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vilní intimní tragédie a tím zdiraznění její baladičnosti; eliptické
vyjádŤení děje zachyceného jen několika emblémy v Baladě staré -
staré!: ',Ru'kama lomila, po bŤehu chodila, / na kámen poklekla,
dceru porodila.. aj.)' Úspornost vyrazu a sevŤenost děje pak Neruda
uplatĎuje i v básních, kteréjiž nevycházejí z folklÓrní osnovy, ale
v Ťeči autorské a zejména v promluvách postav těží z lakonické
pádnosti lidového mluveného projevu (napÍ. Romance helgoland-
skd).

Avšak tak jako Neruda nechápal spojení báje s lidovj'm proje.
vemjako pouh! ohlas' tak i tvarjeho básní nelze vysvětlitjen tra-
dičními vlivy folklÓru, dokonce ani kdyŽ započteme prisobení
umělé poezie z folklÓru čerpající' napiíklad prostŤednictvím Erbe.
novy KYTICE. Vedle popěvkové formy a baladické eliptičnosti se
ve sbírce rozvíjí i osobitě, široce epicky roz|oženy v1Ípravnf styl
prostoupen monology a dialogy (Romance o Karlu IV.) sprvky
hovorové mluvy a obecné češtiny' které tentokrátpoukazuji j\žzÍe-
telně k městskému lidovému prostŤedí Balada tŤíkrátová). V rámci
tohoto stylu se uplatĚuje i popisná drobnokresba' ulpívající natolik
na detailech, že pozastírá i vlastní epickou osnovu básné (Balada
o polce, Balada o svatbě v Kanaán) ' A konečně ve sbírce na|ézásvé
místo také lyrick1f prvek reflexe, mísící se s popisem a vytváňející
teprve prostor pro odkrytí možn;/ch epick]fch baladickjlch tajem-
ství (Romance o Černém jezeíe) i rétoiick1i patos lyriky politické,
prostoupené exklamacemi a hesly (Romance o jaíe 1848). I tato
tvarová rriznorodost pŤispívá ke klasickému vyvážení sbírky, v níŽ
se Neruda pŤiklonil k epick1fm rítvarrim se starou tradicí, aby znovu
obn1žil živoucí zdroje lidové slovesnosti a kŤesťanského m1ítu
a oživil tak pňedstavov1/ svět svého dětství' Ale obrátil se k nim také
proto, aby prostŤednictvím v lidu hluboce zakoŤeněnÝch pŤedstav
projevil sv j vztah k soudobému národnímu Životu' vvsiovil své
krédo demokrata a bojovníka za liclsk1f pokrok, v nějŽ íeochvějně
věŤil. zp

Básně . Adolf Heyduk 1859

Básně - Adolf Heyduk 23

sahují dva lyrické cyk|y, soubor drobné epiky ajednu Samostatnou
delší epickou báseĎ.

První oddíl nazvany Cigánské melodie má 57 čísel, která z dvoj-
násobného snad počtu vybral Jan Neruda. Podnětem k Heydukovu
intenzívnímu zájmu o cikány byia podle jeho vzpomínek návštěva
u bratra rra Slovensku; pojetí postavy cikána je však formováno
pÍedevším pťllstoletou tradicí evropské romantiky, zahájenou už
tr Geibela, pokračující Puškinem a Lenauem, u nás Máchovym ro-
mánem Cikáni, Nerudovym Divokjlm zvukem aj. Pro romantiky
byla postava cikána jedním z Íady prostŤedk k tomu, aby své
ideální hodnoty životní -_ nespoutanou, vzpurně stňeŽenou svobo.
du a těsné soužití s pŤírodou - pŤedvedlijako něco reálně existují-
cího v konkrétní lidské bytosti a životním zprisobu. Nacházeli tu
pŤíležitost k rozvinutí estetiky kontrastu mezi drsnym a primitiv-
ním zevnějškem člověka i jeho vyděděnectvím společenskym' a bo-
hatynr, odstíněn m životem citri a ideál v jeho nitru. Dávali zde
prrichod zálibě v exotickych národech a životních prostÍedích, ve-
deni potŤebou sáhnout pro inspiraci mimo anticko.kňesťanskou li-
nii evropské kultury, k cizím, pouze tušenym svět m tradic a m;ítri.
Do cikána si promítaii kult erotické vášně a touhu po tempera-
mentním a zároveÍt dětinsky naivním vztahu k elementárním ra-
dostem i obdiv k umění bezprostŤedně tryskajícímu z nezkrotného
srdce (cikánská hudba), a ovšem i demokratické pŤesvědčení
o rovnosti všech lidsk;fch bytostí bez ohledu najejich rasu a sociální
postavení. Všechny tyto rysy uplatĎuje Heyduk ve svém cyklu;
zdŮraznll pĚitom ve stopách Máchovfch i trpkf rub cikánovy
volnosti .- jeho bezdornoví a elegicky stesk po ztracené vlasti, kte.
rou je podle dobov1ich iluzorních pŤedstav Egypt. Zárovei v duchu
vlastní zkušenosti umístil svého cikána do rámce slovenské horské
pi.írody rrebo do mad'arské pusty a do jeho osudri promítl vášniqf
odpor proti uherskym magnátrim. Tragika cikánri se mu vepsala do
mytického protikladu dvou iek, Dunaje a Nilu; je to zároveĚ pro-
tiklad mezi zemí každodenního živoŤení a zentí mrtvych pňedkri,
praprivodní kolébky a btrdoucího hrobu. V krátk;/ch, zhuštěn1Ích
a zároveĎ melodickfch básních Cigánsk!;ch nlelodií je fiktivním
n-rluvčírrr vždy cikán sám (v několika pŤípadech téŽ cikánská Žena),
ktery jakoby prostŤedky svého vlastního umění, totiŽ svou písní,
dáv1r prťrchod citovym reakcím na konkrétní situace a poodhaluje
rilonrky bohatj'ch niternych prožitkri' Cigánské melodie tedy patŤí
k Žlrrrru objektívní lyriky, často nazyvanému básnictvím role' Ci.
k:inského ducha v rovině stylové reprezentují pÍedevším ryvkovité
záblesky metaforické obraznosti a vášnivého sarkasmu, které se
mžikově vynoŤují z veršŮ obecně folkloristického typu. Tradiční

Ve své prvotině se jeden z čeln;Ích básníkri májové družiny a oddanil
pŤítel Nerudriv Adolf Heyduk pŤidržel obvyklého teLdy vzoru
básnické sbírky jako vyběru rriznorodé tvorby za určité obdo bí hde
je to Heydukova mladistvá produkce let pádesát ch). rozti iděné
podle literárních druhli do několika cyklri. Heydukovy Básně ob-
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melodick! tvar se těmito záblesky komplikuje a obohacuje, anížby
byla narušena jeho celistvost a spontánnost' Heyduk mohl mít
ovšem jenom mlhavé ponětí o slovesnosti cikánri, Ťídil se soudobou
vzdělaneckou pŤedstavou; jeho texty zárovel pronikavě ovlivnila
lidová píseĎ česká a slovenská. Evropskému obecenstvu, které se
s Cigánsk!,mi melodiemi seznamovalo v četn ch zhudebněních
(DvoŤák, Bendl a mnoho jin1Jch), to ovšem nebránilo brát Heydu-
kovy texty za autentické projevy cikánské, zvláště kdyŽ v cizích edi-
cích hudebnin s verši pŤeloŽen mi do němčiny nebo angličtiny ne-
bylo ani uváděno autorovo jméno. - Na svrij mladistv1f cyklus
navázaI Heyduk v polovině sedmdesát ch let, v době svého ožive-
ného zájmu o Slovensko Novjlmi Cigánsk!,mi melodiemi (kniŽně aŽ
l897), které jsou temperamentnější, pestŤejší, a|e zároveíl i více li.
terární než soubor první.

Druh1f lyrick1f cyklus Heydukovy prvotiny je nazván Písně ačítá
25 krátklch melodick1fch básní. Je to v lučně erotická poezie' která
od milostn1|chvyznáníbrzy pÍechází k tesknotě. oproti Cigánskym
melodiímje tu Heyduk konvenčnější.Yyužívá i takov1ich ustále-
nlch znakri erotické komunikace jako je květomluva. PŤíklon k li-
dové písni znamená pŤitom pro Heyduka něco jiného než pro
ohlasové autory - spíše než o malebnost mu jde o maximální
zjednodušení literárně kultivovaného tvaru a o zkratku; záchvěvy
a sotva znate|ná vybočení zprtnračné melodie naznačují daleko-
sáhlé konflikty cit vzájemně protikladn;Ích. U Heyduka se tu do
milostného zanícení vždy mísí stesk, zklamání, bolest z rozchodu,
ale i tyto prožitky jsou značně pŤizprisobeny dobovému typu. ob-
jevuje se i náznak pozdně romantického rozervanectví a motiv
puklého srdce, opět ve změkčené' sentimentalizované podobě.

V tŤetím oddílu Íazyaném Smíšené bá.sně kromě několika vy-
znání (vlasti, rodič m, pŤátelrim) nacházíme drobnou epiku, pňe-
devším balady, jejichž hrdinové pocházejí z lidového vesnického
prostŤedí; do jejich osudri zasahuje násilí, zrada, pomsta a Smrt.
Milostné zklamání je tu často drivodem k dobrovolnému rozchodu
se životem. Vesničtí mládenci Heydukovi - podobně jako v ran1|'ch
baladách májovcri vribec - mají silně literární romantické rysy.
Více než Hálek usiluje Heyduk o lehkost, zpěvnost, folklÓrní tÓn.
Disharmonické a tragické baladické prvky jsou uvedeny tak, aby
motivy, které je vyznačují' se svym styloqfm zabarvením co nejmé-
ně vymykaly písĎovému charakteru básně; jsou to náznaky, jejich
v1fklad' kontrastující s melodickou |ehkostí veršri, si musí doplnit
čtenáÍ. Heydukova epika v rámci baladické tvorby májovcri pŤed-
stavuje krajní pŤíklon k vzoru lidové písně a začleřuje se do tradice
Erbenovy a zejména Celakovského (s jehož slavnou, námětově
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shodnou baladou Toman a lesní panna se Heyduk pokouší soutěžit
pohádkou Lesní žena).

Nejrozsáhlejší vytvor této písĎové epíky, R že povážská, tvoŤí ve
sbírce samostatny závěrečn;í oddíl. Heyduk do něho vložil svrij sen
o absolutně harmonickych, nezkalenych vztazích privodního lid-
ského společenství. Jeho hrdinovéjsou bezzakolísáníŤízeni ve svém
jednání jen nejušlechtilejšími pohnutkami. Dva mladíci, chud1f
vesničan a hradní pán, tu soutěží o |ásku prosté slovenské dívky
(zvané RriŽí povážskou), a když ta dá pŤednost chudému, pán jim
věnuje své hrady a statky. Sám bloudí světem aaŽve stáŤí se vrací
umňít mezi pňáteli, jimž sebezapíravě postoupil všechno životní
štěstí. Také zde je epika silně lyrizována, mj. i krátkÝmi lyrick1fmi
uvedeními na začátku každého zpěvu. Yyznam Rťlže povtižské zá-
leŽí v tom, že je to první delší epika Heydukova, zejména však
v tom, Že básníkova pozornost se tu poprvé obrací k Slovensku.
Právě s tímto okouzlením podtatranskou zemí souvisí i jedno-
stranná idyličnost básně, kterou Neruda označ1l za pŤeslazenou:
rodí se mytus Slovenska jako pastorálního kraje, nepostiženého
rozpory moderního života. Diferencovanější pŤístup ke Slovensku
nalezl Heyduk až ve své pozdější tvorbě, zejména ve sbírce Cimbál
a husle (1876)' která se snaží spojit obraz slovenského života vjeho
šíŤi a jímavosti s aktuálními politick1fmi a národně obrann;Ími cíli.

Teprve zahraníční ob|as Cigánsk!,ch melodií pÍinesl Heydukově
prvotině uznání i doma. Privodně byla sbírka spolu s tvorbou Hey-
dukov1fch druhťr pŤijata kritikou se značnym chladem. Pravděpo-
dobně to byla i jedna z pňíčin, proč s pokračováním své lyriky (ve
dvou svazcích Básní II, v nichž nejv1íznamnější jsou básnické zá-
znamy Z cesty do Itálie pod titulem Jižni zvuky) pŤišel Heyduk až
v polovině let šedesálfch. - Pňi zaÍazení do spisti podrobil autor
sbírku značnfm stylistickym změnám, v nichž technické zběhlosti,
v mezidobí získané, užil k vytvoňení plynulejší, ale také konvenč-
nější verze; v detailech pozměnil - vypuštěním několika čísel
a začleněním jinfch - i sestavu své prvotiny. mč
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Jediná Jablonského básnická sbírka shrnuje jeho lyrickou a epic.
kou tvorbu z let l835-184l;je dedikována ,,Tobě, vlasti má!...
První dva oddíly sbírky pňedstavují dvě typické báchorkové epické
skladby, napsané v sentimentalistickém duchu. Prvá z nich, TŤi


