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The goal of the article is to draw the basic outline of the transformations of 
the ball ad as a genre in Czech literature in the second half of the J 91h century. 
The material is the book editions of poetry from the year 1850 to the begi
nning of the World War I. The method is the synoptic-pulsating approach to 
a literary work of art as a dynamic process within which various discourse 
tendencies are configured and modified. The result is a preliminary model 
of Czech ballad transformation in that particular period of time: the genre 
happened to be in the magnetic field ofRomanticism represented mainly by 
Erben's Kytice (Bouquet). A number ofmodifications occurred in the course 
oftime, Romanticism's genre rules became gradually more and more rela
xed, especially those related to the role of plot and dynamic motifs; one of 
the tendencies even inclined to parody of the traditional Romantic principles 
of the ballad (Mašek, Hašek). At the same time the ballad was penetrated 
by essential features of other literary discourses such as Pamasism (Hálek, 
Vrchlický), Naturalism (Sládek, Šimáček) or Decadence (Jan z Wojkowicz, 
Lešehrad). The transformations did not take place in a linear way, within an 
imaginary causa! "evolution", where indivídua! stages would "overcome" 
the previous ones, but they overlapped in synoptic dynamics. The main con
tribution lies in the actual proof of the thesis about the nonlinear, synoptic 
character oftransformations of a key literary genre in the l 9'h century, which 
helped establish Romanticism and has always been so attractive for readers it 
has stayed vítal in spite of the discourse transformations. 
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Mezníkem1 v promenách české balady 19. století se bezpochyby stal rok 1853, tedy 
okamžik vydání a prvotní recepce Erbenovy Kytice. Mimoi'ádnou pozici Erbenovy bala
diky v rámci českého, ale domnele i svetového literámího kánonu postihl v roce 1881, 
tedy práve na vrcholu prvotní recepční vlny Erbenovy sbírky,2 Jan Neruda: „Tolik jest 
jisto: lepšího baladistu, než je náš Erben, nemají nikde. Kytice ziístane ( ... ) pro hlubokou 

1 Tato studie vznikla v rámci grantového projektu GAČR P406/12/0347 Diskurzivita literatury 19. století 
v česko-slovenském kontextu. 

2 Podle údaju Generálního katalogu České republiky, potvrzených bibliografií, následovaly po prvním vydá
ní sbírky edice v letech 1861, 1871, 1874, 1880 a 1884; další recepčníjádro mUžeme pozorovat v nekolika 
málo letech po roce 1890 (1890, 1891, 1893) a v rámci námi sledovaného období pak recepce vrcholila 
relativne pravidelným vydáváním od počátku nového století (1901, 1906, 1907, 1909, 19011, 1913, 1916). 
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poesii svou, pro svou neobyčejné presnou baladní formu, pro svlíj zcela individuelní, ze 
samé povahy českého národa vykvétlý ráz provždy stejné vzácným skvostem pro nás. 
Nejen pro nás! Ona bude vždy mezi ptedními ozdobami velké literatury slovanské, ano 
ona bude uznané vfazena mezi díla ta, která tvon ideální literaturu svetovou. "3 Žádnému 
jinému českému baladikovi se pi'edtím ani poté podobného ocenení nedostalo. Erbenova 
Kytice, ačkoli nesla zjevné biedermeierovské téma, predstavovala pro české prostredí 
autoritativní vrchol romantické varianty baladického žánru.4 Po kvantitativní stránce sice 
nastal nejextenzivnéjší rozvoj české balady až ve druhé polovine století a dokonce stále 
vzrôstala i její prestiž, vyjádfená i stále pevnejší pozicí v rámci čítanek. 5 Pfíslušní autoi'i 
ovšem zároveň po Erbenovi vstupovali do výrazného, dobové zi'etelné pociťovaného 
morfogenetického silového pole tradice, vyznačujícího se výrazným napétím mezi petri
fikačními a modifikačními tendencemi.6 

Dokladem práve pronesené teze môže být tvorba prvního výrazného baladika 
zkoumaného období, Vítézslava Hálka. 7 Hál ek baladou započal sv ou literámí kariéru 
- 1854 otiskl v Mikovcové Lumíru báseň Nekftencova dušička. Dva knižní soubory 
s titulem Ballady a romance vyšly roku 1862 (15 textô) a posmrtné 1878; baladický 
charakter byl dále pfipisován fadé čísel ze sbírky Pohádky z naší vesnice (1874). Již 
první z Hálkových baladických textô, výše zmínéná Nekrtencova dušička, je uzlovým 
bodem sui genesis. Látkové vychází z folklomí tradice, je variantou obecné rozšífené
ho príbehu „Mladá matka zavraždí nemanželské novorozené".8 Látkový zdroj tedy za
padá do rámce romantizujících adaptací lidové balady,9 zpusob zpracování ale zároveň 
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'NERUDA, Jan: Literatura 1. Praha: Československý spisovatel, 1951, s. 381. 
4 Podle A. Penčevy Kytice dokonce „zadala žánrový model české literámí balady na staletí dopredu" 
(PENČEVA, Anželína: Erben - problematický baladik a problematický romantik. In: NAVRÁTIL, 1. -
PIORECKÁ, K.: Kare/ Jaromír Erben a úloha pameťových institudch v historických promenách. Sv. 2. 
Litomei'ice : Státní oblastní archív, 2011, s. 26); v následujícím výkladu se pokusíme jednoznačnost to
hoto tvrzení relativizovat. 

5 Podle zjištení Moniky Mikuláškové se balada na úkor pôvodne dominantní bajky postupne propracovala 
na frekvenční špici básnických žánru, uverejňovaných v dobových čítankách.Tento trend podle ní vrcho
lil od sedmdesátých let, kdy balady tvoi'ily až 27% otiskované poezie (dosud nepublikované údaje získa
né v rámci zpracovávání disertačního projektu ÚBO FF JU v Českých Budejovicích). 

6 Podle receptivního a procesuálního pi'ístupu Petra Pokorného žánr obecne „spojuje v jedné kulturní 
tradici literární tvorbu i čtenáre", pi'ičernžjde „o tradici, do které autor svôj text vkládá, ale jako každý 
nový tvilrčí čin ji zároveň transcenduje", pi'ičemž „podstatné je často práve to, co tradici presahuje" 
(POKORNÝ, Petr: Hermeneutika jako teorie porozumení. Praha : Vyšehrad, 2005, s. 135). Žánr je 
Pokornému tedy pi'edevším vniti'ne dynamickým prostorem mezi otevreností a stabilitou (verbis ex
presis tamtéž). 

7 Nebudeme se zde zabýval baladikou Jana Nerudy. 
8 ZILYNSKIJ, Orest: Lidové balady v oblasti západních Karpat. Praha : Academia, 1978, s. 51 - 55, tam 

i podrobný pi'ehled sti'edoevropských variant. 
9 Anželína Penčeva píše o genologickém paradoxu balady, kterýmje „skutečnost, že se nejdi'íve formoval 

žánrový pojem romantické literární balady, a potom teprve začala folkloristika hledat obdobný žánr na 
svém poli pôsobnosti. Jinými slovy, nejdi'íve by! jako žánr definován literárni reflex jevu, který se už 
značne lišil od výchozího prototypu , a až pak pi'išly pokusy definovat prototyp na základe jeho odvozené 
podoby- ne proste pozmenené, nýbrž pati'ící do jiné estetické oblasti" (Penčeva, c. d., s. 25). 
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dokládá tezi, podle níž „vývoj romantické balady je v podstate úsilím o pi'ekonání zná
mek folklomí geneze, cestou k samostatným literárním strukturám". 10 Nápadné prízna
ky modifikace jsou s mimofádnou intenzitou nahromadeny hned v první sloce. Antite
ze, které bychom mohli nalézt ve folkloru, ale ješte spíše v Čelakovského ohlasové 
poezii, tu mají povahu romantického obrazu boui'e, a podány jsou artistne stylizovaným 
jazykem za pomoci neméne artistních exotických motivíl: ,,Zdaž zeme centrum ohnivé 
I ty proudy vzdmulo v boufný vír?/ či ze Sahary žíznivé/ priletel samum vraždit mír? / 
Utíká vlna zjezera, /jak z lesa zver, kdy zafve lev,/ a les-poklidna večera/ dfív chrám 
- s nebem se pouští v hnev. "ii 

V dalším textu již podobnou koncentraci pi'íznakových prvktl tohoto typu nenalez
neme: devatenáctiletý autor se zjevne v prvních verších snažil dát najevo literámí (či 
povezme artistní) ambici své prvotiny. Dominantním referenčním rámcem literámí ob
raznosti je v básni subjektivní romantika a zi'etelným pretextem MáchUv Máj. Klíčovými 
motívy jsou vina, smrt a čas, hvezdy se apostrofujíjako „temné noci poutníci" (s. 26), na 
rozdíl od folklorních variant je akcentována nitemá kríze mladé vražedkyne, propadající 
v nápadne máchovských obrazech „divým snum": Však bledá tvár, zrak ztrhaný / - to 
není stálý cituv sen, /a slova zvuk rozervaný- /toť boju v ňádrech ohlasem. II A mrtvé te 
víčko nad okem - / umrlých v zraku ohňuv rov, /a ňádra v mdlení hlubokém - / uvadlé 
lásky zvadlý krov" (s. 25). Objeví se ale také fada zjevných inspirací erbenovskou lapidár
ností výrazu a veršového spádu (napr. ,,Krkavcu hrana slyšet sem"; s 25). Nekteré z aluzí 
jsou sice stylizovány se začátečnickou neobratností,i2 celkový charakter textu, smefující 
nápadne k literarizujcí modifikaci, je ale zcela zi'etelný. 

Literárnost je klíčovým prvkem i dalších Hálkových balad. Jakkoli se mnohé látkou, 
jazykem nebo venkovskými kulisami tvárí být nablízku folkloru. Mnohdy vykazují inter
textuální vazby na slavné literámí vzory, tak báseň Sejček na Goethova Erlkäniga, či 
groteskní Frajtr Kalina s ústrední postavou užvaneného vysloužilce na Máchovy Cikány. 13 

Podstatný je žánrový charakter Hálkových balad. Nekteré z nich fragmentárností deje 
i akcentem na reflexívnost odpovídají Hegelove definici žánru: „Balady obsahují totalitu 
určité vniffne uzavrené události, i když je menších rozmeru než ve vlastní epické poezii, 
a rozvrhují její obraz ovšemjen v nejmarkantnejších momentech, zároveň však sev nich 
plne, koncentrovaneji a vroucneji rozléhá hloubka s událostmi setkaná v jeden celek, 
a citový tón nárku, melancholie, smutku, radosti."i 4 Povetšinou se ale romantickému vý
meru vzpírají a nedostojí napi'íklad žádné z definic, které nalezneme u Jungmanna. 15 Po-

JOTamtéž, S. 25. 
11 HÁLEK, Vítezslav: Básne. Praha: SNKLHU, 1960, s. 23. Dáljen čísla stránek z tohoto vydání. 
12 Zejména rýmem vynucený lapsus logicae v máchovsky ladeném líčení plynutí času, kombinovaném 

s ebenovským motivem svedomí: „Jen loudave, jak červii krok, I po roku stupních kráčí čas, / kdy viny 
červ - zlý míru sok-/ probouzí tajemný svi'tj hlas" (s. 25). 

13 Pro dobové gymnaziálne vzdelané publikum, což byli prvočtenái'i Hálkových balad, byl ovšem zfetel
ným pi'edobrazem i Plauti'Jv Mi/es Gloriosus. 

14 HEGEL, Georg Wilhelm Gottfried: Estetika II. Praha : Odeon, 1966, s. 285. 
15 V první verzi Slovesnosti Jungmann do epického básnictví zahrnul „vyšší a romantický epos s oddíly 

svými, tj. heroickým románem a baladou (JUNGMANN, Josef: Slovesnost aneb sbírka príkladu s krát
kým pojednáním o slohu. Praha: Josefa Fetterlová z Wildenbrunu, 1820, s. L), pfičemž „Balada formu 
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tencionální pomer folkloru pritom môže být prípad od prípadu rozličný. Od pôvodu dé
monologickou povest tak Hálek zpracoval jako lyrickoepickou povídku o šesti zpevech 
a s nápadnými promenami veršového rozmeru (Hadí koruna), čijako zdroj využil pohád
kovou látku (Matej). Jindy se priklonil k alegorii na téma osud básníka (Básník a strasti), 
a hned v nekolika číslech zveršoval anekdotu v duchu Dekameronu (Zazdený mnich, 
Amor na cestách, Mladý ptáčník, Manžel dobrák). Nezanedbatelná je Hálkova modifika
ce žánru venkovského obrázku. Nekteré texty tohoto typu najdeme již v Balladách a ro
mancích (Náš basaf, Pod lípou, Tambor), ačkoli leitmotivem sbírky je v nekolika varian
tách vyvedený romantický obraz „smutného hocha" (Balada o jednom hochu, Tambor, Ve 
svátek, Mrtvá hlína). V Pohádkách z naší vesnice již ale zveršovaný vesnický obrázek 
tvorí základ - jedna z podstatných promen tedy smeruje ke specifické variante realismu. 

Nejedná se ale o jedinou tendenci, jak mllže dokumentovat báseň Lesní žena (s. 285 
- 289), zarazená do Pohádek naší vesnice. Text je zi'etelnou variantou Čelakovského šel
movského Tomana a lesní panny: blíže nespecifikovaná mužská postava „hosta" se dostá
vá do moci lesní ženy, která jej svádí svým puvabem, nabízí mu „o čem tvá duše jen snívá 
/ dosyta dám ti"; ve ti'ech dejových chodech jej zavádí stále hloubeji do lesa a konečne jej 
zahubí. S Čelakovského pretextem korespondují motívy mladíkovy nevšímavosti k okolí 
(„nedbá ni nevidí cesty", tamtéž), rozcitlivelého ponorení do vlastního nitra a uchvácení 
krásou divoženky (,Jlned srdce a duše mu jihne /v neznámém smyslU zmatení"; „vše co 
má pekného v oku, /hreje mu v duši blaženou", tamtéž). Analogická je i kruhová kompo
zice, vycházející z lidského zázemí, smefující k temnote lesní sluje a vracející se zase do 
puvodního východiska, poznamenaného ovšem smrtí hlavní mužské postavy. Chybí zato 
hlubší motivace celého pi'íbehu i vhled do nitra postav, stejne jako rafinovane stupňované 
napetí, tedy práve ty prvky, které jsou určující pro Tomana a lesní pannu. Více jak polovi
na básne (15 slok) je zato venována poetickému popisu ,,pohádkového lesa", který tvorí 
„tenké, šumivé klesty", „vonné mekké loučiny", kde stromy „rozpráví divne tkanou fec"", 
zpívají lístky, ptáčata, vody, pramen ,,žblunká si v cestu kvetnatou". Kvety je tu ostatne 
zaplaveno vše, kvetinové jsou i rekvizity vil- ,,zvonečku poháry nežné" - a na celek „hvez
dy se spouštejí leskné /CO noci zlaté tfepení". Fantasknírn, zasneným prostredím, v nemž 
„luna bdí („) jen pro snení", konečne táhne pruvod mladých, krásných divoženek, které 
mají „lokty jak lilie snežné" a „očka jak hvezdosetá noc", doprovázených mladíky na jele
nech a laních či pitvomými skfítky odenými „korou a mechem". Tragíka Čelakovského 
básne je tak vytesnena a následne nahrazena omamentálním dekorem; v jiné souvislosti tu 
platí zjištení Herty Schmidt, pronesené pôvodne ve studii o malífské obraznosti u Vrchlic
kého: „dimenze hloubky tu chybí, nahrazuje ji dynamičnost povrchu.''16 Celkovou strategií 
i jednotlivými motívy se tak báseň blíží pamasistní poezii raného Vrchlického. 
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historickou s lyrickou spojuje ( ... ). Starožitná sprostnost a síla jest nejpeknejší okrasa její" (tamtéž, 
s. LIII). Podle druhé, v definici stručnejší verze Slovesnosti „Ballada jest fantastická romance, a má její 
pravidla, až na rozdíl od fantastického. Jest buď opravdová, buď veselá" (JUNGMANN, Josef: S!oves
nost aneb nauka o výmluvnosti prosaické, básnické i fečnické se sbírkou príkladu v nevázané i vázané 
reči. Praha: České museum, 1845, s. 153). 
16 SCHMIDTOVÁ, Herta: Struktury afunkce. Praha: Karolinum, 2011, s. 219. 
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Práve Vrchlický pi'inesl ve sledovaném období nejvýraznejší modifikaci balady. 
Žánrem se zabývali v teoretické rovine, komentoval edici Erbenovy Kytice, 17 ale pi'ede
vším sepsal úvod k výboru svých vlastních balad, vydanému z podnetu Ústi'edního spolku 
českých profesoru. 18 V porovnání s romantickými výmery Vrchlický pi'edevším pojetí 
žánru podstatne rozširuje. Balada je mu spolu s romancí a legendou jedním ze ti'í základ
ních „haluzí na kmeni epické poesie"; 19 pôvod spati'uje dokonce iv oblasti satiry, bak
chických písní nebo čisté lyriky,20 pi'ičemž lyrické zdroje upi'ednostňuje21 a v neposlední 
rade poukazuje k teritoriální promenlivosti podle „místního neb zemského zabarvení".22 

Romantickou definici balady, založenou na deji a fantastice, pi'isuzuje Vrchlický pouze 
staré balade severského typu, zato „nejmodemejší poesie, která ráda stírá všecky odstíny 
jakéhokoliv ti'ídení a poetice dávno pi'es hlavu pi'erostla, našla („.) vdečné pole v ovzduší 
poloballadického lyrismu, bohatého na symboly a narážkami druhU nejrozmanitejších".23 

Zvlášte pak Vrchlický poukazuje na starofrancouzskou baladu villonského typu, kterou 
prevzal po vzoru Theodora de Banville24 a podnítil její značnou oblibu v radách svých 
epigonu i nekterých pfíslušníkU modemy:25 již tím podstatne rozšíi'il žánrové spektrum, 
respektíve rozkolísal homogenitu žánrového pojetí. Tomu odpovídá i obsah zmíneného 
autorského výboru.26 Ambicí Vrchlického zjevne bylo pi'edstavit široké spektrum látek od 
antiky po současnost, prezentovat aluze na kanonické texty27 a zároveň poskytnout čtená
fi mnohost tvámých variant balady. Podstatným parametrem pi'itomjsou veršový rozmer 
strofická forma, které se promčňují v závislosti na provenienci látky. Dôležitý oddíl je 
venován balade severské a staroanglické. V českých baladách jsou zastoupeny i texty, 
které bychom spíše možná označilijako historickou reminiscenci (Česká ballada s náme
tem bitvy u Lipan),jinde najdeme ohlas náboženské legendy (Ballada o smyslu života) či 

17 Jednalo se o reprezentativní vydání pofízené Literámím a výtvarným odborem Umelecké besedy v roce 
1890 s ilustracemi pi'edních výtvarníku, mimo jiné Adolfa Liebschera, Luďka Maroda, Felixe Jeneweina 
či Viktora Olivy (viz ČERMÁK, Kare!: Soupis knižních vydání Erbenovy kytice. In: NAVRÁTIL, I. -
PIORECKÁ, K.: Kare/ Jaromír Erben a úloha pameťových institucích v historických promenách. Sv. 2: 
Litomel'ice: Státní oblastní archív, 2011, s. 222). 

18 Institucionální editor v podobe ústfedního spolku gymnaziálních pedagogií potvrzuje výše zmínenou tezi 
Moniky Mikoláškové o postupném posílení pozice balady v rámci školní četby. 

19 VRCHLICKÝ, Jaroslav: Kytka ballad, romancí a legend Jaroslava Vrchlického. Praha : J. Otto, s.a, s. V. 
20 Tamtéž, s. VI. 
21 „Nálada čiste lyrická je zde tak zhutnena, se stává epickým zárodkem" (tamtéž, s. VIII, v komentál'i 

k básni Rudolfa Mayera). 
22 Tamtéž, s. VII. 
23 Tamtéž, s. XI. 
24 viz VODIČKA, Felix: J. Vrchlický a Th. De Banville (Srovnávací studie se zi'etelem k balade u Vrchlic

kého). In: Francouzské impulsy v české literatufe 19. století. Praha: Karolinum, 2003, s. 21-46. 
25 Tak Jifí Mahen vydal v roce 1908 sbírku villonských balad (viz MAHEN, Jifí: Balady. Brno: A. Píša, 

1908), nemluve již o obecne známých, pozdejších villonských baladách Nezvalových (52 horkých balad 
večného studenta Roberta Davida, 1936). 

26 Nebudeme setu zabývat všemi peripetiemi Vrchlického baladiky, ani nebudeme sledovat všechny riízno
tvary; materiál výboru je pro nás dostatečne reprezentativním vyjádfoním autorské viíle demonstrovat ze 
své vlastní tvorby to nejzdal'ilejší a nejcharakterističtejší. 

27 Tak známá balada Tfi jezdci je volnou parafrází básne Die drei Nicolause Lenaua (Viz LENAU, Nico
laus: Gedichte. Stuttgart: Reklam, 2005, s. 122 - 123). 
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pohádky (Ballada o zakleté princeznej, pňčemž posledne zmínená báseň je alegorií, po
stihující ryze pamasistní Vrchlického pojetí básnictví coby programove ne-realistického 
protikladu všednodennosti, zlo a tmy pfemáhající krásy- „Svaté Poesie".28 

Vrchlického radikální rozšírení žánrového rámce znamenalo neméne intenzivní 
podnet, než svého času Erbenova Kytice. Pamasistní varianta balady byla pestována 
i pres zlom století, jak dokládá sbírka Erotovy úsmevy Arnošta Czecha z Czechenherzu. 
Pfikladem môže být jeho báseň Ballada o bílé paní, nalézající se na žánrovém rozhraní 
balady a pohádky, která je v textu výslovne zmiňována. Navozuje se pohádková, lehce 
snová atmosféra, stylizovaná v pamasistne dekorativním duchu, ale zcela chybí konflikt: 
Prede mnou stála, v očích tichý stesk, /vlas její stfíbrem noci se jen lesk'. /Rád byl jsem, 
ke mne že se sklání. /Hodila v klín mi snehobílý kvet/ a zase zvolna odcházela zpet, /že 
zraku ušlo fízy její vlání. / Paprsek jitrní v chodbu stmelou pad ', /pod oknem svítil kfiš
ťálový sad/ a zvonek s veže hlásal úsvit ranní. /Já probudil se s jitrem ze sna též /a hádal, 
zda to pravda je či lež, /že by la v noci u mne bílá paní. "29 Setrvačnost a zjevná populari
ta pamasistní varianty balady ale proto ješte neznamenala eliminaci tradicionalistické 
žánrové varianty, která tvoi'ila kontinuální tendenci a mela i své specialisty. K pfedním 
z nich náležel Ladislav Quis, cenený Janem Nerudou jako „baladista pfimo vzomý".30 

Neruda roku 1883 vydal ve své ediční fade Poetické besedy výbor z nej lepších Quisových 
balad. Látky jsou čerpány prevážne z povestí (Klášter doubravský, Švanda dudák, Švan
dovy dudy), nekdy z pseudo-legednámích folklomích podání (Kristus a Petr), popfipade 
z korpusu národních mýtU (Žižkova pole).31 Významnou roli u Quise hrají motivy hrôzy, 
pfedstavující zcela v Erbenove duchu pointu jednotlivých básní či dokonce tvofící osno
vu deje (Pekelný žaltár, Kostlivec). Specifické místo - a to i kompozične zafazenírn do
prostred sbírky - má rozsáhlá erbenovská parafráze s titulem Vodník: je zpracována v peti 
zpevech, odlišujících se i veršovým rozmerem, a vyznačuje se omamentální, mnoho
mluvnou rétorikou a občas mezi dialogy probleskující pamasistní dekorativností.32 Ta 
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28 VRCHLICKÝ, Jaroslav: Kytka ballad, romancí a legend Jaroslava Vrchlického. Praha: J. Otto, s.a, s. 48. 
29 CZECH Z CHZECHENHERZU, Arnošt: Erotovi úsmevy. Praha: O. Janáček, 1910, s. 34. 
30 Viz Neruduv nesignovaný a nestránkovaný doslov in QUIS, Ladislav: Balady. Praha: Ed. Valečka, 1883. 
31 Aktualizace národního nebo slovanského mýtu pomocí balady nebyla Quisovou specialitou. Tak Eliška 

Krásnohorská v básni Ballada pateticky modifikovala látku boje jihoslovanských junákU proti Turkllm 
(ad illustrandum citujeme první sl oku: „Z mrákot jun se vzpjal - / Sám dlí s jitfenou a s hospodinem / 
v ranním svitu rllžovém a siném /nad mlhami skal. /V orlí zahnán výš, / co již dní a nocí na smrť zírá, / 
ana Turčínu jej smečka svírá / ve stfel žhavou mňž! /V zlatý vhalen mrak, /na strmé dlí prohlubiny lemu, 
/ prestupné jen blesku, orlu, jemu - / Turku nikdy však!" (KRÁSNOHORSKÁ, Eliška: K slovanskému 
jihu. Ed. F. Grégr. Praha, 1880, s. 117). Parnasistní a zároveň mimo národní či slovanský okruh smefují
cí variantou téhož modelu jsou Zeyerovy básne Litevská ballada (ZEYER, Julius: Nové básne. Praha : 
Česká grafická společnost Unie, , s. 67 - 69) či Norská ballada (ZEYER, Julius: Poezie. Praha : J. R. 
Vilímek, 1884, s. 174 - 177). 

32 Tak vodníkllv pnbytek je popsán: „Pod ruchem vin/ z kňšťálu zámek muj v suše, I zaVŤených nádob ze 
zlata pln" (Quis, c. d., s. 51),jindy jako „tajemný hrad" s ki'išťálovými stenami,jimiž „sporý jen pablesk 
se krad" (tamtéž, s. 54); pláč je metaforizován jako ronení pere! z oka (tamtéž, s. 51 ); vodník je obmyšlen 
kouzelným démantovým prstenem, metaforizovaným jako „krllpej to strnulá v hlať" (tamtéž, s. 47). 
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predstavuje krajní mez Quisovy žánrové modifikace, už vybočením z baladické sevre
nosti, kterou pro jeho básne jinak reklamoval Neruda. 33 Výjimkou snad môže být humor
ná kontrafaktura pohádkové látky Ballada o posledním draku, v níž hrdina zachrání 
„panen život mladý" pred drakem tím, že dívky - zbaví panenství a „ca není, nemuž 
dáno být Ia drak náš - pošel hlady".34 Jiným pi'íkladem tradicionalistického pojetí je 
báseň úspešného naturalistického prozaika, Mateje Anastázii Šimáčka, zarazená ve sbír
ce s potencionálne sociálním titulem Z kroniky chudých ( 1885). Text nazvaný Duše dec
ka35 modifikuje látku Goethova Erlkäniga či Nerudovy Ballady detské: matka která tak
i'ka umrzne, nesouc mrtvé nejmladší díte v zime na hlbitov, je zachránena halucinací 
hlasu svého mrtvého syna, který ji popohání ke spechu domu, k ostatním detem. Aješte 
roce 1904 podala ponekud psychologizovanou a erotizovanou modifikaci tradiční ro
mantické baladiky - včetne další z variant Erbenova Vodníka - ve sbírce Balady a písne 
Ružena Jesenská. 

Hledání ruznorodých modifikací baladického žánru bylo pi'íznačné i v rámci díla 
predních autoru své doby. Pi'íkladem môže být Josef Václav Sládek. Do svých dvoudíl
ných spisu z roku 1907, které ješte sám editoval (zemi'el o pet let pozdeji) a jež proto 
môžeme chápat jako autorskou retrospektivu, zaradil nekolik baladických textil. K tradici 
má nejblíže Melnická ballada, variující historicky rámcovaný motiv vína, slaven je Karel 
IV., ,jenž ČechUm žárnou révu dal Ia zachoval v nich duši"36 a veršem i dikcí je báseň 
zretelnou aluzí na Nerudovu Romanci o Karlu IV. z Balada romancí (1883). Parnasist
ním normám se nejvýrazneji blíží báseň Hfíbková ballada (s. 350- 351). Navrch tu zís
kává dekorativnost a baladický dej je odmocnen na pohádku. Autor sice po formální 
stránce dodržuje nekteré tradiční baladické zvyklosti. Patrné je to zejména v záveru bás
ne, kde se hromadí kratší syntaktické celky, zdôrazňuje se interpunkce. Povaha promeny 
je snad nejvíce patrná ze zpusobu použití vykfičnikem akcentovaného imperatívu „Slyš!", 
uvozujícího poslední sloku. U Erbena by to byl signál počátku mimoi'ádne vypjatého 
dejového segmentu - ve Sládkove pi'ípade se jen rozprchnou ptačím hvízdnutím polekaní 
ski'ítci. Na místo drastických efektU romantických balad nastupuje pamasistní (lehce ký
čovité) zalíbení a pôvodní žánrové schéma je tak vlastne zcela neutralizováno: ,,Hfíbek 
)sem a z vlhkých lesu, I jak mi pfišla v noci k s/echu I z kapradí a snítek mechu, I skfítku 
pohádku vám nesu. II Nekdy mi jich pod klobouček I usedává celý hlouček, Ia jak mesíc 
kmitá v háji, Io lidech si povídqjí. II(..) Slyš! - to drozd pohvízdnul krátce. Zmizeli; jen 
se to kmitlo. Na rosu jen s/unce svitlo; - vše co zbylo po pohádce" (s. 351 ). 

Zároveň ale Sládek do svého výboru zaradili báseň Tkadlecká ballada (s. 288 - 289), 
která již svým názvem odkazuje k charakteristickým látkám literámího realismu. Tradiční 
prvky (milostný trojúhelník, napetí mezi sociálne nerovnými postavami, drastické efekty
tak otec tisknoucí zkrvavenou rukou vlastní díte, konečne i dvouveršová sloka o deseti sla
bikách) jsou transponovány do prostredí tkalcovské továmy a napetí vyústí v ryze naturalis-

33 „Nikde žádná zbytečná šíi'ka, slušící snad velkému egu, zajisté ale ne ballade" (viz Neruduv nesignovaný 
a nestránkovaný doslov in Quis, c. d.). 

34 Quis, c. d., s. 79. 
35 ŠIMÁČEK, Matej Anastázia: Z kroniky chudých. Praha: Fr. Šimáček, 1885, s. 42-44. 
36 SLÁDEK, JosefVáclav: Spisy básnické 2. Praha: J. Otto, 1907, s. 300, dá! uvádímjen strany. 
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tický moment smrti delníka potrhaného transmisními femeny. Hrôzostrašnou pointou je 
kfest dítete krví umírajícího otce. Príslušné motivy mají zi'etelnou paralelu v dobových na
turalistických románech, tfeba v Šimáčkove knize Duše továrny (1894) či v Merhautových 
povídkách Černá pole (1896). Sládkovy balady se tak ocitaly v silovém poli nekolika lite
rámích diskurzU a autor zjevne žádnou z variant neuprednostňoval. Nevidel v ní vrchol 
svého literámího „vývoje", ale prezentoval čtenáfi svých spisu práve onu tvárnou i tematic
kou rliznorodost. Schopnost rliznorodé variace tedy byl pociťována jako pfednost. 

Jen výjimečne a relativne pozde byl baladický konflikt pfenesen pfes hranici litera
rizované varianty žánru a pfiblížen folkloru. Stalo se to v roce 1917 v básni Josefa Kaluse, 
zarazené do sbírky s regionalistickým titulem Valašská senoseč. Námet odpovídá folklo
ru, jde o zavraždení soka z lásky pfi senoseči, v textu najdeme dialektismy (napr. ,,z.dav
ky") či obraty alespoň rámcove blízké lidové balade (,,Nevraždete, kamarádi", ,,Skácel se 
jak sžatá tráva", ,,Pfikryli ho travou, kvetem"37). 1 toto pfiblížení folklomí norme je svého 
druhu inovací. Bezpríznakovým postupem je naopak jazykové neutrální variování Goe
thova Erlkäniga, poprípade Erbenovy Polednice (Antonín Klášterský v básni Stará bal
lada)38, či pfiblížení balady normám žámového vesnického obrázku (v Balade o mlýne 
E. Mifiovského ). 39 Jiné, nápadné variování tradičního modelu bylo docíleno užitím ha
náckého dialektu:40 „hanáčtina" byla již od osmnáctého století príznakem „selské komi
ky" a v dôsledku tak oslabovala tragické vyznení textu. 

Dostáluv text se tak nacházel na rozhraní k parodii balady, která se stala oblíbenou 
zejména koncern století. Roku 1884 signalizoval Augustin Eugen Mužík tuto žámovou 
modifikaci už názvem své básne - Pseudoballada. Rej duchU a tanec mrtvých se tu mení 
v honbu vefitelU na dlužníka a vše sev záveru demaskuje jen jako sen. Použi ty a zároveň 
ironizovány jsou klasické motivy balad lidových i umelých (hrôitov, divoká štvanice 
nocí, „chladný, hrobový dech" pronásledovatelu človeka zbloudilého v noci na hi'bitov), 
ostatne autor explicitne odkazuje jak na folklor, tak na Biirgera. Pfedevším jsou ale bala
dické efekty nahlédnuty ironicko-skeptickou optikou racionální, pozitivistické doby: 
,,Stuj, svete, a vypusť páru svou, /a elektfiny proud pfervi: /já dnes te poctít chci ba/la-
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37 KALUS, Josef: Valašská senoseč. Prerov: Tiskal'ská a vydavatelská společnost v Prerové, 1917, s. 14. 
38 Klášterský ale zbavil látkn romantizujících parametru, presadilji z lesního exteriéru do blíže nepopsaného 

interiéru, rezignoval na hlonbkn tragiky a vcelkn z ní učinil nabádavou moralitkn pro rodiče, strašící své 
deti: „Venkn ticho, noc a mrak, / díte v !Užku sténá tak. /Ťuk! - ťuk! ,Slyšíš? Nyní, nyní! I tam v té naší 
staré skňni!' I Díte hnizou poulí zrak. I - Stíš se, stíš se, díte mé, / co to klepe, najdeme! - I Ťuk! - ťuk! 
,Slyšíš? Jak to klepá, I srdéčko mi prudce tepá, I bolíme, ach bolí zle!' I - Stiš se, stiš se, duše má, I PánbUh 
s náma obema - /Ťuk - ťuk! Výkňk. Od pelesti /matka skočí, bije pestí Iv dreva skrine spuchl'elá. II -
Vidíš, jak to dostalo,/ ranou se to zalmalo! -/ Jizbou noc a ticho táhne, /matka deckn k srdci sáhne-1 také 
to bít prestalo ... " (KLÁŠTERSKÝ, Antonín: Živé stíny. Praha: Fr. Šimáček, 1895, s. 36 - 37. 

39 Zejména počátek Mifiovského básne, predcházející dramatickému konfliktu, má zretelné rysy venkov
ského obrázku: „V chudé naší dedinečce /na drsném skal úpatí I suchem, vedrem mlýnec horský/ ustal 
mlýť a klapali. II A pan otec na zápraží/ stojí dni a nedele,/ a ti mleči latel'í jen, I kdože jim to dome1e. II 
Pšenka bílá, žito pekné, / pytlií plná mlejnice - /a v koryte vysušeném I vody sotva konvice. 11 A pan otec 
rozhlíží se I po dalekém obzoru,/ mame však se kolem točí/ od údolí na horu. II Rozhlíží se, kleje, pije, 
I všecko - jenom nemele, /a ti mleči, zaha1eči Iv karty hrají vesele. - "(MIRIOVSKÝ, Emanuel: Nové 
básne (Spisy Emanuela Mil'iovského 3). Pardubice : František Hoblík 1885, s. 74). 

40 DOSTÁL-LUTINOV, Kare!: Ryme a šplýme. Prostejov: Archa, 1912, s. 12 - 13. 
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dou, /až ustrnou všecky tvé nerry. / (...) Noc temná a tichá a hluboká /jak stvoŕená pro 
balladisty, / a ,mesíček svítil z rysoka ' / a by! tak svátečne čistý, / a hvezdičky mrkaly 
mi/ostne/ a skŕivan pel ku nebes chvále, /a sory houka/y žalostne, /a by/a noc - a tak 
dále. / (. . .) Tam v bažine z fosforu bludičky/ by s cesty svedly nás rády; / ó jak jste vtipem 
chudičky, / ó znám já, znám vaše spády!/ Teď v devatenáctém století/ ty vaše produkce 
- ecce - / jsou sotva báchorkou pro deti, /a z jýsiky melťjá lekce/"41 Roku 1894 užil sa
tiru jako základní princip Karel Mašek (pseudonym Fa Presto) ve sbírce Utíkej, Káčo!, 
v níž prebásnil známé detské i'íkadlo ve stylu pfedních dobových českých poetô. V básni 
s názvem Ballada o dívce, která utíkala, tu nalezneme parodii na styl Bohdana Kamins
kého,42 pod titulem Ballada o Kačence pak najdeme parodii konkrétního textu, Nerudovy 
Ba/lady tŕíkrálové.43 Parodická žánrová varianta ale nevyšla z módy s koncern století. 
Kontrafakturou nejen na Čelakovského Tomana a lesní pannu, ale i na stylizaci romantic
kého básníka je kupi'íkladu báseň Romana Haška, bratrance literárne slavnejšího Jarosla
va, otištená roku 1912 pod titulem Ballada o básníku a lesní panne.44 Satirizována je tu 
planá romantická snivost in eroticis.45 

Zlom 19. a 20. století pi'inesl do spektra baladických modifikací dva nové durazy. 
Prvním z nich by la společenská aktualizace, či pi'ímo politizace žánru. Svým zpusobem ji 
reprezentuje i baladika Macharova, otištená v Satiriconu (1904). Báseň Česká balada je 
satirou na literámí pomery, zejména pak kritiku, což autor výslovne zdôvodňuje: ,,Nám 
Osud nedal gladiatory, /zápasy s býky, boje kohoutu, /nám Osud dal jen boje literární 
a bitry ducha aristokratu".46 Dejové jádro je naprosto zbaveno jakýchkoli nadpfuoze
ných prvkU či tradičních dejových efektô, jejich funkci pfejímá nove se rozvíjející medi
cínská disciplína - psychiatrie: kritikou napadený literát nepolemizuje, ale pokorne uzná
vá své chyby, proto je považován za nenormálního (,J byli rozmrzelí gourmandi /a zlatá 
mládež naše v kavárnách /pfi vode nelibostí zíva/a"47

), pfedán k psychiatrickému vyšet
rení a s osudovým dusledkem intemován (,,A spusob této moudré ochrany /by/ v brzku 
tuze jasne zpodstatnen: /pacient mezi blázny zbláznil se"48). Ve sbírce Gustava Dorfla 

41 MUŽÍK, Augustin Eugen: Balady a legendy. Praha : J. R. Vilímek, 1884, s. 45. 
42 MAŠEK, Larel: Utíkej, Káčo! Praha: J. R. Vilímek, 1894, s. 27 - 29. 
43 Tamtéž, s. 60 - 61. 
44 HAŠEK, Roman: Nebe a dudy. Praha: Fr. Švejda, 1912, s. 7 - 8. 
45 Po lyricky toužné expozici, predstavující básnika opevujícího své hoi'e nenaplnené lásky, následuje iro

nický pandán: „Tam víla stojí z pohádky,/ zjev vábivý a presladký/ - co krásy, kdož to poví! - / Své paže 
rozpíná mu vsti'íc: / ,Pojď, hochu, čeho žádáš víc?!' /Však básnik sedí, váhá, Iv rozpacích k srdci sahá: 
/,Ach, vždyť je celá nahá,/ náramne je nahá!'/ A víla žasne nemálo: / ,Tojakživo se nestalo-/ hoch sedí 
jako nemý! /-Ach, zjeve sladký, premilý, / kéž alespoň máš košili - I však takhle stydno je mi„.' /Tu 
pohrdlive shlédla naň/ a znikla v houšti jako laň./ Je opet smutno v lese ... /A básník lkáti jme se: I ,Ach, 
srdce se mi ti'ese, I náramne se ti'ese ... !"' (tamtéž, s. 8). 

46 MACHAR, Josef Svatopluk: Satiricon. Rokycany : Nová Krameriova expedice, 1904, s. 55. 
47 Tamtéž, s. 56. 
48 Tamtéž. 
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Balady starší i nové ( 1896) se pak objeví politizující aktualizace. Báseň Déti49 reflektuje 
proces s Omladinou: látkou je láska šestnáctileté mešťanské dcery k omladináň, zápletka 
je prezentována jako duševní neklid dívky pi'ed usnutím a po tvámé stránce nemá text 
s baladou - navzdory názvu sbírky - nie společného. 

Již pro rok 1884 môžeme registrovat kontaminaci baladického žánru delnicko-so
ciální tematikou, a to ve sbírce Rudolfa Koukla Písné o mozolech, kde byla pi'etištena 
i báseň Balada o čertech. Tradiční tvar osmislabičného, sti'ídave a nedusledne rýmované
ho čtyi'verší je celkem neumele naplnen konvenční sociální emblematickou: ,,Do sveta 
dva čerti pfišli I oblečeni v módním šaté, I hlavu hrdé vztyčovali, I prsty obalili v zlaté. I 
Mimo , vyšší kruhy' véru I společnost neméli jinou: I svi1j vždy k svému - poznajíť se I ti, 
kdož páchnou čertovinou. I S chuďasem však jednou také I čerti podali si ruce - I jakoby 
však spálili se, I rvali strašné v kruté muce. II Což v té ruce kfíž by! skrytý, I že pryč chasa 
ďáblu chvátá? I Svétéjší tu kfíže byla I däblu - ruka mozolnatáf"50 Vyhrocenou podobu 
této žámové varianty predstavuje báseň Ballada revoluční, obsažená ve sbírce Rudolfa 
Illového Kvéty odboje (1903), vydané pi'íznačne v Delnické knihtiskáme v Praze. Autor 
v textu nakupil konvenční sociální klišé, gradovaná v obrazu sociální vzpoury, stylizova
ném jako pozvolna propukající pozemní boui'e: ,,Duní tam pod zemí ... jakoby krtkové dole 
kdes ryli - - Iv rodinách počestných méšťanu fíkají I dvanáctkrát ,Ave!' I lámou si hlavu, 
kam bezpečné poklady svoje by skryli Ia plny slz jsou již tváfinky rozmilých dcerušek 
smavé. II (.„) Ze slují podzemních postavy lezou se zdviženou rukou Ia plní náméstí a plní 
ulice a plní brány Ia píseň života péjí a na vrata palácu tlukou Ia ženou za sebou z hradu 
ven krále i opilé pány. "51 Pasáž má zi'etelné pretexty v oblasti umelecky náročné literatu
ry, od známé básne Rudolfa Mayera V poledne (napsána v první polovine šedesátých let, 
vydána posmrtne 1873) po záverečný oddíl Čechových Písní otroka ( 1895). Nezanedba
telná je konečne i aluze na Baudelairovy K véty zla, obsažená již v titulu: Illový tak patrne 
chtel akcentovat subverzivní povahu svého díla. 

Z literámího hlediska je podstatnejší druhá z modifikačních tendencí konce století, 
totiž pi'íklon k normám impresionismu a dekadence. Nalezneme ji už v rané sbírce Vikto
ra Dyka A porta ínferi (1897): báseň Ballada zr. 1896 na látku ctihodné starou pi'ináší 
místo tradičního baladického konfliktu banální milostnou eskapádu (pi'ítel svede básníko
vu dívku);52 text nazvaný Ironická ballada pak jako hlavní motív exponuje dobove pi'í
značný naprostý nihilismus, prenesený ale do kulís stredoveku a spojený s postavou po
tulného rytíi'e, čímž se relativizují, ba paralyzují tradiční romantická schémata (tamtéž, 
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49 DÔRLF, Gustav: Balady starší i nové. Praha : J. Otto, 1896, s. 80 - 83. 
50 Viz KOU KL, Antonín: Písne o mozolech. Jičín: Nákladem tiskárny Lad. Sehnala, 1884, s. 22 - 23. Tra

dice analogického ztvárnení sociálních motivii prekračuje nejen hranici století, ale i národní literatury. 
Dokladem môže být sbírka Ilii J. Marka Piesne mozolných rúk, vydaná v Trnave roku 1931 či o rok 
mladší básnická knížka Emanuela Rozkydálka Z ruky mozolné, venovaná „šlapanickým rodákôm". Poe
tizace a emblematizace mozolô byly na zlomu století bežnou záležitostí, o čemž svedčí i publikace Jana 
Emila Šlechty z roku 1909 s pi'íznačným (a to i ve své neobratnosti) názvem Vždyť od vekiljsou večne 
posveceny!: Delnický pros/ov; Pros/ov ku slavnostem, pofádaným ku pocte mozolu a práce (Praha, na
kladatel Josef Šváb). 

51 ILLOVÝ, Rudolf: Kvety odboje. Praha: Delnická knihtiskárna, 1903, s. 31-32. 
52 DYK, Viktor: A porta inferni. Praha: E. Grégr, 1897, s. 42. 

Slovenská literatúra, 59, 2012, č. 4 



s. 52). Na rozhraní pamasismu a dekadence je možno situovat o dva roky Mladší Baladu 
o rusém hochu Emanuela z Lešehradu. Motto tu odkazuje k tradici, je prevzato z básne 
Heinricha Heina a staví čtenál'i pred oči svet starých pohádekjako fíši kouzel-neti'eba tu 
snad zdurazňovat, že už di'Irazem na pohádkovost Lešehrad konvenuje dobove rozkolísa
nému žánrovému povedomí. Pamasistne dekorativní scenérie je pak sousti'edena ke klí
čovému motivu melancholie.53 Ryze dekadentní variantu predstavuje Ballada o promene
ní ženy v satana Jana z Wojkowicz (1903 ): ,,A by la hudbou žena magická, /jen opojením 
její zjev se zdá!, /a sama krása byly tela linie, / když po ní roztoužen Faust-človek zavolal! 
/ On dal by za to celý duše klid, / ji vzít, ji mít, horel jí ve vlasech - /pusť ho k ní tedy, 
Mefistofele - ať sšílí na ňadrech, / vždyť to chce klidem duše vykoupit! / Leč v sladkém na 
to lásky okamžiku/ se z lepých forem Satan zachechtal: / ,Pfíteli, všechno fikce -forma, 
línie, / meňavý Psyché čar, Venuše pevný sval, u všeho relief ihned vybledne, I jak ríši 
predstav v mozku opustí - /a tváre neurčité, nevzhledné, /na konci všeho Marnost used
ne, /Hnus pred vším absolutním, Sklamání a Žal. "'54 Autor v básni velmi blízké Karásko
ve Sodome varioval faustovský motiv, navázal na stredoveká i barokní zobrazení pomíji
vosti ženské krásy. Záverečný verš mužeme číst jako sumu promeny, v jejímž rámci se 
„se pamasistní ňadrománie („ .) vyvíjí v dekadentní ňadrofóbii",55 či v nem videt doklad 
teze, podle níž se v dekadenci „ženství ( ... ) dokonce stává v doslovném smyslu ztelesne
ním hrubé skutečnosti, životní banality a hmotného sveta ( ... ). Snový, chimérický, asexu
ální idol je antitezí predchozího ženského typu".56 

Z hlediska kvantity ale nad dekadentní variantou žánru prevážila na prelomu století 
modifikace impresionistická, která se preci jen tak striktne nerozcházela s verzemi pama
sistními. Tak Julius Brabec sice dal své sbírce príznačne dekadentní titul, Slavnosti zvadá
ní (1906),jeho Ballada57 ale predevším exponuje osamelost lyrického subjektu v noci na 
brehu jezera, vyniká statičností, absencí konfliktu a predstavuje tak impresionistickou 
variantu motivu romantické osamelosti uprostred noci, míjení se básníka s láskou: místo 
romantické rozervanosti ovšem zaujala snivá melancholie. Modifikací romantického vý
chodiska se vyznačuje i o dva roky mladší Ballada jarní noci Karla Babánka. Text je 
transpozicí motivi'I melancholie a mamé touhy do nitra urnrlce, kterého probudí teskná 

53 „By! chudý sirotek. Ve tmavém hvozde žil - / a skalních doupatech; znal všechny písne ptákU / a živé 
prameny a zámky čarných vil, /jež veže z achatií nol'ily do oblakU. I Za modrých večeru do kraje vychá
zel, / když luna zardelá nad hvozdy závoj tkala, I když z dálných predhoň / zaznely tóny celi / a knežna 
rusalek své písne rozelkala. /Na žlutém balvanu tak sedal každý den /v sšei'eném úvale, jejž kapraď za
rustala, /a bílé levkoje a kvety plavých žen/ v jichž lepých korunách mdlá jeho duše lkala ... / Dnes po
vaď zlatý hvozd ... S ním víly odešly I do vodní hlubiny, jež zrakUm zakleta je I a v sirém potoce se shlíží 
mesíc mdlý / a vime vzpomínek na jasné slzy taje - - - I Za teplých večeru teď lady ticho je, / když 
hvezdy voskové nad lesy závoj tkají. /A v šero pižmové zní hlasy hoboje. I Ki'íž Jižní zaplanul nad one
mlými kraji .... " (LEŠEHRAD, Emanuel: Atlantis. Praha: E. Lešehrad, E. Stivín, 1899, s. 28 -29). 

54 Z WOJKOWICZ, Jan: Poesie. Praha: Alois Wiesner, 1906, s. 35. 
55 PYNSENT, Robert: Pokus o ňadra (Od ňadrománie k ňadrofóbii se zmínkou o feministickém ňadrofil

ství). In: Sex a tabu v české ku/tufe 19. století. Ed. V. Petrbok. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 
1999, s. 160. 

56 BEDNARÍKOV Á, Hana: O nekolika souvislostech mezi dekadentní estetikou a erotikou. In: Sex a tabu 
v české ku/tufe 19. století. Ed. V. Petrbok. Praha: Ústav pro českou literaturuAV ČR, 1999, s. 214. 

57 BRABEC, Julius: Slavnosti Zvadání. Praha : Theodor Venta, 1906, s. 19 - 22. 
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píseň, hraná v hospode nedaleko hi'bitova. Všechny tradiční baladické prvky - piílnoční 

otevírání hrobu, kontakt sveta lidí a sveta mrtvých - jsou zbaveny dejového napetí a lyri
zovány.58 Jindy se balada mohla dokonce stát lyrickou metaforou priíbehu lidského živo
ta, zachycující linii vztahu muže a ženy od prvního roztoužení po smrt (Božena Benešo
vá, Ballada o verné žene}. 59 Oproti tradiční forme balady se tu zmenila predevším 
stylizace času: místo sevrenosti do rámce jednotlivých dejových motivil, sousti'edení 
k času okamžitého jednání, predstavuje základní línii široký časový rámec, vytýčený prv
ním seznámením na jedné a smrtí zestárlých milencu na strane druhé. Benešová v tomto 
bode pravda nebyla zcela originální a typologicky navázala na antický mýtus o Filemo
novi a Baucide. Podstatnejší ale je, že její báseň v porovnání se statickými impresionis
tickými momentkami predstavovala altemativní možnost modifikace tradiční zhuštené 
dejovosti romantických balad. 

Svého druhu kombinaci pamasistních, impresionistických a dekadentních prvkií 
predstavuje Ballada Františka Taufera, otištená roku 191 O ve sbírce Trosky. Počátek textu 
je statickou, pamasistní dekorativností nesenou momentkou, v níž zdobnost naprosto pre
vládne nad dejem, a to do té míry, že je dokonce potlačen i part postav: ,,Nad vodami hrá! 
plné luny svit, /jak tisíc bílých motýlu by spelo/ v opojné hloubky zapomnení pít. /Nad 
vodami se klonil lačný stín /a chvel se jako roztoužené telo, /jež touhu nese stišit do sítin. 
/ Jít v náruč otevfenou hvezdy váhaly. / Ze hlubin zeme dávný smutek stoupal, / klid stro
mum odešel a vetve zpívaly /o kráse rodící se z mlhovin. /Duch všeho vedom, ve vuních 
se koupal /a hrnzu pil jak opojení vín. /Vše žilo v noci té i šedé kameny /a ze sna zvedly 
se i rozvaliny. "60 Teprve ve druhé části textu se objeví typické baladické motivy, príznač
né predevším pro romantiku hriízy (tlející ruka umrlcova plná červil, setkání človeka 
s revenantem). Jsou ovšem v dekadentním duchu transformovány do obrazu perverzní 
touhy, a tak se blíží Karáskove Sodome: ,,Hlas dávno mrtvý v ticho prom/uvil: /,To k tobe 
volám ted'. jenž v dáli kdes, / zjev živý opravdu a ne klam páry, / zraješ pro náruč mou, 
všech vdeku ples. / Neb kouzlem tajemným mne omámil tvuj čar / tak mocne jímavý 
a vzruchuplný, / pro jedno políbení a pro večný zmar. /Opojný nápoj skytne rtu tvých lis, 
/a v závrať nesou tvého dec hu vlny. /Dej ruku mi, jaku mne ležel bys ! (..) Po tobe tesk
ním s tesknícími ptáky, /již usedají na zborenou vež ... "'61 I zde ale dominuje dekorativnost 
pamasistní povahy, využívající vnejškového popisu místo metafory, preferující zvuk slo
va z eufonického a nikoli sémantického hlediska, podňzující slovní materiál rytmickému 
impulsu i za cenu slovosledných inverzí či krácení slov. Revenantova pasivita neodpoví
dá ani zvyklostem príslušného typu folklomího vyprávení, ani romantickým normám ba
lady. Ruina veže - mimochodem príznačný romantický motiv - se tak stává jen prosti'ed
kem, umožňujícím stupňování základního existenčního pocitu, tesknoty. Ke konfliktu 
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58 „Do tiché noci, pi'es cestu na stráň,/( ... ) tesklive písnička znela.//( ... ) Mrtvý vstal, z hrobu se zveď,/ 
pi'es nízkou díval se hi'bitovní zeď. / U zdi stál hi'bitovní, do zahrad rozkvetlých zi'el, / stavení utichlá 
v dáli se trnela, /z hospody písnička tesknila nocí,/ mrtvého roztoužila. / ( ... ) Vzpomínka jakás tkvela 
v nem temne/ na život minulý, na modré nebe,/ na druhy veselé- sen vše už pouhý" (BABÁNEK, Ka
re!: Zaváté cesty. Praha : Weinfurter, s. 22 - 23). 

59 in Benešová, c. d., s. 42 - 43. 
60 TAUFER, František: Ti·osky. Praha: B. Walter,A. Reis, 1910, s. 16. 
61 Tamtéž, s. 18. 
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sveta živých a mrtvých, jak by implikovala príslušná látka u Goetha, Biirgera, Čelakov
ského či Erbena, vílbec nedojde. 

Alespoň rámcový pohled na promčny české baladiky druhé poloviny 19. století 
a počátku století následujícího snad opravňuje k následujícím predbežným záverom: žánr 
balady prokázal životnost v dlouhodobém horizontu; zároveň osvedčil schopnost stávat 
se predmetem leckdy velmi výrazných modifikací. Vešel pritom do kontaktu se všemi 
rozhodujícími literámími diskurzy doby a zároveň se dostával do silového pole ruzných 
mimoliterámích, zejména společenských i politických skutečností. V procesu techto pro
men postupne docházelo k potlačení puvodních žánrových charakteristik, zejména k po
tlačení deje a konfliktu, leckdy i k oslabení partu postav a takfka naprosté lyrizaci. Nos
ným prvkem, umožňujícím prese všechno alespoň jistou kontinuitu tradice zl:tstávaly 
klíčové motivy, tak revenantství, pi'eznačené ale v novém kontextu. Otázkou by mohlo 
být, čím balada natolik pi'itahovala autory nejruznejšího typu. Patrne se tu projevila mi
mofádná produktivita napetí mezi literámí tradicí a inovací: prestižní romantický žánr, 
který byl pestován predními autory konce osmnáctého a první poloviny následujícího 
století, byl velmi pevne usazen v kultumí tradici i čtenáfském povedomí doby, a již proto 
vyzýval k modifikacím. Zároveň není možno prehlédnout, že promeny tu nemely charak
ter lineámího vývoje, ale vyznačovaly se koexistencí, ba i prolínáním ruzných tendencí. 
Literatura se tedy také optikou balady jeví být synopticko-pulzačním <lením či morfoge
netickým polem ve smyslu prací M. Peti'íčka a P. Zajace. 

Aby bylo možno dojít k platnejším záverom, bylo by nutno vykonat ješte následují-
cí práci: 

sledovat nejen knižní, ale i časopiseckou produkci dané doby, což by mohlo pi'i
nést nejen další obohacení typové škály baladických modifikací, ale predevším 
pfispet k pevnejším obrysum chronologie promčn; 
sledovat baladiku význačných autom, zejména Vrchlického, nejen jako statický 
typ, ale dynamice jejích promen a dále se venovat i tvorbe Vrchlického epigonu; 
tím by vznik! presnejší obraz pamasistní balady, která patrne kvantitativne domi
novala na prelomu století; 
včnovat se nejen prvním vydáním, ale i reedicím, prípade otiskum v čítankách, 
čírnž by vyvstal jasnejší obrys pi'íslušných recepčních událostí; 
neponechat stranou dobovou kritickou recepci, snadneji doložitelnou zejména 
v pi'ípade knižních sbírek; tím by zretelneji vyvstal funkční kontext té které bala
dické modifikace. 

V posledním, nikoli však neduležitém kroku by se teprve následne otevíralo pole 
pro porovnání pres hranici české národní literatury ve sti'edoevropském kontextu. Česká 
literámí veda by tak mohla zaplnit jedno ze svých desiderat, vyvstávající zejména pi'i 
pohledu na celou disciplínu nemeckého Balladenforschung. 
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