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Anebo je ďruháze čtyŤ sbírek lyrick ch veršt:' (Válečná tetralogie),
jimiž v. Dyk zasáhl do českého politického v1fvoje za l. světové
války a které vyslovily obecně sdílenou touhu po státní samo-
statnosti, vrili konkrétně pro ni pracovat a pŤinášet oběti. -
Úvodní oddi| PŤedtuchy se vrací do let predválečn1ich; vědomí ne.
pŤipravenosti národa v období velk1fch zkoušek vede k nervozitě
a obavám. Lyrickf subjekt se dostává do pozice nevyslyšeného
proroka, jemuž se nepodaŤilo rozrušit mrtv1f klid národní spo-
lečnosti ( Potulnj, prorok). V oddíle Promenády Diogenovy
(l91.t-5) se napětí stupĎuje, neboť oficiální česká politika i nadále
odmítá boj za samostatnost. Dyk zapojenf do nelegálního hnutí
reaguje proti politikrim, dosud v té chvíli loajálním k Rakousku
(Krut|l dar; podobně protikramáŤovská odpověďve sb. Lehké a těž-
ké kroky). Touha po pŤekonání pocitujediného bojovníkav zástv-
pu ristupn;fch je vyslovena v titulní básni oddílu' Tak jak Se to vy.
práví o legendárním Ťeckém filozofu Diogenovi ze Sino py , prochází
hrdina básně s lucernou zabilého dne po Čechách a htedá duchov-
ního bratra, každ! však uhlbá od boje za národní zájmy; satirické
portréty perziflují d vody této pasivity. V dalších básních se rozpor
pŤenáší do nitra subjektu; sv j zam1 šlen!, ale neuskutečněny od-
chod do Ťad zahraničního odboje si Dyk vyčítá jako mravní selhání:
podoben hrdinovi romantického pŤíběhu A. v. Chamissa pry takto
,,zttatílsvrij stín.. ( Schlemihl), Spolu s Dykovou oddaností národní
věci se v tom projevuje pŤímočar maximalismus' znemožĎující
básníkovi vzít v rivahu jiné aspekty složité skutečnosti, než je pŤed-
pokládaná povinnost k národu. - V tŤetím, titulním oddílu (19l5)
sepoeziezápasu o národní budoucnost konkretizuje. Dvě části bás-
ně Anebo opét pŤedvádějí dvojí postoj k historickému dění; uh bání
pŤed vlasteneckfm ríkolem vypl1fvá ze zapomenntí na národní tra-
dice, splnění tohoto ríkolu naopak z totálního pŤipamatování si jak
minulosti vlasti, tak i nejosobnějších pout vížících člověka od dět.
ství k domovu' Jsou tu verše oslovující ríčastníky zahraničního
odboje (Na hrob neznámého aj.), které Dyk s nevšední odvahou
publikoval už r. l9l5. Na závěrečn1fch verších tŤetího oddílu se
projevila zkušenost z vfsledkri protirakouské aktivity i vědomí ros-
toucích národních sil; roztrpčení ustupuje pŤed vědomím rozvíjeji
cího se historického procesu, v němž se rodí nová epocha (Dvě noci,
To je ta vyvolerui země) a na němž se subjekt ričastní nejen vyzvami
k druh1Ím, ale i tím' že se sám niterně pŤetv áÍi a stává se podílníkem
na kolektivním osudu. Z tohoto hlediska Dyk nově bilancuje v je.
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diné básni závěrečného oddílu Finále svou dŤívější činnost. Staré
bolesti individualistovy byly sice nezbytné, teďvšakjsou pŤekoná-
ny, a bolest, zápas i pÍíští smír sdílí už subjekt s cel;fm kolektivem
(Cestou podél potoka).

Ve sbírce Anebo zustává zák|adem Dykova stylu risečné, lapi-
dární vyjádŤení. Úryvkovité eliptické formulace nesměÍují k mno.
hoznačnosti, náznaky jsou spíše prostŤedkem k oklamání cenzury.
Dyk užívá stylizovanfch obratri z žurnalistiky a esejistiky, narážek
a citátri cizi Íeéi psané i mluvené. S pomocí rriznlch technicklch
fines směŤují básně i jejich části k obsažn m aforisticklm pointám'
které si uchovávají smysl i mimo kontext básně. Dyk v patos je tu
patosem konfliktní životní situace, nutící k osudovému rozhodo.
vání, a patosem vlsledné ideje;záměrnáfragmentárnost a prolínání
prvkri rrizného charakteru zbavují patos rétoričnosti, pňemisťují ho
do samomluvy nebo do bezprostŤedního rozhovoru s partnerem, ať
je to pŤítel, nebo nepiítel.

Řadu básní sbírky se pŤes cenzurni potíže podaŤilo publikovat
v letech jejich vzniku, jiné se šíňily v opisech a pŤi soukromlch reci-
tacích. Celá sbírka vyšla již v radostnější situaci na jaňe l918 a stala
se - spolu s jinlmi verši tetralogie - součástí vlastenecké lyrické
tvorby z-kqnce války, spolu'se Sovovlmi Zpěvy domova, Tomano-
vlmi MESICI a Íadou dalších děl, od nichž se Dyk odlišil politic.
kou vvhraněností a programovostí.

Ve Válečné tetralogii pŤedcházejí sbírku Anebo Lehké a těžké
kroky (|9|5); ve své privodní podobě vedle politickjch polemik
obsahují verše z prvních dnri po vypuknutí války, zachycující krut1f
zásah mobilizace do osudti vesnickych li dí ( Pout, Píseú matky ) .Ye
druhém vydání (1927) autor tuto sbírku podstatně rozšíŤil o pŤed-
válečné verše. TÍetí částí tetralogieje okno (|921) soustŤed'ující ver-
še z Dykova nuceného pobytu v praŽském a vídeřském vězení, kde
byl spolu s jin1fmi ričastníky odboje internován od listopadu 1916
do května l9l7. Vedle drobnfch zážitk vězĎova všedního dne
( Nénie za mrtvého vrabce ) , básnicklch rekapitulací vztahu k b|iz-
klm zemŤel;ím (Mlha na horách) i vztahu k poezii (Zlá a dobrá
paní) je tu opět Ťada vlasteneck1fch básní (slavná básei Země mluví
konfrontuje ne už vlastní a cizí politicky záměr, ale povinnost a zá-
jem jednotlivce se staletou kontinuitou národního bytí). - Sbírka
Poslední rok (|922) zakončuje tetralogii verši psan;|'mi v měsících
všeobecného očekávání svobody; obracejí se k nejširším vrstvám
a mívají podobu kupletu' proslovu, havlíčkovské parafráze lídové
písně.

R. 19 l 8 a těsně po něm prošly Dykovy válečné verše, i kdyŽ do-
sud jen z menší části knižně publikované, obdobím bouŤlivé popu-
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znamenáÍl u Erbena v jeho Prostonárodních pisních a Ťíkadlech,
stejně jako vstupní verš Balady rajské ,,Š|aMaria, šla do ráje..), tak
ve vystavbě celé básně. NapÍ. Balada o duši Karla Borovského je ceIe
zbudována na osnově lidové písně Duše hŤíšná a Marie Panna, za-
znamenané u Erbena i u Sušila. Balada o polce zase zpracovává
motiv z lidové poezie finské' kterou Neruda poznal ze souboru
Kanteletar prostŤednictvím německého pŤekladu z roku 1882.
Avšak ani vjediném pŤípadě básník nesetrval u pouhé ohlasovosti,
které se ještě blížily některé balady v KNIHACH VERSU. Zátovet
s pŤejímáním své podněty podstatně pŤetváŤel. Názorn1f pŤíklad
podáváprávé Balada o duši Karla Borovského. Lidová píseř o tom,
jak bezbožná hŤíšnice došla díky darované almuŽně spasení' do-
stává u Nerudy - pŤi zachování naivity pŤedlohy ve vyranl, ry-
mech i struktuŤe verše - novy smysl tím, Že jde o duši nepŤítele
církve Havlíčka, jemuž do nebe pomohla modlitba-epigram, v niž
žádáJana Nepomuckého o pŤímluvu zaČechy, aby jim jazyk ne-
shnil v hrobě. (Epigram Neruda cely obratně vkomponoval do bás.
ně.) Nábožná lidová píseř se tak v Havlíčkově duchu proměĎuje
v nenásilnou, protože humornou, ale pŤece jen zŤetelnou v1izvu
k větší aktivitě národa v jeho politick1ch snahách. Piitom Nerudo-
va balada nikde nevybočuje z žánrové roviny dané pŤedlohou' ne-
stává se satirou ani parodií; Ježíš i nadále zistává laskavym člově-
kem' kter pŤes podivnost Havlíčkovy modlitby pŤijme jeho duši do
nebe. V Baladách a romancích tak Neruda nejen pŤejímá podněty
z lidové slovesnosti, ale zároveř je utváŤí v duchu mentality soudo-
bého lidového člověka, sbližujeje sjeho politickou a lidskou situací.

PŤímé pŤejímání a pÍetváÍeni je ovšem krajní pŤípad básníkova
vztahu k folklÓrní tvorbě' kter1fm se lidovost Balad a romancizda-
leka nevyčerpává. Závažnější je vyuŽíváni tradic, jimiž se živila
a podněcovala lidová pŤedstavivost. V tom se však Neruda ne-
obrátil do krajiny pohádek a bájí, a|ektradici v lidu tenkrát neméně
vžité, již také v dětství poznaI u své matky, k oblasti kĚesťanského
mj'tu. Vzniklo tak několik balad a legend (v knižním vydání je Ne-
ruda všechny pŤekŤtil na balady). A opět tu básník nezristává
u pouhého pŤevyprávění legendárních pŤíběhri, nespokojuje se ani
s prostou naivitou názorového světa, z něhož tyto legendy vznikaly;
i ten mu posloužil jako v1fchodisko ke ztvárnění pŤedstav soudobé-
ho člověka. Ježíš, Maria i svatí jsou tu do značné míry zbaveni své-
ho božského nimbu' pÍeszázračnou moc mají své starosti nelišící se
od trápení prostého člověka a stejně tak si i počínají. Tak svatá Pe.
tronila v Baladě májové vede sousedsky, v hovorovém stylu rozví.
jen dialog s prosebnicí o ženicha bez ohledu na pověrčivé počínání
budoucí nevěsty (,,Vidíš, holka, mám tě ráda|.,,, ... ,,dalabych ti ka-

larity. Jejich dosah se však brzy zmenšil na daleko užší okruh; bylo
to zprisobeno pŤedevším autorov m konzervativním postojem;
také na světové vá|cez odstupu vystoupily stránky, pro které Dyk
neměl smysl a které hlouběji pochopili autoŤi zásadního antimili-
tarismu. F. X. Šalda kritizoval celou Dykovu tvorbu pro nedosta-
tek životní bezprostŤednosti a ideologick1i apriorismus; z toho však
vy'jímal právě válečnou poez1i,kteráčeIi skutečnosti pÍímo ana\ézá

,,slovo opravdu kovové... V době nového ohrožení národa se Dy-
kova vlastenecká tvorba znovu pronikavě aktualizovala. Po od-
stupu desetiletí se stala součástí klasického odkazu české poezie' je

už komentována s historickou objektivitou, i když má-až na ně-
kolik nejznámějších básní - daleko k široké popularitě. mč
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Balady a romance zahájlly v nakladatelství E. Valečky knižnici
Poetické besedy, kterou její redaktor Neruda za|ož1| na podporu
privodní epické poezie. Sbírka obsahuje osmnáct básní, z toho šest
je v titulu označenojako romance a dvanáctjako balada. S žánro-
lrym označením však Neruda nakládal volně' takŽe Často neodpo-
vídá ustálenému pojetí obou žánrri. oproti časopiseckému znění
básník také toto označení měnil z balady na romanci, některé básně
privodně nesly označení legenda aÍaké ce|á sbírka se privodně měla
jmenovat Balady, romance, legendy' Ale ani pŤevaha epičnosti není
v knížce absolutní: napŤíklad v Romanci o Cerném jezeŤe a y Ro-
manci ojaŤe 1B48 pÍev|ádá lyrick prvek. Literární historie se ovšem
pokoušela charakterizovaÍ rozdíLy v Nerudově pojetí balady a ro-
manco. Nejspíše lze pŤijmout názorK' Poláka, žebalada ve sbírce
pŤedstavuje hlavně prvek legendární, nadpŤirozen a obecně lidsky,
zatímco romance pňedevším Živel českf, časově aktuální a jen reál.
ně determinovan1f. V kaŽdém pŤípadě však žánrové kategorie i po-
kusy o jejich rozlišení mají jen dílčí v1fznam pro charakteristiku zá-
kladního rázu sbírky.

Ten mnohem vyraznéji naznačuje vstupní moto, v němž básník
zdiraziuje,že chce vypravovat báji a že pro ni volí slovo prosté, tak
jak plyne z rist lidu' Spojení báje s prostym lidov1im podáním pro-
zrazu1e,že podstatnym inspiračním podnětem bude ve sbírce lidová
tvorba. Skutečně také literární historie už snesla Ťadu dokladťr
o tom, že Neruda tu folklÓr bohatévyužíval, a to jak v jednotlivych
obratech (napŤ. verš z Balady zimní ,,kďe ramena' tu kolena.. je za-


