
AdoI| Hegduk: Ptačí motiug - Sekerní.k

Nové knihy lyriky p. Heyd'ukovy stojí pod Novfmi cigánskfmi melodierni,
o tont nem že bft pochyby nikomu, kdo správně oceřuje jeho talent. Pověděl jsem
nedávno v těchto listech,lvčem viďrn gtr21a11eristikon jeho. A pověděl jsem také,jak často proti němu pan autor hŤeší, jak dúvtipkovaností, rétorickou hledanostÍ,
zvláštní barokní šroubovanostÍ a pointovanfm vykoĚisťováním látky á tout prix,jak vším tím štěrkem zasypává tenkf, ale čistf pramen své prar,é lyrické, melodickyplynné a prúhledné inspirace.

Takovf bňích je také z větší části pŤítomná kniha. Je to většinou Heyduk
horšJho zrna, Heyduk.popisnJr, vtipn , chcete-li, r,ynaléza'" , vypilovanf . . . alebohužel, málo Heyduka lyrika, lyrika názorného a bybného, zpěvného, čistého,tekutého a zceleného pŤitom jako voda v potoce a slunce na nebi. Básníkova zá.kladní myšlenka byla jiŽ málo šťastná, málo v jádŤe básnická', Vezměte si jen obsaha čtěte názvy básnl. Samé skoro vlastní jméno, sam pfír'odopisnf název. Dělá todojem, jako by si vzal p. Heyduk dr'kladnou nějakou rnonografli o našich ptácích
a složil pÍísahu, že na každou species tarÍr popsanou vyrobí jedno poema. A knihaje skutečně také mnoho popisná a málo zpévná, jislrrná vlastními básnick miprvky' prvky a L6ny prdaě a pojmoaě lyrickftni. Básník popisuje, vykládá, feční,domlouvá,napomíná,žertuje...všecko...všecko...jenmálopravéIyrickénoty,
toho zpěvnélro roztavení arcz|it' duše, které je, jak každ , kdo poesii psychologicky
studoval, nevfvratně ví, to nejvzácnější koÍení, ježnelzenahradit žádn mi jin misebe vtipněji a hladčeji zrjmovan mi ... nápadg aqJklailg.
- K tomu pÍistupuje ještě jeden moment' jenž nám knihu p. Heydukovu odcizuJea činí méně záživnou, Je to zvláštní snaha Heydukova' vJrsoukávat z pŤírody právěmotiulJ '. ' vyhledat na každém ptáku něco, nač by se dala zapÍíst pointa, vtip,hra slovní nebo pojmová . . . z čeho by se dal vysoukat 1aig ategortckj nebosatirick! nebo elegÍck! e|ekt. To není pravá, ryzl, lyrická inspirace. ia si 

-neveae

takto. To je práce vtipu a kombinace, a té se p"áuě ty.it.", pravá hrudní lyrikavyhfbá. Čekal jsem knihu rgrťlcg pií.rod.nt,p,avé, v sebe zapomenuté, ve své hutné

1 - [Viz zde str. 494-496].

plnosti utonulé lyriky pŤírodní' jak nám některá ieJÍ č'Ísta Heyduk jiŽ dŤíve, pňed

lety, podal. A rnísto toho samá analogie s čIouěkem, se společ'nostt, národ'em atd.
Piíroda není tu nic, v čem člověk utone. . . naopak, pro básníka te, zdá se, Jen
proto, aby mu pŤipomÍnala něco jÍného neŽ sebe. Nenl mu ničlm pro sebe, ničÍm, co
stačí vyplnit duši člověka' s čIm ]ze splynout v nejtlúvěrnější a neihlubší prolnutí,

v tajemnou kosmickou jednotu, pantheistní lázeř, jak ji znali právě největšÍ a nej-
ryzejší lyrikové.

Zdá se mi, že tendence motivová odvracÍ Heyduka v této knize od pochopenl
pÍír.ody veliké, tajemné, neobsáhlé, od jednoty její a utonutí lidské duše v jejím

ohromném, věčném pÍíbuzenství lásky a ducha, života l smrti. Tím, že hledá všude
samou alegorickou a rnorálnÍ tendenci a pointu, ztrácí, myslím si, se zťetele názor
na pÍírodu jednotnou, hlubokou a temnou, na poměr její v člověku' veďe člověka,
za člověka. Pan Heyduk v PtačÍch motivecb h]edá na jevech pfírodních ne jich
pŤirozenou, dojmovou, bezprostÍední sílu, krásu, ráz. . . nedÍvá se na ně jako na
jevy krásné o sobě a dostačující sobě krásou svoll . . . nfbrž jako na skryté symboly,
alegorie, nardžkg na člouěka. PŤíroda je v této knize málo sama o sobě, je tu spíše
nositelkou dúvtipn$ch point a moralístních vztahú. čIouěk, stdle člouěk. PÍ'íroda ho
napodobí, mluví k němu, napomíná ho a člověk obráceně zase pťírodu. NěJakf
anthropocentrismus čišÍ z tolroto stanoviska a zaviĎuje tak již základnlm ponětím, že
nám, kteiÍ jsme toto hlediště pŤekonali a jimŽ pÍipomíná pŤíliš zpúsob stiedověkého
nazlrál| na pÍírodu, kniba Heydukova zll cize a (zde to není frázÍ) nemoderně.

Tím neÍíkám, žey kníze není několik plnfch a v čisté hlatě lyrické vyhráněn$ch
č|sel. Jsou tam, ale dusí je jiná' spíše rétorická neŽ básnická. Snad je i mezi těmito
Íada kusrl l'tipně myšlen ch' dobňe rozvržen$cb, jasně komponovanj'ch, up}ímně
míněnfch _ nepochybuju o tom. Ale to vlastní, ta esence heydukovská' ten plnjl
prsnÍ tÓn lyrick$, to, co dělá lyriku lyrikou, zák|adná, stňíbrná intonace náladová,
to, čím djchají trávy, voní lesy' běží oblaka a svírá se srdce _ tobo je tu málo,

O Sekerníku nelze mnoho ňíci. Je to povÍdka r1zkého rámce, svěže v5pravovaná.
bez zvláštní novosti a hloubky v charakteristice figur, ale pečlivě studovaného
stňedí a místnÍho koloritu. Nemá zvláštního vfznamu v dílech Heydukovfch'

myslím, ale nečte se nepťíjemně.




