá
i takov1ichustálenlch znakri erotické komunikace jako je květomluva. PŤíklonk lidové písni znamená pŤitom pro Heyduka něco jiného než pro
ohlasovéautory - spíšenež o malebnost mu jde o maximální
zjednodušeníliterárně kultivovaného tvaru a o zkratku; záchvěvy
a sotva znate|ná vybočenízprtnračné melodie naznačujídalekosáhlékonflikty cit vzájemně protikladn;Ích.U Heyduka se tu do
milostného zanícenívždy mísístesk, zklamání, bolest z rozchodu,
ale i tyto prožitkyjsou značněpŤizprisobenydobovémutypu. objevuje se i náznak pozdně romantického rozervanectví a motiv
puklého srdce, opět ve změkčené'sentimentalizovanépodobě.
V tŤetímoddílu Íazyaném Smíšenébá.sně kromě několika vyznání (vlasti, rodič m, pŤátelrim) nacházíme drobnou epiku, pňedevšímbalady, jejichž hrdinové pocházejí z lidového vesnického
prostŤedí;do jejich osudri zasahuje násilí, zrada, pomsta a Smrt.
Milostné zklamáníje tu častodrivodem k dobrovolnémurozchodu
seživotem.Vesničtímládenci Heydukovi - podobně jako v ran1|'ch
baladách májovcri vribec - mají silně literární romantickérysy.
Více nežHálek usiluje Heyduk o lehkost, zpěvnost, folklÓrní tÓn.
Disharmonické a tragickébaladicképrvky jsou uvedeny tak, aby
motivy, kteréje vyznačují'se svym styloqfm zabarvenímco nejméně vymykaly písĎovémucharakteru básně;jsou to náznaky, jejich
v1fklad'kontrastujícís melodickou |ehkostíveršri,si musí doplnit
čtenáÍ.Heydukova epika v rámci baladickétvorby májovcri pŤedstavujekrajnípŤíklonk vzoru lidovépísněa začleřujese do tradice
Erbenovy a zejménaCelakovského (s jehož slavnou, námětově
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shodnou baladou Toman a lesnípanna se Heyduk pokoušísoutěžit
pohádkou Lesní žena).
Nejrozsáhlejšívytvor tétopísĎové
epíky,R žepovážská,tvoŤíve
sbírcesamostatny závěrečn;íoddíl. Heyduk do něho vložil svrij sen
o absolutně harmonickych, nezkalenych vztazích privodního lidskéhospolečenství.
Jeho hrdinovéjsou bezzakolísáníŤízenive svém
jednání jen nejušlechtilejšími
pohnutkami. Dva mladíci, chud1f
vesničana hradní pán, tu soutěžío |ásku prostéslovenskédívky
(zvanéRriŽípovážskou),a když ta dá pŤednostchudému,pán jim
věnuje svéhrady a statky. Sám bloudí světemaaŽve stáŤíse vrací
umňít mezi pňáteli, jimž sebezapíravěpostoupil všechno životní
štěstí.Také zde je epika silně lyrizována, mj. i krátkÝmi lyrick1fmi
uvedeními na začátku každéhozpěvu. Yyznam RťlžepovtižskézáleŽív tom, žeje to první delšíepika Heydukova, zejménavšak
v tom, Že básníkova pozornost se tu poprvé obrací k Slovensku.
Právě s tímto okouzlením podtatranskou zemí souvisí i jednostranná idyličnost básně, kterou Neruda označ1lza pŤeslazenou:
rodí se mytus Slovenska jako pastorálního kraje, nepostiženého
rozpory moderního života.DiferencovanějšípŤístupke Slovensku
nalezl Heyduk až ve svépozdějšítvorbě, zejménave sbírce Cimbál
a husle(1876)'která se snažíspojit obraz slovenskéhoživotavjeho
šíŤia jímavosti s aktuálními politick1fmi a národně obrann;Ímicíli.
Teprve zahraníčníob|as Cigánsk!,ch melodiípÍinesl Heydukově
prvotině uznání i doma. Privodně byla sbírka spolu s tvorbou Heydukov1fchdruhťrpŤijatakritikou se značnymchladem. Pravděpodobně to byla i jedna z pňíčin,pročs pokračovánímsvélyriky (ve
dvou svazcíchBásní II, v nichž nejv1íznamnější
jsou básnickézáznamy Z cesty do Itálie pod titulem Jižni zvuky) pŤišelHeyduk až
v polovině let šedesálfch.- Pňi zaÍazenído spisti podrobil autor
sbírkuznačnfm stylistickym změnám, v nichžtechnickézběhlosti,
v mezidobízískané,užil k vytvoňeníplynulejší,ale takékonvenčnějšíverze; v detailech pozměnil - vypuštěnímněkolika čísel
a začleněnímjinfch - i sestavu své prvotiny.
mč
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Jediná Jablonskéhobásnická sbírka shrnujejeho lyrickou a epic.
kou tvorbu z let l835-184l;je dedikována ,,Tobě, vlasti má!...
První dva oddíly sbírkypňedstavujídvě typickébáchorkovéepické
skladby, napsanév sentimentalistickémduchu. Prvá z nich, TŤi
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zlaté vlasy, parafrázlje známy pohádkov1f motiv o tňech zlatych
jej do siovansképrehistorie,kde
vlasech děda Vševěda,pŤemísťujíc
jinoch
ze
lvri česk ch.., pŤemrižesv1fmi
Vojmír, ,jeden to
krásn1f
ctnosimi a vírou všechny pohádkové nástrahy a získá lásku cizí
kněžny Rudmilovny. Druhá ze skladeb, Lásky boj, s podtitulem
,,obraz z časripohansko-kŤesťanskch..' má obdobné tematické
takézďe je hlavním tématemláska. Vášniv]ilmilostn! cit
zaméÍení;
rytíŤek pohanské dívcevšak nemrižedojít naplnění,
kÍesťanského
protožerytíŤby musil opustit svou víru a vlast' a proto raději krutě
hyne i se svou milenkou v plamenech pohanskéhranice. obětuje
lásku ctnosti, která jediná vítězínadevším,protoŽe je klíčemk věč.
obě
néspáse v ráji, v němžoba znovu naleznou Svou lásku i štěstí.
tyto epické sktadby (první má 7 zpévťl,druhá 5 zpěvri) jsou pŤ!
znaénym dokladem snahy sentimentalistické poezie spojovat romanticko-exotickétéma s vyrazn m etick1fmposláním.
Tňetí oddíl sbírky, nazvaty Písně milosti, pŤedstavuje opravdovostílyríckéhoprožitku nesporny vrchol Jablonskéhobásnické
tvorby. Dvoudíln1icyklus dvaceti básní z let l836-1837 vyrostl
z básníkova hluboce prožívanéhoosobního konfliktu mezi pro.
buzenou láskou k ženěa kněžskfm posláním. V roce 1836 se Jablonsk;í seznámil s Marií Pospíšilovou,sestrou nakladatele Jana
Hostivíta Pospíšila;velmi záhy se tento vztah změníIv obapolnou
lásku, která skončilaza nece|yrok (1837)básníkovlm odchodem
do klášterapremonstrátri na Strahově. Tento bolestny rozchod je
základním inspiračnímzdrojem Písnímilosti, z jeho prožitku i náboženské sublimace vyrristá drama celého básnického cyklu.
V prvnídesítcebásníautor opěvujemilovanou bytost,proměĚujeji
v duchu dantovskéhoplatonismu v Angelínu, v nedostupny milostn1fidol. Angelína ztělesŘujebásníkovi svět i vlast (',Vlast a Ty,
ctná dcero česká!/ jediná jste moje slast..),v ní chce milovat každ
strom i kámen' ona jediná je schopna naplnit jeho život štěstím
(,,Dušetvoje nebejesti j asné,l ta t mžsluncežitíméhozáÍí,,).J ejí
krásu, odlesk ráje, nem žepopsatjinak nežv serafickychobrazech
(iladra - labutě, rty - rrižeapod.).V Angelínědala piíroda a vlast
a krutějšíjerozchod
květ; o to bolestnější
básníkoviten nejkrásnější
s milovanou bytostí, kter musí básník pŤinéstjako oběť svého
je
kněžskéhoposlání. Loučení,jeho smutek i nadějeplnévyrístění,
záklaďtímtématem druhé desítky básní. Básník si je užvědom nesplnitelnostisvéhomilostnéhosnu (častoje zde láska pŤirovnávána
k poupěti, kterése nemohlo rozvinout), zná ,,boŽi ríradek..a podrobuje se mu, ví,že,,očinesmízaplakati / rista nesmížaiovati..,ale
celá jeho bytost se bráníztrátě té,která mu byla vším'Bolest se vtěluje do rokokově ozdobnych obrazri (,,Ach, vy šípyAmorovy! /
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Kdo popíšemdl;fmi slovy / boly vámi zp|ozeté,,) i do barokních
pŤedstavo hrobě jako svatebnímloži, ale básnicky nejsilněji se
projevuje upiímnou a hlubokou citovostí ve vášnivě subjektivních
verších,kde básníkhoŤekujenad ztracenou láskou (,,Onaži1e,ona
pláčmrij zná; l avšakpro mé,pro mépotěšení- / j iŽJínení|,,)Zcela
v romantickych intencíchsi básníkbereza svědka svéhomilostného
hoŤepŤírodu,promítá do ní svépocity a nálady a vede s nívzrušen;i
dialog o smyslu svélásky. V poslednítŤetiněcyklu pak nastává poznenáhlá proměna; básník se smiŤujes osudem (,,nebeproměnilo
osud m j..), romantická vzpoura smyslrije pňemoženaplatÓnskou
moudrostío věčné
lásce, která nezahyne,kdyŽ svou časnostobětovala rajské věčnosti. Básník svrij milostn! vztah sublimuje náboprožitkem, umísťujejej do nebeskéŤíše,
žensk1Ím
kde mu Angelína
zžívotÍvjepŤedstavuvlasti a posléze spl1fvá s ,,andělskou Rriží..,
Pannou Marii, záštitou všech lásce věrnych srdcí. Rozpor mezi
touhou a skutečností,
která nedovolila její naplnění,je pŤeklenut
vidinou nebeskéhoráje, místemvěčnéhoshledánív plnosti, jak to
básníkovi dosvědčujív záv&ečnébásni cyklu i Abelard s Heloisou'
jeďna z nejoblíbenějšíchmilenecklch dvojic sentimentalistické
poezie.
Písně milosti mají pevnou kompozici, která z nich činímyšlenkově gradovan a ucelen! básnickf cyklus. Také v1ístavbajednotliv1fch básní svědčío Jablonského básnickém tadání; básník často
a s citempoužíváanafot(,,Jaktěžkojesti rriživmáji... jak těžkojest
slavíkuv háji... jak těžkojest i srdcev těle..)a eufonicky obměĎuje
slova, aby prohloubil emocionálníríčinnostsvych veršri.Tyto postupy spolu s prolínáním náboženskéa erotické symboliky ukazují
na spojitost Jablonskéhopoezie s barokní básnickou tvorbou (zejména s lidovou náboženskou písní)i na inspirativní vtiv biblické
Písně písni' Prolínání milostnlch a vlasteneckych citri staví Jab.
lonskéholyriku do blízkostiKollárovy SLÁVY DCERY; ale svou
romanticky zjitŤenou emocionalitou i volbou iazykov.ích a meta|orickych prostiedkri majíPísně mi1osliještě
utize t mairrovsky rojednu z nejryzejších
mantickémutypu poezie a pŤedstavují
hodnot
českémilostnélyriky první poloviny 19. století.
Ctvrqf oddílsbírkyje podobně jako Písněmilosti uzavŤen1im
celkem devatenácti básní a má název Moudrost otcovská. (V dalších
vydáních Básní dal autor tomuto oddílu název Salomon a státe jej
rozšiŤoval;v druhémvydání už obsahoval 70 čísela v dalšíchedicíchse ustálil na počtu 110 čísel')V tomto souboru didakticképoezie pŤedstupujepŤedčtenáňebásník-kněz,oddan! Žákavyznavač
osvícenskychidejíBernarda Bolzana. Básník téměňv každébásni
pr ov ází,'syna..velebn m',chrámem pŤírody..,zák\adtím jevištěm
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osvícenskéhoteismu, z jejížvesmírnéharmonie pak odvozuje zámravnosti a humanity. Vše v pÍíroděje
kladní principy kŤesťanské
pro Jablonskéhotoliko podobenstvím,odleskem boŽíchzáměrú,
ježmt e pochopit pouze člověk,,osvíceny..
po
moudrostía toužící
pravdě. A jeJi základním principem takto vnímanépŤírodyharmonie, v Ťádulidskéaktivity je jím vrile k ctnosti' která smiŤujenea která vede člověkak lásce k Bohu, lidem i vlasti. (,,Ctnost
smíŤené
jest anjel,jehožkráse / nic nem žese vyrovnati / ...Ctnostjest krásy
tak mohoucí, / žeji musí rozum ctíti,l Žejí musí srdce tlouci, / žeji
musív le - chtíti!..)I kdyžJablonsk! spojujev bolzanovskémduchu svrij kŤesťansk1i
humanismus s vlasteneck1imi idejemi a osvícensky podtrhujev1fznamvzdělánípro člověka,jejehointerpretace
bolzanovsk ch podnětri dosti jednostranná;zcela opomíjísociální
aspekty Bolzanova učeníi jeho církevněantidogmaticképostoje.
vlasProto je jeho didaktická poezie, i pŤesbásníkovo upŤímné
tenectví a lidskost, až pŤílišprodchnuta konzervativním duchem
a oslavou zlatéstŤední
cesty.Tato myšlenkováneq|'bojnosta konzervatismuspak ovlivnily i uměleckou hodnotu jeho didaktick1fch
veršri;nábožensky kazatel často zvítězi| nad básníkem' proto ve
verších na|ézámemnoho obecné tezovitosti a suchopárného poučování,jako by jejich autorem ani nebyl básník Písnímilosti.
Poslední oddíl sbírky Básně drobné(lyrika z let 1835-1840)
pŤedstavuje soubor sentimentalistické poezie tradičního typu.
Zně|ky a ohlasovépísně se stŤídají
s typick1fmideklamovánkami
určenymi k recitaci ve vlasteneckéspolečnosti.Vše je zde pro.
dchnuto idylicky biedermeierovsk;fm vlastenectvím,kteréchápalo
v němžjsou všichni
národ jako nepolitickérodinné společenství,
spojenibratrskou láskou. A žije-linárodnísgolečenství
ve svornosti
a lásce, je drivod k radostnému zpěvu (,,Cesky sobě zazpívaÍí,f
české
víno píti,/ české
dívky celovati, Čechyvroucně milovati
l
sloužitvlasti, proto je v této
to jest Cechem b;fti...),jímžIzenejlépe
Jablonskéhopoezii tolik chval na českoupíseŘjako v raz národního ducha (,,Dokud česk! zpěv nezhyne' / nezhynou téžČechové!..).
Poezie B. Jablonskéhoje jak ideově' tak svlmi vyrazovymíprostŤedkyjednímz vrcholri českého
obrozeneckéhosentimentalismu.
Zejména Písněmi milosti, vrcholnym vzepětím svétvorby, se Jablonsk pÍiblížilk máchovsky romantickému pojetí poezie jako
osobitéhovytazv básnickéindividuality. I když Jablonsk1fkromě
sv1fchBásní nevydal žádnou dalšísbírku a omezoval se pouze na
publikování pňíležitostnfchveršri,udrželasi jeho počasopisecké
ezie po značnědlouhou dobu nesmírnoučtenáŤskou
oblibu; několik generacízaplĎovalo jeho veršisvépamátníky a recitovaloje pŤi
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Teprve umělecká generace 90. let pňehodnotila
každépÍí|ežitosti.
dosavadní až nekritick;f vztah k Jablonskému a dala mu odpovíobrozenecképoezie čtyŤicátfchlet.
dajícímístona horizontu české
lm
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Sbírka - věnovaná památce otokara BŤeziny, kter1f nedlouho
pŤedjejím vydáním zemÍel-vznikla seskupenímbásnic[fch skladeb nestejnédélky i nestejnédoby vzniku (|922-1929; dodatečně
byl pŤiÍazeni Signál časuz roku 193 1, pÍevzatyze SKLENĚNÉHO
HAVELOKU),
z nichž některézde byly uveŤejněnypoprvé,jiné se
objevily v novémvydání. Kompozice sbírky neníchronologická: na
počátekjsou umístěnydvě básně z roku 1929,Dedikace a Noci'Prvnizních, básnick1fnekrolog s podtitulem Smutečníhrana za otokara BŤezinu,sqfm zvučn m alexandrínem s vnitŤnímir;|'mya pokusem o pŤehodnoceníbásnivé hodnoty symbolu (motivy Modré
Katedrály, Krále, svatéhoGrálu) se pŤihlásila k v dčíosobnosti
českéhosymbolismu. Druhá v tomtéžduchu pŤedjala zák|adni
princip v1istavbycelésbírky podvojn1fm obrazem noci jako nutné.
ho článku v nekonečnémňetězci vznikáni a zaníkání. Do tohoto
kontextu - zceIa odlišnéhood hravosti PANTOMIMY,
kde se
knižně objevila poprvé- vstupuje skladba Podivuhodn!,kouzelník,
věnovaná JiŤímuMahenovi a členěná do sedmi zpěvri s krátkfm
PŤedzpěvem'Ta ještětémaproměny - za pomoci odkazu k antickému ideálu (hexametr' ovidiovské témametamorfÓz) konfronto.
vanému s nepŤíznivěpociťovanym asketismem českénárodní povahy - spojuje pŤedevším
se základními principy moderní tvorby
stejnějako se společenskm ideálem revolučníhopňetvoŤení
skutečnosti.PŤestojiž zde bylo témanoci pootevŤeno'a to rozhodlo
o pŤeŤazení
skladby. (Později, v pŤedmluvěk druhémuvydáni Moslrz, Nezval ostatně pŤímo označíIPodivuhodnéhokouzelníka za
definici ,,temnfch stavri mysli...) Další poéma, trojdílná báseri
Akrobut 1sČiistrrri
Slavnost- Vyznánía tŤetís názvenr titulním)je
věnována Vladislavu Vančurovi'v jehožRozmarnémtétcobaobně
jako u Nezvala padá pŤiprodukci kouzelníka akrobat- Arnoštek.
PŤíběhakrobata - sám Nezval ho označiljako symbolick1f- je
podobenstvím o osudu poezie v modernim svétě,koriguiicím
v
^mnohaohledech vychozí euforii raného poetismu. Sklaába dÚmyslně komponovaná - vychází osobitě z podnětu Apollinai-

