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poezie. Spolu s ran mi verši.A. Sovy z jeho Realisticki:,ch slok i ze
šbírek pňírodních nálad' v nichž se hlásil už o slovo impresionismus,
pŤispěf k tomu, že česká poezie té doby se ve sv1ich pokročilejších
dílech rychleji vymařovala ze sugestivního vlivu poetiky lumírovcri
a ruchovcri (J. Vrchtickjl, Sv. Čech); ve zietelném kontaktu s Neru-
dou pak Machar zaLoží| tradici realistického verše' na ružkrátce
nato naváza|i básníci F. Gellner, V. Dyk a částečně i P. Bezruč,
abrzy icelá škola literárních epigonri. Yyrazn! byl i vliv Macharo-
vy rané lyriky na myšlenkoqf i citov1f postoj mládeže z konce sto-
letí.

Polemick;fm a kritickym tÓnem, poetikou a též dalšími milost-
n1ymi osudy vypravěče Kapitol z mého románunavazuji na Macha-
r v veršovan1f pňíběh až k šťastné svatbě i další dvě sbírky Bez názvu
( l 8 89) a T Ť e tí kniha ly r iky (|892), které ve druhém vydání vytvoŤily
s Confiteorem... tÍídíln! ceIek (Confiteor... I-III). Autobio-
grafická historie zprvní knihy v nich pokračuje, dalo by se Ťíci, ro-
mánem psychologic(jrm, v němž milostn;i cit i společnost jsou
podrobeny dalším všestrann m ana|yzám v nich se ještě dále
utvrzuje životní deziIuze hrdiny a zároveí vypravěče Macharova
románu. Básník také všechny tÍi sbírky jako celek už od začátku
komponoval a samostatnymi tituly je opatňil jen na pÍání naklada-
tele F. Šimáeka' ,,kter nechtěl mít z ohledri kšeftovních stejné
názvy ttčlověka, ktery teprv začíná,,. zp

České krakováčky . Josef J. Langer 1835

Padesát šest drobn1|ch lyrick;fch básní se hlásí k ritv-aru polské li.
dové písně, jak ho i< nám uvedl František Ladislav Čelakovsk! ve
svlch Slovanskjlch národních písních, interpretuje ho však jako pí-
seř o dvou čtyŤveršov1fch celcích psan;fch tŤístoplm trochejem'
obvykle s pŤer'.fvan;fm rymem' Prvních šest krakováčkri (opatŤe-
n ch poznámkou ',národní..) je také pŤímo - byť s drobnfmi ob-
měnami (od jazykovlch až po pŤeskupení slok) - z Celakovského
sbírky pŤevzato; v pŤedmluvě Langer uvádí, žejde o podobu' v níž
krakováčky žijí na vlasteneckych merendách v j eho oko|í. Zbyv ající
krakováčky s charakteristick mi motivy a pŤímo citovan1imi jazy-

kov1fmi obraty lidové poezie jsou vlhradně milostnfmi básněmi;
citová vroucnost erotického vyznáníje v nich nejčastěji podbarvena
steskem' zklamáním a zoufalstvím. Láska jakožto jediné téma cyk-
lu sejeví hodnotou nejvyšší, a vlastnějedinou hodnotou schopnou
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otevÍít lyrickému hrdinovi sbírky cestu ke štěstí a lidské sebereali-
zací; pÍitom však zristává ideálem pouze vysněn m a neuskutečni-
telnfm. od prvních veršri je charakterizována jako vzdálená (,,duši
mám v cizíně la doma jen tělo.., VII-VIII, ,,za pát1fm lesem / a za
tŤetí Ťekou.., XLIV), jako nedosažitelná (,,Ach, jíž jávím dobňe, / že
nebude moje.., XxX), zapiraná (,,Slzy, moje slzy, i nekalte mi oko,

l raďěj se ukrejte / v srdci pŤehluboko.., XVIII), narážejicí na ne-
pÍízeĎ světa a lidí (,,ach, |ldé,z|ílidé! / odpusťvám to nebe, / žejste
dvě srdéčka / odtrhli od sebe.., XVI). V reálu se mezi milence staví
hranice prostorová nebo časová (XXIV), místem setkánímilencri se
stále vyrazněji stává sen (,,JiŽ na ni nemyslím, l již si jí nevšímám -

l a|e ve Snu' ve snu / pŤedce ji objímám.., šVI; podobně i XLx)
a smrt. Cyklus' kter;f počíná (po prologu z Celakovského) básněmi
s konkrétními názvuky básníkov.fch rrizn;fch tragicklch lásek -
platonicky vzyvané hraběnky Šternberkové, Eleonory Pábičkové,
jež se odstěhovala do ChotěboŤe, a konečně ,,rybášky.. krakováč-
kri, Márinky haltfŤovic - se tak uzavírá motivy skonu, jediného
léku na bolest života. Tato temná' tragická nota pňevažuje pak
i v dovětku k Česklm krakováčkrim (Často s nimi také spojova-
n m), v 19 krakováčcích dalších označenych titulem Hraběnce***
na památku, v nichž vysněnou láskou milovaná šlechtična ztělesnila
pevny bod, k němuž se v iluzívzpína|cit' ale jenž v skutečném životě
zrjstal osudově neuchopitelnrÍ.

Na rozdílod Čelakovského OHLASU PÍSNÍ ČnsrcÝcH rLan-
ger jeho poetiku odmítal pŤímo programově) neusiluje Langer
o básnické postižení ,,ducha národní poezie... Proti Čelakovského
v jádru imitační technice žánrové rozmanitosti folklÓru je Langrriv
cyklus okáza|e jednostrunn , opírá se o zňetězení básní jediného
drobného lyrického žánru, navíc očištěného (pŤes rívodní polské
moto ,,Kto nie umie wzdychat., miloŠÓ go nauczy..) od jaklchkoliv
stop národní - v tomto pŤípadě polské - specifiky' Jednoduch1f
popěvek (u Čelakovskélio iměŤovalo každé čtyŤverší k samo-
statnosti, Langer vytvoŤil svou strofu krakováčkri spojením obou
čtyňverší) se hodil právě svou nezatížeností vnějšími kontextov mi
vazbami, ale i tvarovou snadností k vyjádŤeníjednoduchého' au-
tentického a subjektivně zabarveného prožitku. Proti ohlasové ob-
jektivní, osobně nezainteresované konstrukci ve stylu lidové písně
je s folklÓrem navazován styk vlastně samym typem tvorby opíra-
jícím se o improvizaci (některé krakováčky pŤímo poukázují
k prostŤedí vlasteneckych merend, na nichž by|y zpivány k tanci -
oslovení hudebník apod.). V rivodu Langer vls1ovně označoval
krakováčky za vyraz 'iitu okamži tého,,, zí,,p|o-dy libého okamže-
ní... Snadnost a nenucenost tvaru odpovídalaioučasně i dobovému
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k u lt u prostoty, jednoduchosti' ale i pospolitosti a upŤímnosti, kter;f
poznamenáva| životní styl i sentiment mladé vlastenecké generace
a vytváŤel protějšek prudkého a vášnivého romantického gesta.
Langrovy krakováčky jako by tak stály na prrisečíku obou těchto
protikladn1fch poloh dobového vyrazu, jehožpolarita poznamená-
vala nejednoznačn! ráz české ,,vysoké.. romantické poezie. V jed-
noduchém tvaru improvizovaného a obměřovatelného popěvku
našel Langer prostor pro vyslovení vlastní vnitŤní tragiky; ro-
mantick! prožitek rozporu nedostižn1ích ideálri a skutečnosti se
pŤitom promítal s osobní naléhavostí do lehké, zpěvné forrny, pri-
vodně spjaté s vyslovením proátkri radostn ch. V Langrově životě
nakonec vyrístil tento konflikt ve vážnou duševní chorobu'

České krakováčky vznikaly v Bohdanči, v básníkově rodišti, kam
byl Langer nucen odejít zPrahy na nátlak svého otce, bohdaneč-
ského městského drichodního; drivodem odchodu byla i nemoŽnost
další redaktorské práce po skandálu kolem zveŤejnění jeho básně
České lesy s utajen1fmi národně obrannfmi projevy. K prvnímu
zveŤejnění krakováčkri - jak dosvědčují pamětníci - docházelo na
maloměstskych bálech. Jejich lyrick1f hrdina je tak rozpjat mezi
tradiční postavou lidového zpěváka a moderní romanticky roze-
klanou osobnost. Cyklus ČesŘyctr krakováčkri v bňeznu l835 Lan-
ser odeslal prostŤe.dnictvím nakladatele Pospíšila do Časopisu
českého ̂ ,ž"u,kde ještě téhož roku vyšly (samostatny otisk, kter;i
Langer na nakladate|i žádal, se neuskutečnil)' Krakováčky Hra-
běnce*** na památku vyšly tiskem roku 1844 opět v CCM.

Dědriv odkaz . Adolf Hevduk 1879

Nejoblíbenější z Heydukovlch epicklch básní, věnovaná básníko-
vu ',druhému otci.., rediteli píseckého gymnáziaapŤírodopisci Janu
Krejčímu, má šest zpěvri a dozpěv. Její děj vycbází z folklÓrního
pohádkového tématu o nerispěšném pŤesazení ženské nadpŤirozené
bytosti do světa lidí; na rozdílnapÍ. od DvoŤákovy.Kvapilovy Ru-
salky traktuje toto téma z hlediska muže a člověka. - Nepojme-
novan hrdina' vesnick;i mládenec, se pŤi večerních tancích pod li-
pou sblíží s neznámou krásnou dívkou, která pŤichází odkudsi z le-
sri. Když ji baby usvědčí jako lesní Ženu, dívka prchá. Hoch ji marně
hledá po lesích a pak bloudí světem jako potuln! hudebník; hraje na
housle zděděné po dědovi, s nímž prožil své dětství. V jarních hvoz-
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dech, za noci se k němu jeho milovaná pŤece jen vrátí. ZatÍiroky má
skončit její stoleté zakIeti do podoby lesní žínky. Hospodaňí spolu
jako manže|é v lesním hrádku, kouzlo divoženky proprijčuje polím
i dobytku mimoŤádnou plodnost. Těsně pŤed ukončením kletby
ženay mužově nepňítomnosti naňídí pokosit nezralé obilí ohroŽené
bouŤí. Vracející se manžel ji ve zlosti udeŤí hrstí klasri, tím poruší
podmínku zlomení kletby a paní se musí na dalších sto let vrátit me-
zi divoženky. Strašná bouŤe postihne kraj, ale pŤedčasně sklizené
ob1|ízázrakem doztá|o a hospodáň znovu bohatne; nepŤináší mu to
však těchu, a když je jeho statek zničen požárem, putuje znovu Se
svfmi houslemi světem naŤíkaje pro svou milovanou a marně ji vo-
Iaje zpét. Spatií ji už však jen ve snu; ona pňitom očaruje jeho hous-
|e, takže hoch se stane proslulym umělcem. Jeho hra zušlechéuje
lidi, dokonce panstvo zbavuje p1ichy akrá|e obrací k spravedlnosti.
Hudebník však už nikdy není šéasten a až do poetické smrti - na-
jdou ho uprostŤed les a s houslemi v náručí - hledá svou lásku.

Nejprostší poslání pŤíběhu tlumočí hned po prvním dívčině zmi-
zeni v|ožená píseř, v niž je v Ťadě paralelních pŤirovnání poetizo-
vána pŤedstava o prchavosti štěstí; zpívájihlavní hrdina a s pŤíbě-
hem je spjata na zák|adé věcné spojitosti, její obecná platnost je
však vyzďvižena novou citací v samém závéru básně. (Píseř byla
mnohokrát publikována o sobě a jako součást školní v uky se
v novější době stala nejznámějším Heydukovfm textem.)-Druh1f,
náročnější v1fklad, za|oženy na principu alegorie, je vysloven v pŤí-
mé autorské v1fpovědi v dozpěvu skladby; hovoŤí se zde o kráse,
která zklamána zmatenym lidskfm životem se uch;flila do pŤírody;
privabn1f smutek a malebné gesto alegorizované krásy (,,Tam hlavu
v ručky opŤenou toužebně v dálku se díváš..) se spojují s citovostí
prostého popěvku, kter;f pro zpéváka je zdrojem b|aha: zde už pa-
ralela s pŤedchozím pŤíběhem pŤestává fieho hrdina se pŤece blaha
nedohrál a nedozpíval)' místo v1fkladu nacházime sebev raz bás-
níkova potěšení nad ukončenfm dílem a jeho radostnych zážítktt
z básnické tvorby vribec' - V;fklad (sdílel ho a na jednotlivé fáze
děje ve své recenzi rozepsal Jan Neruda) je však jen částí - ovšem
podstatnou a stále pňipomínanou - obrazu ztráceného a nezdaiile
obnovovaného kontaktu mezi člověkem a pňírodou' tedyjednoho
z nesčetněkrát se vracejících archetypicklch témat, které se takto
vtělilo i do pohádky Heydukovy. Prostňednictvím pohádkovlch
motivri a pohádkového ovzduší se v Dědově odkazu uplatriuii -
v značně literární podobě - mytické prvky, které svou ryŤtcÍ
a svym pojetím pohádky tak zdtraznil velk! vzor Heydukovy ge-
nerace K. J. Erben. (PatŤí k nim i magické vlivy hrdinky na rirodu,
coŽ prostou divoŽenku mění v rolnické božstvo.) PŤíroda není ien


