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skladby. S daleko menším ohlasem by| piijat Zpěz:nlk Jana Buriana (č. L887,)
- s dosti yÍlučnÍm konfliktem lásky demokraticky uvědomělého rolrrÍka
k dceÍi odnárodrrěného šlechtice _ a Vticlatl Žiosa (č. l889-9l)' napsanf
časoměrnlmi hexametry, v němŽ je venkovská idyla' jen nepatrně rozr'lněná
epizodou nešťastné studentské lásky' opět pozadím pro diskuse o dobovj'ch
otázkách. K nim se druží rozepče studentťr o znepokojiv!'ch problémech
sociálrrích, vpadajících do poklidu vánoční a rodinné idy|y Snih (č. 1894).
Naposledy se Čech obrátit k venkovskému plostiedí v Sektičlch (č. l9o3).
Sďídá v nich mnohomluvné rivahy nad bouÍi, ohlašujicí se v piírodě a ve
společnosti' s oproštěnj'm písůovlm vfrazem, iLnž mail co nejpiirozeněji
promluvit pocity a myšlenky sekáčrl, sociálně utištěnj,ch zemědělskfch
dělníkťl. Básník si mimo jiné pŤipouští pochybnosti nad svou sluŽbou
kráse, zamj,šlí se nad tím, zda jeho ideální vzněty a zdobnj' projev nejsou
pťíliš vzdáleny životu těch' jejichž práva se rozhodl hájit.

Ideje národní a sociální svobody prostupují takŤka zcela Čechovu lyriku.
Čechovy básně zasahovaly do politickfch bojťr 80. a 90. let a stávaly se
pŤímo jejich vfzbtoji. Pii své povšechnosti mohly ovšem posloužit ruznjrrr
stranám, mohly pirsobit _ v situaci národa vnitině již rozrtv-něného - jako
opravdovj'podnět a také jako pouhá fráze. Y JitŤnich písnieh (1887) používá
autor rťrzn ch forem vzrušené deklamace, aby probouzel vlastenecké nad-
šení, burcoval z otupělosti, volal k iednotě. Teprve v Noollch pisních (L888)
získává myšlenka vlastenecká, slovanská a humanitní svťri protěišekv dunění
''podzemního hlasu.., sociální revoluce. }ejí viďna i obraz ,'hrdiny budouc-
nosti.., dělníka, jsou podobně abstrakmí jako Čechovy piedstavy o svobodě
nfuoda a lidstva. V pozdějších Modlitbdch k Neznámhnu (1896), shrnujících
básníkovy rivahy filozofické a náboŽenské, a ieště v posledním reflexívním
cyklu Do szsěta širého (č. 1908) ptovázi neustále Čechovy sympatie k so-
ciálně utlačenj'm' k jejich spraveďivému boji pŤesvědčení kťeséana a hu-
manisty o konečném vítězství lásky nad krvav1fm násilím. Podobnj'mi mo-
tivy, piímo též revolučními událostrni v Rusku r. 1905, je dotčeno Čechovo
slavjanofilství v literárních a historickj'ch reminiscencích veršované Stepi
(č. 1908' nedokončeno). - Zvláštní rrísto v Čechově politické poezii piísluší
Písním otroka (L895), které zapťrsobily svou obecně srozumitelnou, ač právě
jen všeobecnou symbolikou v radikalizujícím se národnÍm i v rozvijejícím
se dělnickém hnutí. oba zňetele, národnostní i sociální, srťrstají zde v mlhavj,
sice, ale sugestivní jednotnj'obraz,vevfraz hoikého sebeuvědomění i hněv-
ného odhodlání, vloŽenj'do rist alegorického pěvce otrokťr. Sbírka, for-
málně opět mnohotvárná a virtuÓzní, svědčí spíše o zauietí a dojetí svého
autora neŽ o určitosti jeho vidění. Avšak právě takto, pňedevším svjm
patosem, pťrsobila Čechova politická tyrika vťrbec.

V jisté pfotiváze k patetick1|'m poloMm se uplatĎují ironické a humomé
momenty Čechova básnického i prozaického díla. Ve veršovanÍ,ch báchor-
kách z 80. let jsou vtipně a s hfňivou fantazi|zesměšřovrány nemoci sou-
dobého veŤeiného života, avšak ironick odlesk v nich dopadá i na vlastní

idealismus básníktrv; paroďcky vyzn|vá nejednou též jeho umění slova
(Petrklíče; Hanuman; Šotek; Kratochoilnd historie o ptdku Vetiktinu Yeli.
ktinozliči). Alegorická Pravda (č. 1885) vyniká dťrsledně skeptickjm pohle-
dem na kupčení se vznešen1mi ideály v novodobé společnosti a politice.

Y ptÓze vy"tvoŤil Čech satirickf typ praŽského měšťana současné doby,
Matěje Broučka. Nejprve ie pŤízemntm a zpíízemůujícím protějškem éte-
ricklch měsíčanťr a jeiich neŽivotného estétství' v němž poznáváme kari-
katuru nade vše povj'šeného kultu umění. Spolu s tím paroduje Čech
v nevšední mluvě měsíčanťr vlastní básnickou ňeč, opisnou a plnou poe-
tismít (Prao! olllet pana Brouěka do Měsice, 1888). Kdtičtěji dopadá pro
pana Broučka ieho komické setkání s pražany a tábority doby Žižkovy,
pii kterém vynikne malost husitského potomka (Nn epochálni oltlet pana
Brouěka, tentokrdte do XV. století, |889), Cyklus ,,broučkiád.. pokračoval
ještě v dalších Čechovjlch pracích. Ostatní obsáhtá prozaická tvorba Če-
chova byla často jen piíležitostnou vjplní zábavnfch časopiseckfch rubrik
(Poaídky, arabesky a hu,moreskg I-IV, 1878-83) nebo záz'namem pestrÍ'ch
dojmfr z cest (KresÓ, z cest, L884i Upominky z Vllchodu' 1885). Pro poznáni
básníkovy osobnosti a ďla mají zvláštní vfznam, prÓzy vzpomínkové,
hlavně Druhll k.lět (1899), oživující dobu a prostčedí Čechovfch student-
sk:ich let, a některé črty charakterizační. Novela Jestťdb kontra Hrdl:ičha
(č. 1876) podává v konfliktu ostňe vykreslen!'ch postav (slabošského pan-
ského správce, kter' se stává obětí bezohledného lichváňe) víc než jen
sociálrrí dokument doby. NaráŽeji zde na sebe a navzájem se obŽďovávaií
dva světy, trpn; a snovj' svět Hrďičktrv, neschopn$ reálného života,
a dravj,, věcn:i' svét JestÍábtrv, hluchf k lidskosti. Rozpor mezi snem
a realitou se vrací v mnoha Čechovj,ch větších ptÓzácb' rozmělněn často
v konvenčni romantické fabulaci a schematizaci postav (oblaka; Mezi
knihami a lidrni ; Posledni jaro ; Hazlor listi a1., sem patŤí téŽ pokusy o román
Kandiddt nevnrtelnost,i, č. 1879' alkaros, č. 1885).

František Ladislav čelakovskf
/ !799-1852/

obrozenskf básník' učenec, pŤekladate| a kritik' vedle |. Kollára
první velkf uměleckf zjev novodobé české literatury.
Na její vfvoj zapúsobil zejména svfmi ohlasy, poezií podnícenou
Yzorem ruskfch a ěeskfch písní' která u nás zaháji|a tradici
tvrirěího využívání ideovfch a estetickfch hodnot lidové s|ovesnostl.

Narodil se 7 . 3. 1799 ve Strakonicích jako syn tesaÍe. Za gymnazijních
studii v Českfch Budějovicích a v Písku se v něm probudil zájem o lite-
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raturu' kterf utužil jeho piátďswÍ se spolužáky Kamarftem a Cbmelen-
skfm (pčÍšťmi básníky) i národní uvědomění, povzbuzované stykem se
strakonickfm buditelem J. Plánkem. R. l8l7 začal studovat filozofii
v Praze, rok nato v Českfch Budějovicích; byl však vyloučen (taině užívď
knihovny tamějšího kanovníka a byl pňistižen, právě když si pťrjčovď
Husovu Postilu). Pokračoval pak ve stuďu v Linci a v Praze. Víc neŽ
povinnjm pčedmětťtm věnoval se cilevědomému jazykovému a literárnímu
sebevzdělávání; závěrečrré univerzitní zkoušky v t. |822 nedokončil. Do
t. |829 byl soukromlm vychovatelem, v |. 1829-33 pčekládal na zakázku
obsáhlf spis raně kiesťanského myslitele A. Augustina O městě božtm aby|
jazykovfm redaktorem Časopisu pro katolické duchovenstvo. od roku
1834 redigoval Pražshé nooing a jejich zábavnou pňílohu (ďíve Rozlič-
nosti)' které dal aázev Česhd Ečela, V novinách zrychlil a rozšÍŤil informace
o zahraničnim dění; neomezoval se na tlĚerlní pr.rmeny a pohotově vybíral
a piekládal nové zprávy z anglického a francouzského tisku. Česká včela
se pod jeho vedením stďa vj.znamnfm literárnÍm orgánem preromantické
generace. Piinášela četné pieklady drobnfch ptÓz ze slovanskj'ch jazyktr,
2 anglifti1y a z francouzštiny i práce naukového rázu. Soustavně referovďa
o současné české literatďe a divaďe, kriticky rozebírala blavně jejich jazy.
kovou stránku. - Začátkem r. 1835 se Čebkovskf stal supluiÍcím profeso-
rem české čeěi a literatury na praŽské univerzitě. Této funkce i redaktorsM
byl zbaven koncem r. 1835, když ruskf vyslanec ve Vídni (zňejmě po
udáď z Prahy) podal stížnost na Pražské novinn kde Čelakovskf kriticky
komentoval povfšenf proiev cara Nikolaje I. k ástupďm porobenfch
Poláktt. Až do r. 1838, kdy ziskal místo knihovníka knížat Kinskfch, byl
Čehkovskf se svou rodinou odkázán na hmotnou podporu pÍátel. V té
době už patčil k nejlepším znalcťrm slovanskjlch čečÍ, literatur a folklÓru.
Roku 1842 se stal profesorem slavistiky na univerzitě ve Vratislavi, r. 1849
v Praze. ZemŤel v Praze 5. 8. 1852.

Literární prisobeď Čelakovského, zatdrjl.né na počátku 20. |ď' vyntstďo
z humánně pojatfch n&6r|níg| a slovanskj'ch ideáťl, z estetickfch ásad
preromantismu a z konklétních podnětu Jungmannova kulturního pro-
gftrmu' jejž Čelakovskf svfm dílem tvočivě obohacoval. Měl zvláštní schop-
nost pronikat do vnitÍntho smyslu i tvámfch principtr básnickfch děl
a kriticky vnímat unělecké zkušenosti národní i cizí literatury. Tyto osobď
vlohy' k nimž patňilo i jazykové nadání, harmonovaly s vjvojovfmi ten-
dencemi soudobého českého písemnicwÍ, s objektivní potŤebou najít ideové
a estetické hodnoty, o něž by se mohla česká literatura opŤít v cestě za
národrrÍ osobitostí a za vyšší společenskou ričinností i slovesnou rirovnÍ.
Tv Íčí básnické ájmy Čelakovslc! organicky spoioval s piekladatelskou
a kritickou činností a s odborn1im studiem literatury i folklÓru.

Jeho hlavní umělecké pčeklady vznikly ve 20. letech a odpovídají dvěma
charakteristicklm okruhťrm Čelakovského literámlch vfchodisek. Jednu
oblast píedstavuje slovanská folklÓrní poezie, druhou díla evropského pre-

romanti$nu - Listooé z ddvnooěhosld od J. G. Herdera (|823)' Goethovo
&ama Mdrinka (1827) a básnická povldka \V. Scotta Panna jezerní (1828).

Své pÍedstavy o literatďe prosazoval ČelakovskÝ tempeÍamentně, někdy
až nesnášenlivě, i v kritickfch projevech rirzného druhu. Y Literatuže
hrkonošské (č. 1824) paroduje v posměšném obrazu Rfbrcoulovy iÍše íak
ďzkou riroveů běžné beletrie a pňekladťr, tak i naivní sebeuspokoieni
a vzáienné pochlebování starších literátÍr. (Hlavnlm terčem satiry byly
Hněvkovského Zlomky o českém básnictví.) Kritiku kulturních poměrťr
i iednotlivÝch spisovatelťr obsahují také Četakovského satirické epigramy
a zeiména jeho korespondence s piáteli, ktetá ovšem vyjadfuie i jebo pozi-
tivní stanoviska a literární sympatie. Jako zásadní rivaha o vfvojovfch mož-
nostech české poezie vyznlvá rozsáhlf rozbor Kollárovy sbírky z t, L824
Slotlo o Skivy ilcďi I. |ana Kolldra (č. 1831). Programové směiování za
harmonickou ideovou náplní a vJrrazovou stňí.|mostÍ umění bránilo Čeb-
kovskému ocenit nové hodnoty, které do české literatury piinášelra roman-
tická generace 30. let, zvlášť Mácha.

odborné práce Čelakovského se vztahovaly zejména k folklÓru. od stu-
dentskfch let sbíral lidové písně a popěvky (spolu s J. V. KamarÍtem'
kterÍ v l. 1831-32 vydal dygqdíln{ České ruirodnl ifuchotlní píně). Nevedl ho
k tomu jen preromantickÝ kult ',prostonárodní.. pÍsně a dobová snaba'
podporovaná i vládou, konzervovat doklady o r:nárorln| povaze' ťeči a kul.

" turních dějinách.. (takto vznikla dokumentární sbírka f. Rittersberka
zt. L825 Česhé ntirodní ?Isně). ČelakovskÝ si i v době' kdy žil v kulturním
centťu' uchovď pocit pňirozené blÍzkosti k venkovskému lidu i vnitŤnÍ
kontakt s atmosférou ieho Životních názorÍr' traďčaí pčedstavivosti a zpěv-
nosti' rázovité mluvy a vtipu. Na základě všech dostupnfch pramenťt
studoval i folklÓr ostatních slovanskj'ch národťr. Do tňísvazkového vfboru
Slooanshé ndrodní 1tísně (1822-27) zaÍadil iednak české, moravské a sloven-
ské písně (poďe viastntch áznamťr i poďe materiáltr Hankovfcb a Šaran-
koyÍch), jednak texťy a paralelně g nimi vlastní pčeklady písnl ruskfch'
ukrajinskÝch, polskÍcb srbsk!'ch, slovinskfch a bulharskfch. l( nim 5g
iaďla sbírka Litelské ntirodni písně (|827; tehdy byla zdÍrrazůována pŤí-

buznost litevštiny se slovanskjmi jazvk a časopisecké ukázky dolno-
lužického (1830) a chorvatského (l84o) pÍsůového folklÓru. Na slovanskfch
písních zaiÍmďy Čelakovského od počátku ieiich typické národoÍ odsťny'

ieiich naváiem oďišné iazykové idiomy (specifická, těž,ko pieloátelná
slovnÍ spojení) a poetické zvlášmosti. Mezi české folklÓmí texty (kÍeré
probíral a zčásti uhlazoval podle určitfch estetickfch norem) vmtsil pět
pÍsď ,,zcela národním duchem vytvoŤenj'ch.. od Hankn KamarÝta' Poláka
a Rettigové a anonymně i několik obdobnfch ví'wor& vlastnÍch.

Několik desítiletí pÍipravoval Čelakovskf Mudrosloti ndroilu slauotkého
oe pŤíslovích, doplněné Česklni pofekadl, (1852). Tento soubor obsahuie
na 15 000 záznaaiternaticky seŤazen1|'ch tak, aby z nich vypljvala soustava
tradiční životní filozofie Slovan{r. Citaci pťísloví doprovází ČelakovskÝ
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raturu' kterf utužil ieho pčátďswí se spoluáky Kamarltem a Cbmelen-
skfm (pŤíštími básníky) i náro4ní uvědoměni' povzbuzované stykem se
strakonickfm buditelem }. Plánkem. R. 1817 začal studovat filozofii
v Praze, rok nato v Českfch Budějovicích; byl však vyloučen (taině užÍval
knihovny tamějšího kanovníka a byl pňistižen, právě když si pújčoval
Husovu Postilu). Pokračoval pak ve stuďu v Linci a v Praze. VÍc než
povinnjm pčedmětirm věnoval se cílevědomému jazykovému a literárnímu
sebevzdělávání; závěrečrré univerzitní zkoušky v t, |822 nedokončil. Do
r. |829 byl soukromlm vychovatelem, v |. |82913 piekládal na zakázku
obsáhlf spis raně kiesťanského myslitele A. Augustina O městě božím a by|
jazykovlm redaktorem Časopisu pro katolické duchovenstvo. od roku
1834 redigoval Pražské nooiny a jejich zábavnou pňílohu (ďíve Rozlič-
nosti), které da| lázev Česhd oěela. V novinách zrychlil a rozšiŤil informace
o zahraničním děnÍ; neomezoval se na tiierlní prameny a pohotově vybíral
a pÍekládal nové zprávy z anglického a francouzského tisku. Česká včela
se pod jeho vedením stala vÍ'znamnfm literárnÍm orgánem preromantické
generace. PŤinášela četné pieklady drobnfch prÓz ze slovanskj'ch jazykťr,
z angli&iny a z francouzštiny i práce naukového rázu. Soustavně referovala
o současné české literatďe a divaďe, kriticky rozebírďa hlavně iejich jazy.
kovou stránku. - Začátken r. 1835 se Čebkovskf stal supluiÍcím profeso-
rem české Íeěi a literatury na pražské univerzitě. Této funkce i redaktorsM
byl zbaven koncem r. 1835, když ruskf vyslanec ve Vídni (zčejmě po
udání z Prahy) podal stížnost na Pražské novinn kde Čelakovskf kriticky
komentoval povfšenf proiev cara Nikolaje I. k ástupďm porobenfch
Polákťt. Až do r. 1838, kdy ziskď místo knihovníka knížat KinskÝch, byl
Čelakovskf se svou rodinou odkázán na hmotnou podporu pÍátel. V té
době už patčil k nejlepším znalc{rm slovansk ch čečÍ, literatur a folklÓru.
Roku 1842 se stal profesorem slavistikynauniverzitě ve Vratislavi,r. 1849
v Praze. ZemÍe| v Praze 5. 8. 1852.

Literární ptrsobení Čelakovského, zahájené na počátku 20. !ď' vyrírstalo
z humáoně pojatfch D{36áníg! a slovanskfch ideáťl, z estetickj,ch ásad
preromantismu a z konkrétnich podnětu tungma..ova kulturního pro-
gÍamu' iejž Četakovskf svjm dílem tvoťivě obohacoval. Měl zvláštní schop-
nost pronikat do vnitiního smyslu i tvámfch principtr básnickfch děl
a kriticky vnímat urnělecké zkušenosti národní i cizí literatury. Tyto osobní
vlohy' k nimž patňilo i jazykové nadátrí' harmonovaly s vjvojovfmi ten-
dencemi soudobého českého písemnictví, s objektivní potŤebou najít ideové
a estetické hodnoty, o něŽ by se mohla česká literatura opňít v cestě za
národní osobitostí a za vyšší společenskou ričinností i slovesnou rirovnÍ.
TvilÍčí básnické zájmy Čelakovskf organicky spojoval s piekladatelskou
a kritickou činností a s odbornjm studiem literatury i folklÓru.

teho hlavní umělecké pŤeklady vznikly ve 20. letech a odpovídají dvěma
charakteristickjm okruhťrm Čelakovského literárnich vfchoďsek. Jednu
oblast pÍedstavuje slovanská folklÓrní poezie, druhou díla ewopského pre-

romantismu _ Listotlé z iláona:ěhosa od J. G. Herdera (|823)' Goethovo
drana Mtiinkl (|827) a básnická povídka V'. Scotta Panna jezemI (1828).

Své piedstavy o literatuie prosazoval ČelakovskÝ tempeÍamenmě, někdy
až nesnášenlivě, i v kritickÝch proievech rťrzného druhu. Y LiteratuŤe
hrkonošshé (č. L824) paroduje v posměšném obrazu Rfbrcoulovy Ííše iak
nízkou riroveĎ běžné beletrie a pŤekladtr' tak i naivní sebeuspokojení
a vzájenné pochlebováď staršÍch literátťr. (Hlavním terěen satiry byly
Hněvkovského Zlomky o českém básnictví.) Kritiku kulturních poměrťr
i jednotlivfch spisovatelťr obsahuií také Čelakovského satirické epigramy
a zejména ieho korespondence s piáteli' která ovšem vyjadfuje i jeho pozi-
tivnÍ stanoviska a literární sympatie. Jako zásadní rivaha o vjvo|ovfch mož-
nostecb české poezie vyznlvá rozsáhlf rozbor Kollárovy sbírky z t. |824
Slotlo o Sl oy dceňi p. Jana Kolkira (č. 183l). Programové směŤová!í za
harmonickou ideovou náplní a vjtazovou stiídmostí umění bráoilo Čela-
kovskému ocenit nové bodrroty, které do české literatury pňinášela roman-
tická generace 30. let, zvlášť Mácha.

odborné práce Čelakovského se vztahovďy zejména k folklÓru. od stu-
dentskj'ch let sbíral lidové písně a popěvky (spolu s J. V. KamarÍtem'
kterÍ v l. 1831-32 vydď dvouďlné České ndrodní duchotlttí pímě). Nevedl ho
k tomu jen preromantickf kult ,,prostonárodní.. písně a dobová snaha'
podporovaná i vládou, konzervovat doklady o r:nárorln{ povaze' čeči a kul.

'turďch děiinách.. (takto vznikla dokumentární sbÍrka }. Rittersberka
z t. t825 České ntiroilnr p,s"ně). ČďakovskÝ si i v době' kdy žil v kultumÍm
centru' ucboval pocit pĚirozené blízkosti k venkovskému lidu i vnitÍní
kontakt s atBosférou jeho životních názorÍr' traďční piedstavivosti a zpěv-
nosti' rázovité mluvy a vtipu. Na základě všech dostupnj'ch pramen{r
studoval i folklÓr ostatních slovanskfch národtr. Do tŤísvazkového vfboru
Slooanské nrirodní ptmě (L822-27) zďaďl jednak české, moravské a sloven.
ské písně Goďe vLstních záznamtr i poďe materiáltr Hankovfcb a Šaran-
kovÍch), iednak texťy a paraletně s nimi vlastní pieklady písní ruskÍch'
ukrajinskfch, potsk.Ícb srbskÝch, slovinskfch a bulharskfch. K nim se
ňadila sbÍrka Litetlské ndrodní pině (L827; tehdy byla zdtrrazĎována pňÍ-

buznost litevštiny se slovansk'mi iazyky) a časopisecké ukázky dolno-
lužického (1830) a chorvatského (1840) písůového folklÓru. Na slovanskfch
písďch aj|maly Čelakovského od počátku jejich typické národď odstíny'
jeiich navájem odlišné iazykové iďomy (specifická, těžko pÍeložitelná
slovď spojení) a poetické zvlášmosti. Mezi české folklÓrní teaty (laeré
probíral a zčásti rrhlgzgyal poďe určitfch estetickfch norem) vmísil pět
písní ,,zcela národním duchem vywoien1fch.. od Hanky, Kamarfta' Poláka
a Rettigové a anonymně i několik obdobnfch vj'tvor& vlastních.

Několik desítiletí piipravovď Čelakovskf Mudroslots| ndroilu slotlotwho
oe pŤís|ozlích, doplněné Českj,mi požehadty (1852). Tento soubor obsahuie
na 15 000 záznaaitematicky seňazenj'cb tak , aby z nich vyplÍvala soustava
tradičn! životní filozofie Slovanťr. Citaci piísloví doprovází ČelakovskÝ



4544Č Č

pŤípadnÍmi pieklady a občas i stru&fmi poukazy ke zvyk(rm nebo po-
věstem, k nimž se poutá smysl jednotlivfch obraznfch rčení. Jak pro-
ztan e ieho stať Slooanshá tltslot:í (č. 1837) a pÍedevšÍm jeho vlastní lite-
rfuní a iazykovÝ styl, vnímal F. L. Čelakovsk!' citlivě estetickou stránku
pŤÍsloví i počekadel' názomá piirovnání, ,,vtipné obraty.., ,,okrouhlost
8 stručnost' ano i skoupost slov.., risečnÝ rytmickf spád Ťeči. Kompozice
a mohutnf rozsah konečrré verze Mudrosloví podtrhuie pčedevším ideovou
a morální závaŽnost slovanské tradice; tím se sbírka zatazuje k linii velkfch
vědeckfch děl obrozenské slavistiky.
.- Pčíznačnfm rysen básďcké netody Čelakovského byla ,,ohlasovost...
Čelakovskf byl typen urnělce, kterého víc než věcná skutečrrost a víc neŽ
subiektivní intimtrí z,ážitky podněcoval k tvorbě svébytnÝ svět poetickfch
hodnot. Ty probouzely iebo pťedstavivost i spontánní tvťrrčí odezvu a po-
máhaly mu esteticky uchopit i vlastnÍ city a myšlenky. Prvď sbhka Smíšené
bdsně (1822) je poměrně rťrznorodá. Promítl se do ní vliv dosavar|ních děl
českého preromantismu (kollfuovské znělky, vznosné Ódy psané časomÍrou),
blízkf vztah ke Goethovi, náamky uměleckého využití lidové písně i sklon
k epigramatice. Epigramy r&zného typu psal Čelakovskf od 20. do 40. let.
V postupně se rozrťrstaiícÍn cyÚu KoItí, kde piipodobrtovď jednottivé
lidské vlastnosti květinám, naváza| na traďci Kollárovfch Nápistr; hojně
piekládal i parafrázoval staroŤtmského epigramatika Martiala; ve vynikají-
cím souboru 50 ryigramťr Padesdtha z mé tobolfot (lčipraveném k tisku
t. |837, ale rozmetanén) satiricky komentovď soudobé literární a společen.
shé poměry' podobně iako v prozaicklcb Patrn ch dopisech nepatm ch osob
(č. 1830). lako zhuštěnf lyrickÍ obraz básníkova citového a duchovního
vÍvoie byla zamfšlena dvoudílná sblrka Rr1že stolistti (1840). Nesla podtitul
Básď a pravda (jako Goethova autobiografická pt6za Z mého života)
a obsahovala l00 básní (''kÍátkÝch sonetktt.., složenfch ze tií &yčveršovfch
suof). První odďl zacbycuie ,,báseů.. -.|adou lásku a sny, drutrj'''prav-
du.. - moudrost zrďého člověka. Tuto skladbu (iqiÍú pÍrvodním zákla.
dem byl cyk|us Ponněnky oataoshé z roku 183l) považoval Čelakovskf za
iakousi wcholnou bi|anci svého básďckého risití.

Vfvoiově neiplodn$ší součástí ďta F. L. Čelakovského z{rstaly ieho
básnické obtasy (tj. ozvěny) ruskfch a českfch lidovfch písnÍ, vywoiené
ve 20.-30. letech. Prrmí ohlasové pokusy v české poezii nepocfulzeil od
něho, ale tq'rve v jeho rukou se vzor lidové slovesnosti stal zdrojern vyso.
kfch básnickfcb hodnot.

ohlas píní rusb!,ch (1829) vznikl pod bezprostiedním doimenr ruského
vítězství nad Turkn které vzbudilo vÍnr v osvobozenÍ slovanskfch národťr.
(S patosem bohatÍrskÍch zpěvŮ zpodobuie tuto událost básďt Ruswé na
Dunaji r. 1829, která tehdy nemohla bft publikována. Prrmí vydáni sbirky
obsabovalo tedy 25 básní.) ohlas oživuje poetickou atmosféru bylin, staré
lidové epiky-opěvujÍcÍ ávot a činy legendárních bohatÍrťr. Y Bohatlru
Muronci a Čuilwi Plenkogičotli piedstavuje Čelakovskf tradičnl hrdiny,

proti bylinám však zv$azĎujg fuutnánn{ motivy a smysl jeiich bojovfch

'to.tt,.- Vybáiil i nového, bylinám neznámého bohatjra Kyjevské Rusi

(Ilja Votžanín), kterÍ se, podobně iako Ilia Muromec, stÍetá s barbarskjmi

,,Ťatďíny... Chytrému Čurilovi Plenkovičovi, jeů ie v bylinách opieden

rtrznÍmi ánekdotami, vytvoŤil piiléhavÝ protěišek v bytosti ptáka Velikána

Velikánoviče. Pčed tímto obrovitj.rn netvorem - symbolem zhoubnj'ch

válek * se tčesou ,,všickni boiaré, kníŽata.., Čurila ho však pielstí za

pomoci Vasky a Michajla, ,,synír kupeckj'ch..; Velikán hyne na vlastní

i,.,,",yt,,o,t a zároveů ztrácí monumentální obrysy a pÍipomene spíše

pohádkového draka piemoŽeného Honzou. Velebnjm tÓnem jsou neseny

písně historické, piedevšim Vetikti panychida o r. 1812, elegie končící

ob."""l.,, hoŤicí Moskvy - posvátného ohně na památku paďfch vojákťt.

Postavy ruskfch carir mají legendární podobu tvrdj'ch, svjm zpťtsobem

však spraveďivfch vládctr (odplata; V slechy); současného Nikolaje I.

(Rusooé na Dunaji r.l829) i ieho piedchirdce Alexandra|. (Smrt Alexandra)

ozaŤuie mj.tus dobrfch otctr svého lidu. I když základní obrysy sbírky

určuje epika, íe v ď zastoupena také pťrsobivá lyrická a lyrickoepická
po."i., ia niž se r!,suje pňedstava citově bohatého ruského člověka (Ro-

mantickd ldsha; opuštěnd; Vyznánt ; Vězeú).

Jak v tematice, tak i v kompozičrrích a jazykov!'ch prostčedcích Čela-

kovskf ve vlastním vfběru nebo obměně vyuŽíval ruznfch prvkťr tradiění

ruské slovesnosti. (KÍomě slovních rusismtr uplatrluje ner!'movanÍ' verš,

antiteze' paralelismy, ustálená epiteta aj.) Nenapodobovď iednotlivé.kon-
trctnt skladby folklÓrní poezie, ďe ztvárĎovď v typizu|ících písních ieií
charakteristickou podobu, nebo spíš svou pŤedstavu o ď. Byl natolik

objektivním umělcem, Že nezměnil Žádrrou z podstatnj'ch složek svj'ch
pňedloh. Ale patos dané historické chvíle zpťrsobil, že ho zaujal pŤedevším

ieden okruh navzájem se prostupuiících epickj,cb a lyrickfch motivtr' kteÚ

dává ieho sbírce vnitŤní jednotu, kompozičrrí rámec i iakoby spontánní ráz.

Obraz ruského národa, kterj' se r!'suje za tematickou a žánrovou rozmani.

tostí ohlasu' ie ve svém základě dán osudem bojovníka a ieho blizkfch.

Tento osud neprobihá ovšem v rozmezl jednoho lidského života, nlbtž

v roz|oze mnoha stďetí. Konkrémí tváinost |e pŤitom historicky i sociálně
proměnlivá - ieden pÓl pÍedstavuje urozenf stiedověkj'bohatj'r, drubf pÓl

prosti anonymni voiaci nedávno hynoucí v bitvě pod Moskvou a v pčí-

tomné chvíli triumfující nad tureckjmi vojsky. Básně opěvující tyto nové

události - Velikou panychidu a Rugl na Dunaji r. 1829 - dokonce vydávď

Čelakovskj'Plánkovi a Kamar!,tovi za pŤeklad autentickj'ch lidovfch písní'
jejichž text se mu náhodou dostď do rukou. Básník ohlastr má mít podle

něho,,stále na paměti, Že nepěje on sám..., ale že v rozličné proměliuie

se líce... V pruběhu sbírky si Čelakovskf osvojuje rťrzné tváÍe ru.ského
člověka, jeho} piedstavivosi je spjata s citlivjm vnímáním rozlehlé pčírody

a v jehoŽ osudu se stále vracejí situace nějak poznamenané válkou. Jen
oiediněle se vyskytne rozsáhlé zobrazení všedního mírového života (roz-
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piípadnjmi pieklady a občas i stručnfmi poukazy ke zvykťrm nebo po.
věstem, k nimž se poutá smysl jednotlir{lch obrazn!'ch rčení. Jak pro-
ztazuje jeho stať Slovanskd piislní (č. 1837) a pčedevším jeho vlastní lite-
rárď a juykovÍ,styl, vnÍmal F. L. Čehkovskj' citlivě estetickou stránku
pŤísloví i počekadel, názntná piirovnání, ,,wipné obraty.., ,,okrouhlost
a stručnost, ano i skoupost slov.., risečnf rytmickf spád Ťeči. Kompozice
a mohutnf rozsah konečné verze Mudrosloví podtrhuie pčedevším ideovou
a morální závažnost slovanské tradice; tím se sbírka zaíazuje k linii velkfch
vědeckfch děl obrozenské slavistiky.

PÍÍznačnjm rysem básnické metody Čehkovského byla ,,ohlasovost...
Čelakovskf byl typen umělce, kterého vic než věcná skutečnost a víc než
subjektivní intimní zážitky podněcoval k tvorbě svébytnír svět poetickj'ch
hodnot. Ty probouzely jeho pťedstavivost i spontánní tvÍrrčí odezvu a po-
máhaly mu esteticky uchopit i vlastni city a myšlenky. První sbkka Smíšené
bdsflě (L822) ie poměmě r&znorodá. Pronítl se do ní vliv dosava.{ních děl
českého preromantismu (kollárovské znělky, vznosné Ódy psané časomírou),
blízkf vztah ke Goethovi, náaraky uměleckého využití lidové písně i sklon
k epigramatice. Epigramy rťrzného typu psal Čelakovskf od 20. do 40. let.
V postupně se rozrťrstaiícín eyk|u Koítí, kde pŤipodobrloval jednotlivé
|idské vlastnosti květinám' navázal na tradici Kollárovfch Nápistr; hojně
pčekládal i parďrázoval staroilnského epigrarratika Martiala; ve vynikají-
cÍm souboru 50 epigramťr Padesdtka z mé tobolky (piipraveném k tisku
t. L837, ale rozmetaném) satiricky komentoval soudobé literárnÍ a společen-
sloé poměry' podobně jako v prozai&fch Patm ch dopisech nepatrnllch osob
(č. 1830). Jako zhuštěnÍ lynckÝ obraz básníkova citového a duchovního
vlvoie byla zamfšlena dvouďlná sblÍh,a R že stolistd (1840). Nesla podtitul
BáseĎ a pravda (iako Goethova autobiografická prÓza Z mého života)
a obsahovďa l0o básní ('JÚátk}'cb sonetktl..' složenj'ch ze tťí čtyčveršovÝch
strof). První odďl zachycuje ,,báseĎ.. - mladou lásku a sny, druhf ''prav-
du.. - moudtost zralého člověka. Tuto skladbu (jejínž p{rvodním zákla-
dem byl cykJlts Pomněnk3l oataoské z roku 183l) považoval Čelakovskf za
jakousi wcholnou bilanci svého básnického risilí.

VÍvoiově nejplodnější součástí díla F. L. Čelakovského z{rstaly jeho
básnické ohlasy (tj. ozvěny) ruskfch a českj'ch lidovfch písní, vytvoŤené
ve 20..30. letech. PrvnÍ ohlasové pokusy v české poezii nepocházejí od
něho' ale teÍ'rve v ieho rukou se vzor lidové slovesnosti stď zdrojem vyso-
kfch básnickfch hodnot.

ohlas písní rusbj,ch (1829) vznikl pod bezprostiednim dojmerr ruského
vítězství nad Turkn které vzbudilo víru v osvobození slovanskfch národťr.
(S patosem bohatjrskfch zpěvir zpodobuje ttrto událost báseť,, Rusulé na
Dunaji r. 1829' která tehdy nerrohla blt publikována. Prvď vydání sbírky
obsahovalo tedy 25 básní.) ohlas oživuje poetickou atmosféru bylin, staré
lidové epiky. opěvujÍcí život a činy legendárních bohatfrťr. Y Bohatllru
Muromci a Čuitooi Plenkwiěwi pÍedstavuje Čelakovskf tradiční hrdiny,

protibylinámvšakzvfrazůujehumánnlmotivyasmyslieiichboiovÍch
stutt<tr.. Vybájil i nového, bylinám neznámého bohatjn Kyjevské Rusi

(Ilja Votžanín), kter:í' se, podobně iako Ilja Muromec, stietá s barbarskjmi

,,Ťatďíny... Chytrému čurilovi Plenkovičovi, ienŽ ie v bylinách opieden

rtrznfmi anekdotami, vytvoŤíl pňiléhaÚ protěišek v bytosti ptáka Velikána

Velikánoviče. Pňed tímto obrovitjm netvoÍem - symbolem zhoubnj'ch

válek - se tŤesou ,,všickni boiaré, knížata.., Čurila ho však pčelstí za

pomoci Vasky a Michajla, ,,syntr kupeck; ch..; Velikán hyne na vlastní

i,.,,",y.,,o,t a zároverl ztrácí monumentátní obrysy a piipomene spíše

pohádkového draka pťemoženého Honzou. Velebnjm tÓnem jsou neseny

písně historické, pÍedevšim Velikti panychida o r. l8l2, elegie končící

ob."".l.l-, hoÍíci Moskvy - posvámého ohně na památku padlfch vojákťt.

Postavy ruskj'ch cartr mají legendární podobu tvrdj'ch, sv m zptrsobem

však spravedlivfch vládctr (odplata; Vlslechy); současného Nikolaje I.

(Rusoié na Dunaji r, L829) i ieho pňedchťrdce AlexandraI. (Smrt Alexandra)

ozaiuie mÍtus áobrÝch otcfr svého lidu. I kdyŽ základní obrysy sbírky

určuje epika, je v ní zastoupena také pirsobivá lyrická a lyrickoepická

po"ii", za niž se r!'suje pŤedstava citově bobatého ruského člověka (Ro-

mantickd ttiska; Opuštěrui; Vyzn ní; Vězei),

}ak v tematice, tak i v.ko}pozičrrích a iazykovj,ch prostčedcÍch Čeh-

kovskÝ ve vlastním v!'běru nebo obměně vyrržíval rťrznj'ch prvkťr tradičnt

ruské slovesnosti. (Kromě slovních rusismtr uplatř,uje nerfmovan$ verš,

antiteze, paralelismy, ustálená epiteta aj.) Nenapodoboval iednotlivé-kon.
krétní skladby folklÓrní poezie, ale ztvárĎoval v typizujících písních jeií

charakteristickou podobu, nebo spíš svou piedstavu o ní. Byl natolik

objektivním umělcem, že nezměnil žádrrou z podstatnj'ch sloŽek svj'ch

pleaton. Ale patos dané historické chvíle zpirsobil, že ho zalja| piedevším

ieden okruh iavzájemse prostupuiících epickj,ch a lyrickfch motivÍr' kter!'

dává |eho sbírce vnitiní iednotu, kompoziční rámec i iakoby spontánní ráz.

obraz ruského národa, kter1 se rj,suje za tematickou a žánrovou rozmani-

tostí ohlasu' ie ve svém záktadě dán osudem bojovníka a ieho blízkfch.

Tento osud neprobíhá ovšem v rozmezl jednoho lidského života, níJbrž

v toz|oze mnoha staletí. Konkrémí tváÍnost je pňitom historicky i sociáIně
proměnlivá - jeden pÓl pčedstavuie urozenj'stiedověkj,bohat1r, druhf pÓl

pťostí anonymní vo|áci nedávno hynouci v bitvě pod Moskvou a v pil-

iomné chvíli triumfující nad tureckj'mi vojsky. Básně opěvující tyto nové

události . Vetikou panychidu a Rusy na Dunaji r. 1829 - dokonce vydával

Čebkovsk Plánkovi a Kamarjtovi za pŤeklad autentickj'ch lidovj'ch písní,
jejichž text se mu náhodou dostď do rukou. Básník ohlasťr má mít podle

něho,,stále na paměti, že nepěje on sám..., ale že v rozličrré proměůuje

se líce..' V prťrběhu sbírky si Čelakovskf osvojuje rťrzné tváŤe ruského

člověka, jeho} piedstavivost ie spjata s citlivÍm vnímáním rozlehlé pňírody

a v jehoŽ osudu se stále vracejí situace nějak poznamenané válkou.' Jen
oiediněle se vyskytne rozsáNé zobtazeni všedniho mírového života (roz-
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marná skladba o sletu ptákťr.kupcťr Velik! ptačt trh); jen jednou se shluk-
nou vfjevy šéastné lásky nezastíněné obavou z brzkého rozloučení milenď
nebo jinjm tísni\rjm motivem (10.-18. báseii). Úvodní i závěrečná báseĎ
sbírky končí piíznačně shodnÍm obrazem: Na ,,šíré pole.. pčijíždí osamě$
bohatjt a jen na chvÍli opouští koně a sestupuje na zem - Ilja Muromec
proto, aby pohibil ubitého,,dobrého mládce.. apomodlil se za jeho duši, Ilja
Volžanín proto, aby ,,díky vzdávď,, za ,,zachování svého života...

Z jiné pnďy vyrtlstá poetická atmosféra ohlasu pími česklch (1839). Lid'
do jehoŽ charakteru a uurělecké zkušenosti se básník vživá, aá opět ,,roz-
ličné lice.., většinou však spjaté s ustálen'm Íytmem lidského života a s pra-
videlnjm koloběhem pracovních a svátečnlch dnri na české vesnici. Proto
také tematické, citové i tvárné polohy českj'ch písní jsou poměrně vyrovnané
a stŤídmé. Proti ruskjrm písním mají piedevšÍm ,,lyrickou povahu.., jsou
',prchavější, hravější, cit prostě pronášející.., iak Ťíká básník v piedmluvě.
Neznamená to, že by za nimi nestály silné city: nevyjevují se však viditelnfm
patosem. V baladě Sůatek dlvka, j|ž umiel ''miláček jedin!'.., tiše trpí,
,,z hoťe usmívá se.., mlčky se zričastĎuje pohŤbu a hned té noci zemie
Žalem. K sentimentďitě se česká píserl, jak vystihl Čelakovskj', staví po-
směšně a vidí v nÍ panskou vlastnost. Ve .Srase čarodějnici okouzluje krásná
kantorova dcera vesnické hochy a ,,Sám pan správce od ní chiadne, /
v tejle ho cos píchá, / k srdci ruku poiád tiskne, / ku měsíčku vzdychá,,,
MnohomluvnÍ citorrÍ vj'lev začle uje Čelakovskf do sbírky jen v žertovné
formě (parodickj' chvalozpěv Krdsnd Kordula). Nejen lásku (která je nej-
častějším tématem)' ale i negativní city vyjadiuje lyrickf hrrlina ohlasu
uměieně. leho vaah k panstvu se nevlévá do nenávistnj'ch tÓnri, ale do
ironického a komického osvětlení panskfch postav (Vrchní z Kozlotsa;
Veselti jízda' kde chudf kočí veze ,,pťrl pána, pťrl bŤicha..). Humorn1im
tÓnem se líčí setkání vojakťr s ,,chuďasem.., kteq(', okraden o všecko, co měl'
si nakonec libuje nad mošnou kozích bobki(Vdrlra; 'kozlbobky.. navozují
souvislost se symbolem slávy vavÍínem, lidově bobkem). Typickf ráz má
v ohlase česká krajina. Je to piíroda oživená lidmi a opracovaná jejicb
rukama (obilná pole, stavení, ovocrré stromy' lávka pies potok, myslivna).
Ani doubrava, v níž lesní víla za svatojánské noci svede a zahubí Tomana,
kter se wací od nevěrné nevěsty domťr, nevyvolává hrÍrzné pťedstavy,
protože toto očarované místo |ežt mezi vesnicí a myslivnou a zarmoucen1il
Toman se mu mohl (ale nechtěl) vyhnout. Balada Toman a lesní panna se
od většiny básní lišÍ tím, že není ohlasem určitého druhu písní, ale žánrově
samostatnou skladbou, vytrŽívající epickfch motivťr lidovfch pověstí a po-
hádek. Sám Čelakovskf v ní viděl vfchodisko, na něŽ by měli navázat
',budoucí pěvci.. (učinil to Erben); umistil ji do čela sbfuky a zvlášť na ni
(a ga Silatek) upozornil v pčedmluvě. Básně ohlasu vznikaly asi deset let
a Čelakovskf ie postupně časopisecky uvečejůoval od r. 1830. Proto také
pŤi kompozici knižnÍho vydáď (obsahujÍcího 56 písní a 7 popěvkťr) mohl
pŤihlédnout k tomu, jakou kritickou reakci i umělecké pokusy jďro ohlas

písní českfch vyvolď. Pozitivní vfznam měla pro něho zeiména Langrova

ivaba z t. t834 (viz zďe str. 154), zásadně se zabjvající uměleckjm

napodobením naivní lyriky. V ohlase Čelakovskf nejen obecně ťypizoval

celkovou podobu národní lidové písně, ale zároveů i podtrhoval utěité

ideové a estetické složky, piedevším satiru - vfraz morální pŤevahy lidu

nad utlačovateli - a vjrazovou hutnost (na ťyto rysy navázal hlavně Havlí-

ček). Cílevědomě se ďstancoval od ,,nízkého špr:imu.. i ,,rafinovaného
vtipu.., právě jako od naturalistickj'ch erotickjlch naráŽek a od prvkťr písně

rcameŤske. TakŤka riplrrě potlačil kontakt s tradicí elegickfch selskj,ch

skladeb z období baroka. Robotní motivy se u něho objeví v jiné vfzna-

mové souvislosti, jako napč.:,,Seďáci v pťrlnoci l ztéžké se roboty l wátt|i.' l
z rákosi bahního / jsou pana y16hn{fo9 / páčili.. (Vrchni z Kozlooa). Ye

skladbě Cifuinooa pišťalka cikán (iakási česká lidová obdoba taiemného

cizince-krysďe, vyskytujícího se v německé tradici) láká svlm pískáním

,'šváby.. do ohně a ,,německé myši.. do rybníka. Tato alegorická báse ie
í onu'. (veďe rozsáhlejší epické historické skladby Prokop Hollt) ojedi-

nětjm pŤÍpadem sepětÍ s aktuálrrí vlasteneckou tematikou.

ž,wst oa poloviny 30. let následovala vzor F. L. Čelakovského iada

autortr vlastenecké i milostné lyrikylblásící se k rrnfuodnímu.. (lidovému)

ducbu. Tzv. básnická družina Čelakovskébo neď sourodou skupinou.

Vedle J. V. Kamarjta (kterf mj. vydal sbírku Pomněnky anebo rltnozlané
p,,po,bdi n božnosti, rnravnosti a moudrosti, 1834) se k ní počítá F. l.
Vacek-Kamenickjl (autor sbitky Plsně o ndroilním českém duchu' 1833)'

J. K. Chmelenskj' a velká čada dalších autortr, kteťí vesměs pčispívďi do Věnce

a Kytky a jejicu texty se pňetiskovaly aŽ do posledních desítiletí 19. století

v ruznfch společenskj'ch zpěvnících. Do společenského zpěvu se ve 30.

tetech veleďiy (s lidovlmi nebo uměl.imi nápěvy) i některé písně z Ohlasu

a několik iinÝch básní Čebkovského. (Vlastenecká Pí'sei společni, |836,

bvla zhudebněna F. Škroupem.) Lyriku zaměienou ke společenskému
zpěvu charakterizuje sklon k líbivé sentimentální manjŤe i k jednotvárnosti

témat, stylistickj'ch prostťedkťr, obrazťr a slovníku. (TvpickÍm projevem

tohoto druhu je povrchď a piecitlivělá lyrika V. J. Picka ze 40. let, která
si získala neobyčejnou popularitu. opatťeny melodiemi od soudobfch
skladatelťr udržovaly se vyt.vďe zejména jeho písně Čechy krtísné, Čechy
mé. . ., Blnsali Čechooé. , , nebo Tdžete se, proč jsml Slozlan. . .)

Tvťrrčím zpťrsobem rozvíjeli tradici díla F. L. Čelakovského až ti básníci,
kteňí už pňekročili meze otrlasové metody a nacMzeli si - steině iako kdysi
on sám - novÝ vnitŤní vztah k ideovjm a estetickjm hodnotám lidové
slovesnosti, kterou jim Čelakovskf pomáhal objevit a poznat. Z obtozen-
sk$ch básďkir to byli pÍedevším Erben a Havlíček.
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marná skladba o sletu ptákú-kupcú Velik! ptačd trh); je;r- jednou se sbluk-
nou vfievy šťastné lásky nezastíněné obavou z brzkého roáoučenl milencťr
nebo jinfm tísnirrjm motivem (l0..l8. báseĎ). Úvodní i ávěrečná báseĎ
sbírky končí pťÍznačně shodnÍm obrazem: Na ,,šíré pole.. piijíždí osamě
bohat r a jen na chvíli opouští koně a sestupuje na zem - Iii" M*o-."
proto' aby pohibil ubitého,,dobrého mládce.. apomodlil se za jeho duši, Ilja
Volžanín proto' aby ,,díky vzdával,, 7'a ,,zachovánÍ svého Života...

Z jiaé pnďy vyrťrstá poetická atmosféra ohtasu pínt ěesk ch (1839). Lid'
do iehož charakteru a umělecké zkušenosti se básník vžlvi, mi opěj,,roz-
ličné líce.., většinou však spjaté s ustálenjrm rytmem tidského života a s pra-
videtnjm koloběhem pracovních a svátečnÍch dnťr na české vesnigi. P"*s
také tematické, citové i tvárné polohy českfch písď jsou poměrně vyromané
a strídné. Proti rusk m písním mají pŤedevším ,Jyrickou povahu.., isou
''prchavější, hravější, cit prostě pronášející.., iak ňíká básník-v pŤedmluvě.
Neznamená to, že by za nimi nestály silné city: nevyjevují se však viditelnlm
patosem. V bďadě Sžateh dívka, iÍž umčel ,,rrriláček jedinf.., tiše tfpl'
.,,z hoče usmívá se.., mlčky se zričastĎuje pohŤbu a hned té noci zemče
žďem. K sentirnentalitě se česká píseĎ, iak vystihl Čehkovskj', staví po-
směšně a viď v ní panskou vlastnost. Ve .Srase čarodějnici okouáuje krásná
kantorova dcera vesnické hochy a ,,Sám pan správce od ni chňadne, /
v tejle ho cos pícM, / k srdci ruku pofád ťskne, / ku měsíčku vzdychá...
Mnohomluvnf citovf dlev začleůuje Čelakovskf do sbírky jen v žertovné
formě (parodickf chvalozpěv Krásné Kordula). Nejen lásku (která je nei-
častějším tématem), ale i negativní city vyjadiuje lyrickf hrdina ohlasu
uměieně. Jeho vztah k panstvtr se nevlévá do nenávistnj'ch tÓnri, ďe do
ironického a komického osvětlení panskfch postav (Vrchní z Kozlooa;
Veselá jízda, kde chudf kočí veze ,,pťrl pána, pťrl biicha..). Humornj,m
tÓaem se líčí setJ<ání vojakťr s ,,chudasem.., kterf, okraden o všecko, 

"o.ěl,si nakonec libuje nad mošnou kozích bobki (Váora ; ,*ozl bobky.. navozujt
souvislost se symbolem slávy vaviÍnem, lidově bobkem). Typickf táz má
v oblase česká krajina. Je to pÍíroda oávená lirlmi a oprácovaná jejich
rukama (obilná pole, stavení, ovocné stromy, lávka pies potok, myslirma).
Ani doubrava, v níž lesní víIa za svatojánské noci svede a zahubí Ťo**",
kterf se wací od nevěrné nevěsty domťr, nevyvolává hrťrzné pčedstavy,
protože toto očarované mÍsto |ež| mezi vesnicí a myslivnou a zarmoucenj,
T9man se mu mohl (ale nechtěl) vyhnout. Bďada Toman a lesní 1lanna se
od většiny básní lišl tím, že není ohlasem určitého druhu pÍsní, ďe zanrově
samostatnou skladbou, vyrržívající epickfch motivtr lidovfch pověstí a po-
ryd*. Sám Čelakovskf v ní viděl vÍchoďsko, na něž by měli navázat
'budoucí pěvci.. (učinil to Erben); trmíg1it ji do čela sbírky a zvlášť na ni
(a na. Sřatek) upozornil v piedmluvě. Básně ohlasu vznikaly asi deset let
a Celakovskf je postupně časopisecky uveÍejĎovď od r. l8j0. Proto také
pŤi kompozici ftaiŤního vydánÍ (obsahujícího 56 písď a 7 popěvkťr) mohl
pňihlédnout k tomu, jakou kritickou reakci i umělecké pokusy jďro ohtas

písď českfch vyvolď. Pozitivní vfz'nan, měla pro něho zejména LangÍova

.ivana z r. |834 (viz zde su. 154), 'zásadně se zabjvajícÍ uměleckjn

napodobením naivní lyriky. V ohlase Čelakovskf nejen obecně typizovď

."íkouo.' podobu národní lidové písně, ale zároveř i podtrhoval určité

ideové a estetické složky, pŤedevším satiru - qiraz morální pievahy lidu

nad utlačovateli - a vlrazovou humost (na tyto rysy navázal blavně Havlí-

ček). Cílevědomě se ďstancovď od ,,ďzkého špr!mu.. i ,,rafinovaného
vtipu.., právě jako od naturalistickfch erotickfch narážek a od prvkťr písně

r.'"*al*ie. TakŤka riplně potlačil kontakt s tradicí elegickfch selskfch

skladeb z období baroka. Robotní motivy se u něho objeví v jiaé wz'ola-
mové souvislosti, jako napi. : ,,Seďáci v pťrlnoci I z téžké se roboty l wátihl. l
z rákosí $ahního / jsou pana vrchního / páčili.. (Vrchní z Kozlooa). Ye

skladbě Cik notla píšťalha cikán (jakási česká lidová obdoba tajemného

cizince-krysďe, vyskynrjícího se v německé uaďci) lá{<á svjm pískáním

,,šváby.. do ohně a ,,německé myši.. do rybníka. Tato ďegorická báseĎ je

í onu*" (veďe rozsáhlejšÍ epické historické skladby Prohop Ho$) ojedi.

něljm pŤípadem sepětí s at<tuální vlasteneckou tematikou.
ž,vst 

"a 
polovíny 30. let následovala vzor F. L. Čelakovského fuda

autor{r vlastenecké i milosmé lyriky|Hasicí se k ,,národnímu.. (lidovému)

duchu. Tzv. básnická družina Čelakovského neď sourodou skupinou.

VedleJ.v.Kamarjta(kterÍmi.vydalsbírkuPotnněnkyuebor mooané

p,opooitdi ndbožnosii, mravnost,i a moudrosti, 1834) se k ní počítá F. J.

Vacek-Kamenickf (autor sbírky Písně o národním česhém iluchu, L833),

J. K. Chmelenskf a velká iada dalších autorir, kteŤí vesměs phsp|valido Věnce

Á rytny a ie|ichž texty se pčetiskovaly až do posledďcb desítiletí 19. století

u 
"í"''Ý"t,-spo1ečenskj'ch 

zpěvnících. Do spolďenského zpěvu se ve 30.

tetecl veteniiy (s lidovfmi nebo uměljmi nápěvy) i některé písně z Ohlasu

a několik iirlÝch básní Čďakovského. (Vlastenecká Píseř společttí, |836,

byla áudebněna F. Škroupem.) Lyriku zaměienou ke společenskému

zpěvu charakterizuje sklon k líbivé sentimentální manjŤe i k jednowárnosti

timat, stylistickj'ch prostňedktr, obrazťr a slovníku. (Typickjm proievem

tot,oto d*lo je-powchď a pfecitlivělá lyrika V. J. Picka ze 4o. let' která

si získala neobyčejnou popularitu. opatÍeny melodiemi od soudob'fch

skladatelir udržovďy '. oy..*a" zeiména jeho písně Čechy krásné, Čechy

mé . . ., B oati Čechotlé... gebo Tdžete se, proč jsetn Slwan. . .)

Tv rčim zpirsoberr rozvíieli traďci díla F. L. Čelakovskébo až ti básníci'

kteŤí už pčekročili meze ohlasové metody a nacházeli si - steině iako kdysi

on sám.- novf vnitŤní vztah k ideovlm a estetickjm hodnotám lidové

slovesnosti, kterou jim Čelakovskf pomáhď objevit a poarat. Z obtozen-

skÝch básníkťr to byli pÍedevšim Erben a Havlíče*.




