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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
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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-
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ujatého nadčasovymi tématy - pňed nutnost změn v dosavadní
orientaci tvorby. Básnická posedlost, v níž se oz vá elementární
qfkŤik lidství, má nyní vést (báseř Poezie) k ,,troufalému.. pŤed-
ztametávání budoucích osudri společnosti, k zpěvu o ,,dnech
sládnoucích svítáním.. ještě pňedtím, než se vynoŤí ve skutečnosti
samé. Jde o vyzvu k organickému v1Ívoji básnické metody využíva-
jícímu všeho plodného z minul ch fází tvorby: je to právě ,,posed-
lost.., rozpoutaná fattazíe, co podle této básně umožřuje poezii
dohlédnout pňes hranice daného. Započala tedy vnitňní pÍestavba
Halasovy poezie, která spěje k tomu, aby vyslovila revoluční postoj,
anlžby ustoupila od sqich bytostn1ich prožitkri a témat. Tak ero-
ticky zážitek se objevuje náhle ve své sociální typičnosti, okleštěn
bídou, která nedovoluje' aby se z lásky zrodilo ďitě (Milenci).
V básních nově hodnotících Máchovo dědictví se ukazuie - po-
dobně jako v MÁCHOVSKÝCH VARIACÍCH J. Hory"- sepětí
intenzívního proŽívání nicoty a smrti s revolučním bojem na bari-
kádách. Temnoty jsou vyzvou k bojové pohotovosti duše' plameny
noci z ní stírají rez a zbavují ji strachu ( Večer ) . V tomto ovzduší se
stupĚuje intelektuální vyostŤení Halasovych básní: slovo se stává
,jílcem myšlenky.., nemá blt už jen nástrojem sebevyjádŤení, ale
i pomocníkem pŤi hledání pravdy. Tlak sociální skutečnosti se
v mnoh ch básních projevuje alespoĎ jako zdrsnění hlasu, vybičo-
vání metafyzícké žízné, stupřování vášnivého postoje k nadčaso-
vym otázkám. Tak posílení plebejsky vzpurnych tÓnri v Halasově
poezii znamená dokonce pro některé básně zuže jejich pŤímého
společenského dosahu, jakousi svéhlavou zahryzlost do kosti nico-
ty. To je pŤípad rozlehlejší básně Nikde, která - v podivnych me-
taforách pln1fch nově tvoŤen;|'ch slov a slovních spojení nesen ch
spíše eufonick mi (nebo lépe kakofonickfmi) spojitostmi neŽ jed-
notou vyznamovou - pŤívalem expresívních vyrazi zahrnuje ne-
gativní pŤedstavu danou titulním pojmenováním. PŤíznačná pro
Nikde je litanická forma, tj. mnohonásobné obrazné pojmenování
téhož abstraktního pojmu s gestem vzyvání něčeho vznešeného.
Tento vyznam litanie je zátovečlbrán vážně a zátovei travestován;
submisivnost (pocit podŤízenosti) vriči nicotě je zpochybněna právě
vybušnou energií neologismli a metafor. Pojmenovací aktivita
mluvčího by pŤi skutečném zbožnění osloveného ,,Nikde..byla ne.
ná|ežttá,jejím v1fsledkemje to, že do adorace pronikají provokace
a nadávky. Za vybičovanou energií těchto apostrofvyciťujeme stej-
nou nezkrotnou odvahu' jaká formovala i Halasovy obtazy sociál-
ní revolty. (Litanie využil Halas ještě napŤ. v básních Had a Žena.)

Do pŤebudování Halasovy tvrirčí metody zasahuje touha bez-
prostŤedně reagovat na společenskou potŤebu, pocit povinnosti
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ričastnit se veršem zápasu proletariátu, kter1í - politick1Ým začle-
něním i životní zkušeností - byl také zápasem básníkov1fm. Bo-
jovn1i verš ve shodě s dosavadními Halasovlmi názory se stále jeví
jako málo ričinná, rezavějíci zbroj, ale v utrpení chud1fch se ozlvá
vriči poezii, orientované ke kráse' nevyslovená {čitka ( Zbroj sta-
rou...). Voluntaristicky zní program odosobnění, hledání rikrytu
v zástupech po porážkách v osamělém stňetání S temnotou (Verše
- Vyprahlj, žízní hněvu). Replikou na takové záměry je vzápétí
pocit odevzdanosti sn m a ,,spodním černym Ťekám.. stranou
událostí ( PŤiznání). - Celf první oddíl DokoŤán je tedy bojištěm
a vnitŤní polemikou' v níž se navzájem potírá mnoho stanovisek
a jež v obecné rovině ztlstává nerozhodnuta. Jinak však je tomu
v aktuálně orientované tvorbě z poloviny tŤicát1fch let; do l. vydání
DokoÍán z ní kromě vášnivého oslovení romanticky viděného re-
volučního proletáŤe ( Chudému) pronikl ohlas nešťastného povstá-
ní vídeĎského proletariátu (Vídeú 1934); stav ozbrojeného po-
vstání sejevíjako situace pravého života, ve které čin nahradil mar-
ná slova. V době vydání DokoŤán vznikly básně inspirované
ozbrojenym bojem na obranu demokracie proti fašistickému po-
vstání generála Fran5a ve Španělsku. (Halas se spisovatelskou de.
legací tehdy bojující Spanělsko navštívil a poté vyvíjel jemu na po-
moc širokou veŤejnou aktivitu.) Tyto básně zaÍazené do pováleč-
ného vydání Dokoňán patňí k vrchol m politické poezie mezivá-
lečné republiky. Hrdina básně Don Quijot bojující, kdysi pŤedobraz
blouznivého idealismu, pod tlakem sociální zkušenosti pÍechází
k bojové akci. V básních MiŤte a První máj ve Španělsku se formuje
styl pozdějších ridernfch básní z TORZA NADĚJE: zaměŤení na
hlasit recitační projev, stŤídání reálného detailu a citované hovo-
rové pňímé Ťeči s panoramaticky vidoucí, syntetizující metaforou,
pŤipomínky motivri z kulturní minulosti jako argumentri na pod-
poru současného zápasu.

Druh! oddíl Dokoi.án obsahuje vedle reflexívních veršri ňadu
básní pŤírodních. Některé uvízly v abstraktnosti jen intelektuálně
komponovaného pridorysu, v jinfch však se zĚetelně rlsujípočátky
konkrétního, barvitého stylu z pozdějších děl (Casy' LADENI)
hojně využívajících malebn1/ch slov pro označení pŤírodních reálií;
Znovu Se ozyvátéma krajiny dětství kolem Kunštátu. K pŤíští tvor-
bě také ukazují verše blízké dětské pŤedstavivosti ( Malé radosti).
K vrcholrim Halasovy pŤírodní poezie patií Podzim, v němž ve
spojení jímavého smyslového obrazu a hudebnosti s reflexí ožívá
a je pŤehodnocováno Halasovo téma osamocenosti: podzimní
tesknota je pŤetvoňena v symbol lidské chudoby a probouzí pocit
ričastné sounáležitosti, touhy pŤekonat bázeiz druh ch, zpŤístup-
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nit se jim, stát se vnímav m k ostatním lidem' Silnější potňeba
kontaktu se projevuje i oproštěním básně' ježjako pŤátelské oslo-
vení se stává pŤístupnou všem.

Zmnoha hledisek je tedy DokoŤán v tvorbě svého autora knihou
pŤechodu, vyostŤení niternych rozporri, zesílené myšlenkové akti-
vity. Sbírka není ovšem vyznamná jen tím, co pŤedznamenala, ale
svymi vlastními hodnotami, které spolutvoŤily obraz české poezie
v polovině tricát]''ch let. Halas se jí začlenil do období, v němž vy-
hraněné osobní a skupinové programy byly docelovány, prohlu-
bovány kritérii pravdivosti a společenského dosahu, otvírány
směrem k objektivní skutečnosti v celé její složitosti. mč

Duch a sYět . Jaroslav Vrchlicky 1878
Duch a svět pfedstavuje první svazek básníkova rozsáhlého cyklu
epicko-reflexívní historické poezie nazvaného Z|omky epopeje'
jenž měl nastínit duchovní v1ívoj lidstva od nejstarších dob až po
současnost. Cyklus je vybudován na tŤech žáwově odlišn1fch ty-
pech básnick1fch knih. K prvnímu patŤí sbírky, v nichž epické his-
torické motivy zvyraziuje zesíleny prvek reflexe (Duch a svět , Sfinx,
1883, Dědictví Tantalovo, |888, BreviŤ moderního člověka, |892,
Skvrny na slunci, 1897). Tyto sbírky vytváŤejí pŤedevším myšlen-
kovou osnovu cyklu. Druhf typ reprezentuje drobnější epika, která
historicklmi obrazy konkretizuje ideovou koncepci cyklu vytváŤe-
nou první Íadou (Staré zvěsti, |883, Perspektivy,l884, ZLOMKY
EPOPEJE, |886, Fresky a gobelíny, l89|, Nové zlomky epopeje,
|895, Bozi a l ide, |899, Votivní desky,1902, Epizody,1904). TŤetí
typ pŤedstavují obsáhlé samostatné epické nebo epicko-reflexívní
skladby (Hilarion, 1882, Twardowski, 1885, Bar Kochba, |897, Pí-
seř o Vinetě,1906). K nim se Íadí i dva svazky M|t (1879)'znichž
první pŤináší české legendární látky, a také sbírka Selské balady
íl885) s tematikou revolučního selství' která ovšem je rízce spjata
i s Vrchlického vlasteneckou a politickou poezií.

Myšlenka cyklu se zrodila za Vrchlického vychovatelského pri-
sobení v Itálii a souvisí s tehdejším básníkovlm intenzívním stu-
diem románskych literatur. Zvláště ve francouzské poezii existují
po celé 19. století pokusy o básnické ztvárnění vlvoje lidstva
(V. Hugo, Leconte de Lisle aj.). o poslání cyklu se Vrchlick1f ob-
šírněji rozepsal roku 1875 vjednom ze sv ch dopisri z ltálie: chce
všem svym sbírkám vtisknoutjednotn1f cí|,ukázat člověka vjeho
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dějinném v1fvoji, pŤičemž historie, filozofie, dogma i legenda, ná-
boŽenství i pověra by tvoŤily jedin1 Ťetěz tohoto rozvoje. Je si vě-
dom, že zachytijen zlomky; proto se hodlá soustÍedit hlavně na
etické jádro člověka' které by postihl myšlenkově, formou moderní
reflexe. Zárovei se pÍiznává, že tento člověk bude pod rrizn mi
maskami on sám se sv mi soudob1imi snahami, tužbami a zápasy.

Jestliže první impulsy k této lidské epopeji nabídla francouzská
literatura, pak ideovou osnovu prvním svazk m dala moderní věda
se svym historismem podložen1/m vlvojov1Ími teoriemi a Darwi-
novym učením. Tato věda se hlásila k pŤesvědčení o postupném
zdokonalování lidstva, o jeho stálém pŤibližování se ideálrim svo-
body, humanity a společenského pokroku. Konkrétní podobu této
ideové osnově však v souhlasu s načrtnutym plánem z italského
dopisu dala autorova subjektivita, která sice v prvních svazcích se
o tuto osnovu opírala, ale postupně' jak se měnil autorriv vztah
k současnosti, si ji podŤizovala, vtiskujíc jí rysy okamžitého básní-
kova citového naladění. A tak po dlouhá léta vznikající cyklus
neustále kolísá mezi vírou v lepší pŤíští a skeptick1fm vztahem
k perspektivám lidstva, mezi oslavou ideá|ri' poezie, lásky a krásy
a rítočnou kritikou společnosti. PŤitomjako celek se neŤídíjednot-
n m kompozičním plánem, jednotlivá období lidského vyvoje se
v dalších sbírkách opakují, mění se jen jejich pojetí podle toho, nač
v dané chvíli básníkova subjektivita kladla největší driraz'

Sbírka Duch a svět je zasvěcena památce básníkova otce. Obsa-
huje Prolog a Epilog amezi nimi čtyŤi tematicky a časově rozlišené
oddíly: |. ohlasy pravěku,2. Helénské motivy,3, osnl legend stŤe-
dověkj,ch, 4. Problémy. Jako vstupní svazek cyklu má kníŽka vše-
chny rysy počátečního zaujetí optimisticky naziranymi perspekti-
vami lidstva. Je v ní patrn mladistvy elán básníka, ktery v plné
dtivěŤe ve vlastní síly se neleká sebenáročnějších rikolri. Zato sbírce
zcela schází vlastní dějinn1f v1Ívojov zÍetel, a to pŤesto' že je pŤe-
váŽně obrácena do minulosti lidstva, že pŤináší i obrazy konkrét-
ních historickych událostí a že se v její kompozici uplatřuje dějinná
chronologie (od vzniku světa pňes staré Řecko k stňedověku). Kni-
ha tedy neobsahuje historickou epiku v plném slova smyslu; místo
ní tu pŤevažuje reflexe a s ní básnickáfantazie. Reflexívní charakter
sbírky ostatně naznačuje už moto k Prologu, pÍevzaté z V. Huga
(''Clověk nutí sfingu, by mu držela lampu..) i sám Prolog s titulem
Věkové, v němž pÍed bohem defilují věky s Ťadou nezodpovězenych
otázekpo svém smyslu; i básník se tu pŤiznává ke klíčícím pochyb.
nostem o své době, ale také ke svému optimistickému poslání: ,,Buď
lidstva vesny skňivánkem, Ó písni!.. UŽ z Prologu je tedy zÍejmé,Že
básníkovy perspektivy nemají charakter pÍedem d,ané teze, Že je


