
Od nár ku Uber k náfku S la vie v díle Jána Kollára 

RÓBERT KISS SZEMÁN, Univerzita Loránda Eôtvôsa, Budapešť 

Bože, vtrhly pronárody do dedictví tvého, 
tvuj svatý chrám poskvrni!y, 
Jeruzalém obrátily v hromady sutín! 

Mrtvoly tvých služebníku daly 
za potravu nebeskému ptactvu, 
tela tobe verných zemské zvefi. 

(Žalm 79, 1 - 2)1 

Literární dejepisectví 19. a 20. století, stojící ve službách národních snah, nemelo 
zájem zabývat se národní literaturou v širších, evropských kontextech. Ernst Robert 
Curtius k tomu ve svém díle, kde se venoval pomeru antické a evropské literatury, pozna
menal: ,,Das ist ebenso sinnvoll, wie wenn man eine Beschreibung des Rheins verspräche, 
aber nur das Stilck von Mainz bis Käln lieferte."2 

Zúženému obzoru se nevyhnula ani literární historiografie národu strední Evropy. 
K tématum nejlépe zpracovaným jak v českých, tak ve slovenských literárních dejinách 
náleží život, dílo a recepce básníka Jána Kollára (1793 - 1852). Jeho pusobení se váže 
k historickým Uhrám: byl pastorem slovenské luteránské obce v Pešti, tam se zrodila 
a v tiskárnách v Pešti a na Budíne byla vydána ptevážrtá vetšinajeho del a nejvýznamnej
ších prací, jeho literární prožitky z četby a filologická bádání se odvíjela ve spojení 
s uherskými bibliotékami. Dokládá to krom jiného i bohatá sekundární odborná literatu
ra, která posléze vznikala na plide Maďarska.3 Studentská léta trávil Kollár v Jene, život 
zakončil ve službách císafského dvora ve Vídni, a tak neméne významné jsou i nemecké 
souvislosti jeho díla. Novodobý badatel, jehož ctižádostí by bylo vlastními pracemi pfi
spet úspešne nečím novým k obsáhlé kollárovské odborné literatufe, má jedinou šanci: 
pokusit se objasnit dosud neznámé souvztažnosti. Základem pfítomné studie bude proto 
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1 Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Český ekumenický pi'cklad. Česká biblická spolcčnost, 
1996, s. 521. 

2 CURTIUS, Ernst Robcrt: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern : Francke, l 948, 
s. 18. 

3 Slavisté sc vc slovanské, nčmccké a anglické odborné litcratui'c oricntují !chce. Zdc bych chtčl jen upo
zornil na Bibliografii slovenské a české literatwy, vydané lstváncm Käfcrcm v maďarském jazycc, ktcrá 
je dovcdena do roku 1970 (KÄFER, István: A szlovák és a cseh irodalom magyar bibliográ.fiája a kezde
tektäl 1970-ig. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1985), kde je Kollár zastoupcn více než puldruhcm sta titu
lu (Nr. 5667 - 5827), a to jsou uvedcny ještč jen ty ncjvýznamnčjší. Z prací včnovaných Kollárovi jsou 
to napr. ANGYAL, Endrc: Kollár János, az cmberés az író. In:A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 
känyvtárának évkänyve. Dcbrcccn : Kossuth Lajos Tudománycgyctcm Kónyvtára, 1956, s. 117 - 144; 
SZIKLAY, László: Ján Kollár magyar kapcsolatai Pcstcn. In: ADAMOVÁ, Zuzana - ROSENBAUM, 
Karol - SZIKLAY, László (cd): Tanulmányok a csehszloväk-magyar irodalmi kapcsolatok kärébäl. 
Budapcst : Akadémiai Kiadó, 1965, s. 139 - 175; FRIED, István: Rumy és Ján Kol/ár kapcsolatai. In: 
He/ikon, lrodalomtudomanyi Szemle, 1967, s. 114-118. 
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východisko o obecne akceptované specifičnosti moderních evropských literatur, které 
fíká, že náboženské, kulturní a literární toposy byly po staletí tradovány, že procházely 
kontinuální modifikací ajako takové se rovnež zdáme do literárního kontextu počátku 19. 
století akomodovaly. 

Pokusím se proto na Kollárove nejvýznamnejším díle Slávy dcera postihnout jeden 
dôležitý moment: elegickou postavu lkající ženy. Učiním tak v nadeji, že - rečeno Curtiem 
- nedodám z Dunaje jen slovenský tok reky od Prešpurku níže. 

Vedecká bádání o toposech v Maďarsku v období 1948 až 1989 skomírala. Ideologií 
determinovaná maďarská literámí historiografie byla totiž svázána do kozelce a v pade
sátých až šedesátých letech se ubírala vyšlapanou cestou schematizmu či v lepším prípa
de marxistického neopozitivismu. Když Andor Tamai nadhodil ve své studii s názvem 
Dejiny výzkumu toposu vubec možnost vedecky se výzkumem toposu zabývat,4 považo
valo se to tehdy za odvážnou divergenci od daného smeru. Pi'i srovnávání pojmu floskule 
(lucus) a topos uvedl Tarnai následující definici: ,,Floskule je pouhým souhrnem poznat
ktl, které zná a používá každý človek, je souhrnem poznatku, které byty sebrány jedním 
človekem (. . .)je }akousi truhlou, do níž se vše posbírá; naproti tomu topos je myšlenková 
forma, kterou lze vyslovil, nebo která se má vyslovil na určitém daném míste, v určité 
souvislosti a s určitým cílem („.) má vázanoufunkci a vázaný okruh platnosti."5 Vymezením 
dvou literárních forem, jež považoval za skutečné toposy, navrhl Tarnai zároveň i ďalší 
smer výzkumu: první z techto forem je možné vysledovat v dedikaci maďarského protes
tantského pfekladatele bible Jana Sylvestera (kolem 1504 - po 1551), pripojené k jeho 
prekladu Nového testamentu, druhá se nachází v jednom z básnických del Alberta Szenci 
Molnára. „U Sylvesterovy dedikace považuji pfímer dfívejšího a současného stavu Uher 
za topos, anebo alespoň za topos, který se v topos bude vyvijet, lze jej poj menoval jaka 
topos Querela Hungariae, u Szenci Molnára je prapuvodním toposem popis válečných 
zkáz."6 Výzkumu toposu, který inicioval Andor Tamai, se systematicky začal venovat 
Mihály Imre. Ten početných dílčích významných studiích7 zpracoval dejiny topoí iv mo
nografii. 8 Jeho práce posloužilajako základ také mého dalšího expozé. 

Topos Querela Hungariae a jeho zrod se váže k prohrané bitve proti Turkum u Mo
háče (1526), po níž osmansko-turecká fíše obsadila strední část Uher včetne puvodního 
královského sídla a po níž se rozpoutal urputný boj o korunu krále, padlého v prohraném 
boji. Turecké nebezpečí bylo tehdy bezprostrední hrozbou také pro Rakousko i pro Čechy. 
Behem korunovační ceremonie Ferdinanda Habsburského ve Stoličním Belehrade, kona
né rok po bitve u Moháče, prednes! Caspar Ursinus Velius, humanista žijící na vídeňském 
dvore, svou panegyriku, v níž se poprvé objevily obsahové prvky toposu nárek Uher. 
O nekolik let pozdeji podnítila hrozba v podobe nebezpečí tureckého obležení Vídne bás-

4 TARNAI, Andor: A toposzkutatás tčirténctc. In: Literatura, 1975, s. 66-73, 67. 
5 Tamai, c. d„ s. 71. 
6 Tamai, c. d„ s. 70. 
7 Srov. napi'. IMRE, Mihály: Egy rímtoposz históriája. (nép-szép-kép-ép ... tép). In: Reneszánszfiizetek 70. 
Budapcst: MTA Irodalomtudányi Intézctc, 1984. Separát z časopisu Irodalomtärténeti Käzlemények, 
1984, č. 4. 

•IMRE, Mihály: Magyarország panasza: a Querela Hungariae toposz a XVI -XVII. század irodalmában. 
Dcbrcccn: Kossuth Egyctcmi Kiadó, 1995. 
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níka k tomu, aby ve své epištole Querela Austriae ztvámil Rakousko do postavy ohrože
né královny, která s poukazem na údel Uher, jimž se turecké zlo stalo již osudem, volá 
o pomoc ke své starší sestre Germanii. 

Zhruba o jednu desítku let pozdeji je datovaná veršovaná epištola Querela Pannoniae 
ad Germaniam, kterou ve Wittenberku publikoval v roce 1537 saský humanista Paulus 
Rubigallus z Kremnice. V ní se osudem deptaná Pannonie obrací ve své nouzi na Germanii 
s prosbou o rychlou pomoc v boji proti Turkum. Jedním z nejnápadnejších momentu epi
štoly je specifikum, že k toposu nárku je pfipojen další ustálený rétorický prvek: trpký 
stav současnosti zeme, který je básníkem srovnáván s nekdejším stavem hojnosti (plod
nosti) Pannonie (jertilitas Pannoniae). Bohatství zeme pi'edstavují posloupne razené ob
razy líčící výborná vína Pannonie, mocná stáda jejího skotu, rozlehlé pastviny a pohorí, 
zásoby železa a zlata. 

Básnická sbírka Rubigallova z roku 1545 vydaná ve Wittenberku s názvem Epistola 
Pannoniae ad Germaniam recens scripta obsahuje na toto téma básne více autoru. 
V Rubigallove veršované dedikaci, kterou autor venoval svému banskoštiavnickému me
cenáši Quiriniu Schlacherovi, je zachycen dialog mezi mecenášem a Pannonií, smutnou 
postavou ženy (joemina moesta). Pak následuje epištola s názvem Pannonia Germaniae, 
v níž Pannonie prosí Germanii, aby jí postavila náhrobek s následujícím epitafom: 

Dum viguit potuitque suis victricibus armis 
Pannonia immanis comprimere ausa Getae, 

heroum munita gravi virtute suorum 
defendit dextra Teutona regna sua. 

At postquam duris fa tis est cep ta moveri 
actaque promeritam poscere rursus opem, 

concidit infoelix a dura lieta sorore, 
scilicet haec meritis praemia digna tu!it. 

Mihály Imre pokládá topos Querela Hungariae za humanistickou odnož po staletí 
existující „Iiteratury lamentační" a označuje za jednu z jeho premis žalm 79. 

v Iiteratui'e nemeckého protestantismu zaujímá práve tento žalm, v neposlední rade 
díky interpretaci Martina Luthera, významné místo. Jako druhý antický pramen toposu 
uvádí Ovidiovo dílo Heroides. Evropští humanisté oživili ovidiovskou formu literatury 
náfku/lamentace díky neointerpretaci antické literámí tradice, a sice v tom smyslu, jak 
o ní s odvoláním na dílo Emsta Troeltsche 9 pojednává Curtius. Pro uplatnení této myš
lenky by se mohl jednou z plodných oblastí stát výzkum venující se systému relace sti'e-
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9 CURTIUS, Emst Robcrt: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern : Francke, 1948, 
s. 18. 
Srov. napi'. kapitolu 2, Latcinischcs Mittclalter, kde autor pojcdnává o pomeru Dantcho a antických bás
níkií, respcktivc antiky a modcmího svčta: „Das Verhältnis von antiker und modemer Welt kann heute 
nicht mehr als ,Nachlcbcn', ,Fortlcbcn' oder ,Erbe' der Antike bcgriffcn wcrden. Wir maehen uns dic 
universalhistorischc Sicht von Emst Trocltsch zu cigcn. Nach ihm (Der Historismus 716. f.) beruht unse
re curopäische Wclt nicht auf Rczcption und nicht auf Losläsung von der Antike, sondcrn auf cincr durch
gängigen und zuglcich bcwusstcn Verwachsung mit ihr" (s. 27), 
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doveké latinity a modemích evropských literatur. Podíváme-li se na možnosti, jakými se 
topos Querela Hungariae/Pannoniae dostal do Kollárova díla, musíme vzít v úvahu násle
dující danosti: 

a) Jako nejpravdepodobnejší možnost, proč topos stále ješte prežíval a jak se s ním 
Kollár mohl seznámit, se jeví skutečnost, že se tento topos stal součástí rakouské a ne
mecké humanistické literatury a dobre zapadl do širšího proudu tzv. „turecké literatury" 
díky všeobecné známosti a uznání, kterého se dostávalo literárnímu dílu Ursina Velia. 
Prostrednictvím literatury doby osvícenství, jejíž kofeny v humanismu jsou obecne zná
mé, preše! topos zpet do krve nemecké literatury. Vezmeme-Ii v potaz významnou roli 
nemeckých univerzit (na počátku 19. století to byla predevším univerzita v Jene), jež 
hrály ve vzdelávání luteránských duchovních s rodným jazykem slovenštinou, pak pred
stava, že takfka každý student mohl pfi styku s nemeckou literámí kulturní tradicí, obsa
hující v sobe zmínený topos, na tento topos narazit, se nezdá ani zdaleka být predstavou 
nepravdepodobnou. V útlé monografii o vývoji a významových promenách okrídleného 
spojení Extra Hungariam non est vitaio doložil Andor Tarnai historickou analogii pro 
skutečnost, jak topos mohl dále prežít v jiné kulture, aby se pak vrátil nazpet. Jiným do
kladem pro rozšírení toposu je, že vedie rakouské a nemecké kulturní tradice by! topos 
znám také v humanistické literature Polska (ve sbírce vydané 1554 v Krakove s názvem 
Pannoniae luctus) a v renesanční literatui'e psané chorvatsky. 11 

b) Topos Querela Hungariae/Pannoniae žil dále i v jazykove maďarské literature. 
By! to manýristický básník János Rimay, který topos Querela Hungariae včlenil do básne 
napsané v maďarštinč. 12 Obsahové a formální prvky tohoto toposu tím pi'ešly současne do 
lyriky význačných básníku literatury doby pi'edbreznové, jakými byli Ferenc Kolcsey 
nebo Mihály V6r6smarty. 

c) Jako regionální forma tradičního vedomí ve smyslu hungarus se behem 17. stole
tí ženská postava v toposu v latinsky psané literatufe Uher odela rouchem pfedstavitelky 
slovanských/slovenských lidových seskupení. Stalo se tak invencí humanisty Jakuba 
Jakobea, rodáka z Kutné Hory, který roku 1625 pfišel s proudem pobelohorských emi
grantu do Trenčína. Ve své básni Gentis Salvonicae lacrumae suspiria et vata, která by la 
pfi po jena k jeho dnes ztracenému dílu Viva gen tis Slavonicae delineatio ( 1642), promenil 
topos Querela Hungariae v topos Querela Slavorum. Matka Slovanu/Slováku nai'íká v té
to veršované epištole, že „satan Mohammed" usurpuje její syny a její zemi, která ostatne 
podle obratu o fertilitas Hungariae oplývá veškerou hojností. 

„Extra Hungariam non est vita?" Pro Jána Kollára, otce idey slovanské vzájem
nosti, byla predstava života mimo Uhry paradoxne sotva reálná. Svá gymnaziální studia 
započal v Kremnici, vyšší tfídy evangelického gymnázia absolvoval 1812 v Banské 

10 TARNAI, Andor: Extra Hungarimh non est vila: egy szállóige tärténetéhez. Modem Filológiai Fiizctek 6. 
Budapest: Akadémiai Kiadó, 1969. 

11 IMRE, Mihály: Magyarország pahasza: a Querela Hungariae toposz a XVI. - XVII. század irodalmá
ban. Dcbrccen : Kossuth Egyctcmi Kiadó, 1995. Zdc sev prvním pfípadč odvolává na studii publikova
nou Imre Waldapfclcm a v druhém na nepublikovanou práci Istvána Lôkéisc (s. 44- 45). 

12 Srov. IMRE, Mihály: Egy rímtoposz históriája. (nép-szép-kép-ép ... tép). In: Reneszánsz .filzetek 70. 
Budapcst : MTA Irodalomtudányi lntézctc, 1984. Separát z Irodalomtärténeti Käzlemények, 1984, č. 4. 
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Bystrici. 13 Po teologických studiích v Jene v letech 1817 - 1819 se vrátil do Uher. 
V jednom ze svých dopisu z 9. dubna 1819 uvedl, že za svou morální povinnost považuje 
venovat život svému lidu. 14 Tfi nejproduktivnejší desetiletí svého žití strávil Kollár jako 
duchovní evangelické luteránské obce v Pešti (1819 --,- 1849), ve Vídni se ocitl dohnán 
pouze svým „MiBgeschick", nakonec tam však i zemfol. Kollári'.1v osud i jeho životní 
dráha byly spojeny s Uhry a jejich kulturou. Tento vedomý a kultumí systém se sice 
v pm behu 19. století rozpad! na své jednotlivé elementy, avšak ty znovu sedimentovaly 
a jako takové pronikly do modeme pojatého národního vedomí v procesu formování sti'e
doevropských národu. 

Nabízí se tedy otázka, jakým zpusobem integroval Ján Kollár topos Querela 
Hungariae/Pannoniae do svého díla. Muže vedecké bádání doložit takový moment, který 
jednu z výše nastínených cest potvrdí nebo ji učiní pravdepodobnou? Jak líbivým by bylo 
doložit napi'íklad návrat toposu pi'es nemeckou humanistickou literaturu práve díky pro
sti'ednictví mladého Kollára, jsoucího tehdy ješte plne v zajetí vedomí hungarus a zpuso
bem nejpi'irozenejším naplňujícího společné kultumí dedictví slovanským obsahem 
a pi'enášejícího težište toposu z historické souvislosti na formy myšlení romantické filo
zofie dejin vážící sek lidu. Jak frapantním by bylo dokázat, že v Pešti, v centru maďarské 
kultury doby pi'edbi'eznové žijící Kollár, se dal inspirovat díly práve onech svých maďar
ských básnických druhU, v nichž zaručili prežití toposu iv 19. století? 15 Neméne pi'itažli
vým by byl i takový myšlenkový sled, že topos Querela Hungariae ve své uchovávané 
podobe v latinském jazyce prijal obsah slovanský a že se díky peru Jakuba Jakobea stal 
toposem Querela Slavorum, a že jej jako takový pak Kollár v Jakobeove tónu ve své 
Slávy dcefi vyzpíval. 

Všechny tyto premisy se však dají jen obtížne dokázat a obsahují pouze polopravdy, 
respektive jsou v rozporu se stanovisky stopadesátileté kollárovské filologie. Dávno po
znané skutečnosti se mohou ale objevit v novém svetle, dojde-li na poli nejaké vedy, na
príklad v oblasti maďarského bádání o toposech, k posunu vpred. 

Od roku 1893 disponuje kollárovské bádání latinskou školskou básní, otištenou po
prvé v Programmu banskobystrického evangelického gymnázia prorok 1812. Kollárova 
latinská elegie by la ve zmíneném Programmu umístena v poradí jako tretí po Hymnus in 
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13 ELIÁŠ, Michal: Problémy Kollárovej biografie. In: Biografické štúdie 6. Zborník materiálov z vedeckej 
konferencie o Jánovi Kollárovi, usporiadanej 15. -16. júna 1973 v Turčianskych Tepliciach. Martin 
: Matica slovenská, 1976, s. 103 - 139. 

14 „Abcr wic Sic's rccht schon bcmerktcn, auch mcin Gcwisscn, meine Pflicht bindct mich weit stärkcr an 
mein Vatcrland. In Dcutschland känntc ich vicllcicht nur mich gliicklich machcn, und - o Sie werdcn 
dicscs gcwiss nicht missdeutcn - ich fúhle in mir Krafi, Muth und Bcruf fúr cin Volk zu arbeitcn. Nur 
irgcnd ein Missgcschick aus Undank, Verbannung- kännte mich viellcicht noch cinmahl -sonst Wtinschť 
ich fiir mcin Vatcrland lcbcn und stcrbcn" (AMBRUŠ, Jozef (cd.): listy Jána Kollára. Zv.!. 1816- 1839. 
Martin : Matica slovenská, 1991, s. 24). Slovenské vydání bohužel mylnč pi'ckládá slovo „ Volk" slovcm 
„národ" (s. 220), čímž dochází ke scti'cní právč pro dobu spccifického pojmového páru „Volk- Nation". 

15 Pravdčpodobnost této domnčnky spočívá v tom, že Kollárovy autobiografické poznámky sc zdají vyjadi'ovat 
k maďarské kultui'c a i'cči spíše jeho avcrzi, srov. napr. KOLLÁR, Ján: Prózy. Praha : Státní nakladatclství 
krásné literatury, hudby a umení, 1956; KOLLÁR, Ján: Pamčti z mladších Jet života, s. 25 - 27; KOLLÁR, 
Ján: Wýklad čili Pfjmétky a »ýswétliwky ku Sláwy Dcefe. Pcšť : r[rattncr a Károli, 1832, s. 456. 
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laudes Christi Simeona Lehotzkého a po Vivitur parvo bene Georga Scholtze. Na čtvrtém 
a ďalších místech následovaly básne Laudata virtus crescit, Laus mulierum a Epigram
ma.16 Díla obsahující hymny, elegie, laudatie a epigramy, čili nejduležitejší žánry klasic
kého latinského básnictví, jsou zároveň skvostným svedectvím o dliležitosti, jakou kla
sické vzdelání hrálo pro kulturu i.Jher počátku 19. století. 

Kollárova báseň byla otišténa pod názvem Nárek nad současným stavem Uherska: 

Deploratio praesentis status /lungariae 

1. Ó! miseram, nostris male dum sic vivitur annis, 
2. Pannoniam! quo te, quo malafataferunt? 
3. Siccine, et in tantum rigidas exarsit in iras 
4. Fortuna, et tetrico volvit in ore ruinas? 
5. Heu; veluti vasto cum saevit in aequore caeca 
6. Tempestas, adfert mille pericla rati, 
7. Sic quoque fatum in nos atro spuit ore cruorem, 
8. Infestat nostrae dissitamembra ratis. 
9. O! igitur tristem tu nunc Elegeia vestem 

IO. lndue, nunc mitte questus ab ore graves. 
11. Ecquis nam non cernit! En ardent proxima tecta! 
12. Ardent, vixgue ulla pendet ab arte salus. 
13. Undique praeruptis resonant singultibus ora, 
14. Undique lugubri murmure cuncta sonant. 
15. Armorum fera tempestas nos undique cinxit, 
16. Fervebat rabidi Mar,tis ubique furor. 
17. Et quid erat tandem sperandum Marte furente 
18. Nos circum? quam ut mox turbine cuncta ruant 
19. Quam certum exitium, quam fa ta novissima mundi, 
20. Quam sors Sisyphea, pomaque Tantalea. 
21. Vis tamen haec hominem tangunt incommoda quemquam, 
22. Votis illa suis nemo levare studet. 
23. Scilicet et dira vitiorum seminajlorent, 
2 4. Luxuries, fastus, fasque nefasque vi get. 
25. Nummorum cuifarrago, qui vivere quaestu 
26. Novit, (nam virtus nunc iacet) elle valet; 
27. Et pretium annonae et 'rerum constringit egestas, 
28. Mortalesque fames perniciosa premit, 
29. Ex his tot casus, tot !uctus, tristia tantal 
30. Pandorae est nostri pyxis aperta mali!17 

16 Krivdou prebudený (Ján Kmeť). Z básnických prvotín Jána Kollára v Banskej Bystrici z roku 1812. In: 
Ján Kol/ár: 1793 - 1852: Sborníkstatí o živote, pusobení a literárni činnosti pi!vce „ Slávy dcery ". Vídcň 
: Český akademický spolek - Slovenský akademický spolok Tatran, 1893, s. 25 - 29. 

' 7 C. d„ s. 25 - 26. 
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Kollárovská filologická bádání se rozborem této elegie zabývala dosud jen z pozic 
historismu a báseň interpretovala na podklade autorových zážitku z napoleonských vá
lek.18 O krUček dál posunula tento obraz pouze jedna drobná, nedávno publikovaná po
známka, zmiňující se „o premisách Kollárovy básne, totiž o ,písních nái'ku', ,quereľ, 
které se vyskytují v básnictví 17. století". 19 Latinská elegie byla slovensky vydána nejpr
ve v časomemém pi'ekladu,20 pak v prekladu prózou Zuzany Kákošové21 ve sbomíku ke 
200. výročí narazení Kollára. 

Kollár použil v této elegii oba geografické pojmy: v titulu Hungarii, v invokacích 
Pannonii. V prvních dvou verších básne se objevuje alegorická postava Pannonie, ozna
čovaná jako „bedná", „nešťastná". Počáteční obraz je v 5. - 8. verši doplnenjiným topo
sem známým z antické Iiteratury a stredoveké rétoriky: metaforou lodi, zmítající se za 
boufe na moi'i.22 V 9. - IO. verši personifikuje básník samu Elegii výzvou, aby se odela do 
smutečního roucha. Prosti'ednictvím Elegie tím Hungaria a Pannonia spojují v jednu for
mu vše, co je pfíčinou nái'ku a pláče: hoi'ící strechy domu, bedování lidí, válku. Konfrontace 
plačící, hoi'ekující ženské postavy a i'ímského boha války Marse, části básne, obsahující 
skutečnou lamentaci, propujčuje tedy základní kompoziční strukturu. Další topický rys 
básne je tvofen pi'edpokladem kauzality válečného pustošení a morálního úpadku: uherští 
autoi'i doby humanismu a baroka si ve svých reflexích na podobná témata kladli často 
otázku, zda to bylo turecké nebezpečí a obsazení zeme,Turky, které vedlo k úpadku víry 
a morálky, nebo naopak dusledkem toho, že zeme byla vydána v plen nebezpečí a válce, 
bylo zapi'íčineno odklonem od pravé víry a bezbožným životem.23 Sužováni válečnými 
útrapami propadají lidé hi'íchu a chlípnosti (verš 23 - 24) místo toho, aby útočište hledali 
v modlitbe. Ctnosti jsou zatlačeny do pozadí (verš 26), moc a rozhodování je v rukou 
mocných a nehodných. 

Tento verš pi'esvedčive dokládá, že mladý Kollár disponoval veškerou klasickou vzde
laností, kterou počátkem 19. století poskytla gymnaziální výuka v Uhrách.24 Náležela k ní 
tak i poetická a rétorická výbava, která ho opravňovala dát této kultmní tradici originální 
fonnu nebo novou formulaci. Emblematické dílo Kollárova básnictví Pfedzpev Slávy dcery 

"VYVÍJALOVÁ, Mária: Historické pozadie Kollárovcj básne Dcploratio pracscntis status Hungariae. In: 
Slovenská literatúra, roč. 8, 1961, č. 3, s. 335 - 338. 

19 ROSENBAUM, Karol: Literárne pozadie básnickej tvorby mladého Jána Kollára. In: KRAUS, Cyril 
(cd.): Ján K o/lár (1793 - 1993): Zborník štúdií. Bratislava: VEDA, 1993, s. 92 - 107. 

'" Vyvíjalová, c. d„ s. 336. 
21 Roscnbaum, c. d„ s. 93 - 94. 
22 Srov. Curtius, c. d„ kapitola 7, kde včnujc pozomost metaforám plavby na mori (s. 136- 142). 
23 Srov. napi'. díla nčktcrých česky píšících slovenských autom, jako báseň Mocnč na nás usilují „. Gašpara 

Madáche, v níž autor prosí Jcžíšc, aby biskupy spolu s Turky svrhl do pekla: „Ale ty, Panc Ježiši, / zruš 
ty všcm jej ich zlé skutky/ po všccky dny až na veky,/ vrž do pekla s Turky všccky" (151 ). Autor líčcním 
zemčtfosení v Kalabrii 1838 straší své čtcnáfo v básni Aký bič dopustil Boh na Kalábriu a nabádá je, aby 
obráccním sek víre boží trest odvrátili (s. 153). Ncjblíže sc mu.svou básní o 29 strofách Ach, Bože svatý, 
jakých časiiv sme se dočkali ... približuje Vavrinec Benedikt z Ncdožicr; ion sc po líčení žalostných času 

obrací o pomoc k bohu: „Nespomíncj nám našich hl'íchii, milý Panc,/ ncb budeš-Ii mstíti nás z hi'íchiiv, 
kdo ziistanc?" (s. 283). Uvedené básnč otiskl MIŠIANIK, Ján: Antológia staršej slovenskej literatúry. 
Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1964. 

24 CHAUNU, Pierrc: La civilisation de l'Europe des lumieres 2. Paris : Arthaud, 1993. 
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a nekolik soneru25 nabízí možnost kreativního využití a nové interpretace i ohledne toposu 
Querela Hungariae/Pannoniae, známého z latinsky psané literatury Uher. 

Pfedzpev Slávy dcery je elegickým distichem o 112 verších, co do básnické fonny 
tedy totožným s výše uvedenou básní Deploratio praesentis status Hungariae. Proslulý 
počáteční distichon Pfedzpevu, stejne jako Kollárova školní latinská báseň, začíná vzde
chem, výkfikem, vyjádi'eným citoslovcem, a pokračuje konkrétne, zachycením geogra
ficky ale neoznačeného místa, k nemuž autor pripojuje známý motív pláče z toposu: 

Aj zde leží zem ta pred okem mým slzy ronícím. 

Ve 3. verši mení Kollár slovo „zeme" ve výraz „posvátná místa": 

Stoj noho! poswátná místajsou kamkoli kráčíš. 

Volbou výrazu „zeme", „posvátná mís ta" a pi'ipomínkou „syna Tatry" položil Kollár 
základ moderní slovanské (slovenské a české) emblematické národní geografii. 26 Protože 
dôležitým klíčovým pojmem této národní geografie je slovo „zeme", stojí objasnení jeho 
významových rovín za malé odbočení. 

Výraz „zeme" má v Kollárove interpretaci význam jednak prehistorický. Bazíruje 
na skutečnosti, že v okolí Jeny žili kdysi Slované. Nekdejší pfítomnost Slovanu v této 
oblasti, odrážející se v geografických a místních názvech, znamenala pro Kollára zdrcu
jící zážitek, motivicky prolínajícím celé jeho ďalší životní dílo. Hranice této „zeme" vy
mezil Kollár v následných strofách pomocí geografických pojmu, které se staly základní
mi pilíi'i slovenské a české národní emblematické geografie: príslušné území Slovanu se 
rozprostíralo od Labe až po Vislu, od Dunaje až k Baltu. Stredobod tohoto území, pravlast 
Slovanu, vystupuje už ve 4. verši Pfedzpevu, když básník oslovuje „syna Tatry".27 

Prehistorický moment ve slove „zeme" je obohacován pojmem lidovosti spjaté s na
turfilozofií doby osvícenství. Tato lidovost byla oním fenoménem, který prispel k tomu, 
že z národnostních skupín ve strední Evrope, odlíšených jazykovými a etnickými znaky, 
mohly vzniknout moderní národy. 

Tretí významnou významovou rovinou slova „zeme" bylo u Kollára její propojení 
v básnický program, které autor označil jako „slovanskou vzájemnost". Aniž by respek-

2i První vcrzc Slávy dcery, která sc skládá z Pfcdzpčvu a ti'í Zpevu, každý o 150 očíslovaných a jcdnoho neo
číslovaného sonetu, byla uvefojnčna v rocc 1824. Kollár však své dílo neustále až do své smrti obohacoval 
o další strofy. Zde uvedené príklady pocházcjí z poslední, ncjúplnčjší vídcňské cdicc z roku 1853: KOLLÁR, 
Ján: Slávy dcera: báseň lyricko-epická v peli zpevích. Vídcň : P. P. Mcchitharisté, 1852. 

26 Kc kollárovské Grundlagc slovenské a české cmblcmatické národní geografie srov. studii autora prítom
ného textu: KISS SZEMÁN, Róbert: Jan Kollár, vclký krcátor. Pi'cložila Marcclla Husová. In: Slovanský 
pfehled, roč. 91, 2005, č. 4, s. 557 - 563. 

27 Litcrámí včdec Vladimír Macura pójcdnává na podkladč takových a podobných dokladu teorii o slovcn
ském sti'cdu ve svém dílc Znamení trodu: české národní ohrození jako kulturní typ. Praha : H & H, 1995. 
Vc stručnosti jdc o to, že slovenský národ stojí ve sti'cdu slovanství a je nositclcm nejcn pradávných au

. tcntických slovanských znaku, uchovaných nejen ve svém jazycc, nýbrž je nositclcm slovanství i ve 
smyslu antropologickém. 
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toval stávající zemské hranice stvofil program, znamenající vzájemné kulturní a jazykové 
priblížení se slovanských národu, stvofil imaginární slovanskou vlast. 28 

Ve 2. verši Pfedzpévu spojuje Kollár pojem „ze1he" s pojmem historicity, stavícím 
slavnou minulost proti žalostiplné prítomnosti, ta je pak současne i znakem pro topos 
Querela Hungariae/Pannoniae: 

Nékdy kolébka, nyní národu mého rakew. 

Na pilífích minulosti a prítomnosti buduje básník nejdU!ežitejší klenbu Pfedzpévu. 
V prvních verších Pfedzpévu neberou na sebe postava ženy v tísni a jejím prostfednic
tvím personifikovaná „zeme" ješte žádnou formu - k ženské postave známé z toposu 
Querela Hungariae/Pannoniae dospívá Kollár teprve v 7. - 8. verši. Lyrickým subjektem 
elegie je básník sám. Jeho durazná prítomnost v prvních verších básne ukazuje na prome
nu uplatnení toposu v 19. století: 

Wšak času ten horší je člowék, jenž berlu železnau 
W téchto krajích na twau, Sláwie, šiji chopil. 

Kollár tedy pojmenoval tuto bezbrannou ženskou postavu Slávií a pomocí jejího 
nárku a pláče upozornil na veškeré bezpráví. V souladu s pravidly querel a lamentací pfi
chází poté na fadu popis pfíčin nárku, jimiž jsou ponejvíce Turci. Pfi líčení tureckých 
krutostí neskrblí autori ani v nejmenším drastickými obrazy vraždení a plenení. 1 Kolár, 
když zpfítomňuje neprátele Slávie, využívá pfi popisu neprítele výše uvedenou metodu. 
Pozoruhodným momentem je pritom obsahová promena: z literárních querel známá ses
tra Germania (soror Germania), na niž se ve své nouzi Hungaria nebo Pannonia ponejví
ce obracely o pomoc, vystupuje v Pfedzpevu jako tyranka Slávie číslo jedna. 

Zardi se záwistná Teutonie, sausedo Sláwy, 
Tivé win téchto počet zpáchal nékdy ruky. 

Neb krewe tolik newy!il černidlaže žádný 
Nepfítel, co wylil k záhube Sláwy Nemec. 

(19-22) 

Skutečnost, že se Kollár jménu „Gennania", vyjadfující osobu, národ i geografický 
pojem a které díky jeho metrickým specifikám mohl nadto do pulsu disticha velice dobre 
napasovat, pfímo vyhnul, svedčí o svérázu jazykového úzu, který by! prizpusoben proti
nemeckému obsahu verše. Kollár tak učinil snad práve proto, že jméno bylo v querelách 
nositelem pozitivního náboje. Namísto toho užil o mnoho dehonestující výraz „Teutonia", 
vážící k sobe ustálený prídomek „barbarská", a použil také lidový výraz „nemecký" (dis
ponující ve slovanskýchjazycích také významem „nemý"). Kollár tak (užitím maskulina) 
namísto kresťanské sestry známé z querel, stvoril pro označení všeho nemeckého masku-

380 

'"KOLLÁR, Ján. Ueber die literarische Wechselseitigkeit zwischen den verschiedenen Stämmen und 
Mundwten der slawischen Nation. Pcst: Trattner-Károlyi, 1837. Nemecký pfoklad pochází od Kollára 
a jeho základcm je text, který rok predtím vyše! česky v časopise Hranka. Historic edic textu byla 
Milošem Weingartem jakožto cditorem zpracována do predmluvy ke svazku KOLLÁR, Ján: Rozpravy 
o slovanské vzájemnosti. Miloš Weingart (ed.). Praha: Slovanský ústav, 1929. 
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linní, barbarskou, tyranskou, alegorickou figuru. Pozdeji užívá pro označení kmene ješte 
výraz Gótové, silne konotačne negativní již u antických autoru („Goth", verš 29). 
Lamentace nabírá na stále formálních konkrétnostech, z nichž nej závažnejší je ta, kdy je 
Slavia oloupena o svou svobodu.a uvržena do otroctví (verš 24- 27). 

Jeden z pruvodních motivu toposu, vylíčení bohatství Pannonie ifertilitas 
Pannoniae), se také částečne zachoval, pfirozene ale nasycen slovanským obsahem. 
Bohatství Slavie ifertilitas Slaviae) prestavuje básník originálním zpusobem: pi'ítomnost 
motivu v básni je zduvodňována tématem záhuby Slovanstva, pak následuje vyjasnení 
pomeru mezi slovanstvím a Evropou. Podnetem k tomu je delší odpoveď na poetickou 
otázku: Kollár v ní lamentuje nad tím, že slovanské národy, které byly kdysi učitelkou 
severní Evropy, již všechny vymfoly. Díky této básnické invenci následuje v Kollárove 
Pfrdzpévu vylíčení bohatství zeme, které v querelách bylo líčeno dlouhosáhlými výčty 
razenými podle určitého fádu (geografické specifičnosti, perspektivy, které skýtá homic
tví, osídlování, druhy i'emesel a jej ich produkty a zemedelské výrobky), a to pomocí jed
notlivých subjektu. Ty se váží ke slovanským otcum, ženám, mistrum i'emeslníkum, učí
cím Evropu obdelávat pudu, splavňovat i'eky a stavet lodi, otcové učí své syny budovat 
mesta, ženy tkát své dcery látky.29 Tento dávno zašlý slovanský svet stojí pochopitelne 
v pfíkrém rozporu s prítomností. 

Ženská postava toposu Querela Hungariae/Pannoniae, žena týraná, zahalena do 
smutku, plačící nad ztracenou zemí, se objevuje napríklad u Kollára na začátku jeho díla 
Slávy dcera, v sonetu 17 prvního cyklu s názvem Sála jako část podobenství. Lyrickým 
subjektem sonetu je v intencích pravidel romantiky básník sám. Ten jako „opuštená mat"' 
denne chodí na hlbitov, aby tam lkal na hrobe svých dcer a synu, o než pfišel.30 

29 ,,Kdejsau národowé ti,jejich kde knížata, mesta? 
Jenž perwý w .>eweru zkfísi/Uomto život. 

Jedni učíce chudau Europu plachty i wes/a 
Chystali a k bohatým pres more wesli brehilm. 

Kow tu jiní ze hlubín skwaucí wykopáwali rudných, 
Wíce k pocte Bohum nežli ku zisku /idem. 

Tam ti neaurodné rolníku ukázali rádlem, 
By klas nes/o zlatý, brázdi ti /Uno zeme. 

Lipy ti to, swecený Sláwe strom, wedle pokojných 
cest sadili, chládek by st/aty wukol i čich. 

Muži syny mesta učily staweti, w nich westi kupectwí, 
A mlaď swau učily tkáwati plátno ženy. " 

30 ,,Jaka chodí opuštená mati, 
Kdyžjí pomrau dcery, synowé, 
Každodenne w rauše smutkowé 
K miláčkU sw;!ch hrobUm nafíkati; 

Tak já k ní se malm pfirownati, 
Chode k wám, o SorbU hradowé, 
Kunice, Krain, Lobdy rumowé, 
Nad wašimi predky plakáwati:" 

(l - 8) 
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Ve dvou sonetech Slávy dcery aplikuje Kollár topos výslovne na Čechy: objevuje se 
tu postava ladné ženy, odené však v cáry.31 Naproti tomu ve zpevu Slávy dcery, otvírají
cím asketické horizonty a odehrávajícím se ve slovanském nebi, je Slavia odena do ba
rokního roucha a upomíná nejspíše na Pannu Marii, vznášející se na nebesích, zahalenou 
do hvezdného plášte, se čtyi'cípou korunou na hlave, podle všeho symbolickým zosobne
ním čtyi' slovanských krnenu. 32 

Rozsáhlá Kollárova životní tvorba skýtá ješte mnoho dalších dokladu o tom, že bás
ník zmínený topos znal, a že jej současne v intencích dobových pravidel klasicizmu a ro
mantiky nove koncipoval, dal mu novou formu. Kollárovo básnické dílo se slovenskými 
a českými toposy poslouží také pro potvrzení následující fonnulace Mihálye Imreho: „Do 
myšlenkového sveta, do pojetí dejín a literárních del prelomu století a prvních desetiletí 
19. století nachází topos querely svou cestu s lehkostí. To, co bývá tradične označováno 
jako idea ,smrti národa', se ve své základní struktufo zrodilo již v toposu Querela 
Hungariae: znovuobjevené básnické tradice 16. a 17. století dospely k ďalší periode 
a v našem národním vedomí, v naší kultui'e a národnhn bytí vytvoi'ily novou pojmovou 
hierarchii, rozehrávající nové tónové rejsti'íky."33 K tomuto stále platnému tvrzení môže
me jen dodat, že díky latinské kultui'e v Uhrách, která byla a zustala jak ve stredoveku, 
tak v novoveku společným trezorem národu historických Uher, byla tato nová hierarchie 
rozehrána nejen v maďarštine, ale i v ostatních národních jazycích. Plodnou oblastí mo
demího komparatistického bádání by se tudíž mohla stát pi'edevším skutečnost, kterou 
bychom vzali pfi zkoumání corpusu národních literatur v potaz, a tou je, že vyskytující se 
shody a podobnosti nejsoujen opsáním společných západoevropských pi'edloh, že nespo
čívají jen na pi'ímých vlivech, nýbrž že mohou být i dusledkem jevu, že novodobé nebo 
stredoveké latinské vzory byly taki'ka identicky sledovány i sti'edoevropskými literatura
mi v národníchjazycích. 

Abych se však vrátil ke Curtiovu podobenství o i'ece. Mezi nemeckým, rakouským, 
slovenským, maďarským atd. úsekem Dunaje existuje určitá morfologická identita. Kdo 
by však chtel vi det celou i'eku, a ne jen jeden její kus, musí se vydat na plavbu po ní. 

Pŕeložila Marcel!a Husová 

PRAMENE 

KOLLÁR, Ján: Ueber die literarische Wechselsitigkeit zwischen den yerschiedenen Stämmen und Mundarten 
der slawischen Nation. (Aus dem Slawischcn, in der Zcitschrift Hronka gedruckten, ins Dcutsche iibcr
tragen und vcrmehrt vom Vcrfasser.) Pesth, 1837. Gcdruckt mit von Trattncr-Károlyischen Schriftcn, 
Hcrrcngassc No 612. 

KOLLÁR, Ján: Slávy dcera: báseň lyricko-epická v peli zpevích. Vídcr'í : P. P. Mcchitharisté, 1852. 
KOLLÁR, Ján: Prózy. Praha : Státní nakladatelství krásné Jitcratury, hudby a umční, 1956. 
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