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'ltlyvnickému systé.nru.staroslověnštiny věnoval Dobrovsk!, v tehdejšÍv|d1cte literatuie ojediněJe prírkopnick| latinskf spis Zdkíady starosto-aěnského jazyha (|822);.jím si zajistit iakcr zakladatel ewopské slavistiky

světovj'ohlas. S mluvnickjm zájmem o starroslověnštinu sou.visi i p"t,"t,,*
stafoslověnsk]Ích legend a snaha po objasněmí některj,ch cy,itometoaeistycrr
otázek. Dobrovského práce dějepisné, v michž vždy pievládalo hleďskojazykové' vyvrcholily v několikaďtném něrneckém spísu liríacá a pon,uy
oěistit starší české dějiny od pozdějších vllm3nstti (l8o3' l8o7, tsts). i nicnproveď pťesvědčivou metodou rozbory nejstarších legend, historicky je
zaŤadil a interpretovď vj'znam některfcl p.,,."u českého stŤédověku (Boťi-
voj' Ludmila a Drahomíra, Václav a Boleslav)

Ze všech pracÍ Dobrovského proniká iasnrá vedecta metoda, strohf kriti
9ismus, snaha po dokumentárně ověčenémL postižení skutečrrostí 6roza-duji svědectví, spolehlivá svědecwí, nikoili možnosti - dťrkazy, 

.nitoti

deklamace.. - 1785); J. \V. Goethe právena ocerloval jeho mistrovství iakve ,,všesttanném pochopení pčedmětu.., tak v syntéze ,,ňadící iednotlivinyv celek....Dobrovskf byl piesvědčen o možrrostí rozunu dobrát '" pi"'cv
a o sfle vědeckého po'^álí; smyslerr pro vědeckou pravdu ,. ,,.,t" i j.topoJenická vystoupení proti svatojánskěmu hultu a proti pravosti Rukopisuzelenohorského. I když sám nebyl česky píšícim spisovatelem a nevěiilv moŽnosÍ plného rozvoje české národni tiit"'"to'y, piece vywáňel sv1irmdíIem jazykové a teoretické pčedpoklady tohroto rozvoje. Pod jeho pťímÍm
učitelskjm vlivem také vyrostli piedstavitclé následující české 

.vědecké

generace l. lungmann a F. palackf.

Josef Durdík
/7837-7s02/

Y/raznf pŤedstavitel české estetiky a urmě|ecké kritlky 70. |et.Svou teoretickou, kritickou i pÍek|adatetlskou člnností se podí|el
na soudobém Úsilí o světovf rozhled a vylšší kutturní Úrovlčeského písemnictví.

Naroďl se v HoŤicích 15. lo. 1837. Strrrdoval na gyn"rnáziu v HradciKrálové, od r. 1854 na prďské univerátě, zejména filozofii, pffrodní vědya 
3ate-13!ku. Pťrsobil 

!"k i"to stiedoškolskji učitel v p'""" á o ii,o*vsri,od r. 1870 jako univerzitní docent a nakonet profesor fiIozofie; ,,.íaazpŤešel na nově založenou českou Karlow urriverzitu. Zemčel v Praze30.6. t902.
Durďkova činnost nenl omezena ien na oblast akademické vědn naptrsobenl v oboru filozofie a teoretické estetikyl. Zejménav prvnirn desáett

své tvorby pracoval též iako podněmÝ pÍekladateL hlavně básď Byrono-

vj,ch, iako literární kritik, publicisia pŤispívající do celé fudy beletristic-

kfcb i zábavnj.ch časopistr (Světozor, Květy, LumíÍ' osvěta)' jako strhuiící

rĚenit a iniciativaí organizátor kulturního Života. Debutova! pod pseudo-

nymem Jan Bušil dokonce jako básník v almanochu Ruch r. 1868.

Pňínos Josefa Durdíka k vfvoji české literatury ie určen tímto dvojím

zaměňením jeho aktivity. Jako autor iady filozofickfch děl podst8tně za-

sáhl do vytváiení českého filozofického slohu a jazyk,a, iako kritik pŤispěl

k ustavení české kritiky v svébytnou 9!lxg1 rr{1gdniho písemnicM. Durď-

kovy stati o literatuŤe, které shrnul ve svazek pojmenovanf Kritika (1874)'

tíhnou k typu vědeckého rozboru, zaměíeného k odhalování objektivně

existuiících vztahri uvnitč uměleckého díla. V tomto směru vystupuje

Durdík - stoupenec herbartovské estetiky - iako podněmÝ prťrkcipník všech

pozdějších tendencí v české kritice a literární teorii, které usilovaly o vě-

iocké poznání vnitŤních zákonitostí díla nebo o nadosobni platnost a ne-

závŇlost kritického soudu. Ve shodě se svjm filozofickjm vfchoďskem
posuzuje však Durdík estetické hodnoty strnule a nehistoricky' iako doko-

''a.isi ei méně dokonalé naplóování věčného ideálu absolutď krásy'

ideálu, kterf je cele ďín neměnnjtni formrílními poměry. Proto se také

Durdíkovy kritické soudy o literatuie i jeho vztab k ostatnlm oblastem ná.

rodní kultury brzy rozešly s konkrétním rrÍvoiem Živé tvorby; iasně to

dokázaly napŤ. už ieho odsudky básní Hálkovy sbírky V pÍírodě, podobně
jako jeho ričast v bojích o Smetanu, v nichž stanul pŤímo na neikonzerva-
iivněiším kiídle. Mezi mnoha Durdíkovfmi odbornjrni pracemi zaslouží

zvláštní zmínku ieho kniha Kalitogie (1873) iako první a dosud iediná
soustavná studie o zákonech české vyslovnosti. Systematicky je také zpra-

cována Poetika jakožto estetika umění bdsnického (L88|).

Arnošt DvoÍák
/ t88í- .1933/

Dramatik, kterf na začátku 20. století patžil k pÍedním autorúm
své generace a proslut pňedevším historickfmi hrami. Y tomto
žánru se později stal tvúrcem tzY. zástupového dramatu.

Arnošt Dvoňák se naroďl 1. 1. 188l v Hočovicích, kde ieho otec byl
učitelem. Po stuďÍch na gymnáziu v Piíbrami a v Písku pňišel do Prahy
na lékďskou fakultu Karlovy univerzity a absolvoval ii v r. 1905. Stď se
vojensk1im lékďem a toto povolání vykonávď až do konce svého života.
Prvni světovou válku prožil sďídavě na několika bojištích. Divaďu se
věnoval plně, a to jako dramatik, iako pčekladatel her i iako činitel dive.
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VáclavIV. jevDvoiákověpoietípanovníkern,kterfp iesvšecbny

syÍnpade k lidu zirstává v české zemi cizincern, jenž se nedokáže plně ao-

.ál"i. ' jejím duchem a stává se historicky tragickou postavou' opuštěnou

.".,"o"i iak českÍmi pány a měšťany, tak nakonec i samotnjm liden.

ír"'i,Z podávají pruběh celého revolučního hnutí od prvního kiižáckého

íit""l i, Prahu až po bitvrr u Lipan. Defilují tu všechny velké postavy

io_troto otaouí od Chelčick etro a Žižky aŽ po Rokycanu a Prokopa Holé}o.

rti" ''.''i jen oslavou husitswí, ale i zdďiljm pokuserr proniknout k ieho

iádru líčením lidskfch dramat vtrdčích zievťt hnutí.
, 

bsobitá role v Dvoiákov!,ch hrách pňipadá lidovjm masám. Jeiich

ulohou není setrvávat na scéně iako pouhÝ kompars, kterÝ by byl ien deko.

rací, popčípadě komentátorem děie, ale wočí pčímo dramatickou složku

prrueit'. Ovšech autorovj'ch historickfch hrách platí, že |e v nich množswí

io't"" (" Husitech i v Králi Václavu IV. je po 49 rolích), ale navíc v ně-

iterÝch.z nich maji zvláštní fun(ci zástupy. Zati-.co ve Václavu IV.

dominuje stňední postava lidového krále, jenž ie piedstaven ze všech

stfan a jehož hlavní protihťáč lid stojí ještě spíše za scénou, jsou Husité

dramatem již v podstatě bez risďedního hrdiny a lidové zástupy se stávaií

pťímo hybnjm prvkem děje a reďizátorem myšlenky. Tento typ dramatu'

ienz aosial lázev zásnlpové drama, rozvinul se u nás na začátku 20. let

a Dvoňak ie všeobecně povaŽován za jednoho z |eho pŤedních tv{rrctr. Vedle

Husittr k tomuto typu náleží i Nau Oresteia (L923), pokus osobitě zpra.

covat známou látku staročeckého dramatika Aischyla; je pro ni charakte-

ristické, že tu autor uplatnil vedle piedstavy volného nespoutaného po-

zemšťanstvÍ i psycboanďytické poznatky S. Freuda, pŤedevším tarn' kde

anďyzuje citové vztahy mezi královskjrni manžely AgamemnÓnem a Kly-

taimnéstrou 1 jeiich dětmi Élekuou a Oresterr.
Po rispěchu prvnÍch draÍnat zamfšlel Dvočák napsat historickoutrilogii'

jež se áěla inšpirovat největšími náměty z české historiel a Husité měli

iuorit i"ir p"oot ea.t. Místo toho však začátkem 20. let obrátil {9atit
několikrát svou pozornost k současnosti. Na iednoaktovkách Mrnd (lrem.

1919) a Batada o ženě oražeilnici (Lg22) iako by si chtěl ověfit svou schop-

nost psychologické analÝzy. Na poli civilního dranatu se mu však pĚíliš

,,"o.ďo 
" 

lze Ťíci, že prívě zde začÍná Dvoiák{rv postupnÍ' uměleckÝ pokles.

Potvrdila to nakonec i bta Loice (prem. 1926), která více než tvtlÍčím

dramatickfm činem byla pokusem v'/Ííďt si ričet s kritikou, iež vťtči

Dvoťákovi stále častěji zauiímala zápom! postoj. Tento vlek$ spor (i dra.

matikovy nejlepší hry byly částí kritiky zatracovány) propukl nejostŤeji po

uvedení dramafi Btl hora (L924), ale byl ažzcela zňeimÍ pobše Matěj

Poctio! (Lg22), kterou DvoŤák napsď společrrě s filozofem L. KlÍmou.

Matěj-Poctivf je satirická veselohra, politickf pamflet na pom!1y v nově

vzniklé republice. Satira směfuie pňedevším pťoti všem držitel{rm moci'

ale i proti lidu, jenŽ se snadno pňiklání k tomu, kdo vládne. Po inscenaci došlo

k osirÍm ritoktrm na autory 
" 

t. ziuí'* politickjm polemikám. Jeiich yÍ-
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dďnÍho života. S režísérem Fr. Zaviďem založi], a reďgovď těsně pŤedválkou divadelní rani Scéna (|gl3_l4) a v l. !929á 'por*.Jigo,,aodbornÝ něsÍčrrík Nwti scéna. V obou časopisgbh p.,utlioua Eaotya stuďe o ďvaďe, v |. l92o-2| psal ďvadelníiar..ďpio ř"ae i"euo.Veďe toho ptrsobil iako.'*i9 wj,ch her, pogťípadě 

.'" 
* i"ziiiiala,organizovď lidovou ďvadetní obec a vťruec vsiestpanne zasahovď do českébÓďvadelního života. ZenŤe|v Praze 22. |o. tg33.

. .llned na samém prahu 20. století publikoval Dvsčák" ieště iako studént'básně a drobné prÓzy v tehdejšÍch literárnÍch časopisecb" ;"t" ovr"iiaoo.-rrevue (zde básnicky 
lebut9vď v r. 1899), Lumfu a Květy. iiž ,, tomtočasném období se začďa.vyjasĚovat jeho bídouct uměIecka 

-clriha, 
pi"rraahry polského autora St. Przybyszewského Pro štěstírrsozl zna';á;ťvď

krok k vlastď dnmatické worbě. Z jeho wťrrčí ďlrry po,topoe oyíro. or""než-deset her pťrvodních, tťi pieklady her cizÍch a la*. eraoi.t, o jio"a"rol
problenratice.

Dvďákťrv vstup na české ieviště |ze označit jako impozantnl. I{neilpnmim dl(em Kníže pronikl na scénu NárodnÍho ďvadia. š."l.. * ..x
].:-l-208'v době, kdr s.e 3!e ze současnjlch česhfch autorÍr n'ai Á. li.a'"t,
|. .Hi.luert' V. Dyk, J. Mahen. Úspěch.Knížete začď už tí-, že v t. t9o7byla hra oceněna v soutěá k oteviení Městského divaďa na Vinohradechjako nejlepší z 36 pťihtášenÝch dramat. Pňi provedenÍ ng }Ýár6dním divaďehlavní role hráli velcí herci českého jeviitě E. Vojan, r. oo't"ro'a 

"J: t9i""'a to také jistě pfispělo k pčíznivému pčijetÍ u ďvákťr i trititv.
}or$ova prvotina lát!:'ě těá z čiské myto1ogie,a ; 

"i;;;i;;"^si vybírá legendárního.-PŤerrysla. Dramaticty konflikt ;" ',yt.'áola,, ,,"stčetnutÍ ,,bledého knÍŽete.. PŤemysla s Vlastou, vlad,ykou Ctiradem -
vťrdcem Lučanťr - a dalšími, kteťi si po smrti kněŽny ut.,s" a"r-ia.otvna knÍžect stolec. Piemysl nakonec Lvitězí, pčekojvá po a""."ti"te-vnitlníÍn boii vlastnÍ slabost a vyťoste u .uáeuo a sit'nerro ,l.a,,oii."r"českfch kmenfr. Dvoťá! se v KniŽeti pčedstavil jako dramaÉ"['-"i.r"'autor' jenž dovede stvoŤit živé, jednajíci h"diny. Vytvoíit mon ''qentáIní
scénickf obraz národního 

1rÍtu, kterf byl novf nikoliv jen srrjm osobitj,mpato$em, ale piedevšÍm dramatickou ričinnosti hlavní *vsr""tv_i"aui
duálnÍ.a národní velikosti, umělecky ztělesněné v hlavnÍch po,,"ui"r"'

[tristorické tematice zu.stď Dvoiák věrnf i v dalšÍch avou rrra*r: v krar
\xtayu tv. (l9l0) a v Husitech (1919). ž u.ai'm vlvoje domácí drama-tiky pÍedsavuiÍ obě hry moderní pojeit historickeho dra.matu a nenÍ tedynijak náhodné, že právě ony jsou povazovni za nejlepší z toho, co autornaq9al. Dočkďy se'také největšího poetu inscenací. K jejich pŤednostempatčí to, že historické téoa je v nich zvládnuto jako freska opírajicl * 

" 
n''-

"Yogt"k9l 
kresbu postav' které jsou p..gí**e charakterizovány de..Ť* 

1 
jejic* vzájemná souhra i" pr"."j piomyšlena. Pňitom Dvoiákzde prokázal schopnost vytváiet jednotiivc sit..ace tak, aby scény byly plnypohybu, aby se.drama skutečně děIo.
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Ýác|av IV. ie v Dvoňákově pojetí panovníkem, kterÍ pies všechny

svrnpatíe k lidu zťrstává v české zerni cizincem, ienž se nedo$že plně xo-

iázni. ' ieiím duchem a stává se historicky tragickou postavou' opuštěnou

",.,,topoe 
iak českÍmi pány a měšťany, tak nakonec i samomju lidem.

ir".i.e podávaií pruběh celého revolučního hnutí od prrmího kŤižáckéio

íažer,t ia Prahu až po bitvrr u L-ipan. Defilují tu všechny velké postavy

iotroto ouaouí od Chelčického a Žizry až po Rokycanu a Prokopa Holého.

H," n..'i jen oslavou husitsM, ale i zdďiljm pokuserr proniknout k jeho

iádru líčením lidskÝch dramat virdčích zjevťt hnuť., 
osobitá role v Dvoňákodch hrách pčipadá lidovlm masám. Jeiich

rilohou není setrvávat na scéně jako pouhf kompars, kterÍ by byl ien deko-

rací, popÍípadě komentátorem děie, ďe tvočí pňímo r{ramati"kg" tžk"
priuet.t'. ousech autorovj.ch historick!.ch hrách platí, že je v nich množství

iostao 1v Husitech i v Králi Václavu IV. je po 49 rolích), ale navÍc v ně-

i."ď"h.z nich mají zvláštní funkci ástupy. Zatimco ve Václavu IV.

Jo*i""i" risďední postava lidového krále, jenž je piedstaven ze všech

stran a jehoŽ trlavní protibfáč lid stoií ještě spíše za scénou, isou Husité

dramatem již v podstatě bez risďedního hrďny a lidové zástupy se stávaií

pťímo hybnjm prvkem děje a reďizátorem myšlenky. Tento ťyI' dfamatu'

i""z aŇ"r nazév zastupové drama, rozvinul se u nás na začátku 20. |et

a Dvoiek ie všeobecně považován za jednoho z iďro piedních tvťrrcťr. Veďe

Husitir k tomuto typu náleží i Nooti oresteia (|923), pokus osobitě zpra-

covat známou látku staroieckého dramatika Aischyla; !e pro ni charakte.

ristické, že tu autor uplamil vedle piedstavy volného nespoutaného po-

zemšéanstvÍ i psychoanďytické poznatky S. Freuda, piedevším tam, kde

anďyzuje citové vaahy mezi královskjmi manžely AgamemnÓnem a Kly-

taimnéstrou a ieiich dětmi Élekuou a orestem.
Po rispěchu prvních dramat zamfšlel Dvoňák napsat histodckoutrilogii'

jež se měla irnspirovat největšími náměty z české historie, a Husité měli

iuorit i"ir p'',oi ča't. Místo tobo však začátkem 20. let obrátil
několikrát svou pozofnost k současnosti. Na iednoaktovkácb Mrná Gren.
1919) a Bata.da o ženě oražeilnici (Lg22) jako by si chtěl ověÍit svou schop-

nost psychologické analÝzy. Na poli civilďho dranatu se mu však pňíliš

.,"u"ďo 
" 

lze Ťíci, žeptaié zdezačÍoá Dvoťáktrv postupnÝ umě1eckf pokles.

Potwďla to nakonec i bta Lgice (prem. 1926), která více než

dramatickfm činem byla pokusem vyňídit si ričet s kritikou, jež vÍtči

Dvoiákovi stále častěji zauiÍnn|a zápo'rn! postoj. Tento vlek$ spor (i dra-

matikovy nejlepší bry byly čdstí kritiky zatracovány) propukl ne|osďeji po

uvedení dramatu Bítd hora (Ig24), ďe byl už zce|a zÍqmÝ po bIe Matěj

Poctivll (|g22), kterou Dvoňák napsal společrrě s filozofem L. Klínou.

Matěj-Poctivf je satirická veselohra, politickf pamflet na poměry v nově

vznitte ."pobli"". Satira směfuje piedevším proti všerr drŽitelťrm mocl

ale i proti lidu, jenž se snadno pťiklání k tomu' kdo vládne. Po inscenaci došlo

k osirjm tokťrm na autory a k živlm potitickjm poterrrikám. Jeiich t,.Í-
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delního života. S režíséreru Fr. Zavčďem zakoži| a reďgovď těsně pŤedváIkou ďvadelní revui Scéna (|gl3-|4) a v l. |929-íO'por*.Jig*a
odbornf měsíčník Nwti scéna. V obou čzsopisp h r"urii."'"r- tia*ya stuďe o divaďe, v |. !920_2| psal ďvadelď;í."ď ;iildé;;'".
Veďetoho-p.risobil iako19žisér wj,ch her, popíípadě '" * '"zii-ňaira,Organizoval lidovou ďvadelní obec 

"..t'u"" 
',si"'tp"ooě zasahoval do českébÓďvadelďho života. Zenše|v Ptaze 22, |o. |g33.

. .H1ed 1a samém prahu 20. století publikovď DvoÍák' ;eště iako studént'básně a {oboé prÓzy v tehdejších literámich časopisec\ i*"šyr" ria"o*'revue (zde básnicky 
lebut9val v r. 1899), Luníf a Řvěty. Íiz ,, io*.očasném období se začala vyjasĎovat ieho budoucí umělecka'dritra, pi*uahry polského autora St. Przybyszewského Pro šta Ggo2).^" í;.""tkrok k vlastní dramatické tvorbě. Z jebo tvťlÍčí ďlny p.í*p"e 

"ysl..'r""než deset her prlvodních, tŤi pťeklady her cizÍch 
" 

r"a" era"it, o áiu"a"rorproblenatice.
D:"itl' vs!}p na české jeviště lze označit jako impozantní. Hnetlprvním dLI.w Kníže pronikl na scénu Národního aivaaL. š.a.. '" ."tv r. 1908' v době, kdy se zde ze s-oučasn;fch českfch autorťr uai Á. li'a'.x,

I..H!u*, V. Dyk, J. Mahen. Úspěch KnÍžete začal už tírn, že v r. 1907byla hra oceněna v soutěži k otevňení Městského ďvaďa 
"",vi"or,'"á."njako neilepší z 36 pŤihlášenÝch dramat. PŤi provedeď n3 \á1gí|ním ďvaďehlavní rďe hráIi velcÍ herci českého jwi.itě E. Voian, r. oo,t"roua 

"l t9l*' a to také jistě pÍispělo k piÍznivému pri;eii u aivatt itritir<y.
|vor$o3 prvotina tntyě těží z české mytoloiie.a ;'í.,};d"í ;;;;"""si vybírá legendárního.-Pňem1sta. Dramaticky konflikt ;" ,,yt..áo.u}o o"stčetnutí ,,bledého knížete.. Pňemysla s Vlastou, vladykou Ctiradern -
vÍtdcem Lučanťr - a dďšími, tteii si po smrti kněžny ťiu.,s" e'x ií"ryna knížecÍ stolec. Piemysl nakonec alitězl' pčekonává po a."."ii"r.e.vnitfuím boji vlastní slabost a vyroste u i*áeno a sil;ho ;iedn;;;elečeskfch kmenťr. Dvout se v Knížeti piedstavil jako dramati"tv-"r,r"rautor' jenž dovede stvoňit Živé, jednajici hrďny. Vytvoiil monumentáInÍscénic\f obraz národního m;!fu' kteťj' byl nov!,nikoíiv ;"" 'uy- *olJtlo,,pato$em' ďe pčedevším dramatickou ričinností htavní *ysí""ry-iiaiui-
duální'a nfuodní velikosti, uměIecky ztělesněné v hlavních po*"uá"r"-

Elistorické tematice zťr_stal DvoiáŘ věrnf i v dďších dvou hrách: v KrdliV1iclayu IV. (|9lo) a v Husitech (1919). Ž n"ai*" rrjvoje domácí drarra-tt|1nli|sgvuií obě hry moderní pojeií historického dramatu a není tedynijak náhodné, že právě ony jsou považovány_za neilepší z toho, co autornap-sal. Dočkaly se,také největšího počtu inscenací. K jejich pňednostempatňí to, že historické téma je v o'ctr zvtaon.'to j"to testa oprraircr ;;;;'-c.h9losickou kresbu postav' které jsou pregnantne charakterizovány de-tďlem a jejichž vzájenná souhra j. pr"'"č p'o*yšlena. PŤitom Dvoiákzde prokázal schopnost vytváiet jednotiivé situace tak, aby scény byty plnypohybu, aby se drama skutečně dělo.



D) t56D
sledkem nakonec, bylo, Že Dvoiák hru piepracoval g I\Tár6Í|ní ďvaďo iiuveďo o rok později pod změněnjm titulem Matějwo oidění,v němž však
satirické osďí bylo značně otupeno.

Historická trilogie, kterou autor veiejnosti slÍbil pii uvedeď Husit&,
dokončena nebyla. o dťuhé části víme jen to, Že se měla jmenovat Pád
českfch měst, ďe práce na ní nebyla ani zahájena. Tčetí část měla tvoňit
Bíld, hora,,,tragédie národa v deseti scénách.., jež by|a-r. 1924 s oficiáInt
pompou uvedena na Národním ďvaďe, ďe doslova propaďa. Hra pÍed.
váděla odboj české šlechty proti VÍdni od defenestrace až k poprave eeskyctr
pánťr na Staroměstském náměstí. Napětí hry se soustčedilo p}edevširn lo-
lem nejednotnosti českéstrany, zvláště v otázce vybudování sělského vojska,
jehož pňíslušnlci by v odměnu byti vyvázáni z poddanství a vytvorili tak
protiváhu k nespolehlivosti žoldnéŤťr. Avšak píemíru událostí a konfliktťr
autor nezvládl. Postavy zttatily svou životnost a historické prosďeď zťrstalo
pouhou kulisou. Z nerispěchu se Dvoňák iako dramatickf autor uŽ nikdy zcela
nevzparnatovď. Koncem 20. a začátkem 30. let se hrálo ieště několiŘ jeho
her, zčásti piepracovan!.ch dramat starších, zčástizcelanovfch, ale o jejich
nerispěchu svědčí i to, Že nebyly vťrbec vydány tiskem.

Viktor Dyk
/ t877-1931/

Básník, prozaik, dramatik a pubticlsta, jenž vyše! z mtadší vtny
symbolistně dekadentní škoty 90. |et. Z |eií poetiky pro něho
zrlstává trvale pÍíznačnf moment deziIuze, pramenícÍ
z romantického dualismu snu a skutečnosti, i stohové prostÍedky
symbo|ismu, časem osobitě pÍetvoňené v sugestivní symbolickou
zkratku. Z generačního individua|ismu, v němž se u Ďyka stňetává
iluzionista s ironikem a kterf vede k nihilistické negaái všech
uznávanfch hodnot, nacházi básník vfchodisko v nJosobní idei|
národa, jež se mu stává hodnotou abio|utní a kterou dovádÍ
v romantickém duchu až k mystice národního spotečenství,
spjatého tradicí i mravním pos|áním.

Viktor Dyk se narodil 3|, |2. |877 v Pšovce u Mělníka iako syn
hospodáťského ričedníka. V letech 1888-96 studoval v Praze o" gy-'á"i,,,
v l. 1896-1900 na právnické fakultě; po skončení studií se věnovJfiterámí
a novináŤské dtáze. I]ž od students\i'ch let byl litetárně i politicky činnf ;patÍil ke generaci, která vstupovala do literatury pod silnjm vlivem pokro-
kového hnutí 90. let, z něhož měly pro jeho další vjvoi rozhodnÝ 

"!z"aÚraďkální protirakouské a státoprávni tendence. Literárně začlnal-v ok'on.'
Moderní revue (prvnÍ verše publikoval ve Světozoru r. 1895 pod pseudo-

nymem Viktor Souček). Později spolupracoval zeiména s LumÍren (od

,. tsol jako redaktor) a současně redakčně pťtsobil v Pokrokové revui

a v Lidovfch novinách. od r. l9l0 se aktivně častnil politické práce v ia-

dách státoprávně pokrokové strany. Byl ďouholetlrn redaktorem ieiÍho
orgánu Samostamost (v l. 1910-14 a znovu po válce v l. 1918-28' kdy se

stJ1a fistem národrrí demokracie) a v r. 1911 za ni netispěšně kanďdovď do

Ťíšské rady. od počátku války byl zapojen do domácího odboje; častnil

se jednání pňedstavitelťr českfch stran na podporu zahraničnÍ akce za

vytvočení samostatné republiky a spolu s dďšími politiky byl (mj. za

oiiskování iinotajné protifakouské satiry Tajenná dobrodružství Alexeje

Iványče Kozulinova) zatčen a vězněn (1916-17). od r. l9l8' kdy došlo

ke sláučení státoprávně pokrokové strany s mladočechy, byla ieho politická

aktivita spojena s národně demokratickou stÍalrou (r. 1918 se stď poslan-

celn' r. 1925 senátorem za tuto stranu) a s ieiími Národnírni listy. SbliženÍ

s nacionďistickou pravicí a s iejím vyhraněnjrn postojem nejen proti

socialistickjm stranám, ďe i proti Masarykově politické orientaci poaa-

menalo celé posle4nl období Dykovy činnosti politické i novináÍské. Za-

hynul tragicky L4.5. L93l u ostrova Lopudu v Jaderském mofi.
Dykovy první básnické sbÍtky (A potta inÍei, 1897 ; Síla žioota, 1898) jsou

- iako je tomu u většiny generace nastupuiící na pňelomu století . prírseďkem

dvojiho směiování poezie 90. let: umďená.álada z konce století, tlurnočená
typicklmi obraznlmi prostiedky symbolismu a ustáleujn slormíken deka-
dence, se tu prolíná s macharovskou ritočností, ironiÍ a sebeironií' ieŽ se
postupně stává Dykovou záklar|n{ polohou. Pro Dykovu ranou poetiku'

v níŽ se však zfuoveĎ konstituuii základní básnické prosďedky celého ieho
díla, isou piíznačné dva rysy: charakter ieho symboliky i jeho básnické
ďkce. Základní motivy prvďch sbírek, motivy rinaw, zoufalsM' zklamánt
zrady, jsou tlumočeny jednak symbolickÍmi obrazy kraiiny' iednak motivy
rytíÍského stiedověku. Podobně iako ieho vrstevníci z okruhu šrárnkovského
pietváčí Dyk symbol v obraznou zkratku, v náznak a nápověd' iež však
zprostŤedkuje pňedevším ideové postoie a koníikry, nikoli nálady a imprese.
osobitost Dykova básnického vfrazu spočívá v epigranatické risečnosti'

iež má často ďoristickÝ či gnÓmickf charakter a iež se poučila na lidové
poezii, zeiména na lidovém ťlkaďe; pracuje s myšlenkovjm i vjtazovjm
kontrastem i pointou, často zdtrrazĎovanorr refrénem, a ieho ričinnÝm pro-
stiedkem je r.jm, piekvapirrf vÍznamorrÍmi i zvukovjmi konfrontacemi
slov. Tyto prostiedky se ustaluií už ve ďetí Dykově sbLrce Marnos,'. (1900)'
jež uzavítá |eho ranou tvorbu. Zde vykrystalizovalo ieho gesto indivi-
dualistické negace dobové sociá,lní realitn v závěru se však obievuje poprvé
motiv národní cti a odpovědnosti (zejména jako motiv Bílé hory)' kter!' se
pro dďší Dykovo dílo stává charakteristickf.

odtud se Dykova poezie - iako ostatní celrá Dykova tvorba - rozbíhá
dvojím směrem. První piedstavuje časová poezie pŤíležitostná' satiÍa a po-
litická lyrika, pro niž měl Dykírv básnickf typ mimoŤádné piedpoklady'




