
40

' .  t :  : : ,  . :  : . 1 , . \ t : : : : , i . . 1 1 t : : : t :  ) : t  ' : i . t i t ) i ,  . t - l

Dědúv odkaz - Adolf Heyduk

ritočištěm: všestranně zasahuje do života pohádkového hrdiny
avycházejíz ní i hrozby a osudové rídery. Je ovšem i místem setkání
s nadpŤirozenym světem, spojnicí mezi světem živych a mrtvych
(v pohádkovém lese navštěvuje ve snu hrdinu i zesnul;f děd)' Pod-
mínky trvalého pňechodu mezi světy však pŤesahují lidské
schopnosti; pÍi ztížení pohádkového ríkolu (pňed dovršením risilí
o zrušení kletby) dává pŤíroda své živly k dispozici nepŤátelsklm
nadpŤirozenym silám.

Z|íterárnění myticklch prvkri' jejich podŤízenost čistě poetick1f m
cílrim se v Dědově odkazu projevuje pňedevším v tom, že děj není
dovršen' ristí v lyrick! stav. Uskočná dvojznačnost, ambivalence
pŤírody jen dále stupĎuje její mámivou pŤitažlivost, která je v básni
zpŤítomněna dlouhlmi pasážemi lyrick1fch líčení. Srovnání s kte-
roukoli básní KYTICE názorně ukazuje, jak daleko se česká poezie
dostala od epické zákonnosti Erbenova pojetí m1ftu. U Heyduka
vládne nálada, citovy stav a jeho rezonance v pŤírodních motivech
(pňevza||ch z|iterární tradice i pŤímo odpozorovan1fch). Ve shodě
s lyrismem je koncipován i hrdina básně' kter! je snílkem pozdního
romantismu, neschopnym činu, opakujícím gesto nenaplněné tou-
hy. Tuto mez pŤekonává jen sv m uměním, které ve své vrcholné
podobě je syntézou celé životní zkušenosti, okouzlení i žalu, podJ
vědom1fch stop dětství i dospělosti, ziskri i ztrát. Tyto složky umění
jsou naznačeny v několika siln;ych strofách na začátku 5' zpěvu,
z nichž Jan Neruda, pňizprisobuje je poněkud svému vlastnímu ob-
razu, vyčetl poznání o lidském žtvoté,,,kter;í vlnami sv'j'mi poetou
zatočiv pÍivádí každého k tomu' aby vyhledal zas jen spásu ve
vlastní individualitě své a tím se stal opět cel1fm... Zmíněné místo
však pŤece jen vyznívá ve smyslu romantického stesku po ztrace-
ném ráji' po mládí lidstva; vyslovení tohoto stesku je Heydukovi
obsahem umělecké vfpovědi. Kouzelnj' dar, jehož se mládenci do-
stalo, se nestává nástrojem k dosaŽení jeho cílri (v tom se Heyduk
odchyluje nejen od m tu, ale i od schématu klasické lidové pohád-
ky) a jeho zušlechťující plisobení na mravní a sociální postoj poslu-
chačri (pŤerody pánri a králri k milosrdenství a svobodomyslnosti)
má zcela utopick;y charakter: jeho líčení zristává nejnaivnějším mís-
tem celé básně.

Lyrick! dojem posiluje také lehk! rytmus zpěvného daktylotro-
chejského verše, uspoŤádaného v celé básni jednotně do osmiver.
šov1fch slok s pŤeq|vanym rymem. Větná stavba se pŤitom beze
zbytku kryje s veršovym a strofickfm členěním (zák|adní větnj ce-
lek odpovídá dvojverší, po čtvrtém verši slokyje silnější pŤeděl a na
konci osmivetší závazny konec věty a pŤeděl tematick1f)' což dodá.
vá skladbě skoro písřovy charakter. Tímto splynutím větné into-
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nace s rytmem se Dědriv odkaz hlásí ke stylu májovské generace'
k jejímž pÍíslušníkrim Heyduk patŤi, i kdyžtémazdtojtlkrásy ažánr
poetické báchorky do jisté míry piivádí na mysl i soudobou a poz-
dější tvorbu Sv. Cecha a J. Vrchlického. Velk! d raz na melodič-
nost souvisí ovšem i s hudbou jako jedním z ristŤedních motivri
skladby; hudba v podobě vzpomínky na dětské pokusy s houslemi
byla podle pozdního autorova vyprávění i prvotním inspiračním
jádrem básně.

Dědriv odkaz je jedinou rozsáhlou pohádkou (menší pohádkové
pŤíběhy jsou soustŤeděny ve sbírkách N a pŤás tkách, |884, Na černé
hodince, 1900 aj., spjat1fch těsně se světem lidového vyprávění)
v bohaté, mnoha směry se rozbíhajíci a poměrně brzy zapomenuté
epické tvorbě svého autora;bylazahájenauž R ží povážskou (viz
BASNE) a pokračovala zejména idylickfmi ,,obrázky., a ,,kresba-
mi,, ze Sumavy a Pootaví (napÍ, Běla, |882, DÍevorubec, |888)
a nejméně žívotnymi skladbarni s lristorickou tematikou (mj. by-
ronsky Milota,|&75, Píseú o bitvě u Kressenbrunnu, |877, ve stylu
eptky z Rukopisu královédvorského, a Mahomed, 1888, využivající
prvk jihoslovanského lidového eposu).

Vedle novlch a novych vydání až hluboko do počátku našeho
století svědčí o oblibě Dědova odkazu i jeho dvojí zpracování
operní: J. R. Rozkošného (pod titulem Černé jezero) a V. Nováka
(pod ptivodním názv em, |925). mc

Devátá vlna . Viktor Dvk 1930
Název poslední sbírky V. Dyka se váže ke staré námoňnické pověsti
o deváté vlně' kteráje ze všech nejničivější a ohrožené lodi pŤináší
zkázu.I pÍi děsivosti tohoto symbolu však smrt a napjaté čekání na
smrt vede tentokrát u Dyka spíše do poloh životní moudrosti, téměŤ
k srníÍlivému,ikďyž naprosto ne pasívnímu pŤijetí neodvratného
osudu (rivodní báseř Soumrak u moíe). Těžiště sbírky je v re.
flexívním a intimně vzpomínkovém prvním oddílu. Myšlenka na
smrt je tu neustále pŤítomna; člověk jí hledí vstŤíc s váŽností a bez
hrrizy. Není pro něho literární poetickou pŤedstavou jako v Dyko-
v1fch mladistvfch knihách, a není ovšem ani spjata s hrdinskou obě-
tí pro národní věc jako ve sbírkách válečn1 ch (viz ANEBo), kde se
se smrtí básník poprvé hlouběji vyrovnal; nyní má konkrétní
a osobní podobu, ztělesĎujíc se jednak ve vzpomínce na zemŤelé,
jednak v pomyšlení na vlastní prost1Í a civilní skon. V této podobě
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pobízí smrt k jasnějšímu a zaujatějšímu zhodnocení pŤítonrn1fch
i ztracenych darri života a posiluje v subjektu potŤebu komunikace
s lidmi - komunikace bez Dvkova obwklého nedtivěňivého stŤe-
hu' Řada básní je vzpomínkou na nedávno zemŤelou básníkovu
matku a na vlastní dětství, které bylo i matčin1ym mládím. Ze sÍÍiď-
m1ich věcn1fch detailri a z citovanych slov pňímé Ťeči' jaká si v roz-
hovoru vyměriují jen lidé tavzájem si nejbližší, tu vzniká ovzduší
vŤelé intimity, z něhož organicky vyvstává metafyzické poznáni
nebo morální praktické vybídnutí k laskav m vztahrim mezi lidmi
(Neobratné ruce, Rožďalovice, StŤevíčky s naléhavym motivem
smrti náhle konkretizované pŤi nalezení botiček po zemŤelém star-
ším bratrovi). Vzpomínka na zemŤelé a pomyšlení na smrt prosvítá
i ze zprrihledněn ch obzorri Dykov1fch krajin; vědomí smrti je z ni-
tra rozechvívá, anižby rozrušovalo jejich smíŤlivou náladu. Dyk tu
zdaŤile navazuje na klasickou pňírodně meditativní lyriku Goetho-
vu a Morikovu. objevuje se maxima ,,pronést jesení chladnou svťrj
rísměv májoqf.. - vytaz potŤeby vytváŤet díla laskavá, obrácená
k lidem, posilující' která by zptisobila, že člověk zanechá po sobě
jasnou památku (báseĎ Listopadov!,m krajem)' Tak se nyní básní-
kovi jeví i Životní ríkol poutníka Mora z Dykovy epické skladby
Guiseppe Moro (1971), privodně hrdiny vykupujícího plněním nad-
osobního poslání svrij vypjat1f individualismus (báseř Poslední)'
Dykovo pÍiznačné ostŤe vyznačené a navzájem se nekryjící větné
a rytmické členění (s krátk;fmi větami a strojově pravideln1/mi verši)
je v poslední sbírce změkčeno lehk1fmi stylistickfmi náznaky písně
a melodičnosti založetou na v běru lyricky náladov ch a citově
rozechvělych slov.

Druh1f oddíl sbírky je složen z veršŮ portrétujících tvoŤivé
osobnosti české kultury: Jaroslava Vrchlického' Aloise Jiráska (dvě
básně, obě zdrirazřující Jiráskovo sepětí s Dykovlm milovanym kr-
konošs\fm krajem), Boženu Němcovou, otokara BŤezinu (také
dvě básně-Píi zprávě o smrtibásníkověhovoŤí o ztajeném Dykově
bratrství s hluboce mu vzdálenym a protich dn1fm básníkem; Kraj
básníktu zachycuje BŤezinu v krajině jeho dlouholetého sídla, Ja-
roměiic n. Rokytnou), literárního historika Arne Nováka. Další
básně pŤipomínají Dykovy někdejší pŤátele Arnošta Procházku
a básníka Josefa Holého, a také francouzského básníka Alíréda de
Musseta aj. V postavách česk1|ch spisovatelri se konkretizuje Dy-
kova koncepce národa jako kontinuity kulturní tradice, jednoty ži-
v1ich, mrtvych i nenarozenfch. - Verše inspirované Dykovym
vlastenectvím, které tu dostává kladn1f obsah ričasti na velkém díle
tvorby a obhajoby hodnot, tvoňí tŤetí oddíl. Tenje zahájenrozsáh-
lou básní o Janu Anrosu Komenském (Večer vyhnancťtv ); v básni
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List z kroníky jsou (ako už v pŤedchozím oddílu) citovány i vlas-
tenecké verše Nerudovy (Dyk pŤipomíná, jak v období skleslosti
a politick1ích porážek národního hnutí zazněla Nerud oyabáseí Jen
tld|y. oslavná báseri je věnována památce vítězného francouzského
maršála Ze Světové války F. Foche, jiná opět neznám1 m padl;fm le.
gionáŤrim' Vfznamnější však jsou verše' v nichŽ autor S vírou
a obavami medituje o budoucnosti Cech, země čekajících, nena-
plněnlch a vždy Znovu ohrožovan ch možností.

Po poklesu básnické intenzity Dykovlch veršri v pokusech
o drobnou epiku a objektivní lyriku dvacátfch let (rlapÍ' Domy'
1926) znametáDevátá vlna nové umělecké vzepétí i nov]il Dykriv
kontakt s širším okruhem čtenáÍti, jimž se Dykovo básnické dílo
odcizovalo mj. i konzervativní Žurnalistickou a politickou autoro-
vou činností v Ťadách národně demokratické strany. Devátou vlnu
ocenil i F. X. Šalda' ktery ze svlch daleko progresívnějších pozic
usvědčoval Dykriv nacionalismus z nedostatku konkrétnosti a
z lhostejnosti k lidu. Salda ukázal' jak ,,očistn1f pohled smrti.. do.
vádí básníka k tomu, co mu bylo dosud dáno jen v1fjimečně
k plnému prožití a splynutí se silnym okamžikem žjvota.

Dykova smrt pŤišla pouh! rok po vydání sbírky, a protože to ná-
hodou skutečně byla smrt ve vlnách' vrhla na posledni Dykovu
knihu matoucí pŤísvit, jako by v ní bylo vysloveno ,,tušení.., pŤed-
pověďvlastního osudu. Pro plnohodnotné vnímání sbírky je ovšem
nutno takovych pšedstav se zbavit: v textu Deváté vlny nejde tolik
o bezprostŤední blízkost smrti jako o budování životního postoje
ríměrného věku, o hledání zprisobu, jak prožít podzim života; ob-
dobí, jež podle básníkova poselství právě pro svou orientaci k smrti
se má naplnit pochopením pro druhé, moudrostí, otevŤeností k nej-
rrjzněi ším hodnotám životním. mc

DokoÍán - František Halas 1936, 1946
Sbírka v pozdějších vydáních věnovaná K. Tomanovi je rozdělena
do dvou oddílú, které nejsou obsahově ostŤe odlišeny; v prvém pňe-
vládá reflexívní a společenská' v druhém pŤírodní lyrika. V obou
jsou však reflexívní básně, které stále znovu kladou otázku po
smyslu poezie jak pro vyslovení základních konstant lidského osu-
du, tak pro praxi zápasu o spravedlivější svět. Konfliktní situace
v sociální Struktuie i politickém dění po1oviny tŤicát1fch let (nástup
fašismu, hnutí lidovfch front) staví básníka - dosud pÍevážně za-


