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nově básni Ser sleduje vlastenecky pisálek, jak pochodují národní
demokraté na Rus vyhladit bolševismus. Stejn1Í motiv, včetně pojetí
národních demokratri jako macharovsk1fch božích bojovníkri, ob-
sahuje i ristŤední skladba, jež dala sbírce jméno, občanská válka.
Také v ní národní demokraté táhnou na bolševiky' pokládají za ně
čtyŤi sněhuláky s rudou hvězdou na čepici, s rud1imi praporky a ná-
pisem ',Pryč! My jsme bolševici!... Než se ovšem ,,boží bojovníci..
zformovali k boji, slunce nepŤátele roztavilo a národní demokraté
mohou zapíjet svrij triumf. Tato báseř je ovšem jen nová, ideově
protichridná varianÍa Haussmannovy epické básné Karmínová
garda ze ZpěvŮ hanlivj,ch, kďe básník ironicky vykreslil vypravu
česk1fch sociálních demokratri na pomoc ruské revoluci. A do tŤe.
tice táhnou vyhubit nepŤátele i básník Dyk a filozof Mareš v básni
Vlastenecká legenda. Nejprve pobili všechny Němce, pak realisty,
socialisty a bolševiky a nakonec i všechny ostatní, neboť ,,vše
ostatní, co země naše hostí, / je nakaženo internacionálností... Aby
se lid mohl dále množit, ponechali na živu jen spisovatelku Kuně.
tickou: ,,A tak, ač jen tiíčlenny, l národ bude spaseny...

Jako si Haussmann nedělal starosti s dějovou osnovou pŤíběhu
abezrczpakiji pňejímal ze starší literatury' tak také v podstatě tra-
diční je i jeho verš, pravideln1í, rytmicky vlrazny, poukazující zvláš-
tě v epigramech ažk Havlíčkovi. obojí je mu jen vnějším rámcem
s\ftajícím prostor pro uplatnění a rozvinutíjeho nejsilnější zbrar.ě:
pronikavého' rítočně bŤitkého intelektu, miňícího vždy k jádru věci.
Tento intelekt nepodává empirii jednotlivin a detailri z tehdejšího
politického dění, nlbrž racionálně konstruuje modelové situace,
které v satirické nadsázce zobecĎují podstatu analyzovaného jevu
a odhalují jeho absurdnost. Takové situace vytváŤí Haussmann
tňeba i nazák|adé intelektuální hry se slovy. Stačí mu k tomu napŤ.
homonymita slova tŤídní (tŤídní loterie a tŤídní - opak celonárod.
ní), aby se zrodil pamflet Balada o zoufalém zrádci, o národním de-
mokratu, kterf si dovolil vyhrát v tŤídní loterii.

Vedle vytváŤení modelovlch situací se pronikavost básníkova
intelektu nejzŤetelněji projevila ve vynalézavé ptáci s v 'znamově

funkčními r1imy. V nich se koncentrovaly dílčí pointy jednotlivlch
strof i dvojverší (KramáŤe - za cáŤe), satirizující kontrasty (na
klobásy - národ spásy, kalem - generálem) i jazykové hŤíčky
v podobě rriznorod ch lomenlch r;imri (národ - dar Ód, nar'-dem.
- bardem). Není pochyb , že právě tradiční faktura verše poskytla
možnost, aby v kontrastu k ní plně vynikla básníkova hra s r;Ímy
a jejich v znamové zdtnaznéni. K tomuto kontrastnímu vyniknutí
rlmri pŤispívá i satiríkova mírně archaizovaná větná stavba (někdy
ovšem s parodicko-ironickou funkcí). Archaizující prvky pronikají
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spolu s lidovlmi obraty a vulgarismy, ale také s učeneck1imi lati-
oi'-y u slovy ze současnych cizích jazyktt i do básníkova slovníku'
pÍlčemžzase zvláště na sebe upozorřují tím, že jsou soustŤeděny do
nímu (ster:Ích blah - konal tah, oslyšán - zase pán; Mareš Franta
j_ svazek Kanta, zjev Ty - kšefty; Veni, vidi, vici - bolševici, ne-
známá - fueramus Pergama; Smith a Kant thé dansant, ještě

dnes - Spuckgefáss).
I když občanská válka někter;i,mi svlmi rysy souvisí se starší

tradicí satiry Havlíčkovy, Macharovy, Dykovy a Gellnerovy' svou
intelektuální potencí' schopnou v satirickém vyostňení zachytit si-
tuaci v jejím tehdy podstatném, politickém aspektu, dále r movou
vynalézavostí i jazykovou hravostí se piiŤadila po bok uměleck1fm
vfbojrim mladé básnické generace dvacá|fch let. Haussmann se stal
jejím nejv znamnějším satirikem a občanská válka souputníkem
tehdy se rozvíjejícípoezie proletáŤské. zp

ohlas písní českfch .
František Ladislav ČelakovskÝ 1839
Sbírku, opatŤenou obsáhlou pŤedmluvou usilující postihnout
zvláštní ráz české lidové písně mezi písněmi jin1fch slovansklch ná-
rodri (a tím také obháiit odlišnost českého ohlasu od oHLASU
pÍsNÍ RUSKÝCB, vénoval Čelakovsk1f zemielfm pÍátel m' Jo-
sefu Vlastimilu Kamar'.ftovi a Josefu Krasoslavu Chmelenskému'
kteŤí mohli po dlouhá léta sledovat pozvoln! vznik knížky. Sám
básník vyčlenil několik ',tŤíd.. české lidové písně, které se pokusil
v ohlase pŤedstavit: básně rozpravné, písně elegické, písně naivní,
žertovné a satirické, vlastní písně a popěvky (drobné,jednoslokové
písĚové miniatury). Toto členění se nijak nepromítlo do kompozice
sbírky, taje naopak vedena snahou pŤedstavit českou lidovou píseř
jako rítvar žánrově co nejrozmanitější a pestr!. Do čela ohlasu je
umístěna balada Toman a Lesní panna. Její hrdina odjíždi,,večer
pŤed svatfm Janem.. na koni za svou milou' ale zastihne ji uprostŤed
zásnubní hosttny jíž jako zaslíbenou jinému. V zoufalství zapomene
na varování, se kterym ho vyprovázela z domu sestra, a zabočí do
doubravy' kde se dostává do moci Lesní panny. Skladba končí ses-
tŤin m pláčem u koně, kter! se vráti| bez jezdce. Epickou poezii
zastupuje ještě historickjl zpěv Prokop Holy zpracovávající his-
toricky nedoloženou epizodu z husitsk1fch válek, baladická píseĎ
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Súatek s tradičním motivem zemŤelého milence-ženicha a Svatební
den (druhá z nich je opatŤena podtitulem ,,Dle pověsti národní..).
Zbytek,,písní.. pŤes zamfšlenou a také proklamovanou rozmani-
tost zristává vesměs v jediném žertovně lyrickém nebo tklivě slad-
kobolném tÓnu' Tematicky pŤevažují písně milostné (Celoroční
vllživa, Stasa čarodějnice, Dárek z pouti, Slzy a vzdychání), jen oje-
diněle se objevují témata jiná, ať jíž porttét českého národního
charakteru Ceskj, sedlák (''PŤed pánem stejská si, f za vraty vejská
Si.....), alegorická Cikánova píšt|alka se skrytlm protiněmeck1fm
ostnem nebo satirka Vrchni z Kozlova. Zák|adnim lyrick m posto-
jem jsou jednotlivá témata sjednocována: nemá zde v oblasti mi-
lostné místo všespalující, démonická vášeĚ, prudké konflikty citri
a postojti, také sociální rozpory bjvají pŤeklenuty vtipem, problé-
my českého společenského života prosvítávají jen v lehce posměš-
nfch popěvcich (Pražská). ohlas písní českfch vzavítaji popěvky
s finálovou Kratičkou modlitbou: ,,Pane Bože, zachovej / naše ose-
níčko... k dlouh;fm věkrim dochovej / všecky věrné Čechy!..

Sjednocující lyrickf postoj s pŤevažujícím bodr1fm nebo hrav m
podtÓnem je současně v teoretické pŤedmluvě vztaŽen k obecn1fm
rysrim jak české lidové písně - kterou Čelakovsk1i ostatně sbíral
a vydával -, tak národního charakteru, jehož má byt vfrazem.
Proti ruské lidové poezii fiak našla vyraz v Čelakovského oHLA-
SU PISNI RUSKYCH) je kladena česká píseř jako její krajní an-
tipod: ,,Čítání písní rusŘy"h... podobá 'ě p.o"t'á'č"'trtuubt1imi
hvozdy' mezi hustfm, vysokym stromovím, vedlé potvorně rozme-
tan1|ch skalin, hučících iek a jezer; bavení se zas písněmi česk1fmi
procházce šírlm polem a lukami, kde oko toliko s nizklmkňovím
neb utěšen1fmi hájky se potkává a sluch chŤestem potričkriv aneb
skÍivánčím švítoňením b;fi.lá zaměstnáván.,, Proti heroickému ná-
rodnímu duchu ruskému a jeho folklÓrnímu vyrazl je kladen ne-
heroick tvar české písně lidovéjako adekvátnivyrazčeské národní
povahy, kterou dobová publicistika označova|aza prostou veškeré
krajnosti, l"y značujicí se,,nevinnou veselostí.. apod. PŤedstava těs-
ného pouta mezi národní svébytností a lidovou písní-která tehdy
určovala dokonce i sběr a zásady vydávání folklÓrního materiálu -
nutila pŤitom pňistupovat k ,,pŤedloze.., k reálné lidové písni, silně
kriticky, poměňovat ji apriorně pňijat1m estetickfm a etick1fm
ideálem. ',Národní povaha.. se tak nejen z lidové písně odečítala, ale
současně značně ustálená pŤedstava o ideální podobě národní po-
vahy určovala i zásady ripravy písní a postupy ohlasové tvorby (ne-
byly napŤ. pňijímány ani těžkomyslné selské skladby barokní, ani
kramáŤské písně se svym naturalismemo ani dvojsmyslné popěvky
apod.)' PŤestože poetika ohlasri znamena|a svou idealizací lidové
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oísně prudk1| rozchod s pŤedjungmannovskou umělou lyrikou.prosté[o 
citu, na zák|adě hodnotového povfšení ,,malého..

á ..zdrobnělého.., akcentu prostoty a uměŤenosti jako by s ní ještě
píese všechno udrŽovala sepětí.

Hodnotovy Íádza touto poetikou skrytf se tak dostával nepŤímo
do rozporu nejen s pŤedstavou monumentální, vysoké poezie, která
už tehdy byla v krizi, ale i s novymi, zvláště romantickymi tenden-
cemi v české literatuŤe. Proti romantické krajině prudk1fch kon-
trastri je zde kladena poklidná krajína polidštěn1ich pŤírodních
znakri, romantická vášeř je konfrontována s kolektivní normou
(Tomana Lesní panna, Stasa čarodějnice) 'potenciálně romaneskní
tematika je utlumena nebo pŤehodnocena (srov. napi. obraz ,,ci-
kána,, a ',krysaie.. v Cikánově píšt,alce).

Určité napětí, ve kterém se ohlas písní česk;ch v době svého vy-
dání vriči dobovému literárnímu životu ocitl, bylo dáno jíž tím, že
pŤedstavoval značné opožděnf projev ohlasové poezie. ohlasy pís-
ní česk ch -jakkoliv na ně Čelakovsk1f pom!šlel už v roce napsání
Ohlasu ruského - vznikaly po velkém tvrirčím vzmachu z počátku
let tÍicátlch (v Časopisu Českého muzeavyšlo v roce 1930 už20či-
set sbírky) ažpŤekvJpivě dlouho. V letech 1833-1837 Čelakovsk1i
práci na cykIu dokonce ríplně pňerušil. ohlasová poezie, která se
prosazovala v české literatuŤe u-ž od počátku 20' let (V. Hanka, M.
Ž.Po|ák,J. V. Kamaqft, K. S. Šnajdr aj.), na sklonku let tŤicátfch
již pŤestala hrát vfvojově podnětnou roli. PŤestože Čelakovského
ohlas písní českfch jednoznačně zastínil obdobné pokusy jinfch
autor - ať' jíž dŤívější (F' J. Vacek.Kamenickf: Písně v n rodním
českém duchu, |833) nebo pozdější (v. J. Pícek: Básně, |843; Písně,
1847-1856), stál už vlastně Stranou hlavního proudu literárního
risilí, ve kterém už dŤíve byly vyzkoušeny také krajní možnosti
subjektivace této poezie (J. Langer, K. H. Mácha); Langer sám vi-
děl v Čelakovského ohlasu jen parodii, nutně neautentick! reflex
lidové písně. Zce|a jiné možnosti navázáni na lidovou slovesnost
objevil K. J. Erben a v oboru poezíe satirické K. Havlíček Borov-
sk.Í. vm




