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Dědúvodkaz- Adolf Heyduk

ritočištěm:všestrannězasahuje do života pohádkového hrdiny
avycházejíz níi hrozby a osudovérídery.Je ovšemi místemsetkání
s nadpŤirozenym světem, spojnicí mezi světem živych a mrtvych
(v pohádkovémlese navštěvujeve snu hrdinu i zesnul;fděd)' Podmínky trvalého pňechodu mezi světy však pŤesahují lidské
schopnosti; pÍi ztíženípohádkového ríkolu (pňeddovršenímrisilí
o zrušeníkletby) dává pŤírodasvéživly k dispozici nepŤátelsklm
nadpŤirozenymsilám.
Z|íterárněnímyticklch prvkri' jejich podŤízenostčistěpoetick1fm
cílrim se v Dědově odkazu projevuje pňedevšímv tom, žeděj není
dovršen'ristív lyrick! stav. Uskočná dvojznačnost,ambivalence
pŤírodyjen dále stupĎujejejímámivou pŤitažlivost,
která je v básni
zpŤítomněnadlouhlmi pasážemi lyrick1fch líčení.Srovnání s kteroukoli básníKYTICE názorně ukazuje,jak daleko se českápoezie
dostala od epickézákonnosti Erbenova pojetím1ftu.U Heyduka
motivech
vládne nálada, citovy stav a jeho rezonancev pŤírodních
(pňevza||ch z|iterární tradice i pŤímoodpozorovan1fch). Ve shodě
s lyrismemje koncipován i hrdina básně' kter! je snílkempozdního
romantismu, neschopnym činu,opakujícímgesto nenaplněnétouhy. Tuto mez pŤekonávájen sv m uměním,kteréve svévrcholné
podobě je syntézouceléživotnízkušenosti,okouzleníi žalu,podJ
vědom1fchstop dětstvíi dospělosti,ziskri i ztrát. Tyto složkyumění
jsou naznačenyv několika siln;ych strofách na začátku 5' zpěvu,
z nichžJan Neruda, pňizprisobujeje poněkud svémuvlastnímu obvlnami sv'j'mi poetou
razu, vyčetl poznání o lidském žtvoté,,,kter;í
zatočiv pÍivádí každého k tomu' aby vyhledal zas jen spásu ve
vlastníindividualitě svéa tím se stal opět cel1fm...Zmíněnémísto
však pŤecejen vyznívá ve smyslu romantického stesku po ztraceném ráji' po mládí lidstva; vyslovenítohoto steskuje Heydukovi
obsahemuměleckévfpovědi. Kouzelnj' dar, jehožse mládenci dostalo, se nestává nástrojem k dosaŽeníjeho cílri (v tom se Heyduk
odchyluje nejen od m tu, ale i od schématuklasickélidovépohádplisobenína mravní a sociálnípostoj posluky) a jeho zušlechťující
chačri(pŤerodypánri a králri k milosrdenstvía svobodomyslnosti)
zristává nejnaivnějším
mísmá zcela utopick;ycharakter:jeho líčení
tem celébásně.
Lyrick! dojem posiluje takélehk! rytmus zpěvnéhodaktylotrochejskéhoverše,uspoŤádanéhov celébásni jednotně do osmiver.
šov1fchslok s pŤeq|vanymrymem. Větná stavba se pŤitom beze
zbytku kryje s veršovym a strofickfm členěním(zák|adní větnj celek odpovídádvojverší,po čtvrtém
veršislokyje silnějšípŤeděla na
konci osmivetšízávazny konec věty a pŤeděltematick1f)'coždodá.
vá skladbě skoro písřovy charakter. Tímto splynutímvětnéinto-
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nace s rytmem se Dědriv odkaz hlásí ke stylu májovské generace'
Heyduk patŤi,i kdyžtémazdtojtlkrásy ažánr
k jejímžpÍíslušníkrim
poetické báchorky do jisté míry piivádí na mysl i soudobou a pozdějšítvorbu Sv. Cecha a J. Vrchlického.Velk! d raz na melodičmotivri
nost souvisí ovšem i s hudbou jako jedním z ristŤedních
skladby; hudba v podobě vzpomínky na dětsképokusy s houslemi
byla podle pozdního autorova vyprávění i prvotním inspiračním
jádrem básně.
Dědriv odkaz je jedinou rozsáhlou pohádkou (menšípohádkové
pŤíběhyjsou soustŤeděnyve sbírkách N a pŤástkách, |884, Na černé
hodince, 1900 aj., spjat1fch těsně se světem lidového vyprávění)
v bohaté,mnoha směry se rozbíhajícia poměrně brzy zapomenuté
epickétvorbě svéhoautora;bylazahájenauž R žípovážskou(viz
BASNE) a pokračovala zejménaidylickfmi ,,obrázky., a ,,kresbami,, ze Sumavy a Pootaví (napÍ, Běla, |882, DÍevorubec,|888)
a nejméněžívotnymiskladbarni s lristorickou tematikou (mj. byronsky Milota,|&75, Píseúo bitvě u Kressenbrunnu,|877, ve stylu
eptky z Rukopisu královédvorského,a Mahomed, 1888, využivající
prvk jihoslovanskéholidového eposu).
Vedle novlch a novych vydání až hluboko do počátku našeho
století svědčío oblibě Dědova odkazu i jeho dvojí zpracování
operní:J. R. Rozkošného(pod titulem Černéjezero) a V. Nováka
(pod ptivodnímnázv em, |925).
mc
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Název poslednísbírkyV. Dyka se vážeke starénámoňnicképověsti
o devátévlně' kteráje ze všechnejničivější
a ohroženélodi pŤináší
zkázu.I pÍiděsivostitohoto symbolu všaksmrt a napjatéčekánína
smrt vedetentokrát u Dyka spíše
do poloh životnímoudrosti, téměŤ
k srníÍlivému,ikďyžnaprosto ne pasívnímupŤijetíneodvratného
osudu (rivodníbáseř Soumrak u moíe). Těžištěsbírkyje v re.
flexívníma intimně vzpomínkovém prvním oddílu. Myšlenka na
smrt je tu neustálepŤítomna;člověkjí hledívstŤícs váŽnostía bez
hrrizy. Není pro něho literárnípoetickou pŤedstavoujako v Dykov1fchmladistvfch knihách, a neníovšemani spjatas hrdinskou obětípro národnívěc jako ve sbírkáchválečn1ch (viz ANEBo), kde se
se smrtí básník poprvé hlouběji vyrovnal; nyní má konkrétní
a osobní podobu, ztělesĎujícse jednak ve vzpomíncena zemŤelé,
jednak v pomyšlenína vlastníprost1Ía civilní skon. V tétopodobě
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pobízí smrt k jasnějšímua zaujatějšímuzhodnocenípŤítonrn1fch
i ztracenychdarri životaa posiluje v subjektu potŤebukomunikace
s lidmi - komunikace bez Dvkova obwklého nedtivěňivéhostŤehu' Řada básní je vzpomínkou na nedávno zemŤeloubásníkovu
matku a na vlastnídětství,kterébylo i matčin1ym
mládím.Ze sÍÍiďm1ich věcn1fchdetailri a z citovanych slov pňíméŤeči'jaká si v rozhovoru vyměriujíjen lidé tavzájem si nejbližší,tu vzniká ovzduší
vŤeléintimity, z něhož organicky vyvstává metafyzické poznáni
nebo morální praktickévybídnutík laskav m vztahrim mezi lidmi
(Neobratné ruce, Rožďalovice, StŤevíčkys naléhavym motivem
smrti náhle konkretizované pŤi nalezeníbotiček po zemŤelémstaršímbratrovi). Vzpomínka na zemŤelé
a pomyšlenína smrt prosvítá
i ze zprrihledněn ch obzorri Dykov1fch krajin; vědomí smrti je z nitra rozechvívá,anižby rozrušovalojejich smíŤlivounáladu. Dyk tu
zdaŤilenavazujena klasickou pňírodněmeditativnílyriku Goethovu a Morikovu. objevuje se maxima ,,pronéstjeseníchladnou svťrj
rísměvmájoqf.. - vytaz potŤebyvytváŤetdíla laskavá, obrácená
k lidem, posilující' která by zptisobila, že člověk zanechá po sobě
jasnou památku (báseĎ Listopadov!,m krajem)' Tak se nyní básníkovi jeví i Životníríkol poutníka Mora z Dykovy epickéskladby
GuiseppeMoro (1971),privodně hrdiny vykupujícíhoplněním nadosobního poslání svrij vypjat1f individualismus (báseř Poslední)'
Dykovo pÍiznačnéostŤevyznačenéa navzájem se nekryjícívětné
a rytmické členění(s krátk;fmi větami a strojově pravideln1/miverši)
je v poslední sbírcezměkčenolehk1fmi stylistickfmi náznaky písně
a melodičnosti založetou na v běru lyricky náladov ch a citově
rozechvělych slov.
Druh1f oddíl sbírky je složen z veršŮ portrétujícíchtvoŤivé
osobnostičeské
kultury: Jaroslava Vrchlického'Aloise Jiráska (dvě
básně, obě zdrirazřující Jiráskovo sepětís Dykovlm milovanym krkonošs\fm krajem), Boženu Němcovou, otokara BŤezinu (také
dvě básně-Píi zprávě o smrtibásníkověhovoŤí
o ztajenémDykově
bratrství s hluboce mu vzdálenym a protich dn1fmbásníkem; Kraj
básníktuzachycuje BŤezinuv krajině jeho dlouholetéhosídla,Jaroměiic n. Rokytnou), literárního historika Arne Nováka. Další
básně pŤipomínajíDykovy někdejšípŤáteleArnošta Procházku
a básníkaJosefa Holého, a takéfrancouzskéhobásníkaAlírédade
Musseta aj. V postavách česk1|ch
spisovatelrise konkretizuje Dykova koncepcenároda jako kontinuity kulturní tradice,jednoty živ1ich, mrtvych i nenarozenfch. - Verše inspirované Dykovym
vlastenectvím,kterétu dostává kladn1fobsah ričastina velkémdíle
tvorby a obhajoby hodnot, tvoňítŤetíoddíl.Tenje zahájenrozsáhlou básní o Janu Anrosu Komenském (Večervyhnancťtv
); v básni
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List z kroníkyjsou (ako už v pŤedchozímoddílu)citovány i vlasteneckéveršeNerudovy (Dyk pŤipomíná,jak v období skleslosti
a politick1íchporážek národního hnutí zazněla Nerud oyabáseí Jen
tld|y.oslavná báseri je věnována památce vítěznéhofrancouzského
maršálaZe Světovéválky F. Foche, jiná opět neznám1m padl;fmle.
gionáŤrim' Vfznamnější však jsou verše' v nichŽ autor S vírou
nenaa obavami medituje o budoucnosti Cech, země čekajících,
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 vzepétíi nov]il Dykriv
jimž se Dykovo básnickédílo
kontakt s širšímokruhem čtenáÍti,
mj.
i
konzervativní
Žurnalistickou
a politickou autoroodcizovalo
vou činnostív Ťadáchnárodně demokratickéstrany. Devátou vlnu
pozic
ocenil i F. X. Šalda'ktery ze svlch daleko progresívnějších
usvědčovalDykriv nacionalismus z nedostatku konkrétnosti a
pohled smrti.. do.
z lhostejnostik lidu. Salda ukázal' jak ,,očistn1f
vádí básníka k tomu, co mu bylo dosud dáno jen v1fjimečně
k plnému prožití a splynutí se silnym okamžikem žjvota.
Dykova smrt pŤišlapouh! rok po vydání sbírky,a protožeto náhodou skutečněbyla smrt ve vlnách' vrhla na posledni Dykovu
pŤedknihu matoucípŤísvit,jako by v ní bylo vysloveno ,,tušení..,
pověďvlastníhoosudu. Pro plnohodnotnévnímánísbírkyje ovšem
nutno takovych pšedstavse zbavit: v textu Devátévlny nejde tolik
o bezprostŤední
blízkost smrti jako o budování životníhopostoje
ríměrnéhověku, o hledání zprisobu,jak prožítpodzim života;období,ježpodle básníkovaposelstvíprávě pro svou orientaci k smrti
k nejse má naplnit pochopenímpro druhé,moudrostí,otevŤeností
rrjzněišímhodnotám životním.
mc

DokoÍán- FrantišekHalas 1936,1946
Sbírka v pozdějšíchvydáních věnovaná K. Tomanovi je rozdělena
do dvou oddílú,kterénejsouobsahově ostŤeodlišeny;v prvémpňevládá reflexívnía společenská'v druhémpŤírodnílyrika. V obou
jsou však reflexívníbásně, které stále znovu kladou otázku po
smyslu poeziejak pro vyslovenízákladních konstant lidskéhoosudu, tak pro praxi zápasu o spravedlivějšísvět. Konfliktní situace
v sociálníStruktuie i politickémděnípo1ovinytŤicát1fch
let (nástup
fašismu,hnutí lidovfch front) staví básníka - dosud pÍevážněza-

