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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'
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,. tsol iako redaktor) a současně redakčně pťrsobil v Pokrokové revui
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vytvočení samostatné republiky a spolu s dalši'qi politiky byl (mi. za
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Iványče Kozulinova) zatčen a vězněn (1916-17). od r. l9l8' kdy došlo

ke sloučení státoprávně pokrokové strany s mladočechy' byla jeho politická

aktivita spoiena s národně demokratickou stÍalrou (r. 1918 se stal poslan-
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iež má často afori$tickÝ či gnÓmickf charakter a iď se poučila na lidové
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kontrastem i pointou, často zdtrrazĎovanou refrénem, a jeho ričinnjn pro-
stňedkem je rj'm, pÍekvapivf vfznamovfmi i zvukovÝmi konfrontacegri
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dualistické negace dobové sociální reality, v ávěru se však objevuje poprvé
motiv národnl cti a odpovědnosti (zejména iako motiv Bílé hory)' kterf se
pro dďší Dykovo ďlo stává charakteristickf.

odtud se Dykova poezie - iako ostatní celá Dykova worba - rozbíM
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D5958D
jež však často zťrstďa poplatna dni (Satiry a sarkasmy, |9O5; Pohddky
z naší tsesnice, |9t0i Prohrané karnpaně,1914). Dyk tu vystupuie jako kri-
tickf a ironickf gÍosátor národního života, ostie komentující jednotlivé
politické události, prodejnost a bezpátečnost politiktr, pohodlnictvi a zradu.
Politická lyrika byla jednou z cest' na níž Dyk hledal - opět podobně jako
ieho wstevníci - moŽnost objektivace. Básnicky plodnější se ukázala jiná
cesta' cesta k epice. V piedválečném desetiletí, kdy Dyk dosahuje vrcholu
ve všech oblastech své tvorby, vzniká několik rozsáhlejších skladeb na
romantické motivy' jimž dává básník balaďcké ladění a symbolickf dosah..
V nejstarším z těchto básnickfch cy$:& Milti sedmt loupežník (t9O6) je to
motiv lásky a ztady, obměrlující máchovskj' námět; ve skladbě Giuseppe
Moro (l9L|) symbolickf motiv poutnika nesoucího poselství o cizi zemi,
jež se zaváza| doručit, jeŽ je však současníky nepochopeno a zťrstane od-
kazem pro budoucí; a konečně v poslední z nich, nazvané Ztipas Jižího
Mach.tt, (1916)' se obievuje motiv zápasu se smÍtÍ, pševzat! zlidovépohádky
o seďákovi, kter1|' pielstil smft, a posrrnutÍ' do fiIozofického podobenství
s morálním posláním. V romantizuiícÍm lyrickoepickém ritvaru veršované
povídkn vybudovaném z šady uzavčenj'ch čísel a umožůujícím autorovi
uplatnit osobité prostŤedky jeho básnického stylu, nalezl Dyk adekvátní
formu k objektivaci svého ristčedního problému; duďsmu snu a skuteč.
nosti, t'osunutého nyní - nejvjrazněji ve skladbě Giuseppe Moro - do
filozoficko-etické roviny. Dyk ho pojímá jako konflikt mravní vťrle s lidskou
slabostí a s dočasností lidské existence, jako rozpor mezi voláním po činu,
jež, má naléhavost kategorického mravního imperativu, a skeptic(frm vědo-
mím' neuskutečnitelnosti nadosobní ideje.

Válka zatlačuje do pozadí tento ákladní problém Dykovy osobnosti
a tvorby: v osudnj'ch okamžicích náror|ní existence se formuie Dykova
idea národa iako absolutní a svrchované hodnoty. Dramaticky pohnutá
doba' kdy byl Dyk zbaven možnosti novináÍské práce, dává vzniknout nej-
lepším ďlirm jeho politické poezie, lyrické tetralogii Lehké a těžké kroky
(1915)' Anebo (|9|8), Okno (|92L) a Poslední rok (|922). Někdejší roz.
polcenost iluzionisty a ironika tu ustupuie patosu víry, odhoďání a činu,
subjektivismus je pŤekonáván vědomím hluboce prožívané souvislosti s ná-
rodním kolektivem, jehož je rrluvčim a k němuž se zároveů obťací. Podstara
Dykova básnického za|oženl bytostného iluzionisty, znovu a znovu svádě-
jícího beznadějnf zápas s deziluzí, zklamáníq a skepsí, zťrstává však ne-
pŤekonána, tím spíše, že realita poválečrrého rnjvoje jen potwzuje iluzívnost
básníkova nacioná|ního absolutismu. Poválečné sbírky Dykovy (Domy,
L926) navaanií tak bezprostiedně na problematiku jeho ďla piedválečného:
jejich základní polohou je znovu hočkost dezilwe a smutek z marného boie
i nov!'zápas o jejich pčekonání cestou tragického mravního heroismu. Ke
skutečnému vyrovnání dospívá Dyk teprve v poslední své básnické knize,
ve sbírce elegické a meditativní poezie Dezltitti olna (|93O), jejíŽ ristňední
osu tvoií motivy moie, smrti, loučení a vzpomínek na mrtvé.

V rozsáhlém prozaickém ďle Dykově pievažuit Íomány' dokonce roz-

běhy k velklm románovjrn ryklŮm; jeho básnická o$obnost se však reďi-

zovala spíše v ritvaru krátké povídky, kterou dovedl - ve svém vrcholném

díle piedváleč:rém - k slohové dokonalosti klasické novely. Piedválečné

povídkové knihy (.Slzd' L9Oo; Hučt jez a jiné prÓzy, L9o3i Plsei o orbě'

isos) '" soustňeďuií k tesknjm i ironickÍm pňíběhťrm mamj'ch a nevyži.

tfch lásek, osudnj'ch nedofozuměnl a cizoty'jež jsou svou základní polohou

uÍ"ke ty'i"" Dykova mládí i vrstevnické prÓze šrámkovské. Blíže k jeho

časové lyrice mají hočké grotesky a satiry Pčthody (19ll) s pňíznačn!'m

podtitulem Ironie a smutky. Zv|ášta1 místo v Dykově prozďcké tvorbě

má novela Krysai (1915)' časově spadajícÍ do vrcholného období jeho

tvorby. Staroněmeckou pověst obměrlule Dyk pfíznačně fomantickÍ'm

Ínotivem milostné deziluze a Mvá jí obecnější, symbolickou platnost. No-

velisťcká sevienost a rispornost Dykova epického stylu (později využitá

k ievištnlmu piepisu E. F. Burianem) vzdďuje vrcholnou prÓzu Dykovu
geneÍační'nu impresionismu a staví ii do blízkosti dobovfch tendencl
novoklasicistickj'ch. Ostatni prozďcké práce Dykovy, zeiména jeho ďlo
Íománové' tuto formální iednotu a epickou kázeĎ postrádajÍ. To platÍ
pŤedevším o románov!,ch kronikách jeho studentskfch let Konec Hacken-
schmidúo (1904) a Proinec (1906)' v nichž se rnísí psychologické generační

stuďe s romanesknÍmi motivy a politickou polemikou; k nim se pňimykaií
poválečné Prsty Habaku.kny (|925). Vyprávěčskf odstup, patrnj'v této
poslední knize, první Dykovy pokusy o velk!'historickj'román nemají;
zťrstávají spíše dokumentem k historii pokrokového hnutí 90. let' nazírané
z hlediska nacionďstické a protireďistické orientace autorovy. NěkolikerÍ
epickj,návrat k této tematice svědčí o Dykově celoživotní potťebě vyrovnat
se s dobou své mladosti a s vnitiní roanrácenosti své generace i o hluboké
stopě, kterou boďlivá atmosféra 90. let zanechďa v jeho vnitŤním světě.
Politické pozaď mají i ostatní románové práce Dykovy' kolísající většinou
mezi psychologickou sí'ďí a politickou satiÍou a polemikou (Tajenné
ilobrotlružstoí Akxejc Ioányče Kizulinooa, 1923; M,ťlj pžítel Čehona, L925;
Sqtkooy děti' |929).

Dykova dramatika zahrnuie vedle d,robnj'ch divadelrrích pracÍ z doby
mladosti rťrzné dramatické žánry, od historického dramatu (bta Posel,
1907, těžící z pobělohorské doby časovou polerriku s českobratrskou.pasívď
humanitou a obhajobu radikáloí politické akce) pÍes symbolickou uagédií
až k pohádkové veselohie se satirickjm vyzněním (ondžej a drak' prem'.
1919). V celé své dramatice zÍstává Dyk na pťrdě ideového dramatu,
v němž jsou postavy pčedevším nositeli myšlenky a děj symbolizuje stčetání
záklar|n{ch ideov.fch a Životnich koncepcí a v němž se ričinně uplatĎuje
Dykova dynamická apostrofická dikce. Z tohoto charakteru nevybofuje ani
nejlepší Dykovo drama s typickjm motivem tragické deziluze Zmou,dieni
dona Quijota (1913), které patčí k nejvlrazněišíÍn ďltlm českého divadel-
ního symbolismu. Podobně jako ve svj'ch dílech epickfch obměĎuie tu
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jež však často zťrstala poplatna dni (Satiry a sarkasmy, |905; Pohátlby
z naší oesnice, |9to; Prohrané kampaně, l9la). Dyk tu vysfupuie iako kri-
tickf a ironickf glosátor národního života, ostie komentující jednotlivé
politické události, prodejnost a bezpátečnost politikri, poho4lnictví a zradu.
Politická lyrika byla iednou z cest, na níž Dyk hledal - opět podobně jako
jeho vrstevníci - možnost objektivace. Básnicky plodnější se ukázala jiná
cesta' cesta k epice. V pčedválečném desetiletí, kdy Dyk dosahuje vrcholu
ve všech oblastech své tvorby, vzniká několik rozsáhlejších skladeb na
romantické motivy, iit dává básník bďaďcké laděď a symbolickf dosah;
V nejstarším z těchto básnickfch cykJ'& Miki sedmi loupežnih'il (|906) je to
motiv lásky a ztady, obměrlující máchovskf námět; ve skladbě Giuseppe
Moro (|9|L) symbolickf motiv poutníka nesoucího poselstvÍ o cizl zemi,
jež se zavázal doručit, jeŽ je však současníky nepochopeno a z{rstane od-
kazem pro budoucí; a konečrrě v poslednÍ z nich, nazvané Zdpas JiŤího
Machtt (1916)' se obievuie motiv zápasu se srnrtí) pÍevzat! z lidové pohádky
o seďákovi, kterf pčelstil smrt, a posunutÝ do filozofického podobensM
5 661álnírn posláním. V romantizujícím lyrickoepickém riwaru veršované
povídky' vybudovaném z Íady uzavčenj'ch čÍsel a umoŽrlujícím autoÍovi
uplatnit osobité prostiedky jeho básnického stylu, nďezl Dyk adekvátnÍ
formu k objektivaci svého ristiedního problému; duďismu snu a skuteč-
nosti, posunutého nyní - nejrrjrazně|i ve skladbě Giuseppe Moro - do
filozoficko-etické roviny. Dyk ho pojímá iako koníikt urravní vÍrle s lidskou
slabostÍ a s dočasností lidské existence, jako rozpor mezi voláním po činu,
jď'má naléhavost kategorického mravďho imperativu, a skeptickfm vědo-
mím ngugkrr1ečrritelnosti nadosobní ideie.

Válka zatlačuje do pozaď tento základní problém Dykovy osobnosti
a tvorby: v osudnj.ch okamžicích národní existence se formuje Dykova
idea národa jako absolutní a swchované hodnoty. Dramaticky pohnutá
doba' kdy byl Dyk zbaven možnosti novináÍské práce, dává vzniknout nej-
lepším ďlťrm jeho politické poezie, lyrické tetrďogii Lehké a těžké kroky
(1915)' Anebo (|9|8), Okno (|92I) a Posledn| rok (|922). Někdejší roz-
polcenost iluzionisty a ironika tu ustupuie patosu víry, odhoďáď a činu,
subjektivismus je piekonáván vědomím hluboce prožívané souvislosti s ná-
rodnÍm kolektiven, jehož je rrluvčím a k němuŽ se ároveĎ obrací. Podstata
Dykova básnického založenl bytostného iluzionisty, znovu a znovu svádě-
jlcího beznadějnf zápas s deziluzí, zklamáďm a skepsí, zťrstává však ne-
piekonána, tím spíše, Že realita pováIečného vlvoje jen potwzuie iluzívnost
básníkova nacionálního absolutismu. Poválečné sbírky Dykovy (Dottty,
L926) navantií tak bezprosďedně na problematiku jeho dfla pÍedválečného:
iejich základní polohou je znovu hoŤkost deziluze a smutek z marného boie
i novj' zápas o jejich piekonání cestou tragického mravního heroismu. Ke
skutečnému vyrovnání dospívá Dyk teprve v posle4ní své básnické knize,
ve sbírce elegické a meditativní poezie Detldtd. olna (|93O), ieiíž tisďední
osu tvočí motivy moče, smrti, loučení a vzpomínek na mrtvé.

V rozsáhlém prozaickém ďle Dykově pievažuií ronány' dokonce roz-

běhy k velkfm románovfm cyHfun; jeho básnická osobnost se však reali-

zováb spise v ritvaru krátké povídky, kterou doveď - ve svém vrcholném

ďle piedválečném - k slohové dokonalosti klasické novely. Pňedválečné

oovídkove knihy (Srud, L9OO; Hučí jez a jiné prÓzy, |9o3i Plse o zlrbě'

ipos) '" soustieďrrií k tesknjm i ironickfm piíběhtrm marnj'ch a nevyži-

iycn teset, osudnfch nedorozumění a cizoty' iež isou svou základní polohou

utu.e ty'i". Dykova mládí i vrstevnické prÓze šrámkovské. Blíže k ieho

časové lyrice mají hoiké grotesky a satiry PíIhoily (1911) s pňíznačnfm

oodtitulern Ironie a smutky. Zv|áštaí místo v Dykově prozaické worbě

má novela Krysať (l9l5), časově spadajícÍ do wcholného období jeho

tvorby. Staroněmeckou pověst obměituje Dyk pčíznačrrě romantickj'm

motiven milostné deziluze a dává jÍ obecněiší' s1mrbolickou platnost. No-

velistická sevŤenost a spornost Dykova epického stylu (později využitá

k ievištnÍmu pÍepisu E. F. Burianen) vzdaluie vrcholnou prÓzu Dykovu

generačnímu impresionismu a staví ii do blÍzkosti dobovfch tendencí

iovoklasicistickfch. ostatnt prozaické práce Dykovy, zejména ieho dílo

románové, tuto formátní jednotu a epickou kázeĎ postrádajÍ. To platí

pčedevším o románodch kronikách jeho studentskÝch let Konec Hachen-

ichmiilťlo (1904) a Proinec (1906)' v nichž se rnlsÍ psychologické generační

stuďe s 1grnanggkními motivy a politickou polemikou; k nim se pŤimykaiÍ

poválečné Prsty Habakuhny (L925). Vyprávěč-skÝ odstup, paffnÝ v této

losledaí knize, prvď Dykovy pokusy o velkf historickf román nemaií;

zŮstávaií spíše dokumentem k historii pokrokového hnud 90. let' nazírané
z hleďska nacionďistické a protirealistické orientace autorovy. NěkolikerÝ
epick!'náwat k této tematice svědčÍ o Dykově celoživotní potŤebě vyrovnat
se s dobo,' své mladosti a s vnitÍní rozvfácenosti své generace i o hluboké
stopě, kterou bouitivá atmosféra 90. let zanechala v jeho vnitčním světě.
Politické pozaď majÍ i ostatď románové práce Dykovy, kolísající většioou
mezi psychologickou studií a politickou satirou a polerrikou (Tajmná

dobtoitizsut Át,oi, Ioányče Kozulinozla, 1923; Mt1tj pťítel čehona, 1925;
Soyhny děti, |929).

Dykova dramatika zabmuje veďe drobnj'ch fiyxde|hígfu prací z doby
mladosti ruzné dramatické žánry, od historického dramatu (bta Posel,
1907, těžící z pobělohorské doby časovou polemiku s českobratrskou.pasívní
humanitou a 

-obhaiobu 
raďkální politické akce) pÍes symbolickou tragédií

až k poMdkové veselohŤe se satirickjm vyzněním (ondŤej a drak, ptem'.

1919). v celé své dramatice zÍrstává Dyk na ptrdě ideového dramatu'
v němž jsou postavy pťedevším nositeli myšlenky a děi symbolizuje stŤetání
ákladních ideovÍch a životních koncepcí a v němž se ričinně uplatĎuje
Dykova drnamická apoitofická ďkce. Z tohoto charakteru nevybočuje ani

nejlepší Ďykovo drama s typickjrn motivem tragické deziluze Zmoudžení
ilona- Quijita (1913)' které patčí k neivfiazněiším díltlm českého divadel-
nitro s1,muolismu. Podobně jako ve sv!'ch dílech epickfch obměrluje tu
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Dyk známou literámí piedlohu v duchu svého ristÍedního problémq a na
tomto základě ji dováď - paÍado'šrím zvratem pro Dyka tak typickjm -
k opačnému vyzněníl z kritiky ÍomÍrntismu a iluzionismu se stává životnim
vyznáním romantika a iluzionisty, kter]f se ztrátou i|uzi ztrác| i smysl
života a pro něhož ,,zmoudÍení.. je rovno smrti.

Karel faromír Erben
/r811 -1870/

Pňedstavitel romanticky or|entované národní |iteratury vycházeiící
z uměleckfch a ideovfch tradic |idové tvorby, autor sbirky balaá
Kytice. V ní i v souboru ěeskfch pohádek akiuatizova| naio,o,y_
a pÍedstavovf svět mftu jako proiev národní osobitosti.
Národopisec a historik, vydavatel starfch |iterárních památek
a archívnÍch dokumentrl.

Naroďl se 7. 1l. l8ll v Miletíně. ProstŤeď rodného venkovského
městečka a hudebď záliby rodiny vytváčely první fond zkušeností, o něž
se Erben mohl opfít i později, když ptošeí studiem v Hradci Králové
a v Ptaze, když dospěl v kruhu sv ch romanticky zanícenj,"n p'atJ rp"tnr
I "i- 

i K. H. Mácha) nejen k vlasteneckému uvědoměď, ale i k p;;í-
literámím pokusťrrn. Jebo právnické vzdě!áni jej sice vzdalovďo od lite-
ratury' ďe seznámení s F. Palackjm mu umožnilo postupně nacházet
zaměstnání, která byla bližší jeho zájmtrm. Jako sekreteť Částerro nu"eaa od r. 1851 iako archiváJ města Prahy byl pomocníkem Pďackého, svjni
archívnÍmi sbírkami a edicemi vytváčel pramenné piedpoklady p"á niío.
rickou s1mtézu. Pňitom byl celf jeho život poznamenán nemocemi a sta-rostmi o hrrrotrré zajištění roďny. Zemše! 2|, |L.1870 v Praze.

Erbenovu činnost ťední dopliiovaly jeho práce ediční. Veďe historic-
kfch dokumentťr vydával ďIa staré eesté m."atury (mj. Mhtra Jana HusiSebrané spis', ěeské I-III' 

.1865-68), pŤektady d,ěl staré ruské-literatury
q!,'?ry ktopis rusk!, teoz). Podílel-'. o" oydluáď'. ďil;;;;;".
tálního Vllboru z literatury české(l857-68). Těžiitě svého odborneno za;nuspaďoval však v eďcích fotlÓrních *"t"'iálť,, pčedevším českfch riďo"y"npÍsní. Srormával ieiich varianty a vyhledával mezi nimi text, ktery ;"' p.
odpovÍdá pÍedpokládanému pťrvodnímu tvaru. Na písně se or*í i"to-""zpívan'é.texty, pňihlížel proto i k nápěvťrm, které rovněž vydával. První vy-d^ní (PIně n rodní o Čechtich I-I|í, ]f.4245) nerrá jeste zedné vyhraněné
dT|nrí: druhé' podstatně rozmrrojené vydáď (Priston roilnt a'nei-ra f{ha,dla, 1.864) členi písně poďe období lidského života, poďe otdoutroku (''vjroční písně..), poďe jednotlivfch zaměstnánl. Zv|ágtní odďI tvočí
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i ,,písně rozpravné.. (balady' legendy). Erben se zajínal též o lidové po-
hádky. Pokusil se na podkladě existujících zápisťr vytvoňit jakousi ,,slovan-
skou čítanku.. v eďci Sto prostondrodních pohddek a pm:ěstí slovanshlch
o ntÍžeěich púoodních (1865)' kterou potom vydal znovu ve zkrácené ripravě
a v českém pfekladě v knize Vgbrané bdje a potlěsti ndrodní jínjlch oětzlt
slooanskltch (1869).

Edice děl lidové slovesnosti i odborné stuďe (napť. ze slovanského
báiesloví - Víd,y čili Sudice' L847) vycházely z rozsáhlého plánu' kterf si
Erben pčedsevza| iiž v roce 1843. Podnícen ewops{im rozvojem studia
lidové slovesnosti, zvláště pak pÍíkladem německj,ch romantikťr bratÍí
Grimm{r a ieiich snahou zjišéovat starobylÍ' (mrtologickÝ) iejí pťrvod' za-
mÝšlel podat ''systematichf obraz národa českého.., jehož součástí veďe
sbírek písní a pohádek mě}y bÍt i ''Obyčeje nfuoda českého... Tento plán
se jako celek neuskutečnil, pŤitom však určoval všechnu jeho činnost,
pÍedevším jeho pojetí současné literatury, jeho pťrvodní tvorbu básnickou
i prozaickou.

Erbenovo pojetí národní literatury vycházelo z pŤedstavy existence pú-
vodního českého (slovanského) etnického základu. Svědectví o tomto
základu, o jeho charakteru, o duchu národa bylo obsaženo v lidovfch
pověstech, písních a obyčejích. odtud i jeho heslo:,,Potud nfuod sv{ri'
pokud šetŤí svj'ch památek... Ptoto požadovď i pro současnou literaturu
zťetel k národní osobitosti.Jen tak se česká literatura osvobodí od náoosu
cizích vlivťr (včetně byrorského světobolu) a bude schopna pňinést něco
svého do literatury evropsk ch národri. Na rozdÍl od F. L. Čehkovského
a jeho stoupencťr, kteií viděli těŽiště své činnosti v nápodobě lidové písně'
nepokládal Erben ohlasovou techniku za plodnou, nechtěl se chovat jako
básník lidornf.-osvojil si sice soustavu prostťedkir lidové slovesnosti' ďe
vlastní cíl spatioval v pirvodní tvorbě uměleckfch děl, která neien fotmou,
ale i vnitiním obsahem odpovídají duchu národních životních pťedstav'
duchu lidového mjtu. Erben si našel pro tento rikol dvě metody' poetickou
a prozaickou, a dva žánry, baladu a pohádku.

Básnické dílo Erbenovo je shrnuto do Kytice z básnl K. J. Erbena
z r. 1861. Mastním jádren této sbírky' zahmující i autorovu počáteční
tvorbu (Pisně), ie jeii prvnl část, odpovídající vcelku |aize Kytice z pooěstí
ntirodnich z t. L853. Právě tato starší sbírka zatoži|a Erbenovu básnickou
proslulost abyvá také samostatně vždy znovu a znovu vydávána. tejí titul
je dán rivodní básní Kytie, v níŽ básník s odkazem na pověst o pťrvodu
mateiídoušky pčedkládá 'dceči mateŤině.. i jeiímu synu ,Brosté naše
pověsti.., iak je naahď nt dávné mohyle jakožto ,,rnateŤí-doušku vlasti
naší milé... Pojem ,,pověsti.. chápal Erben velmi široce. Počítá k ď báie
o nadpňirozenfch bytostech (vodnÍk, polednice)' rozličné pověsti etymo-
logické (mateÍídouška) nebo historické CVěštkyně)' pověsti nebo ztryky
vztahujicí se k svátkťrm.1Poklad, ŠtědrÝ den), legendy (ZáhoÍovo lože),
pohádky (Zlatf kotowat), fidové balady (Svatební košile, Holoubek' Dce-




