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1. Úvod: Mýtus versus slova a časy

Pojmy mýtus a mytologie prošly mnohasetletým vývojem,

v němž se jejich obsah proměňoval nebo zpřesňoval. Mýty vždy

souvisely s interpretací, jejich variant a opakování bylo mnoho,

uzpůsobily se daným podmínkám, dané kultuře. V platnosti zůstává

základní významové rozlišení: mytologií se rozumí jednak vyprávění,

které se pokouší obraznou formou o osvojení předmětné skutečnosti,

jednak vědní obor, který zkoumá vznik, vývoj a význam mýtů.

Zároveň je nutno si uvědomit, že v průběhu staletí se pojetí mýtu

měnilo – sakrálno vstoupilo do běžného života jako kolektivně

sdílená představa. Tu navíc vždy rozšiřovaly prostředky masové

komunikace, ať to byla první shromaždiště, chrámy, divadla, kostely,

tržiště nebo posléze v éře novověku masová média.

Výklady mohou být vždy subjektivní, ale zároveň mohou být

prezentovány mase a zajistit tak dané osobě či události

nesmrtelnost. Prostředky k uchování dané paměti jsou vždy voleny

jednoduše, aby byly snadno zapamatovatelné. Jsou signifikantní.

Stejně jako Bettina v Kunderově Nesmrtelnosti utvářela pohled na

Goetha vnímaný v tuto chvíli prizmatem prozaikových očí, můžeme

obdobné klobouky posadit na hlavu jednotlivým hrdinům a vytvářet

z nich symboly. Již zcela jiných lidí, událostí. V současném pojetí

diskurzu bychom o tom mluvili jako o postmoderní intertextualitě či

intervýznamovosti, ale tento princip není vynálezem dvacátého

století. Je odvěký. Stačí nasadit klobouk a daný vjem náležitě vžít do

paměti. Pomocí neustálého opakování působit na smysly – vizuální

vjem je obvykle nejsnáze pochopitelný všem.
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Mýtus jako fabulace
V prvopočátku je mýtus „prazkušenost, která se stala zjevnou

a která též umožňuje racionální myšlení“.1 Správnost této

prazkušenosti nemusí být ověřována, je v součinnosti s fantazií, ale

vždy s sebou nese jakési tajemství. Zasahuje prostřednictvím

nadpřirozených bytostí (z tragédie známé deux ex machina) do

jednání člověka. Pravda mýtu se lidem zjeví v určitém tvaru. Tyto

skutečnosti můžeme vnímat v souvistlosti s primitivními kulturami či

starověkými státy, v dnešní době bychom spíše mohli mluvit o tom,

že prazkušenost utváří tradici, paměť.

Walter Friedrich Otto rozlišuje tři roviny zjevení mýtu v určitém tvaru:2

1. Prapůvodní ukazuje tvar v člověku jako takovém, v jeho tělesnosti;

sem by patřila veškerá gesta a postoje – vzpřímené ruce zvedající se

k nebi, sepjaté ruce modlící se k bohu i rituální tanec.

Ačkoli se zdá, že v posunu věků mimetická kultura zapadla, není to

pravda. I dnes gesta mohou vést masy, neboť jsou jednoduchá a

snadno srozumitelná většině. Zároveň pokud jsou opakována, brzy je

za své uchopují všichni.

2. Mýtus tvořený člověkem – ten, který je spojován s lidskou prací.

Člověk, který cokoli vybuduje, převede do obrazu nebo plastiky,

napíše, složí jako hudbu, dává danému výtvoru nesmrtelnost, ztvární

přítomnost toho božského v nich. Tuto myšlenku dokládá na první

dochované literární památce, Eposu o Gilgamešovi. Gilgameš, ze

dvou třetin bůh a jedné člověk, zažije smrt přítele Enkidua. Od té

chvíle touží po nesmrtelnosti. Po marném putování a několika

zkouškách nesmrtelnost pro své tělo nezíská, ale získá nesmrtelnost

pro své dílo, hradby města Uruku, které ho přetrvají a budou navěky

spojeny s jeho osobou. Gilgameš na rozdíl od Utanapištima, který

1 Otto, Walter Friedrich: Mýtus a slovo. In: Mýtus, epos a logos. Praha,
OIKOYMENH 1991, s. 15.
2 Tamtéž, s. 20–21.
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přežil potopu světa a svou moudrost obdržel od bohů, ji získal sám,

bez božské pomoci. Ztratil iluze; když se vrací do Uruku, je unavený,

ale smířený. Přehodnotil mytické pojetí a oslavil vlastním dílem sebe

sama.

Ačkoli daná nesmrtelnost po člověku zůstává (ať v menším sociálním

okruhu rodiny, nebo v širší společnosti), může být různě variována.

Stačí nasadit jiný klobouk a vyprávění se mění, interpretace je

individuální, ale zároveň kolektivní, je-li dostatečně prosazena.

3. Mýtus se svou prapůvodní pravdou, který se stává slovem. K tomu

je použit jazyk a jazykové prostředky, které jsou k dispozici. Mýtus se

tak zjevuje ve slově, tedy v různých promluvách při rituálních

obřadech, v modlitbách, hymnech atd. „Právě tak to však platí pro

vypravěčské převedení mytického děje jako věčného pradějství.“3

I s poslední skupinou vnímání mýtu má dnešní člověk zkušenosti, jen

si je možná neuvědomuje. Souvisí s obrazem světa, který mu (stejně

jako kdysi předkládali šamani, kněžky, kněží, mniši, učenci)

předkládají média.

Na obecnější platnost aspirují teze Dušana Třeštíka, v nichž

analyzuje současný stav vztahu bádání o mýtu s odvoláním na

odbornou literaturu4: „Dnes soupeří pod heslem ‚kulturních dějin‛

s postpozitivistickými (a postmarxistickými) „sociálními dějinami“. Ve

sporu jde v zásadě o […] otázku: jednají lidé tak, jak jim dovolují

„objektivní“ (ale subjektivizované) sociálně ekonomické okolnosti,

nebo jak jim dovoluje jejich „subjektivní“ (ale objektivizovaná)

3 Tamtéž, s. 22.
4 Třeštík, Dušan: Mýty kmene Čechů. Praha, NLN 2003, s. 171, pozn. 39:
„K orientaci v debatě, zejména německých historiků: Daniel, Ute: Clio unter
Kulturshock. Zu den aktuellen Geschichtwissenschaft, Geschichten
Wissenschaft und Unterricht, 48, 1997, s. 195–218, 259–278; Welskopp,
Thomas: Die Sozialgeschichte der Vaeter. Grenzen und Perspektiven der
Historischen Sozialwissenschaft, Geschichte und Gesselschaft 1998, s.
173–198; Wehler, Hans Ulrich: Die Herausforderung der Kulturgeschichte,
Teoriendebatte, München, vyd. T. Mergel – T. Welskopp, 1997. Srov.
Třeštík, Dušan: Dějiny jako dějiny společností nebo jako dějiny kultur?
Dějiny a současnost, roč. 24, č. 4, 2001, s. 29–33.
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kultura? „Sociální historikové“ považují to, co si společnost o sobě

myslí, konec konců za sice nezbytnou, ale zavádějící „mytologii“.

„Kulturní historikové“ ale odpovídají, že právě celá tato mytologie je

jedinou skutečnou, objektivně existující a přímo analyzovatelnou

skutečností života společnosti. Bez „mýtů“ nemůže žádná společnost

žít, umožňují jí orientovat se ve skutečnosti a jednat podle toho.

Archaické společnosti vlastně jinou možnost nemají. Jejich svět jim

strukturuje a osvětluje tento soubor vyprávění o počátcích světa, lidí

a společnosti, který označujeme jako mytologii. Ta jim říká, jak věci

vznikly a jaké mají být i nadále, mají-li ubránit lidi před upadnutím do

chaosu. Je to tedy něco jako jejich „ústava“, podpořená „prováděcími

nařízeními“, rituály, jejichž jediným účelem je udržovat svět v tom

správném chodu, který byl „nastaven“ primordiálními činy bohů a

herojů na počátku časů.“5 K tomuto názoru „kulturních historiků“ se

přikláním v této práci s dodatkem, že budu klást důraz na problémy

fabulace mýtů a zaměřovat se na jejich literární stránku.

Proto také přehled evropských mýtů začíná antikou, která

nabízí jejich nejpropracovanější a literárně mimořádně hodnotnou

soustavu. Řecké mýty patří k základům evropské kultury. Obohatilo

je i vypravěčské umění krétsko-mykénské a pravděpodobně i

orientální. Římské mýty mají spíše odvozený charakter a oproti

řeckým vědomě vystihuji historii a náboženství: „Většinu římských

mýtů nereprezentují starověcí písaři jako fiktivní vyprávění, ale jako

rané dějiny římského lidu.“6 Řecké mýty vytvořily antropomorfické

chápání božského světa: bohové jsou uvedeni do soustavy

příbuzenských, milostných a společenských vztahů a neexistují bez

chyb vlastních lidem. Každému z nich přísluší určitý obor činnosti.

V jejich čele stojí vládce nadaný absolutní mocí. Tento uspořádaný

božský svět se představuje v zakladatelských literárních dílech:

5 Třeštík, Dušan: cit. d., s. 15.
6 Gardnerová, Jane F.: Římské mýty. Praha, Levné knihy 2006, s. 4.
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homérských eposech a v Hésiodově rozsáhlé básni Theogoniá

(Původ bohů).

V antickém Řecku sám termín mýthos znamenal „slovo, řeč,

rozhovor, zprávu, často něco vymyšleného […]. Mýthos byl zpočátku

spojen s kultem a tvořil nedílnou součást rituálu, přičemž podával

vysvětlení konaných obřadů (tzn. hieros logos, posvátný výklad).7

Protagonisty byli bohové a heroové (tj. hrdinové, již zesnulí mužové,

kterým se připisovala zázračná moc v místě, kde byl jejich hrob).

Protože se tyto mýty stávaly náměty kultovních dramat, připisoval jim

Aristotelés v Poetice další význam: dramatický děj, fabule, syžet.

Ve filozofii mýty Platón a jeho následovníci chápali jako výtvor

fantazie, jako poeticko-filozofický obraz, podobenství používané tam,

kde nestačí logické postupy a důkazy, kde se člověk nemůže opřít o

pojmové myšlení, kde se logos, rozum s tvořivým myšlením

nedokáže vyjádřit. I Platón jich občas vyžíval (např. o jeskyni,

Polítheiá 514 A – 517 B; o preexistenci duší a metempsychóze,

nauce o převtělování duší, Faidros, 245 C – 252 B; o posmrtném

životě, Gorgiás, 523 A – 527 C; o kosmologii, Tímaios, 29. En),

přestože mu na mytické fabulaci vadilo, „že mýty zastupují za jasné

myšlení, které se zmocňuje pravdy samé.“8 Přesto je považoval za

svým způsobem důležité.

Řecký mýtus vytvořil rozlehlou síť vyprávění, tematicky

rozčleněnou tak, aby dávala odpovědi na otázky týkající se světa,

náboženství, ale např. i hospodářství, aby rovněž poskytovala

morální ponaučení a ukazovala, jak by se člověk měl chovat.

Diferencovaly se zde základní tematické okruhy mýtů:

a) Kosmologické, týkající uspořádání tří prostorových vrstev

světa (nebeský, pozemský, podsvětní).

b) Genealogické, týkající se původu a předků herooů a heroin.

7 kol. autorů: Encyklopedie antiky. Praha, Academia 1973, s. 402.
8 Otto, Walter Friedrich: cit. d., s. 9.
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c) Civilizační, týkající se např. bájí o hrdinech zbavujících svět

škůdců; o těch, kteří naučili lidi orbě a pěstování obilí,

řemeslům; o zakládání měst (tzv. ktiesis); o vynálezcích

(heuretai) a jejich dílech.

d) Aitiologické (lat. etiologické), týkající se původu a příčin

určitých slavností. Zahrnují i výklady jevů, s nimiž se člověk

setkává v přírodě. Zvláštní oddíl tvoří metamorfózy

(proměny lidí ve zvířata, rostliny, neživé předměty,

případně naopak) a kataskterismy (proměna bytostí nebo

zvířat v hvězdy nebo souhvězdí).

Už tehdy se jevilo jako žádoucí převyprávět prozaicky mýty

obsažené v nejstarších veršovaných eposech, jak to činili

mytografové. Ze staršího podání mytografů se zachovaly jen zlomky

(Geneélogiai Akúsilála z Argu, Herakleita z Milétu, Ferekýda z Athén;

mytologické náměty tragédií ve spise Tragóduména Asklépiada

z Tragilu). V uceleném výtahu přežila mytologická příručka, nejspíše

z 1. stol. n. l., Bibliothéke.

Římané poznali mnoho řeckých mýtů v etruských variantách i

z recipovaných kultů. V době Augustově již sloužily řecké

mytologické příručky významným básníkům, např. Ovidiovi pro

cyklus Metamorfózy (Proměny). Značná část mytografických podání

přešla do komentářů k Vergiliovi (tzv. Scholia Danielis; ze scholií

vycházejí tři středověká latinská podání, tzv. Mythographi Vaticani).9

Bylo jasné, že paměť je potřeba uchovat, a proto k mytologii začaly

existovat psané příručky.

Protože Vergiliova latina byla vzorem pro výuku univerzálního

jazyka středověkých vzdělanců, fungoval výběr starověkých mýtů

9 Encyklopedie antiky, Praha, Academia 1973, s. 402–404.
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prostřednictvím tohoto římského autora. Vždyť i Dante oslovil svého

průvodce:

„Básníků ostatních ty cti a jase,

kéž láska veliká a stálá píle,

s níž čtu tvou knihu, pomůže mi k spáse!

Mně mistrem jsi a vzorem ve své síle,

jen z tebe čerpal jsem svou lačnou duší

sloh sladký, jenž mi zjednal cti v mém díle.“10

Po staletích se k antickému mytologickému odkazu naplno

vrátilo renesanční – ostatně ilustrace k zmiňované Božské komedii

vytvořil Sandro Botticelli – i barokní umění jako ke svému zásadnímu

inspiračnímu zdroji. Tento zájem přetrval – byť oslaben – do dnešní

doby. Jak ukáže další text, má antický mýtus důležité zprostředkující

pojetí i v sledované tvorbě Zeyerově, i když není jejím vlastním

tématem. Zeyer ale oživuje a kompiluje některé antické motivy a

obohacuje jimi své obrazy českého mýtu. Používá jich zejména tam,

kde „vynalézá“ českou mytologii a přeformovává ji tak, aby ji povýšil

na „skvělý obraz krásy, nejvyšší, nejčistší, nejvznešenější“11, např.

apollinský a orfeovský mýtus promítnutý do postavy Lumíra.

Oproti důkladnému odbornému propracování antického mýtu

v evropském prostředí je slovanský mýtus znám mezerovitěji, a to

jak z hlediska písemných a archeologických pramenů, tak

z rezervovaného využití etnografického materiálu. Situaci komplikuje

i to, že je slovanský mýtus poznáván ve své christianizované podobě

v podání křesťanských kronikářů a legendistů, obdobně i v etnografii.

V českém prostředí mají zakladatelský význam práce Lubora

10 Dante Alighieri: Božská komedie. Praha, SNKLHU 1958, s. 12. Tamtéž,
s. 81–86.
11 Zikmund, Jaroslav: Ve stínu Orfea. Julius Zeyer a rodina Kalašových ve
vzájemných dopisech. Praha, B. Rupp 1949, s. 87.
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Niederleho,12  Václava Tilleho13 a Čeňka Zíbrta.14 Problematická, i

když v mnohém podnětná je práce Záviše Kalandry.15 V poslední

době se tematikou slovanského mýtu soustavně zabývali další

badatelé16 a v světovém kontextu byl sledován v rámci indoevropské

komparatistiky (významný je zejména přínos Jeana Puhvela).17 Řada

zajímavých studií se nachází v periodických publikacích.18 Pominout

nelze ani české dílčí i syntetické archeologické 19 i obecně historické

práce.20 Z hlediska tématu předkládané zeyerovské studie jsou

12 Niederle, Lubor: Život starých Slovanů I, II, Praha, Bursík & Kohout
1916.; Týž: Slovanské starožitnosti I-IV, Praha, Bursík & Kohout 1902,
1906, 1919, 1924.
13 Tille, Václav: K nejstarším pověstem. Český časopis historický (dále
ČČH) 11, 1905, s. 425–427; Přemyslova otka, ČČH 23, 1917, s. 387–391;
Přemyslovy střevíce a železný stůl. ČČH 10, 1904, s. 203–206.
14 Zíbrt, Čeněk: Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. věku.
Rozpravy ČAVU. Tř. I, roč. 3, č. 2. Praha 1894.
15 Kalandra, Záviš: České pohanství. Praha, Fr. Borový 1947.
16 Týká se to např. prací encyklopedického charakteru, jako Profantová,
Naděžda; Profant, Martin: Encyklopedie slovanských bohů a mýtů. Praha,
Libri 2000 i jednotlivých studií, jako jsou Gieysztor, Aleksander: Mitologia
Słowian. Warszawa, Wyd. Artystyczne i Filmowe 1982; týž: Opfer und Kult
in der Slawischen Überlieferung. Frühmittelalterliche Studien 18, 1984, s.
249–265; Strzelczyk, Jerzy: Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian.
Poznań, Rebis 1998.
17 Puhvel, Jaan: Srovnávací mythologie. Praha, NLN 1997; Dumézil,
Georges: Mýty a bohové Indoevropanů. Praha, OIKOYMENH 1997;
Lincoln, Bruce: Myth, Cosmos and Society. Indo-Europhean Themes of
Creation and Destruction. Cambridge Mass. 1986; Myth and Lawamong the
Indo-Europeans. Studies in Indo-european Comparative Mythology. Ed.
Jaan Puhvel. Berkley – Los Angeles – London 1970; Sergent, B.: Les Indo-
Européens. Historie, langues, mythes. Paris 1995; Sacred Narrative:
Readings Readings in the Theoryof Myth. Berkeley – Los Angeles –
London 1975.
18 Wiener Slavistisches Jahrbuch (viz např. podnětné studie Radoslava
Katičiče, 1987, 1988, 1991, 1993, 1994); polský Słownik Starożytności
Slowiańskich aj.
19 Např. Měřínský, Zdeněk: České země od příchodu Slovanů po Velkou
Moravu. Praha, Libri 2002; Zeman, Jiří: Nejstarší slovanské osídlení Čech.
Památky archeologické 67, 1976, s. 115–235.
20 Např. Čornej, Petr; Čornejová, Ivana; Rada, Ivan; Vaníček, Vratislav:
Dějiny zemí Koruny české. Od příchodu Slovanů do roku 1740 I.
Praha/Litomyšl, Paseka 1992; Frolík, Jan; Bláhová, Marie; Profantová,
Naďa: Velké dějiny zemí Koruny české I. Praha/Litomyšl, Paseka 1999.
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podnětné zmíněné práce Dušana Třeštíka21, v některých detailech i

Roberta B. Pynsenta22.

V Zeyerově době byly z obecných prací o mýtu dostupné např.

práce Langovy,23 případně první verze Zlaté ratolesti skotského

antropologa Jamese Frazera24 (jejich znalost ale není u Zeyera

pramenně doložena), z českých např. Jirečkovy,25 Šafaříkovy,26

Krolmusovy (zmíněné v další části textu). Šafaříkovo pojetí Zeyera

podle dostupných pramenů míjelo.

21 Třeštík, Dušan: cit. d., zejména s. 101–167.
22 Pynsent, Robert B.: Pátrání po identitě. Jinočany, H&H 1996.
23 Lang, Andrew: Myth, Ritual and Religion. London 1887.
24 Frazer, James George: The Golden Bought, 1890. Konečná verze
pochází ovšem až z  r. 1920.
25 Jireček, Josef: Studia v oboru mythologie české. Časopis českého
muzea 37 (dále ČČH) 1863, s. 3–28, 141–166, 262–269; týž: Dědky u
Dalimila. ČČH 35, 1861, s. 358–360.
26 Šafařík, Pavel Josef: Slovanské starožitnosti. Oddíl dějepisný. Okres
druhý. Od 476 až do l. 998 po Kr. Praha, B. Tempský 1863.
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2. Literární mýtus

Mýtus v literatuře objevuje výše sdělené, slova a prostředky,

pomocí kterých vypráví příběh, tedy vyprávění (mythos). Literární

mýtus je spojen s fantazií a imaginací básníka, stvořitele fabulace.

„Nyní povězte mi, Múzy, jež obýváte Olymp – vždyť vy jste bohyně,

všudypřítomné, vy víte vše, my slyšíme jen zvuk, my nevíme nic –

povězte mi, kdož byli vládcové Danaů, kdož velitelé. O davu nebudu

hovořit ani jmenovat, i kdybych desatero jazyků měl, desatero úst,

nezlomný hlas, srdce z bronzu v hrudi, jen kdyby mi Múzy olympské,

dcery Dia třímajícího aigidu, připomněly ty, kdož přišli pod Ilion,“27

hlásá Homér v nejznámějším eposu evropské civilizace. Múzy,

společnice antického boha umění a světla Apollóna, jsou prvními

interpretkami literárních mýtů, to díky jejich božské podstatě je

zapříčiněno, že člověk může sdělovat ostatním příběhy z dějů tohoto

světa.

Múzy jsou spojovány s hudbou, ale to je jen jejich nepatrná

schopnost. Jsou totiž božskými stvořeními, božským zázrakem.

Jejich objevení kromě zrození hudby přineslo i zrození slova, v němž

příběh dostává tvar. Řeč básníka začíná být spjata s dvěma složkami

– s Múzami a Pamětí, obě tyto složky nechají zrodit alétheiu, neboli

básníkovu pravdu. Múza přitom přesahuje člověka, který ale cítí její

přítomnost ve svém nitru.

Filón Alexandrijský velmi správně poukazuje na propojení

múzy a mýtu: „Zpívá se starý příběh, vymyšlený mudrci a jako

mnoho dalších předávaný po paměti z generace na generaci… Je

asi takovýto: Když prý stvořitel dokončil celý svět, otázal se jednoho

ze svých proroků, zda by si byl přál, aby něco z toho, co vzniklo na

27 Detienne, Marcel: Mistři pravdy v archaickém Řecku. Praha,
OIKOYMENH 2000, s. 20–21.
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zemi, neexistovalo. On odpověděl, že vše je naprosto dokonalé a

úplné, jen jedno prý postrádá, chvalořeč… Otec veškerenstva

vyslechl tato slova a uznav je, zplodil bez otálení potomstvo pěvkyň

líbezných hymnů, rozenkyně jedné z mocností, které je obklopovaly,

panenské Paměti, již prostý lid, komole její jméno, zve

Mnémosyné.“28

Je třeba si uvědomit, že řecká literatura 12.–9. století před

naším letopočtem neexistovala, veškeré obsahy se přenášely ústní

formou. Paměť v té době byla velmi důležitá, řečtí pěvci, kteří zpívali

nejprve o bozích, posléze i o hrdinech (dobrá paměť prvotně sloužila

zřejmě k uchování náboženské tradice, teprve později se přidružila i

možnost uchovávání tradice literární), se museli zdokonalovat,

používali velmi přesné memorizační techniky. Orální trénink starých

Řeků vyvrcholil v již zmíněných mistrných eposech Ilias a Odyssea, o

kterých dodnes můžeme pochybovat, zda jsou skutečně

Homérovými autorskými texty, nebo byl Homér pouze ten, kdo jim

vtiskl formu, tedy přenesl je na papír. Přesto se z celé látky stává

bájesloví. Mýtus zde lze snadno odhalit. „I tam, kde se báj hned

neprozradí zázračnými prvky, opakováním obvyklých motivů,

potlačením místních nebo časových okolností apod., lze ji přesto

rychle poznat podle skladby. Probíhá až příliš hladce. Stírá vše, co

by přerůstalo, co by kladlo odpor, vše odlehlé, druhotné, co by

vnikalo do hlavních událostí a motivů, vše nejasné, lomené a

rozkolísané, co by mátlo jasný průběh děje a jednoduché zaměření

jednotlivých postav.“29

Homérské básně navíc obsahují formule, skupiny hotových

slov, zasazených do daktylského hexametru. Texty tedy mohly

sloužit i jako mnemotechnická cvičení, na nichž si mladí pěvci

28 Detienne, Marcel: cit. d., s. 22.
29 Auerbach, Erich: Mimesis. Zobrazování skutečnosti v západoevropských
literaturách. Praha, Mladá fronta 1998, s. 22.
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trénovali paměť. Ta jim umožňovala podívat se pod pokličku věcí,

viděli sídla bohů, odvážili se do podsvětí, znali myšlenkové pochody

hrdinů. Paměť se stala vstupenkou do těchto světů. „Paměť je tedy

nejen materiálním nositelem zpívané řeči, psychologickou funkcí,

která podpírá formulovanou techniku, ale také a především

náboženskou silou, která básnickému slovu propůjčuje status

magicko-náboženské řeči. Zpívaná řeč, kterou přednáší básník

nadaný darem vidění, je účinná řeč; tato řeč utváří svou vlastní silou

symbolicko-náboženský svět, jímž je skutečnost sama.“30

Pěvec navíc měl ve starověkém světě velkou moc, stával se

nejvyšším soudcem hrdinů a jejich válečných činů. On to byl, kdo

rozhodoval o chvále či haně dotyčného héroa. Ukazuje se zde

obrovská moc řeči, díky svému zpěvu může básník učinit z bytosti

prosté bytost nesmrtelnou rovnou králi, ale zároveň i bytost hodnou

největšího opovržení. Staří Řekové se přesto snažili být objektivní,

pokud nepřítel bojoval čestně a statečně, byl hodný chvály a

pohlíželo se na něj jako na hrdinu. Za všechny stačí uvést trojského

Hektora.

Svým zpěvem básník uděloval paměť, tedy to, který z hrdinů

neupadne v zapomnění. Funkce chvály a hany vydrží v řeckém

prostředí dlouho. Podporují ji např. básníci Pindaros a Bakcylidés,

ovšem „na básníka už zbývá poslání velebit urozené, chvalořečit

bohatým vlastníkům, kteří hospodaří s přepychem a mají přemrštěné

výdaje, pyšní se manželskými svazky a zakládají si na čtyřspřežích a

atletické zdatnosti.“31

30 Detienne, Marcel: cit. d., s. 27.
31 Tamtéž, s. 39.
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3. Historický mýtus

De facto lze ale tvrdit, že se tento princip „paměti“32 zachoval

dodnes. V sociálních vědách jej můžeme definovat na základě

charakteristických rysů podstatných pro určité sociální prostředí.

Člověk se ztotožňuje s premisami, které uctívá i daná konkrétní

skupina. Historická (označována někdy také jako kolektivní) paměť je

dnes spojována především s tzv. druhými životy významných

historických osobností, vědců, umělců, ale i událostí či fenoménů.

Vidíme, kterak je daná osobnost či skutečnost vnímána v historicky

mladší společnosti, jak se tyto jevy vyvíjejí.33

Jejich zachycení v literárních textech a médiích v průběhu

staletí, odpovídá postavení řeckého pěvce. I tady by šlo najít paralelu

s řeckým prostředím, neboť stereotypy v nahlížení na různé velikány

a děje vyúsťují v to, že dostávají „epiteton konstans“ – stálý básnický

přívlastek. Takže stejně jako lze uvést lehkonohého Achillea nebo

krásnou Helenu, je možné hovořit např. o Karlu IV., otci vlasti, tatíčku

Masarykovi či tajemném Máchovi (pokud se tedy budeme zabývat

prostředím českým, potažmo prostředím historického území českých

zemí). Tyto ikonky jsou pak snadno vnímatelné a přinášejí obecně

sdílený obraz minulosti.

32 Historici pracují nejen s termínem historická paměť, dále s dvojicí –
historické vědomí, historické povědomí. O těch více viz Hroch, Miroslav
(ed.): Úloha historického povědomí v evropském národním hnutí v 19.
století, AUC – Philosophica et historica 5, Studia historica 15, Praha 1976,
s. 7-14; TÝŽ, Historická beletrie a historické vědomí v 19. století, in:
Literární a publicistické zdroje historického vědomí v 19. a 20. století I, AUC
–Philosophica et historica 3, Studia historica 33, Praha 1988, s. 12-13;
TÝŽ, Konec historismu? In: Řepa, Milan (ed.): 19. století v nás. Modely,
instituce a reprezentace, které přetrvaly, Praha, Historický ústav 2008, s.
17.
33 Problematice druhých životů (imagery, Nachleben) se věnují nejenom
historické práce (Petr Čornej, Vít Vlnas, Václava Kofránková ad.), ale i
studie z oblasti literární historie (Pavel Vašák, Jiří Morava).
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Dějiny, které nás obklopují, působí však dalece nejednotněji

než jejich mnohdy stereotypní výklady. „Pohleďme na dějiny, jichž se

sami účastníme; kdo se např. zamyslí nad chováním jednotlivých lidí

a skupin lidí při vzestupu nacismu v Německu, nebo chováním

národů a států před touto válkou a za války, pocítí, jak těžko lze

zachytit historické události a že jich nelze užít v báji; dějinnost

zahrnuje spoustu protikladných motivů u každého jednotlivce,

rozkolísanost a mnohoznačné tápání u skupin; zřídkakdy se vyvine

celkem jednoznačná, poměrně snadno zachytitelná situace, a i ta je

v skrytu mnohoznačně odstupňovaná, ba skoro neustále ohrožená

právě ve své jednoznačnosti; a u všech zúčastněných jsou motivy

tak mnohovrstevné, že propagandistická hesla vznikají jen

nejhrubším zjednodušením – což způsobuje, že přítel i nepřítel často

používá stejných. Dějiny se píší tak nesnadno, že většina dějepisců

se musí občas uchýlit k bájeslovné technice.“34

Auerbachovo tvrzení ukazuje na propojení historie a literatury,

stejně jako se mýtus snaží uchopit dějinnost, jako literatura

komentuje historické postavy a jejich činy a jistým způsobem je

etiketizuje, tak naopak jednotliví historikové používají stejné formy a

techniky jako mýtus k zachycení skutečnosti. De facto jde o teorii

archetypu, která změní historickou osobnost a historickou událost

v mytickou kategorii. Etiketizováni jsou ovšem rovněž jednotliví

spisovatelé v průběhu jednotlivých uměleckých období i v souvislosti

s historickými události té či oné doby.

Percepce konkrétního literárního díla bývá v každé době jiná,

závisí na historických okolnostech. Kniha se jakoby osvobozuje od

ilokuce svého tvůrce a získává další a další rozměry, je

mnohovrstevná, v chápání literatury můžeme mluvit o

transformované podobě mýtu. Určitá skutečnost, která je v té či oné

knize zachycena, a její využití se v průběhu věků mění. „Avšak

34 Auerbach, Erich: cit. d., s. 22.
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historik, který se snaží určit místo jednotlivého díla v průběhu

dějinného vývoje, se neobejde bez zjišťování, pokud to je ještě

možné, co dílo znamenalo pro autora a jeho dobu.“35

I jazyk, jímž je kniha napsána, hraje při zachycování dané

doby svou roli. Nejen, že ukáže jazyk ve svém vývoji, ale je také

důkazem charakteristiky doby a postav. Zachycuje zvyklosti daného

období a v podstatě přenáší paměť pro další generace.

35 Auerbach, Erich: cit. d., s. 300.
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4. Historismus v českém umění a politice 19. století

Období 19. století je obecně velmi obtížně uchopitelné, hovoří

se o něm jako o době, kdy se formuje novodobý český národ. V čase

19. století se také rodí nové mýty, nové stereotypy, ať už spojené

s bájnou historií kmene Čechů či s historickými milníky českých dějin

obecně.

K historismu dochází, naplníme-li dějepis vlastním obsahem.

Tradice a mýty hrají důležitou roli při vytváření národů v moderním

slova smyslu. Všechny tyto skutečnosti měly důležité místo rovněž

při budování novodobého českého národa během 19. století. Češi se

během procesu formování moderního národa (tento jev je nazýván

klasickým termínem národní obrození, leč s tímto označením

přichází až Masaryk ve spise Česká otázka) opírali o svou

historickou a mytickou tradici. Zároveň v tom však nebyli výjimkou,

přechod k nacionalismu, který měl oporu i v literárním a výtvarném

umění zachvátil celou Evropu 19. století.36

Zájem historiků o tuto problematiku trvá více než sto let,

nejdůležitější pro naše zkoumání však jsou práce Jiřího Raka a

Vladimíra Macury.37

V novější literatuře je pojem historismus podrobován

zkoumání, posunují a obměňují se jeho definice, nastupují teoretické

inovace38. Koncept historické paměti a míst paměti, ale podklady pro

to, že pojem historismus krystalizoval mimo diskurs čistě

36 Flacke, Monica (ed.):  Mythen der Nationen: Ein europäisches
Panorama. München – Berlin 1998. Rovněž Flacke, Monica (ed.): Mythen
der Nationen. 1945 – Arena der Erinnerungen. Mainz 2004.
37 Rak, Jiří: Bývali Čechové. České historické mýty a stereotypy. Jinočany,
H&H 1994. Macura, Vladimír: Znamení zrodu. České národní obrození jako
kulturní typ. Jinočany, H&H 1995. Týž: Český sen. Praha NLN 1998.
38 Např. Berger, Peter; Luckmen, Thomas: Sociální konstrukce reality.
Pojednání o sociologii vědění. Brno, Centrum pro studium demokracie a
kultury 1999.
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historiografický, ale v prostředí národní ekonomie, právní vědy i

teologie39 ukazují některé z těchto proměn. Pro literárně historickou

reprezentaci snesla literaturu a argumenty ve vstupních kapitolách

své studie Lenka Řezníková40. Řezníková se přiklání k názoru, že

historismus nelze vystihnout jen výčtem konstitutivních znaků, ale

vystižením toho, co jimi bylo míněno. Uvádí přehlednou typologii

jednotlivých sémantických znaků historismu podle Guntera

Scholze:41

1. „Rozšíření historického, genetického pojímání všech

kulturních jevů, tedy univerzální historizaci myšlení o světě,

který se tak stává světem důsledně historicky proměnlivým a

také historicky určeným. Dodejme, že toto pojetí je obecně

považováno za produkt zrychlení dějin a prudkých změn, které

nastaly na přelomu 18. a 19. století mj. v souvislosti

s francouzskou revolucí a napoleonskými válkami;

2. filozofii dějin pojímající dějiny a jejich průběh jako výsledek

působení určitého řádu, jako projekt rozumného, božského

nebo jinak definovaného řízení;

3. pohlížení do minulosti a setrvávání na starém za současné

kritiky všeho nového, tedy jistý romantický konzervatismus;

4. omezení historického bádání na sběr a verifikaci historických

dat, tedy historický empirismus, často (ne však právě

příhodně) označovaný též jako pozitivismus;

5. relativizaci všech hodnotových systémů jakožto projevů

přechodných a měnících se v toku dějin.“42

39 Wittkau, Annette: Historismus. Zur Geschichte des Begriffs und des
Problems. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 1989.
40 Řezníková, Lenka: Moderna & historismus. Historické reprezentace
v proměnách literatury na přelomu devatenáctého a dvacátého století.
Praha Libri 2004, s. 15–36.
41 Scholtz, Gunter.: Das problem und die Geisteswissenschaftenin 20.
Jahrhundert. Archiv für Kulturgeschichte 71, 1989, s. 463–486.
42 Řezníková, Lenka: cit. d., s. 40.
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Řezníková pak vymezuje v obecné rovině historismus jako

„takovou myšlenkovou orientaci, která klade zvláštní důraz na

minulost, aktuální otázky vidí především v historické perspektivě a je

si vědoma historické proměnlivosti společenské reality“.43

V české literatuře, výtvarném umění i hudbě se romantizující

historismus prosazoval od 30. let 19. století. Výtvarně akceptoval

zprvu podněty francouzského romantismu a pozdní nazarénské

malby, od 2. poloviny století se pak včlenily do obecně evropského

univerzálního proudu historismu44. V starším pojetí se literární

historismus chápe jako fenomén „nahlížející na přítomnost jako na

článek v řetězu, které předcházely a jako průpravu k tomu, co

nadcházelo,“45 se realizuje obdobně jako ve výtvarném umění.

V první polovině století se do mytizujících textů promítá silný

vliv Rukopisu královédvorského a zelenohorského (1817, 1818).

Podle charakteristiky Jaroslavy Janáčkové byly údajně objeveny „za

všeobecného okouzlení dávnověkem a ideou svébytné národní

kultury“, kdy se „básnicky nadaní a historicky vzdělaní mladí autoři

odhodlali k mystifikaci“46. Slavnostní vznešenost Rukopisů pak

souzněla i s představami generace Národního divadla i

diferencovanému a sebevědomému okruhu recipientů.

Souvislosti mezi literárním a výtvarným pojetím, nazývané

nejnověji ekfráze,47 vystupují výrazně do popředí. Při sledování

43 Řezníková, Lenka: cit. d., s. 41.
44 Výtvarně k němu byla zaměřena výstava Der Traum vom Glück. Die
Kunst des Historismus in Europa. Viz stejnojmenný katalog  (ed. Hermann
Fillitz), Künstlerhaus, Wien 1996. Recenze výstavy viz Prahl, Roman:
Umělecké historismy mezi Vídní a Prahou, Dějiny a současnost roč. 19, č.
1, 1997, s. 48–52.
45 Janáčková, Jaroslava: Česká literatura od počátků k dnešku. Praha, NLN
1998, s. 336.
46 Tamtéž, s. 188
47 Původně rétorický termín (v antice používaný jako rétorické cvičení, které
si bralo za cíl dokázat deskribovat daný objekt takovým způsobem, aby se
posluchači objevil v jeho duševním světě) usouvztažňuje stav dvojího rázu;
jednak denotuje slovesné zobrazení literárních děl, a jednak tato ztvárnění
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prvního vymezeného období vyniká, že plastiku opanovávala dosud

převážně tvorba klasicistních funerálních pomníků. Vzhledem

k sledovanému tématu zeyerovského konceptu nejstarších českých

dějin je zajímavý už pomník Přemyslu Oráči ve Stadicích, který vznikl

v roce 1839, dva roky před básníkovým narozením. U Josefa Maxe

ho objednal Ervín hrabě Nostitz. Max pojednal památník svérázně –

místo figurálního Přemysla stojí na podstavci oproti realitě

předimenzovaný pluh. V litinových reliéfech na soklu jsou zachyceny

výjevy Příchod poselstva do Stadic a Přemyslův příchod na

Vyšehrad. V roce 1843 Max na objednávku Andrease Neureuttera

vytvořil drobné plastiky dvanácti českých panovníků, z nichž první

dvě zachytily ideální podoby Libuše a Přemysla; řada byla určena

k výzdobě „vlasteneckých domácností“. Koncepce těchto výtvarných

projevů byla pod vlivem zemského pojetí vlastenectví s jeho ideou

smírného soužití Čechů a Němců ve společné vlasti.

Tato tendence výtvarného historismu vázaného na literární

texty se zřetelně promítla do projektu zemského patriota Antonína

Veitha, Němce, který po otci zdědil veliký majetek. Veith jeho velkou

část investoval do projektu vybudování „národní svatyně“ (česká

Walhalla48 neboli Slavín) věnované památce slavných osobností

Čech na svém zámku v Liběchově u Mělníka, Hnízdu romantické

doby.49

dostávají nové konotace prostřednictvím literatury jako média. Viz:
Heffernan, James: Museum of Words. The Poetics of Ekphrasis from
Homer to Ashbery. Chicago-London, University of Chicago Press, 1993 či
Fedrová, Stanislava; Jedličková, Alice: Ekfráze: deskripce vs. narativ. In.:
Vyprávění v kontextu. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2008.
48 Walhalla je v germánském mýtu místem věčného odpočinku hrdinů
padlých v boji, kam je dovádějí Valkýry.
49 O postavě zapáleného zemského vlastence Veitha v souvislosti
s budováním české Walhally není mnoho literatury, nejpodrobnější je
článek Jiřího Raka Osudy české Walhally, kde je stavba dána do
souvislosti s jinými podobnými objekty té doby. Rak nejenže popisuje
budování památníku nad Tupadly, ale také jeho recepci českým tiskem.
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Projekty tohoto typu nebyly ve Veithově době neobvyklé, po

celé Evropě vznikala buďto mauzolea (lze uvést např. pařížský

Panteon), nebo místa, jež měla připomínat génie dané země.

V tomto případě byly vystavovány buďto jejich tabulky se jmény,

busty, či dokonce nějaké předměty, které upomínaly daného

národního velikána. Tento vzpomínkový kout vznikl např. v polských

Pulavách, kde Isabela Czartoryska vybudovala Sibylinu svatyni

(označovanou také jako Chrám paměti), jež měla oslavit polské krále

a válečníky, a kuriózní tzv. gotický domek, kde shromažďovala

památky na různé postavy evropských dějin.50 Největší slávy se však

dozajista v českých zemích dočkala německá Walhalla, i z důvodu

geografické blízkosti. Památník zbudovaný v údolí Dunaje nedaleko

Řezna z podnětu Ludvíka I. Bavorského v letech 1821–1842 byl

navštěvován i osobnostmi českého vlasteneckého života.

V českých zemích se první obdobné ideje ujal pražský tiskař

Jan Ferdinand ze Schönfeldu, jenž shromáždil různé památky na

české národní heroe. Další Panteon byl stavěn u Malé Skály

baronem Zachariášem Röhmischem. Všechna místa byla však příliš

vzdálená, Walhallu měla přivítat Praha, sochy významných osobností

měly např. podle Jana Jeníka z Bratřic nahradit sochy světců na

Karlově mostě.51 František Palacký navrhl postavení Franciscea,

památníku pro výtečné jedince. Francisceum mělo být součástí

Vlasteneckého muzea. Ani tato idea však nebyla realizována, a proto

posledním pokusem zůstala Walhalla Veithova.52

Viz: Rak, Jiří: Osudy české Walhally. In.: Husitský Tábor  č. 6–7, 1983–
1984, s. 215–238.
50 Tamtéž, s. 218. Rak popisuje, kterak Isabela Czartoryska vybavila tzv.
gotický domek různými podezřelými památkami, mj. také soškou Jana
Husa uplácanou z hlíny pocházející z místa, kde byl upálen.
51 Tamtéž, s. 223. Úvaha vskutku zajímavá. Sochy světců měly být
nahrazeny sochami např. Jana Žižky, Daniela Adama z Veleslavína či Jana
Amose Komenského.
52 I té však bylo vyčítáno, že stojí na Veithově liběchovském panství
nedaleko Mělníka, oblasti obývané Němci.
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Na jeho objednávky malovali pro Liběchov historické výjevy

František Tkadlík, Antonín Lhota, ale především Josef Navrátil.

Posledně jmenovaný vymaloval hlavní sál výjevy podle romantické

básně pražského Němce Karla Egona Eberta (1801–1882)53 Wlasta.

Veith pro svůj Slavín objednal u Mnichovana Wilhelma Gaila roku

1845 sádrový model Slavína, plastiky u tehdy proslulého

mnichovského sochaře Ludwiga von Schwanthalera (Libuše54 aj.).

Z českých sochařů zaměstnával soustavně jen Václava Levého.

Jeho sádrový model Lumíra55 je vázán k Záboji z Rukopisu

královédvorského56, kde je o pěvci zmínka. Šlo o téma aktuální –

před nedávnem vytvořil Josef Mánes v letech 1843–1844 ilustrace

k Zábojovi57, vítězi nad franckými vojsky. Levý se inspiroval kresbami

podle antických modelů (zejména Lyssipova Apollóna Ludovisi),

které obohatil o národní prvky (účes s copánky, lipový věnec, krpce);

jeho Lumír s lyrou opřenou o koleno je připraven ke zpěvu jako

národní bard. Podobnost s antickým hrdinou byla v českém

revolučním kvasu hodnocena pozitivně jako ztělesnění vznešeného

vlasteneckého tématu58.

53 Ebert byl přítelem Františka Palackého, který spolu s ním a dalšími
představiteli duchovní elity předbřeznových Čech byli častými hosty A.
Veitha (např. Bernard Bolzano, František Matouš Klácel, který zde po
odebrání profesury pořádal zámeckou knihovnu; Klácelův pobyt měl velký
vliv na Václava Levého, který ho seznámil s Rukopisy královédvorským a
zelenohorským, když pobýval v Liběchově), Při výběru látek z české
historie se řídil Goethovou radou německým umělcům z Čech, aby se ve
své tvorbě drželi domácích témat a tradice. Učinil tak např. i v dramatu
Břetislav a Jitka.
54 1845–1848, bronz; dnes ve vestibulu Národního muzea v Praze.
55 Pochází z roku 1848 a vznikla v Mnichově; sádra, velikost 68 cm,
nezvěstný. Vystavena byla na pravidelné výstavě Krasoumné jednoty na
jaře 1849.
56 Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský, Praha, Neklan 1997.
57 Učinil tak z podnětu nového ředitele pražské malířské Akademie
Christiana Rubena. Mánes pak od roku 1857 několik let pracoval na
ilustracích k připravovanému vydání Rukopisu královédvorského.
58 Např. Slovan, 1850, s. 1598.
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Po roce 1848 definitivně zvítězil jazykově orientovaný národní

program nad zemským. S tím se změnila i umělecká orientace.

Projekt českého Slavína nad Tupadly u Liběchova nebyl nikdy

dokončen59. Do figurálního malířství i plastiky vstupují historické

příběhy exemplární hodnoty60 a uvádějí je do souvislostí s problémy

národní emancipace a formování novodobé národní identity. Zatímco

„pocity zaostalosti a malosti, které se při pohledu na německé

krajany a sousedy zmocňovaly prvních českých vlastenců, vedly ke

zdůrazňování příslušnosti k ohromnému slovanskému celku61 (týká

se literárně zejména Jana Kollára, Pavla Josefa Šafaříka, Josefa

Jungmanna, Antonína Marka), další generace už s identifikací končí

ústy Havlíčkovými: „Zkrátka s hrdostí národní řeknu: ,Já jsem Čech´

ale nikdy: ,Já jsem Slovan´.“62 Slovanské vědomí bývalo sice

aktualizováno i v druhé polovině 19. století (např. v reakci na

dualizaci 1867, ideová podpora protitureckého boje balkánských

Slovanů, např. u Čermáka, ale i v dobovém tisku aj.), avšak zcela

převážilo přesvědčení, že „Čechem je ten, kdo česky mluví a jeho

domovem jsou země Koruny české jako celek; proces vytváření

české identity je tak dokončen ztotožněním identity politické a

nacionální, která samozřejmě vylučuje ze svého celku spoluobčany

druhého zemského jazyka.“63 Do popředí vystupuje v literatuře i ve

výtvarném projevu českého historismu tematika herojská podávající

59 Veith zemřel 1853, kritizován i posmíván; v závěti zavázal svého dědice,
aby v případě, že nebude schopen dokončit Slavín, odevzdal sochy do
Muzea; stalo se tak roku 1868. Pozoruhodné je, že dnes sídlí v jeho
nedokončeném díle nad Tupadly buddhistické centrum, jež objekt
zprivatizovalo.
60 Upozorňuje na ně např. Prahl, Roman: Přehledně in: Dějiny českého
výtvarného umění 1780–1890 III/1(dále DČVU), Praha, Academia 2001, s.
306 n.
61 Rak, Jiří: Úvod namísto recenze. In.: Pynsent, R.: Pátrání po identitě,
Jinočany, H+H 1996, s. 7.
62 Havlíček Borovský, Karel: Slovan a Čech. In.: Pražské noviny, č. 14, 15.
února 1846. Článek pokračuje v následujících číslech novin až do 15.
března 1846.
63 Rak, Jiří, cit .d., s. 10.
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významné ideové poselství64. Tak začíná být v realistické malbě a

kresbě mytizováni Hus a husitství (např. Jaroslav Čermák, Antonín

Lhota, Karel Javůrek, Karel Svoboda, Václav Brožík65, Mikoláš

Aleš66, Josef Mathauser, Adolf Liebscher, Stanislav Hudeček,

Věnceslav Černý, Luděk Marold67, Christian Ruben68, Felix

Jenewein) i velké hrdinské výjevy z jiných období. Pro znalost tématu

stačily jednoduché atributy stejně tak, jako je dříve publikum vnímalo

u soch světců. Husité proto s sebou nosili řemdih, Chodové byli vždy

zobrazováni s psí hlavou. Jednoduchými atributy byli poctěni i mytičtí

hrdinové (Přemysl – lýčené střevíce, Bivoj – kanec). Kromě toho, že

byla látka zjednodušena, aby ji mohl národ snáze vnímát, měla tato

simplifikace také formativní účinek. Neustálé opakování téhož

vyvolávalo v národě kolektivně sdílenou představu. Zároveň se však

stávalo v pozdějších dobách předmětem satiry.

64 V této souvislosti uvádí Roman Prahl ve výstižné zkratce, že „jedním
z tradičních klíčů k interpretacím uměleckohistorického vývoje Čech
poslední třetiny 19. století byl celkově úspěšný průběh české národní
emancipace. Hospodářský rozvoj národní buržoazie sice nebyl zdaleka
plynulý, nicméně z celkového hlediska nezadržitelný, a postup politické
emancipace vyjádřené soutěžením s Němci v Čechách a vůbec poměrem
mezi slovanskými a neslovanskými etniky v rakousko-uherské monarchii se
často obracel do kulturní oblasti. DČVU III/2, s. 55.
65 Vrcholnou podobu tohoto typu monumentální malby představuje např.
Hus před koncilem kostnickým (1883) v zasedacím sále Staroměstské
radnice v Praze.
66 Mikoláš Aleš se mnohokrát inspiroval husitskými tématy. Vedle pojetí
hrdinského, které osvědčil zejména v kolorovaných kresbách Jana Žižky a
dalších husitských bojovníků, jež vešly do obecného povědomí všech
společenských vrstev, vyjádřil i nostalgický náboj českého historismu, např.
v rozjímáních nad hrobem božího bojovníka.
67 V případě Maroldově jde o velkou zakázku panoramatu Bitva u Lipan,
kterou za pomoci Václava Jansy a Karla Raška vytvořil pro pražské
Výstaviště jako součást výstavy Architektura a inženýrství v roce 1898.
68 Např. alegorizující pojetí lipanské bitvy v nástěnné malbě pro pražský
Královský letohrádek.
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Tato programní malba souvisela stejně jako jindy v Evropě

s ideologickým a politickým kontextem, kolektivně sdílený obraz

minulosti se stal důležitým národotvorným faktorem.69

Příznaková je i heroizace postav současníků; tak se střízlivý

ironik a novinář Karel Havlíček Borovský mění v barvotiskového

„národního mučedníka“ a mladočeši ho stylizují do předchůdce své

radikální politiky a lidového hrdinského rétora70.

Do českého sochařství druhé poloviny 19. století se promítla

snaha veřejně manifestovat národní tematiku v národním umění.

Projevila se zejména v dobovém kultu pomníků. Vrcholné hodnoty

reprezentují plastiky Josefa Václava Myslbeka, z nichž se zaměříme

na ty, které se váží k tematice Rukopisů. Patetická heroičnost byla

základem pro toto monumentální pojetí. Projevila se např.

v Apotheose Rukopisu královédvorského na stálé výstavě Umělecké

besedy (1873), u drobné plastiky Záboj s varytem71, ale především

v čtyřech nadživotních sousoších (1889–1897), umístěných na

Palackého mostě (1876–1878) přes Vltavu, jehož nedalekou kulisu

tvoří Vyšehrad: Libuše a Přemysl, Lumír a píseň na novoměstské

straně, Ctirad a Šárka, Záboj a Slavoj na smíchovské straně72.

Koncepce „rukopisných“ mytických hrdinů ladí s představou

vznešeného veršovaného eposu, jak ho vytvářeli Zeyer, Svatopluk

Čech, Jaroslav Vrchlický. Myslbekovi i těmto literátům se jevily

69 O problému programní malby více: Rak, Jiří; Vlnas, Vít: Umění ke cti,
národu ku slávě. Programní historické malby Václava Brožíka v dobovém
kontextu. In.: Blažíčková-Horová, Naděžda (ed.): Václav Brožík (1851–
1901). Praha, Národní galerie v Praze 2003, s. 141–170.
70 Výtvarně o tom vypovídá pomník od Josefa Strachovského určený pro
Kutnou Horu, jehož replika (1911) je umístěna na Havlíčkově náměstí
(Praha-Žižkov). Při odhalování pamětní desky na rodném Havlíčkově domě
v Borové 19. srpna 1862 se zde sešlo na slavnosti s proslovy a zpěvy na
40 000 lidí.
71 1873, bronz., Národní galerie v Praze.
72 Byly původně umístěny na nízkých pavilonech výběrčích mostného, po
americkém náletu v dubnu 1945 byly poškozeny a při opravách a
rozšiřování mostu postupně restaurovány a přemístěny na Vyšehrad.
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rukopisné boje nastupující české vědecké generace (rozdělení

pražské univerzity na českou a německou proběhlo císařským

nařízením z dubna roku 1881) jako mimoběžné, protože na

Rukopisech tradicionalisticky oceňovali jejich uměleckou sílu.

Zdeněk Hrbata sice kategoricky a nepřesně tvrdí, že „se Zeyer

ve svém kruhu epických básní Vyšehrad (1880) vyhnul Rukopisům,

jejichž mýtus se začal bortit“ – tento názor bude důvodně

zpochybněn v kapitolách 10 a 11 této práce – uvádí přesto, že

nevyhnul se idejím, které je obestřely (vytvoření alespoň dávné

důstojnosti Slovanů). Důraz přitom položil na motivující smysl mýtu

(modelový příběh, takřka symbol…“73 Druhá část citovaného výroku

platí i pro Myslbekova sousoší, na jejichž ideovém konceptu se

Zeyerova tvorba podílela.

Působení českého mýtu se výrazně projevilo i v hudbě.

V předbřeznovém období zasáhly např. do operní tvorby Františka

Škroupa (Libušin sňatek s libretem Josefa Krasoslava

Chmelenského, 1835), ovlivnily dílo Bedřicha Smetany (majestátní

opera Libuše na slova Josefa Wenziga a Ervína Špindlera74.

Skladatel ji označil za slavnostní zpěvohru. Za předlohu posloužil

Libušin soud z Rukopisu zelenohorského. Libušino proroctví Bohové

mocní, za tento šťastný den dík budiž vám, velká vize stálého vzrůstu

české moci s finální věštbou věčného života národa, je bráno jako

apoteóza národní síly. Premiéra  se konala 11. června 1881. Opera

byla původně napsána ku příležitosti oslavy korunovace Františka

Josefa I. českým králem. Na tu ale nikdy nedošlo, proto posloužila

jako k jiné slavnosti – k otevření Národního divadla, které se

zúčastnil korunní princ Rudolf.

73 Hrbata, Zdeněk: Romantismus a Čechy. Témata a symboly v literárních a
kulturních souvislostech. Jinočany H&H 1999, s. 53.
74 Wenzig libreto napsal v němčině, ale Smetana na tento text odmítl
komponovat. Musel být tedy Ervínem Špindlerem přebásněn do češtiny.
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Smetana nezkomponoval jen hudbu k Libuši, ale také k

„živému obrazu“ Libušin soud. Tato drobná příležitostná skladba

vznikla na objednávku společnosti českých šlechticů, kteří pořádali

na Žofíně 12. 4. 1869 ochotnické představení ve prospěch dostavby

svatovítského chrámu, Libuši ztvárnila kněžna Anna z Lobkovic,

Chrudoše Jan hrabě Harrach, Štáhlava Viktor Windischgrätz.

Hraběnka Betti Kounicová recitovala dle Rukopisu zelenohorského.

Tento živý obraz byl velmi populární, jeho vyobrazení přinesl

Světozor.75

Gareisova novinová kresba byla doslova přemalována v obraz.

Smetana byl dávnověkem inspirován i při komponování cyklu

symfonických básní Má vlast. Hudebníky inspirovala také dívčí válka,

např. Zdeňka Fibicha – jeho opera Šárka76 byla složena na libreto

Anežky Schulzové. Leoš Janáček ještě za Zeyerova života vytvořil k

jeho Šárce77 hudbu.

75 Světozor, ročník 3, č. 22, 28. května 1869, s. 181.
76 Premiéra v Národním divadle 28. 12. 1897.
77 Jak objasnil Jiří Zahrádka na konferenci věnované spisovateli, popudlivý
Zeyer Janáčkovi nikdy nedal souhlas k realizaci opery. Literát byl
znechucen, že o jeho drama Šárka nikdo nejeví zájem, skládat hudbu
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Problematikou, kterou se budeme dále zabývat, je, jakým

způsobem pracuje s historickým mýtem básník, konkrétně autor

druhé poloviny 19. století, Julius Zeyer.

odmítl Smetana i Dvořák. Janáček pro Zeyera byl osobou neznámou, k níž
neměl důvěru. Až v říjnu 1918 požádal tehdy již známý skladatel Zeyerova
dědice literárních práv Českou Akademii císaře Františka Josefa pro vědy,
slovesnost a umění o možnost použít text Šárky. Bylo mu to povoleno,
premiéra opery se uskutečnila až 11. listopadu 1925. Viz: Zahrádka, Jiří:
Julius Zeyer jako nedobrovolný autor textu k Janáčkově operní prvotině
Šárka. In: Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. Brno,
MU a Host 2009.
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5. Osobnost Julia Zeyera

O postavě Julia Zeyera toho bylo mnoho napsáno mj. i

autorkou této práce. Není potřeba se přiklánět k senzacím, řešit

Zeyerovy tajemné lásky či jeho homosexualitu, témata vskutku

bulvárního charakteru. Pro potřeby této práce je potřeba ukázat

Zeyerovu osobnost z hlediska politického přesvědčení a osobních

zájmů. Problémem, který zde samozřejmě vzniká, je to, že Zeyer

nesepsal žádné paměti a při jeho zkoumání je nutné vycházet buď

z jeho korespondence se současníky, nebo z biografií o něj

pojednávajících. O tom, že postava autorova je v korespondenci i

v životopisech zkreslena, že na nás dýchá „druhý“ Zeyer, netřeba

pochybovat. Zeyer se v dopisech určených svým přátelům,

příbuzným či spolupracovníkům stylizuje, jeho dopisy jsou v podstatě

jeho dalším literárním dílem. Spisovatel pravděpodobně počítal s tím,

že tyto listy budou jednou vydány knižně. Bolestínské pózy, které

jsou čtenářům ukazovány, mají zakrýt skutečné Zeyerovy myšlenky.

Autor se veřejnosti představuje jako nešťastný poutník, hledač,

člověk, který nemůže najít životní štěstí. Byl-li však Zeyer vskutku

takový, není zřejmé. Vzpomínky jeho současníků tuto otázku také

nezodpoví, neboť v nich dochází k hodnocení spisovatele již

s odstupem času, je vnímán jako velikán českého literárního

pantheonu, a proto také jeho špatné vlastnosti (kromě několika

náznaků, jež ve svých dopisech činí Jaroslav Vrchlický) jsou

zahlazeny a tajemné skutečnosti zcela zakryty. Celé této

problematice byla věnována má rigorózní práce, posléze vydaná

knižně.78

78 Křišťanová, Dita: Druhý život Julia Zeyera. Vodňany, Městské muzeum a
galerie 2011.
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V ní je také ukázáno několik stereotypů, které při vnímání

autora přežívají jednak díky korespondenci, jednak díky životopisům.

Nejtypičtějším hodnocením, které je neustále opakováno (dodnes), je

vnímání spisovatele jako básníka snu či zasněného samotáře; toto

chápání přetrvává ve většině monografií. Je rovněž důležité

podotknout, že kromě práce Drahomíry Vlašínové Julius Zeyer

dramatik (2003), jež popisuje všechna dramata, která autor napsal,

žádná stěžejní monografie nebyla v minulých padesáti letech

vydána. Za poslední komplexní životopis můžeme považovat práci

Josefa Šofferle Kvapila Gotický Zeyer z roku 1941. Jediným

směrodatným počinem však zůstává i nadále pozitivistická

monografie Jana Voborníka Julius Zeyer (1907), z níž poté další

autoři textů o spisovateli neustále citují.

Zeyer je svými vykladači dost často vnímán jako básník snu.

Pro tento konstrukt hledají jeho životopisci spřízněná témata v jeho

díle a později své soudy začleňují do studií. „Z těchto dvou oblastí

slovníkových, romanticky-citové a exoticky-popisné, čerpá svůj

materiál dikce, která je velmi plynná, třpytná, ohnivě pestrobarevná a

duhově světélkující, nádherně šumivá, ve velikém rozmachu epopejí,

jinde zas lahodným rytmem tichých snů a touhy nesená, řinoucí se

proudy širokými a kypivými, prozrazující lehkost tvoření,“79 píše ve

své monografii František Václav Krejčí. Voborník vidí dva typy

Zeyera umělce – jednoho unikajícího do světa snů a kreslícího

fantaskní světy dávných příběhů: „Tyto prudce kontrastující přechody

ze snění do všednosti nepůsobí dobře, oddáme-li se požitkům jeho

nemírně. To platí o každém silném umění. Jsou to požitky sváteční.

Sám Zeyer, jenž v tomto střídání žíti musel, trpěl velice a jeho

nespokojenost prýštila  nejvíce odtud. Stálý boj čarovného snu a

79 Krejčí, František Václav: Julius Zeyer. Kritická studie. Praha, Hejda a
Tuček 1901, s. 22–23.



37

šedé skutečnosti vysiloval jeho duši.“80 Druhý typ Zeyera umělce

podle Voborníka není snivý člověk, ale člověk domácí, plachý,

skromný, který je spokojený pod střechou vesnické chatky. „Ale

umění, jež z této duše roste, jest umění oné velké krásy, jež staví

ideje soucitu a dobroty, něhy a odříkání, lásky a obětování.“81

Jurčinová se do předmětu svého zkoumání zahleděla natolik, že si

ve své monografii, jež je mnohými brána jako seriózní pramen,

vysnila setkání se Zeyerem. Ve svém výkladu spisovatelova života

však se snem operuje neustále, např.: „Básník se soustředil do

práce, snů a studia, ve snovém prostoru, v němž rozkvétalo jeho

umění.“82 Nebo: „Věděl, že jeho sen roste se skutečností. Věděl, že

jeho fantasie musí se vyjadřovati krásou, viděnou na zemi, že

potřebuje exotickou přírodu, umělecká díla soudobá i minulá, aby je

zapředl do svých snů, že potřebuje vzruch věcí a lidí, minulosti,

evokované v obrazném prostoru a oživené novými barvami, aby

mohl tvořiti a růsti – aby mohl svou tvořivou činností vyplniti propast

vlastní duše, která léty se naléhavě prohlubovala a žádala.“83

Snivost vyzdvihuje též Jaroslava Janáčková, když používá obraty

jako „kouzelník snu“ či „máchovský symbol poutníka, který jde za

hlasem svého srdce a nápověďmi vlastního snu“.84

Toto neustálé vidění Zeyera jako snivce má své opodstatnění

ve spisovatelově tvorbě, Zeyer mnohem více než kdokoli jiný z jeho

současníků buduje roztodivné fikční světy. Jsou z různých oblastí –

buď jde o tzv. obnovené obrazy, tj. parafrázi nějaké již známé látky,

nebo vlastní, Zeyerem samým zkonstruované fiktivní říše, případně

80 Voborník, Jan: Julius Zeyer. Praha, Česká grafická Unie a. s. 1907, s.
275.
81 Tamtéž, s. 276.
82 Jurčinová, Eva: Julius Zeyer, život českého básníka. Praha, Topičova
edice 1941, s. 34.
83 Tamtéž, s. 37.
84 Janáčková, Jaroslava: Obnovené obrazy a mýty Julia Zeyera. In.:
Stoletou alejí. Praha, Československý spisovatel 1985, s. 156.
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pak o duševní rozpoložení hlavních hrdinů, kteří jsou v podstatě

zbytečnými lidmi (Plojhar, Rojko). Nutno podotknout, že nejosobitější

Zeyer vskutku je, když líčí psychologii svých mužských postav –

často pasivních, utrápených jedinců, kteří místo, aby byli společnosti

prospěšní, jsou jí spíše na obtíž. Zeyerovi vykladači se domnívají, že

tito hrdinové jsou inspirováni Zeyerovým životem a skutky. Jeho

charaktery jsou obvykle osamělí lidé, umírají v bolestech a nešťastni.

Zeyer umí velmi dobře vykreslit jejich psychologii. To vyzývá jeho

životopisce k úvaze, že takový byl i autor sám. Obdobné je to i se

Zeyerovými obnovenými obrazy – autoři biografií se domnívají, že šlo

o to, že Zeyer byl nešťastný v reálném životě, a proto se uchyloval

do hájenství zašlých příběhů a starých mýtů. Přes toto vnímání byl

Zeyer bytostí společenskou, účastnil se kdejakých besed,

navštěvoval největší pražské klepny, kde se vždy dozvídal nějaké

novinky. Stejně tak iluzi snivého samotáře nesvědčí četná

korespondence a sociální obratnost, kterou Zeyer prokazoval

v jihočeských Vodňanech. Korespondence s nakladateli jeho děl

ukazuje praktičnost a pragmatismus ve finančních záležitostech.

Kromě toho se tento „plachý“ muž zabýval sportem, chodil do

Sokola, jezdil na velocipedu, při svém pobytu v jižních Čechách

chodil s Heritesovými a  Mokrými na dlouhé vycházky, někdy také

plaval v Blanici či bruslil.

Zeyer měl ve své době neskonalou výhodu v tom, že netrpěl

finanční nouzí, jednak pocházel z bohaté průmyslnické rodiny, a

proto část života žil z dědictví po otci a jednak byl sponzorován

různými přáteli – hlavně Vojtou Náprstkem a Josefem Hlávkou. Také

poměrně profitoval z vydávání svých děl. Neměl rodinu, proto peníze

měl k dispozici pouze pro své potřeby – mohl tedy rozvíjet své

koníčky. Ve své době to byl jeden z mála spisovatelů z povolání,

které tehdejší česká literatura měla, a nikoli neúspěšný. Tímto se

velmi přiblížil západnímu způsobu života autorů. Svým stylem
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oblékání měl blízko k dandysmu (O tom svědčí i obsah spisovatelova

šatníku, v němž měl např. hedvábné šátky, žluté sako, černé

kamaše, manšestrové sako, pískovou či mohérovou vestu.)85

Zeyerův výběr Vodňan jako místa, kam „unikl před světem“, rovněž

odpovídá stěhování spisovatelů na venkov, kde jsou inspirováni

tamní krajinou, lidmi či zvyky (v Zeyerově době to bylo poměrně

běžné zvláště mezi francouzskými spisovateli). Tato móda začala být

ostatně velmi záhy populární i v Čechách, kdy se naši „velikáni“

navraceli do svých rodných chudých chaloupek či si alespoň hledali

„letní byt“.

Co se týče spisovatelových koníčků, formujících jeho osobnost

a jeho texty, patřily k nim tři: knihy, cestování a sbírání starožitností.

Mnohdy také literát všechny tři záliby (hlavně při svých cestách)

kombinoval.

Z české literatury trůnila v Zeyerově knihovně Němcová,

Erben, Kollár, Neruda či Čelakovský nebo Komenský, kromě nich

obsahovala bibliotéka i knihy odborné, ať už historické práce

(nechybí Palacký, Tomek, Jireček, Jungmann, Vocel), nebo kroniky.

Ze zahraničních nechybí významní autoři soudobí, ale ani autoři

středověcí. Vedle nich vlastnil cizojazyčné knihy o umění, o mytologii

(nalezneme např. Eddu či Beowulfa, keltskou problematiku),

náboženství. Kromě toho jej zajímala také magie a spiritualismus (v

knihovně měl spisy o kabale). O dalších knihách bude ještě

pojednáno v následujících částech práce. Soukromá knihovna však

nebyla spisovatelovým jediným zdrojem informací, knihy mu rovněž

zasílali jeho přátelé spisovatelé (Sládek, Vrchlický, Čech, Herites,

Světlá) nebo obdivovatelé z řad mladší generace (Karásek ze Lvovic,

Růžena Jesenská). Navíc si je půjčoval se svými přáteli, z nichž ho

asi nejvíce zásoboval Vojta Náprstek.

85 Literární archiv Památníku národního písemnictví (dále LA PNP), fond
Julius Zeyer, II. b 1879–1898.
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Tento muž zajímavých osudů a zakladatel Náprstkova muzea

sdílel se Zeyerem i jeho druhý koníček, a tím bylo sbírání

starožitností, zajímavostí z oblasti Orientu a také artefaktů lidové

tvořivosti. Zeyer sbíral všechno, od střevíců, přes šaty, prsteny,

šperky, lžíce, keramiku, sklo, drahé látky, skříně, truhly, obrazy,

sochy a takto bychom mohli pokračovat a vyjmenovávat další a další

kuriozity. Různé etnografické předměty pořizoval po svých cestách

Evropou, ale rovněž při toulkách po jihočeských staveních.

Některými zdobil svůj byt, ale jiné obstarával přímo pro Náprstkovo

muzeum a také od obyvatelů domu U Halánků na ně dostával

peníze. Někdy se stávalo, že se musel potýkal se spořivostí paní

Josefy a nemohl zakoupit vše, co by chtěl. Proto alespoň

doporučoval jiným. Pro Náprstka fungoval Zeyer jako agent, tj.

zajišťoval mu nákupy exotických předmětů. Soupis všech předmětů,

které pro něj obstaral, učinili Jana Jiroušková a Lukáš Pecha v roce

2008 v knize Julius Zeyer – sběratel (2008). Šlo o 1055 položek

z různých oblastí – o exponáty z Číny, Japonska, severní Afriky,

Blízkého východu, různých zemí Evropy včetně Ruska a

Skandinávie, ale také o různé věci pocházející z českého venkova.

Zeyer pro Vojtu a Josefu Náprstkovy nakupoval především ve

Francii, kde se spolu se Zdenkou Braunerovou zúčastnili v roce 1889

světové výstavy. Byli okouzleni kulturami vzdálených krajin, zvláště

exotickými pavilony a pagodami, které v Paříži vyrostly. V zemi

galského kohouta měl Zeyer své oblíbené obchodní domy – Bon

marché a Pritemps.86 Oba obchodní domy byly velmi populární, jak

ostatně píše Zeyerovi Braunerová o své sestře: „Anna pro samé

Bonmaršírování zapomněla již, že jsem živa.“87 Kromě toho pro

86 Jiroušková, Jana; Pecha, Lukáš: Julius Zeyer – sběratel. Praha, Národní
muzeum 2008, s. 8.
87 Hellmuth-Brauner, Vladimír: Přátelství básníka a malířky. Vzájemná
korespondence Julia Zeyera a Zdenky Braunerové. Praha, Vyšehrad 1941,
s. 55.
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Náprstkovy nakupoval i u Binga. Z věcí, které do Prahy dovezl, či

nechal poslat z Francie, jsou nejvýznamnější kabylské šperky

(konkrétně čelenka, jehlice a náušnice). Severní Afriku sám

spisovatel navštívil, v Tunisu dokonce vstoupil do jakéhosi stanu, kde

kouřil hašiš. Zajímavé jsou i čínské a japonské exponáty, např.

čínská sukně, japonské jehly (ty pro paní Josefu Zeyer obstarával

hned dvakrát), ale také japonské vykuřovadlo, jež autor Jana Marii

Plojhara pořídil za 462 franků. Měsíční nájem za byt v Paříži ho

přitom stál  25 franků.88

Zeyer však také obcházel v zahraničí různá tržiště a obstaral

tam všelijaké věci. Stejně tak byl zvědav, co pořídili jeho přátelé,

Zdence Braunerové píše: „Těším se už, co všechno si vezete

z Abbevillu a z Cayeux. Ten žlutý talíř s tím pistaciovým koněm me

fait rêver. Kdybych byl v Pikardii, dal bych se do hledání jako nějaký

princ z pohádky bloudící za zaklenou princeznou, a jsem si jist, že

bych, jako všichni ti princové, potkal někde v lese tu babičku, která

vždy tak dobře radí a ta dobrodružství k dobrému konci přivádí.“89 Na

sbírání různých předmětů po vodňanském okolí vzpomíná Herites:

„Lidé sami, zvědavše o jeho zálibě, mu nabízeli. Chalupy není

v městě, kterou by byl Zeyer za starými kusy nábytku nenavštívil. I

po vesnicích chodil a s doktorem po pacientech jezdil, s prázdným se

nikdy nevraceje, jednou truhlu přivezli, že sami sotva vešli se na

selský vůz, skvostnou, řezanou truhlu ze mlýna pod Helfenburkem,

kde se po samotách zachovalo množství věcí nikoli selských, patrně

z hradu pocházejících, který nikdy nebyl dobyt, zpustošen nepřáteli,

nýbrž byl opuštěn a jisto, že panstvo odešlé všecko s sebou

neodvezlo a po okolí, co zůstavili, bylo rozvlečeno. Odjinud také

staré věci dostával Zeyer a z cest svých pozdějších vždy sbírky své

cennými předměty rozmnožoval a obohacoval. Vždycky se vrátil

88 Tamtéž, s. 14–15.
89 Tamtéž, s. 47.
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všecek zkroušen, stěžoval si, co peněz vydal, a podruhé že už to

jistě neudělá. Ale udělal to zas.“90 Zeyer o tom píše v korespondenci,

např. své příbuzné Karle Heinrichové 14. února 1895: „Za ty talíře Ti

děkuji mnohokráte a budu pro Tebe též teď něco hledat. Na štěstí je

věcí tak různých, že není třeba, abychom soupeřili při sbírání. Já teď

nejvíce pasu po skle bílém, gravovaném, jako je ta sklenice, co mi ta

paní prodat nechtěla tenkráte v Příbrami. Také pár kousků figur

porculánových, míšenských nebo jiných by mi bylo vítáno. Ty zase

nejvíce hledáš nábytek, jehož mám dost. – Že bych ty talíře už rád

měl zde, můžeš si myslit, ale jedná se jen o to je bezpečně balit a o

nepohodlí je posílat, které Ti působit nechci. V té zimě také do Prahy

nepojedu.“91

Předměty si nechával dávat dohromady odborníky, svůj

příbytek pak jimi zdobil. Věci však různě nakupoval i v Praze, např.

gobelín s polštářem, devět metrů dekorační látky, brokát,

bambusovou vázu, kazety, hrací nástroj nebo tabatěrku.

Ve Staňkově obchodu s čajem získal pro výzdobu svého obydlí také

sochu Buddhy. Dle dochovaných fotografií můžeme soudit, že byt

Zeyerův vypadal spíše jako skladiště různého harampádí.

Zeyer stejně jako autoři jeho generace poměrně hodně

cestoval. Protože  na tom nebyl finančně špatně, mohl si dovolit

dlouhé výjezdy do celé Evropy. Souviselo to také s rozvojem

průmyslu a následnými pokroky v dopravě. Železnice urychlila

cestování, cíle, jež byly vzdálené, zdály se najednou být blízké. To,

co si dříve mohla dovolit jen šlechta, mohli nyní i všichni ostatní.

Cena zpáteční vlakové jízdenky Praha – Paříž ve druhé třídě činila

na konci 80. let 19. století 64 zlatých.

90 Herites, František: Vodňanské vzpomínky. Praha, Československý
spisovatel, 3. vydání, 1953, s. 48.
91 Voborník, Jan: Dopisy Julia Zeyera Karle Heinrichové. Praha, Česká
grafická Unie a. s. 1924, s. 161.
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Tyto změny ovlivnily možnosti literaturu a inspiraci autorů.

Čas, kdy spisovatel vyrazil s dostavníkem nejdále do Vídně, nadobro

skončily. Z evropských států navštěvoval Zeyer často Francii, která

mu učarovala, navíc díky svým předkům se zde plynně domluvil.

Často jezdí také do Německa, kde mohl uplatnit svůj rodný jazyk.

Přesto všechno jeho první výprava směřovala v roce 1861 do

Vídně. V hlavním městě monarchie se dvacetiletý Zeyer měl u

tesařského mistra Fellnera učit tesařské řemeslo (kvůli budoucímu

vedení otcovy firmy). Po povinné stáži, která mladého Zeyera příliš

nenadchla, pokračuje v cestování po Německu, zastavuje se

v Alpách a ve Švýcarsku. Odtud vedou jeho kroky do Francie. Tamní

kulturu poznává jako dvacetiletý mladík už v 60. letech 19. století,

což je velmi důležité, neboť již tehdy zaznamenal nastupující

tendence v umění. O sedm let starší Jan Neruda cestuje do země

galského kohouta až o deset let později. Co oba umělci ze svých

cest vytěží, je velmi odlišné.

Paříž však tehdy působila jako kulturní pupek světa, lákala na

světové výstavy a nové stavby. Ukazovala však i první vynálezy ze

světa dopravy – auta, kola, vzducholodě či letadla. Vedle nich tu byl

začínající rozvoj různých sportů, boom žurnalistiky, literárních salonů

a časopisů, ale také kinematograf či nové nastupující umělecké

směry.

Ze západu mířil Zeyer na východ, v roce 1873 přijal nabídku

působit jako vychovatel v Rusku. Konkrétně odjel do Petrohradu, kde

byl ve službách u knížete Golycina a poté u ministra Valujeva.

V zemi báťušky cara viděl život tamní aristokracie, podnikl tu však i

různé cesty. Vrátí se sem ještě třikrát, a sice v letech 1880–81 (v

tomto období navštěvuje Jaltu, místo letního sídla carské rodiny

Livadii – na silnici mezi oběma místy uzřel dokonce samotného

ruského monarchu Alexandra II., lázeňské město na Krymu Aluštu,

Simferopol, Petrohrad), 1893 a 1899.
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V roce 1878 láká Zeyera další cesta, a to do Skandinávie, kam

zamířil ve společnosti J. V. Sládka, jak napsal příteli Kašparovi:

„Jedu 13. července do Švédska, Norska a Dánska a zůstanu tam

šest neděl. Vyskytla se totiž duše útrpná, která se nade mnou

smilovala, je to redaktor Lumíru J. V. Sládek. Zaplatí za mě cestu a

já se s ním pak nějak vyrovnám. Nemohu Ti říci, jak mne důkaz toho

vzácného přátelství dojal. Můj ty Bože, vždyť je to jediné, co člověk

na světě má, vidí-li, že jej někdo má trochu rád. Doufám, že mne ta

cesta spraví, jsem velmi sedřen duševně, prací i starostmi uštván.“92

Po návratu působí literát u Harrachů jako společník mladého

Karla. Toho doprovází v roce 1882 do Bonnu (toto město spisovatele

nezaujalo) a také během vánočního pobytu ve Vídni.

V letech 1883–1884 spěchá Zeyer do Itálie, kde si prohlédl

Janov, Benátky, Florencii (tzv. Danteho dům, Santa Croce s hroby

Michelangela, Galilea a Alfieriho – Zeyer tuto lokalitu popisuje

Sládkovi: „Bože, jak jsou jiní národové šťastni a my jsme chudi, praví

žebráci.“93 Nevynechává Fiesole, kde se obdivuje olivovým hájům,

údolí Arna i rozpadlému františkánskému klášteru San Francesco,

římskému divadlu i etruským hradbám), Milán (včetně Ambrosiánské

knihovny, kam ho zavedl don Ceriani, prefekt bibliotéky a dle Zeyera

velký učenec, spisovatel ho přesvědčoval ke studiu slovanských

jazyků, a divadla), Pisu (zde zhlédl kromě věže i operu s velmi

hloupým libretem), Sienu (tam tráví Vánoce 1883 a vydává se odtud

do františkánského kláštera v Osservanze), Řím (ve městě na sedmi

pahorcích zůstává více než dva měsíce, kromě galerií ho zaujala i

římská campagna, vydal se však i k hrobu Shelleyho), Perugii,

Urbino, Assisi (vydává se po stopách sv. Františka), Neapol,

92 Voborník, Jan: cit. d., s. 75.
93 Kvapil, Šofferle Josef: Sládek–Zeyer. Vzájemná korespondence. Praha,
ČSAV 1957, s. 75.



45

doputoval až na Sicílii, která se mu za pobytu v Palermu zdála rájem

pozemským. Odtud zamířil do Tunisu.

V Africe Zeyer zalitoval, že nemá dost peněz, mohl se podívat

pouze do Kartága, na cestu do Maroka už nezbývalo. Přesto i zde

byl nadšen, převážně drahými látkami a chutnou kávou. Při cestě

zpět se stavuje v Girgenti, Taormině (recituje zrána v tamním

amfiteátru), přes Palermo a Messinu se vrací do Neapole

(neopomene vidět Pompeje), odtud pak zase na sever – do Turína a

Florencie. Jednu z posledních zastávek dělá v Mariboru. Na cestě

pobyl více než osm měsíců.

V dalším roce poté, co získal 300 zlatých od Svatoboru,

počkal na další peníze a pak hned vyrazil do Istanbulu a Řecka

(kromě Athén poznává Mykény včetně archeologické lokality Tíryns,

Argos, Korint, a Eleusinu). Ačkoli je zde v květnu, v Řecku je mu

horko a cesta tentokrát není tak dlouhá.

Za čtyři léta poté zamíří Zeyer přes Tyrolsko (sám dodává, že

je to cesta trochu s oklikou, chce vidět také Kostnici, Basilej a

Troyes94) do Paříže, kde určitou dobu pobývá (bydlí v bytech na rue

Montparnasse a rue de la Grande Chaumière) a je ve styku s rodinou

Braunerových, se Zdenou se vydal do Louvre (navštěvuje je také

v Samois, kde bydlela Anna Braunerová se svým manželem

Elemirem Bourgesem). V Paříži se Zeyer účastní světové výstavy,

pak odtud odjíždí do Bretaně (Pont-Aven) a Pikardie (najímá si

rybářskou chaloupku v Cayeux sur Mer). Jak ještě uvidíme, zvláště

Bretaň spisovateli učarovala. Z Francie vedou kroky básníkovy ještě

do Španěl (na cestu mu půjčuje dobrotivý Sládek). Jede přes

Bordeaux, zámek v Blois a Bayonne. Královský Madrid se mu nelíbil,

lepší dojem na spisovatele zanechaly Sevilla, Granada a Toledo.

Přes oblast Carmague, tamní město Arles a Marseille cestuje zpět.

94 Zikmund, Jaroslav: cit. d., s. 100.



46

Až v roce 1890 se téměř padesátiletý Zeyer navrací po dlouhém

putování zpět do Vodňan.

Za Náprstkovu cenu si mohl poté dovolit zaplatit další cestu,

v roce 1893 jede přes Salcburk a Innsbruck a na sever Itálie (krátký

výlet Brennerským průsmykem do Ravenny a Verony). Pak ho

toulavé boty donesou zase do Ruska. Pobývá v Kyjevě, na Krymu (v

Simferopoli, v Tepe Karmen a Čufat Kalé, při cestě na Bachčisaraj je

ale ve vlaku okraden a prosí své přátele v Praze o peníze.

Nápomocny mu v tu chvíli jsou Josefa Náprstková a Julie Fantová.95

Navštěvuje také Kavkaz: Gruzii (Tbilisi) a Arménii, konkrétně

Jerevan. Na pozvání svého bratra Emila, důstojníka, cestuje Zeyer

v roce 1894 do Štýrska, odkud se chce vydat ještě do Lublaně a

Chorvatska. Zastihne ho však nečekaná zpráva o úmrtí Vojty

Náprstka, a proto se navrací rychle zpět do Čech, aby se mohl

účastnit pohřbu žehem svého věrného přítele „Amerikána“. O

Náprstkovi, pravděpodobně na přání nešťastné paní Josefy,

přednese později přednášku. Cestovatelský duch Zeyerův neutuchá

ani se stále se zhoršujícími zdravotními problémy, v létě 1896 se

spisovatel vypravuje znovu do Štýrska. V roce 1899, poté, co umístí

přítele Otakara Mokrého, o něhož pečuje, do sanatoria v Brandýse

nad Orlicí, ho cestovatelská touha žene znovu do Ruska. Pobývá

v Kyjevě. Cesta je však kratší než jindy.

Po přestěhování z Vodňan do Prahy byl už spisovatel

zdravotně indisponován, což mu neumožnilo další velkou cestu.

Jediné místo, kam jezdil, byly Lužany u Přeštic, kde v sídle Josefa

Hlávky často odpočíval.

Z čeho Zeyer financoval své cesty, je poměrně komplikované

říci. První mladické do světa na zkušenou byly hrazeny rodinou,

95 Voborník, Jan: cit. d., s. 237  tvrdí, že Zeyer čekal na peníze od
nakladatele Valečky. O nich ale Zeyer Josefě nic nepíše, ba naopak, svým
nakladatelům nadává, že peníze neposlali.
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někdy ho sponzorovali přátelé – viz J. V. Sládek či Josefa

Náprstková. Svůj drahý koníček hradil také z honorářů, případně

z cen, jež mu byly uděleny, ať šlo o tři sta zlatých od Svatoboru nebo

o Náprstkovu cena. Ve spisovatelově pozůstalosti se účty z cest

nedochovaly, prameny mlčí také o tom, kolik utratil za jízdenky či

suvenýry. Nejasnou stopou nám ale mohou být dopisy Josefě

Náprstkové, v nichž Zeyer popisuje, za co utrácel sám a za co utratil

peníze určené na sbírky pro muzeum. V dalších dopisech popisuje

literát spíš své dojmy z cest.

Pro Zeyera bylo cestování drogou, výjezdy z Čech ho duševně

obohacovaly, poznával nejen nová místa, někdy pobýval v určité

oblasti víckrát, ale i nové věci, navštěvoval galerie, opery, různé

nákupní domy, ale také památky – ať už církevní či světské.

Zvláštnímu zájmu se u spisovatele těšily archeologické lokality z dob

starověku (zbytky sídlišť, rezidua sídel původních obyvatel, kláštery,

amfiteátry, menhiry), dalo by se říci, že ve svých korespondencích

tato místa zmiňuje ze svých cest nejčastěji, naopak z velkých galerií

je otráven. S těmito prostory propojuje tamní přírodní scenérii.

Nevyhne se však, a lze to pochopit, navštěvování rodných domků,

pohřebišť či jiných objektů spjatých s literárními či jinými velikány.

Některé cesty konal Zeyer pracovně (jako vychovatel), jindy jeho

motivací bylo navštívení příbuzných či známých. Pokud bychom měli

geograficky vymezit, které končiny lákaly Zeyera nejvíce, je volba

jasná: Středomoří, Francie a Krym. Oblast Středozemního moře je

bohatá na pozůstatky řecké a římské kultury, Bretaň je spojena

s Kelty a Krym (Taurida) patří k oblastem kolonizovaným Řeky.

Kromě starobylosti tamních cílů a jasně patrného autorova zájmu o

dávnověk (tím se shoduje s anglickými romantiky) je důležité si

uvědomit, že spisovatel se vydává opakovaně na jih, k moři. Kromě

výpravy do Skandinávie, severní státy svou přítomností nepoctí (ani
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Anglii96 ani sever Německa ani Pobaltí ani v té době rozdělené

Polsko – tam byl pouze jednou, v Krakově), ačkoli i v nich by našel

řadu starých památek. Přímořský vzduch a jakási ospalá letargie

středomořského pobřeží dělaly vášnivému kuřákovi Zeyerovi dobře.

Kromě toho bychom si mohli všimnout klasického problému

Středoevropana – pochází ze země bez moře.

Cesty sloužily vodňanskému obyvateli jako velký zdroj

inspirace. Vytěžil z nich mnohé náměty, nasál tamní atmosféru tak,

že umně dovedl popsat prostředí (Rusko v Ondřeji Černyševovi, Řím

v románu Jan Maria Plojhar). Kromě reálií se snažil poznat i jazyk

daného kraje, v dopisech svým přátelům se také mnohdy chlubí,

kolikže umí tím či oním jazykem nových slov. Rovněž si kupoval

literaturu dané země, mnohdy i staršího data, která se často stávala

tematickým zdrojem pro jeho obnovené obrazy.97 A někdy spisovatel

pouze poslouchal; byl rozhodně tím, koho okouzlují příběhy.

Na svých cestách je Zeyer kromě starověkých památek

okouzlen výtvarným uměním. Pozoruje architekturu, výzdobu

kostelů, fresky, tísní se v galeriích. Zvláštní pozornosti se u něj těší

florentský sochař Lucca della Robbia.

Další důležitou kapitolou ve vnímání Zeyerovy osobnosti je

jeho vztah k náboženství. Katolík Zeyer je v tomto směru trochu

komplikovaný a záhadný. „Jedni tvrdili, že byl vzorný věřící křesťan,

ba více, že byl vzorný katolík, druzí tvrdili opak: že nebyl věřícím

křesťanem, tím méně katolíkem, že byl eklektik nebo spíše: že jsa

snílek a velice náladový, hledal všude jen to, co hovělo jeho vkusu, a

hned k tomu, hned k onomu náboženství se klonil podle toho, které

96 Cestu do Anglie však spisovatel plánoval, jak je patrno z dopisů Marii
Kalašové. Nikdy ji však neuskutečnil.
97 Jak ještě uvidíme dále, Zeyer si často za zdroj inspirace vybral nějakou
starou literární předlohu, tu pak použil jako kostru pro svůj příběh. Někdy
však těchto textů smíchal dohromady několik.
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právě studoval.“98 Faktem však zůstává, že byl katolíkem a

pravidelně se účastnil církevních obřadů tohoto vyznání. Na to

vzpomíná i májovec Heyduk: „Byl dobrý, soucitný, laskavý a zbožný

druh – Julius měl ve své ložnici klekátko a krucifix s růžencem, ondy

z Říma přivezeným a na klekátku položenu měl ruku své nebožky

matky v bílém sádrovém odlitku. – Vím, že chodil na první ranní mši,

byl milovníkem prostého zpěvu lidového a že se tu zbožně modlíval,

o tom nepochybuji.“99 Také vodňanští pamětníci vzpomínají na

zbožného Zeyera. Podle různých narážek z korespondence se jeví,

že v mládí Zeyer chtěl vstoupit do kláštera. Často píše o trapistech a

o malíři Tulkovi, který se do tohoto kláštera uchýlil. Zdali však před

přáteli vytvářel tuto pózu záměrně, nebo o tom skutečně uvažoval,

těžko soudit. Jisté je, že během svých cest se spisovatel setkal

s novými uměleckými směry dříve než ostatní, a protože to byla

poměrně módní záležitost, mohla ovlivnit i Zeyera samotného, v jeho

díle se objevuje novokřesťanství a symbolismus o generaci dříve,

než tyto proudy dorazí do Čech. Autor Radúze a Mahuleny byl také u

mladé generace, která se svými literárními pokusy vystoupila

v devadesátých letech, velmi populární. To mu jistě lichotilo. Jaroslav

Kvapil o Zeyerovi, jenž dle něj pod sílou obdivu nastupující generace

„jihl a zjihl“, a jeho vztahu k náboženství napsal: „Vroucí cit

náboženský byl básnickou pózou, podchycenou teď sympatiemi

Katolické moderny.“100  Tomu by odpovídal také dopis Zdence

Braunerové: „Vidíváte ještě někdy Huysmanse? Byl prý u Trappistů.

Rád bych věděl v kterém klášteře. Víte, že to můj dávný sen, aspoň

98 Šach, Josef: O náboženském smýšlení Julia Zeyera. Praha, Česká
grafická Unie a. s. 1942, s. 6.
99 Tamtéž, s. 116.
100 Kvapil, Jaroslav: O čem vím. Sto kapitol o lidech a dějích mého života.
Část první. Praha, Václav Tomsa 1946, s. 247.
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na nějaký čas v takovém útulku žít, aspoň zkusiti, byl-li bych schopen

takového života.“101

Po matce byl literát židovského původu, matka však víru

vyvoleného národa nepraktikovala, lnula spíše k mariánskému kultu

(ten ostatně oslaví i její syn dílem Zahrada mariánská). Přesto ho

židovská kultura přitahovala, bral hodiny hebrejštiny. Židovská

tematika se objeví v Zeyerových dílech.

Zeyera zasáhlo také další učení. Zajímal se o buddhismus,

studoval kabalu a knihy o magii a spiritualismu. To vše ukazuje na to,

že Zeyer byl ve svém poznávání náboženství mystik, a to mystik

okouzlený prostou vírou, prostou lidovou zbožností. Někdy je řazen

mezi svobodné zednáře.102 Jiří Karásek ze Lvovic vzpomíná:

„Dražďák byl i členem různých okultních společností, ale hlavně byl

martinistou a měl jako martinista styky s Juliem Zeyerem. Tím jsem

byl velice překvapen a moje vážnost k Dražďákovi velmi stoupla,

když mi ukazoval dopisy Zeyerovy svědčící o tom, že Dražďáka

pokládá za přítele a používá ho k tomu, aby  udržoval styky Zeyerovy

s martinistickou lóží v Londýně. Jak jsem zjistil později, zůstal Zeyer

až do smrti martinistou, a jest tedy tvrzení o jeho naprostém a čistém

katolicismu pochybné. Z katolicismu přejímal Zeyer entuziasmus

umělce pro jeho krásné a významné obřady, ale ideově náležel

martinismu, jejž katolická církev potírá a zavrhuje.“
103

 V Zeyerově

pozůstalosti se dochovaly dva dopisy Karla Pavla Draždáka.

Informuje literáta, že se seznámil s bankéřem Mayerem, se kterým

se Zeyerem zná. Dopis označuje S       a J      .
104

 Milan Nakonečný

písmena v knize Novodobý český hermetismus definuje jako značku,

101 Hellmuth-Brauner, Vladimír: cit. d., s. 115.
102 Pasáž o svobodných zednářích přebírám ze své rigorózní práce, poté
vydané knižně. Domnívám se, že je to teorie troufalá, přesto důležitá, a
proto v pojednání o Juliu Zeyerovi a jeho vztahu k náboženství nemůže
chybět. Křišťanová, Dita: cit. d., s. 18.
103 Karásek ze Lvovic, Jiří: Vzpomínky. Praha, Thyrsus 1994, s. 63–64.
104 LA, fond Zeyer Julius, 16/A/16/ č. přír. 148/99, sign. 1895–1897.
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která znamená Superieur Inconnu (= Vyšší Neznámý). Toto

označení podle Nakonečného knihy platilo pro 3. stupeň zasvěcení

do martinistického řádu a šlo o lóžové jméno.
105

 Zda opravdu díky

mnohem mladšímu Dražďákovi udržoval Zeyer se zednáři styky, není

jasné, ale jeho charakteru náboženského mystika by to odpovídalo.

Dražďák ve svém druhém dopise opět hovoří o theofisické lóži a těší

se na opětovné setkání se Zeyerem. Dále vzpomíná na kresby

Williama Blakea, anglického preromantika, jehož měl Zeyer ve veliké

úctě a jenž nemohl chybět v básníkově knihovně.
106

 Moje již jednou

vznesená teorie zní – kdo byla (nebo pro koho či co byla zástupným

jménem) tajemná láska Zeyerova Marie Anna Stoneová107, stone

(angl. kámen) často býval jedním z tajných označení zednářů...

U Zeyera lze každopádně mluvit o estetické potřebě

náboženství. Také legendy či příběhy jednotlivých náboženství se

mu stávaly inspirací. Hořel nadšením pro jednoduché projevy té či

oné víry.108 To jako by odpovídalo Zeyerovu sběratelství artefaktů

lidové tvořivosti. Estetizace náboženství a fascinace projevy

obyčejné zbožnosti (zároveň však nechuť k autoritám, v dopisech si

mnohdy stěžuje na církevní hodnostáře) je to, co převládá

v Zeyerově tvorbě i korespondenci.

Co se týče politického přesvědčení autorova, byl spíše

konzervativní. Politicky se přikláněl ke staročechům, s tím, že ale i

vůči nim byl kritický. Jeho ideály odpovídaly ideálům vlastenců

105 Nakonečný, Milan: Novodobý český hermetismus. Praha, Vodnář 1995.
106 LA, fond Zeyer Julius, 16/A/16/ č. přír. 148/99, sign. 1895–1897.
107 Údajná Zeyerova láska, jež se nešťastně provdala a se Zeyerem se
stýkala pouze při jeho výjezdech do ciziny. Viz: Maria, Jaroslav:
Dekameron melancholický. Praha, B. Janda 1927, s. 500. Maria zde
vzpomíná, jak našel v Sieně v Itálii v hotelové knize pod sebou podpisy
Zeyera a Stoneové. Zda si to ovšem Maria na přání zhrzené ctitelky
Zeyerovy Zdenky Braunerové nevymyslel, těžko říci.
108 Ve Vodňanech chtěl Zeyer realizovat projekt pašijových her, pro ideu
zmámil Mokrého i Heritese, ale na daný projekt nesehnal dost peněz, viz
Pömerl, Jan: Zeyerův projekt pašijových her ve Vodňanech. Vodňany a
Vodňansko 4, 1997, s. 93–96.
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Jungmannova okruhu a byly v podstatě romantické. „Vkusem byl

Zeyer aristokrat, nikoli však citem své spravedlnosti – tímto citem byl

socialista. ,Jste aristokrat,‘ řekla jsem mu kdysi. ,Ale kde.‘ ,Tak co

jste, Staročech, Mladočech, či co?‘ ,Anarchista,‘ řekl s úsměvem.

Nevím, tohle měl nějak popletené. Psal a snil o rytířích a králích, o

hranostaji a purpuru, ale Štědrý den trávil kdysi se šupáky ve

vodňanské šatlavě a častoval je rosolkou a pečivem darovaným

ctitelkami. Když se to pani Naprstková od Halánků na něho

dověděla, velmi se horšila.“109 Jeho politické názory byly v celku

dětinské, Zeyer se netajil odporem k domu habsburskému. Tento

napravený Němec se dokonce ve sporu Češi versus Němci,

k německé otázce vyjadřoval hanlivě ke všemu německému (ačkoli

s členy své rodiny mluvil zásadně německy).

Dalším problémem, který před námi vyvstává, je, kam básníka

zařadit, ke kterému uměleckému směru či skupině. Nejčastěji je

řazen k novoromantikům. V sedmdesátých letech 19. století

hovoříme v české literatuře o dvou uskupeních, ačkoli se de facto

jednalo o jednu generaci. Na jedné straně jsou to ruchovci, na druhé

lumírovci. Někteří badatelé (Janáčková, 2004) hovoří o

novoromanticích kolem Ruchu, Lumíru a Květů110, jiní autory

debutující v sedmdesátých letech titulují označením parnasisté

(Haman, 2007). Ruchovci (je k nim řazen Svatopluk Čech) sdružení

kolem almanachu Ruch (vydán u příležitosti slavnosti k položení

základního kamene Národního divadla v roce 1868) si jako hlavní cíl

kladou povznést českou literaturu na světovou úroveň, ale vyznávají

převážně česká témata, ve svých dílech tíhnou k řešení české

otázky, mnohdy jsou ovlivněni myšlenkou slovanské vzájemnosti.

Naopak lumírovci (Jaroslav Vrchlický, Julius Zeyer) publikující

109 Šolle, Zdeněk: Vojta Náprstek a jeho doba. Praha, Felis 1994, s. 193.
110 Holý, Jiří; Janáčková, Jaroslava; Lehár, Jan; Stich, Alexandr: Česká
literatura od počátku k dnešku. Praha, NLN 2004. a Haman, Aleš: Trvání
v proměně. Česká literatura devatenáctého století. Praha, ARSCI 2007.
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v časopise Lumír (pojmenován dle bájného slovanského pěvce,

vycházel od roku 1873, kdy se k už dříve vydávanému titulu vrátil Jan

Neruda, a svou hlavní slávu zažil v letech 1877–1898; v této době

jeho otěže neochvějně držel Josef Václav Sládek) chtějí otevřít

českou literaturu světové, snaží se být kosmopolitní, náměty si volí

evropské, často překládají z jiných literatur (francouzské, italské,

anglické a dalších). Janáčková však v České literatuře od počátků

k dnešku zmiňuje Zeyerův příklon ke Katolické moderně a

dekadentní hrdiny pozdních próz.

V Novákových Přehledných dějinách literatury české je

Zeyerovo dílo rozvrženo do čtyř etap:

1. průpravné a hledající (1873–1879)

2. osobité ohlasy (1879–1887)

3. „vodňanské“ (1887–1895)

4. stařecké (1895–1901)111

První období hodnotí Arne Novák jako dobu, kdy Zeyer ještě hledá

svůj specifický umělecký výraz, píše spíše povídky zasazené do

romaneskního rámce, obvykle navazující na výpravnou domácí

tradici. V druhém období již velmi pečlivě zpracovává staré látky.

Nejlepší dle Nováka je období třetí, kdy Zeyer jako psycholog-

vyznavač popisuje krizi doby, konce 19. století. V poslední fázi života

spisovatel pak předkládá svým čtenářům osobitou zpověď.112 Novák

řadí Zeyera mezi romantiky: „Nastoupil dědictví skladatelů Rukopisů,

Čelakovského, Erbena se stupňovanou uměleckou kulturou.“113.

V dalším hodnocením už o něm píše jako o mistrovi prózy

novoromantické a staví ho do protikladu k Arbesovi, který se snaží ve

svých textech záhadné věci logicky vysvětlit. Zeyera nazývá

idealistou tonoucím v mlhách metapsychologie. Přesto však je dle

111 Novák, Arne; Novák, Jan Václav: Přehledné dějiny literatury české. Od
nejstarších doba až po naše dny. Brno, Atlantis 1995, s. 688.
112 Tamtéž
113 Tamtéž
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Nováka Zeyerův romantismus na české literární scéně ojedinělý:

„Jeho romantismus podmíněný již plemenným původem, tkvějící

v samé povaze básníkově zároveň vášnivé i něžné, fantastické i

smyslné, hloubavé i mystické, živený obsáhlou četbou světové

poezie i nevšedními studiemi literárními, uměleckými, filosofickými i

náboženskými, podporovaný cestami na východě i na západě – tento

romantismus nebyl pouze odlišný od veškeré soudobé literatury

české, ale i ode všeho, co se kdy v Čechách nazývalo

romantikou.“114 Autora obecně hodnotí kladně, dokonce píše, že

Zeyerovy novely se vyrovnají světovým, upozorňuje ale také na

sentimentální, rétorické a dekorační rysy Zeyerovy prózy. Hlavního

hrdinu Domu U tonoucí hvězdy Rojka nazývá dekadentem.115 Přes

veškeré Novákovo řazení Zeyera mezi romantiky, je vidět, že zde

toto tvrzení zcela neobstojí, Novák Zeyerovi vytváří kategorii

romantika speciálního, neobvyklého v českých poměrech, okrajově

zmiňuje dekorativnost jeho textů a dekadentní rysy konkrétní literární

postavy.

Také Dějiny české literatury dávají Zeyerovi punc výlučnosti:

„Zeyer, který působil v české literatuře jako exotický pták, získal si

v ní zvláštní místo a svým vyhraněným uměleckým směřováním

vzbuzoval protichůdné reakce na svou tvorbu.“116 Ačkoli všichni

ostatní vrstevníci Zeyerovi mají v tomto titulu svou speciální kapitolu

(např. Čech, Vrchlický, Sládek), Zeyer ji nemá. Proč počin

Československé akademie věd z roku 1961 literáta řadí až mezi

druhořadé? Souvisí to s upozaďováním autora během

komunistického režimu, kdy se z předního českého pěvce stal

okrajovým, byl méně vydáván a stával se okrajovou figurou období

druhé poloviny 19. století. V kapitole věnované próze konce století je

114 Tamtéž, s. 694.
115 Tamtéž, s. 692–693.
116 Pohorský, Miloš a kol: Dějiny české literatury. Praha, Nakladatelství
Československé akademie věd 1961, s. 262.
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Zeyer hodnocen jako autor prózy, která je výrazem rozčarování

z národního života. Jednou větou je dokonce shrnuto, že „do

Zeyerova díla proniká náboženská mystika, která spolu s obraznou

symboličností básníka sbližuje s tendencemi Katolické moderny i se

soudobou dekadentní prózou.“117

K romantikům řadí Zeyera i Radko Šťastný: „Přiblížil se

k romantikům, stal se jejich pokračovatelem.“118 To samé pak píše

Hana Voisine Jechová.119

Přesto v souvislosti se Zeyerem můžeme najít i výklady jiné –

různé pohledy na literáta nám poskytují již výše zmiňované

přehledové práce. Je označován jako předchůdce dekadentů

(Pynsent v zeyerovské monografii Julius Zeyer. The path to

decadence) či autor ovlivněný novokřesťanstvím. Stanislav Batůžek

ho ve své knize věnované Katolické moderně nazývá zahradníkem

mariánským.

Ale zařazení spisovatele bylo problematické už za jeho života.

Jako svého předchůdce ho vyzdvihují i autoři sdružení kolem

Moderní revue. Zde stojí za zmínku dnes nejčastěji mezi dekadenty

řazený autor, Jiří Karásek ze Lvovic, který o Zeyerovi psal ve svých

Vzpomínkách: „Vzácný tento umělec lákal mne svým kouzlem již od

dětství, kdy jsem přečetl jako zmámený jeho román O věrném

přátelství Amise a Amila. Od této chvíle jsem propadl sugesci jeho

díla. Všechno to, co jsem kdy slyšel o jeho osobnosti, exotickém

zařízení jeho bytu atd., mělo pro mě neskonalý půvab. Nikdy jsem

ani nesnil o možnosti býti v osobním styku s velikým básníkem. Když

jsem po letech s ním korespondoval, již to mi připadalo neslýchaným

štěstím. Nedošlo k osobnímu setkání, jak jsem nahoře vylíčil, ale

přesto vidím Zeyera jako živého. Měl jsem totiž to štěstí, že jsem se

117 Tamtéž, s. 420.
118 Štastný, Radko: Čeští spisovatelé deseti století. Praha, HQ Kontakt
2001, s. 419.
119 Voisine Jechová, Hana: Dějiny české literatury. Jinočany, H&H 2005.



56

dostal po jeho smrti do prostředí, v němž se pohyboval Julius Zeyer

v Praze, a tak jsem mohl choditi v šlépějích jeho osobnosti, neboť u

všech pražských přátel zanechal Zeyer zlatou stopu světce. I po

lidské stránce jsem mohl lépe poznávati Zeyera v tradicích jeho

přátel…“120. Karásek rovněž podtrhuje, že osobnost Zeyerova (vedle

Arbesa a Nerudy) měla pro generaci 90. let zásadní význam. Sám se

dokonce považoval za Zeyerova nástupce, což lze vyčíst z nekrologu

uveřejněného po Zeyerově smrti: „Kníže zemřel. Všichni jsme to cítili.

I ti, kdo nemohli básníkovi nikdy odpustiti, že se uzavřel do své

samoty, i ti sklonili mlčky hlavy. Literární velmož zemřel. Jak

exotickým zjevem byla jeho hrdá individualita umělecká, jeho

básnický a lidský aristokratismus uprostřed toho směšného,

malicherného, pídimužicky klopotného a prospěchářského hemžení,

jež zveme „českým literárním životem“, jak grandiósně založeným

jeví se nám tento podivuhodný a sebevědomý duch, při němž poprvé

a naposledy cítíme, že za velikým básníkem byl tu skryt také veliký

člověk.“121 Lze se domnívat, že se Karásek vědomě vydal Zeyerovou

cestou, zejména na poli prozaickém, navazuje totiž na tradici

obnovených obrazů.

Obnovování starých příběhů je pro českou literaturu na

přelomu století typické. Přichází s ním Zeyerova generace a

ponoření se do starých dávných časů je oblíbené i u čtenářů.

Karásek, který Zeyerovy vrstevníky nemá v lásce, tuto tradici

obnovených obrazů přebírá. Jeho příběhy Košíček Dorotein, Růže

svatého Šebestiána, Františkánská legenda, Legenda o kouzelníku

Šimonovi a Tříkrálová legenda jakoby navazují na Zeyerovy

obnovené obrazy a svou inspirací v legendách o světcích nemají

daleko ani k Vrchlického Legendě o svatém Prokopovi. Všechny

120 Karásek ze Lvovic, Jiří: Vzpomínky, Praha Thyrsus, 1994, s.104–105.
121 Karásek ze Lvovic, Jiří: Moderní revue 5, sv. 12, 8. února 1901, s. 157–
160.
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působí na čtenáře jako naivní středověké legendy, jsou v nich

obsaženy zázraky, které světcům přinášejí věčnou slávu. Kde

zázraky chybí, je alespoň morální poučení v křesťanském duchu.

Nemají daleko k známým středověkým skladbám, jako je Legenda

o sv. Kateřině či legendistické vyprávění o životě svatých

z Voraginovy Legendy aurey. Jsou pochopitelné i laikovi, propagují

křesťanskou víru, jejich příběh je poměrně jednoduchý a kromě

Tříkrálové legendy, která je specifická a předjímá další Karáskův

myšlenkový vývoj, nejsou vybaveny křesťanskou mystikou. Jakoby

Karásek maloval nástěnnou malbu týkající se životů těchto svatých.

Zeyer však neunikl pozornosti ani autorům sdruženým kolem

Katolické moderny, s mnohými z nich si dopisoval. Obsáhlá je hlavně

korespondence se Sigismundem Bouškou a Karlem Dostálem-

Lutinovem. Bouška se vyznává, jak ho ovlivnila Zeyerova díla

s křesťanskou tematikou: „Málokteré z děl Zeyerových chytilo tak za

srdce jako tyto tři legendy. Hned když vycházely v Lumíru, budily

všude senzaci. Stanou se zajisté populárními v českém čtenářstvu.

Inultus vzat je z dob po bitvě na Bílé hoře. Je psán krví raněného

českého srdce. Fantasticky snivý a trpící Inultus a démonicky

nelidská Flavia, jaké to postavy. Druhá legenda vzata z ohnivého

Španělska. Nenávist Žida ku Kristu svede onoho ke zločinu, ale

ohnivá touha po Mesiáši ku Kristu jej opět přiblíží a jemu navrátí. je

mnoho lásky v této legendě, mnoho v pravdě křesťanského

odpuštění. Poslední legenda Samko Pták je nám nejdražší. Je v ní

nejvíce poesie a tolik prostoty neobyčejné. Veliké utrpení Samkovo je

docela alegorií celého slováckého lidu. Veliká láska a úcta ke Kristu

mluví z celé knihy této, prosycuje jasem každou stránku a plní

nejvzácnější poesií zádumčivé ty skladby.“122 Zeyerova díla

122 Batůšek, Stanislav, Svozil, Oldřich: Přátelství básníků. Vzájemná
korespondence Karla Dostála-Lutinova s Juliem Zeyerem a Otokarem
Březinou, Brno, Host 1997, s. 36.
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inspirovaná křesťanstvím, ačkoli můžeme mluvit spíše o estetizaci

náboženstvím, hrála u této katolicky orientované skupiny rozhodující

roli.

Zeyerovy obliby u nastupující generace v 90. letech 19. století

si všímá i F. X. Šalda: „A tento zcela všední, laický blud je, tuším,

příčinou sympatie neb obdivu, jež cítí k p. Zeyerovi také jedna

skupina z nejmladší generace. Novokatolicismus, mysticismus,

novoromantika jsou právě v módě, a p. Zeyer náměty svými, látkami

svými jí náhodou vyhovuje.“123 Zde je však důležité upozornit na

jeden fakt, a sice na Zeyerovu obeznámenost se západní, hlavně

francouzskou literaturou. V Zeyerových dílech je např. patrný vliv

Jorise Karla Huysmanse (1848–1907). Po vydání zlomového díla

Naruby se Huysmans na čas uchýlil do trapistického kláštera. Zeyer

křičí do světa mnohá slova o klášteru. Ve Francii druhé poloviny 19.

století probíhala kolektivní konverze intelektuálů k bohu. Tento jev

nebyl v českých zemích tak masový, nejvíce ho splňoval právě

Zeyer, u něhož obdobně jako u Huysmanse v dílech Katedrála či Na

cestě můžeme mluvit o okouzlení náboženstvím. Stejně jako

Huysmans, který psal o výtvarném umění, psal své texty o výtvarném

umění do Lumíra i Zeyer.

Zeyer však nebyl všemi svými současníky přijímán jen kladně,

trnem v oku byl hlavně realistům sdruženým kolem Herbenova

časopisu Čas. Nemužný dojem učinil spisovatel na budoucího

prezidenta T. G. Masaryka.124 Nejvíce Zeyera kritizoval Josef

Svatopluk Machar. V Konfesi literáta často brojí proti Lumíru a

lumírovcům: „Sládkovi jsem nemohl přijít na chuť, Zeyera jsem

123 Šalda, František Xaver: Kritické projevy 3. 1896–1897. Praha,
Melantrich 1950, s. 57.
124 Čapek, Karel: Hovory s TGM. Praha, Československý spisovatel 1969,
s. 79.
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nesnesl ani ve verši, ani v próze.“125 Realisté zdobnost a květnatost

odmítali, Zeyer byl pro ně příliš nedůvěryhodným, stáli v opozici proti

jeho fantaskním světům. Právě tato protichůdná cesta na poli

literárním způsobila „boje o Zeyera“ na začátku 20. století.

Opomíjen zůstává Zeyer jako autor secesní literatury. Právě

k té mají jeho knihy, pokud pomineme některé psychologizující

popisy výše zmiňovaných dekadentních hrdinů, nejblíže. Ať už se

jedná o rané salonní novely, mytologické ságy, popisné pasáže

v románech (Ondřej Černyšev, Jan Maria Plojhar), ale rovněž o díla

inspirovaná naivní lidovou zbožností (Zahrada mariánská, Tři

legendy o krucifixu) nebo o „žaponerie“ (Gompači a Komurasaki).

Zdobnost a  vidění světa je v Zeyerově pojetí příbuzné se secesními

výtvarníky. Snad jen střípky tohoto tvrzení můžeme zachytit ve

Slovníku básnických knih: „Zůstává však typická barvitost Zeyerova

popisu, Benátky a palác, v němž prožil Vít Choráz své rozhodující

setkání s milenkou, i popis její krásy – to vše zobrazil Zeyer ve velmi

sytých barvách, jejichž paletu ovlivnila soudobá výtvarná secese.“126

Na tuto problematiku poukazuje studie k dějinám Prahy přelomu 19.

a 20. století Praha 1900. Zde je viděna paralela mezi Zeyerovým

viděním světa a výraznými výtvarnými díly doby konce století. Autor,

Tomáš Vlček, upozorňuje na podobnost obrazu Libuše Karla

Vítězslava Maška a  bájné kněžny, zřejmě oblíbené hrdinky

Zeyerovy.127 Maškův obraz (a i jeho další díla) korespondují se

Zeyerovou sošností jakýchsi vymodelovaných hrdinů, kteří více než

reálné postavy připomínají živý obraz. Zeyer tradici živých obrazů

125 Machar, Josef Svatopluk: Konfese literáta. Praha, Československý
spisovatel 1984, s. 136.
126 kol. autorů: Slovník básnických knih. Praha, Československý spisovatel
1990, s. 334.
127 Vlček, Tomáš: Praha 1900. Studie k dějinám kultury a umění Prahy
v letech 1890–1914. Praha, Panorama 1986, s. 17. I Vlček pod vlivem
anglické Pynsentovy monografie však nazývá Zeyera dekadentním
básníkem.
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musel znát, tato kratochvíle byla v druhé polovině 19. století velmi

oblíbená a jako náměty sloužily nejen události historické, ale rovněž

fiktivní.

Ač se to nezdá, i u Zeyera se ujalo podobné zaplňování jeviště

či jasný popis interiérů a exteriérů. V tom se spisovatel blíží různým

dioramatům a panoramatům realizovaným během Národopisné

výstavy v roce 1895, např. dioramatu Pobití Sasíků v bitvě pod

Hrubou Skálou (Dílo Karla Vítězslava Maška, Mikoláše Alše, Václava

Jansy a Vojtěcha Bartoňka bylo vystavováno v maketě hradu

Kokořín, dnes je k nalezení v Muzeu Českého ráje v Turnově.) či pro

Výstavu architektury a inženýrství určené Maroldovo panorama Bitva

u Lipan (dnes v areálu Výstaviště v Holešovicích, pro obraz byl

postaven speciální pavilon, nejprve byl dřevěný, posléze

železobetonový). Obě provedení, v podstatě atrakce výstav, jsou

vyvrcholením českého historismu 19. století.

Pokud bychom zařadit Zeyera jako secesního autora, bylo by

možné na něj aplikovat Wittlichův model, který představil v práci

Česká secese. Secesi přirovnal ke kruhu, do nějž vepsal trojúhelník.

Jeho jednotlivé vrcholy představují symbolismus, ornamentální

dekorativismus a naturalismus. Wittlich dále uvádí, že všechny tři

části se doplňují, neexistují izolovaně. Své schéma pak deklaruje na

jednotlivých výtvarných dílech. Ve svém konceptu pokračuje

vložením ornamentu typického pro secesi dovnitř trojúhelníku. Tento

ornament neustále cirkuluje mezi vrcholy, tím pádem je neustále

dává do souvislostí.128  Koncept by mohl být ještě lepší, pokud by do

kruhu jako zastřešujícího fenoménu byl vetkán geometrický útvar

s více vrcholy, např. pěticípá hvězda, mohl by zachytit rovněž

novokřesťanství a dekadenci. Pokud bychom ponechali

trojúhelníkové schéma, bylo by vhodné dekadenci vyměnit za

naturalismus, neboť naturalismus je v české kotlině spjat spíše

128 Wittlich, Petr: Česká secese. Praha, Odeon 1982, s. 13–14.
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s realismem a obvykle postihuje neradostné, skutečné stránky života,

nepřichází s mdlými hrdiny bloumajícími ve snách, pohádkovými

světy ani častým zobrazováním různých poloh smrti.

Podle Wittlichova modelu bychom mohli secesi aplikovat i na

literární dílo, vztah výtvarného a slovesného umění spolu úzce

souvisí, pojem by zde mohl být zastřešujícím termínem pro všechny

pododnože nalezené v Zeyerově díle (obnovené obrazy v paralele se

secesní architekturou propagující historismus, symbolismus,

dekadence, fascinace dávnověkem, orientem, křesťanstvím). Pro

tuto teorii je podstatné si všimnout i toho, že ve spisovatelově díle

hraje velkou roli zdobnost, dekorativnost, ornamenty (básně Perla,

Co slza zmůže), postavy jsou vybaveny jednoznačnými artefakty,

aby byly dobře rozpoznatelné. Zároveň můžeme při četbě

literátových textů nalézt řadu barev, např. zlatou, bílou, fialovou,

nachovou, zelenou, blankytnou aj. Barvitým jazykem popisuje

spisovatel celé barevné plochy. Stejně jako secesní malíři (Preissler,

Schwaiger, Marold aj.) přicházejí s častým zpodobňováním ženy,

hraje ženská figura a její popis v Zeyerových dílech podstatnou

úlohu. Rovněž můžeme postavit most mezi pohádkovými světy, které

se často stávají společným námětem pro výtvarné i literární umění.

Porovnáme-li tyto postavy s hrdiny Zeyerovy pohádky Radúz a

Mahulena (obzvlášť vybavíme-li si Weiglovo filmové zpracování

využívající ilustrací Jana Preislera a Artuše Scheinera), dostane se

nám rovnítka mezi stejnými uměleckými postupy. Vlnící křivku,

nejdůležitější ornament secese, najdeme často jak v Zeyerově díle,

tak v jeho korespondenci.

Za poslední zmínku k této teorii, nikterak preferované

literárními historiky, patří několik podstatných souvislostí: Zeyer byl

v podstatě vrstevníkem některých umělců k secesi řazených, např.

Hanuše Schwaigera. Stejně jako Vrchlický se rovněž „zasněný

samotář“ přátelil s výtvarnými umělci, a nebylo jich nikterak málo, ať
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už šlo o výše zmiňovanou Zdenku Braunerovou, nebo architekty

Josefa Maudra a Josefa Fantu, malíře  Antonína Chittusiho či

Františka Bílka. S mnohými z nich spisovatel navázal užší

spolupráci. U Josefa Václava Myslbeka je dokonce patrná inspirace

Zeyerovým dílem, jak poukázal Vojtěch Volavka v monografii

věnované autorovi nejznámějšího českého pomníku. Zeyerovo dílo

Příchod ženichův zařadil S. K. Neumann do Almanachu secese

(1896), i když původně ho chtěl zařadit Arnošt Procházka do Moderní

revue. Tady také vidíme, jak prostupné byly cesty mezi jednotlivými

směry a skupinami, do nichž řadíme umění konce 19. století.
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6. Evropské látky v Zeyerově díle

6.1 Hrdinská epika

Pro Zeyera byly nejdůležitější francouzské chansons de geste

(písně o hrdinských činech, písně hrdinských skutků), z nich pak

Píseň o Rolandovi (Chanson de Roland) objevená roku 1832

v oxfordské Bodleyově knihovně, pravděpodobně z 12. století.

Skladba vyzdvihuje patetické hrdinství, které se neleká sebevětší

pohanské přesily. I když se bitva se Saracény v roncevauxském

průsmyku pod velením synovce Karla Velikého nikdy neodehrála

(skutečná bitva proběhla v jiném pyrenejském průsmyku a

katastrofální porážku zde způsobili Karlovým vojákům křesťanští

Baskové nebo Gaskoňci), je mytická smrt Rolandova a dvanácti

pairů vzorem věrnosti odvážného a hrdého rytíře lennímu pánovi –

králi a zároveň neúprosným soudem nad zrádcem (Ganelon). Zeyera

tzv. karolínský cyklus chansons de geste vytvořený v národním

jazyce fascinoval129.

Zeyer ho začlenil do svého cyklu Karolinská epopeja, již tvoří

čtyři části – výše zmiňovaná Píseň o Rolandu (1888), Pohádka o

Karlu Velikém (1890), Román o čtyřech synech Ajmonových (1891) a

Píseň o korunování krále Lovise (1893). Všechny party tohoto

hrdinského eposu byly napsány až v pozdní fázi Zeyerova života, vliv

na ně měl i delší autorův pobyt ve Francii.

Původní středověké texty vznikaly pro nevzdělanou veřejnost

a byly určeny k přednesu či zpěvu. To mělo rovněž společenskou

funkci, zpívali zpěváci, přednášeli žongléři. Důležitou funkcí bylo pak

vylíčení dramatických scén, historické souvislosti nebyly nikterak

důležité. To samé činí i Zeyer, postavy estetizuje, stateční válečníci

jsou synonymem pro ušlechtilé ctnosti. Z nich nejvíce vyniká Roland,

129 Francouzský text připravený L. Gautierem Zeyer přeložil roku 1878.
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který je až zbožštěn. Podstatnou roli hraje také jeho křesťanská víra,

která mu neochvějně pomáhá v boji proti vyznavačům islámu.

Secesní popis Rolanda představuje hrdinného válečníka:

„Po těchto slovech vyjel na pahor,

na bílém oři, jménem Vejlantif,

brň slunolesklou, z ocelových ok

měl na sobě přes bílou tuniku,

na hlavě přilbu kamy zdobenou,

a po boku meč visel, Durandal,

se zlatou rukovětí, na šíji

štít zavěsil si, který bohatě

byl omalován květy pestrými,

a pozved’ kopí s bílým praporem,

jejížto dlouhé zlaté třepení

až na jilec mu meče sahalo.

Tak na pahorku stál a se všech stran:

,My s tebou půjdem!’ muži zvolali,

již zrodili se v sladké Francii.

Tu bylo vidět, jak byl milován.“130

V závěrečné pasáži umírá Roland poté, co zatroubí na svůj Olifant a

truchlí s ním celý svět, včetně Karla Velikého. Zeyer je mírný i na

saracénského krále Marsila, kterého nakonec nechává zemřít.

Pohádka o Karlu Velikém se opírá o chanson de geste Berta

s velkou nohou. Příběh o Bertě převyprávěl francouzský truvér

Adenet le Roi. Text je de facto souborem pohádek, kromě Berty

(klasická záměna dvou dívek, která je motivem již biblickým) si

můžeme číst také o zmiji, Karlových snech a dětství, krásné Galéně,

130 Zeyer, Julius: Karolinská epopeja II. Praha, Česká grafická Unie a. s.
1907, s. 29.
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čarovné feje131 a Karlově sestře Blancifloře a rytíři Bazinovi z

Hingantu. Zeyera inspirovalo několik textů, nejvíce pravděpodobně

text Prévosta d’Arlincourta Charemagne ou La a Histoire poétique de

Charlemagne Gastona Parise.132

Také Román o čtyřech synech Ajmonových má oporu ve

francouzských chanson de geste, tentokrát jde o Renaut de

Montauban z přelomu 12. a 13. století. Ten byl prozaicky

přepracován se stejným názvem, jako nese Zeyerova parafráze.

Nebyl však inspirací pouze pro Zeyera, ale také pro německého

romantického básníka Ludwiga Tiecka, jehož dílo česky píšící básník

pravděpodobně znal.133

Kupodivu nevytvořil Zeyer „obnovené obrazy“ bretonských

keltsko-křesťanských mýtů kolem krále Artuše a rytířů kruhového

stolu, které v 2. polovině 12. století scelil Chrétien de Troyes, ani

veršované povídky (lais) s bretonskou tematikou od Marie de France

z téhož období, ani podání nejlepší anglické veršované skladby Pan

Gavain a Zelený rytíř (kolem 1370), ani již tištěné kompedium sira

Thomase Maloryho Artušova smrt (1485). Přesto má spisovatel

svého Merlina, je jím kouzelník Malgis. U Zeyera se však kromě

kouzel stává i jakýmsi duchovním vůdcem, Renaldovi předává

křesťanskou vizi o dalším světě.

Název poslední části Karolinské epopeje je překladem

stejnojmenné písně z 12. století. Král Karel je již starý a chce

korunovat následníka trůnu, přemohl pohany a v zemi jsou všichni

oddáni křesťanství. Pro příběh je podstatná Píseň o Vilémovi

(Chanson de Guillaume d’Orange.), jejímž námětem jsou třikrát se

131 Podivná bytost nazývaná feja, je pravděpodobně valkýrou. Její jméno
Zeyer pravděpodobně komolí ze jména bohyně Freya, manželky Odinovy.
Feja rusky navíc znamená víla.
132 Novotná, Miroslava: Francouzské inspirace v obnovených obrazech
Julia Zeyera. Dizertační práce. Brno, FF MU, Ústav románských jazyků a
literatur 2007, s. 50. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/38161/.
133 Tamtéž, s. 81.
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vracející boje se Saracény u Aliscamps. Jde o nejrozsáhlejší ze

souboru chansons de gest, je v ní obsaženo dvacet šest hrdinských

písní. I těchto motivů použil Zeyer v Karolinské epopeji.

Keltská tematika nebyla Zeyerovi vůbec cizí, zapracoval ji i do

jiných svých textů, vliv měla na jeho díla z irského prostředí: Kroniku

o svatém Brandanu (1884), Maeldunovu výpravu (1896), Legendu

z Erinu (1885) a Ossianův návrat (1885). Nebyl tak rozhodně prvním

autorem, irské vlivy vnikly již do díla Karla Havlíčka Borovského a

Jakuba Malého. Voborník správně podotýká, že Zeyerovi se na této

problematice líbilo (shodně jako u látek karolinských) střetávání

pohanství a křesťanství, zvláště pak nástup druhého na úkor prvního:

„Právě tato záliba vysvětluje možnost sousedství látek zdánlivě tolik

si odporujících, jako jsou keltické a žaponské báje. V obraznosti a

lásce básníkově měly tyto dva světy vynikající místo, oba hlavně pro

hloubku báječného šera svých názorů kosmických, jichž tlumočníky

bývali pěvci, pak pro prostotu mravů vyvinutých nejvíce směrem cti a

lásky rodinné a vůbec pro nevšednost života, jehož výkvětem, slávou

a korunou byla úcta k básnictví.“134 Ve všech výše zmiňovaných

textech se střet pohanství a křesťanství objevuje, je jejich hlavní

náplní, ačkoli jsou všechny poměrně hojně bohaté na děj. První dva

texty jsou variacemi Odysseovy poutě, stejně jako lstivý Ithačan i zde

Brandan a Maeldun zažívají dobrodružství při svých plavbách. Jak

píše Miroslava Novotná, Zeyerovi mohly být inspirací legendy o

putování irských mořeplavců, z nich asi nejvíce ve 12. století

mnichem Benediktem (Benoîtem) sepsaná Le voyage de Saint

Brandan. Fascinující zpěvy o Branově plavbě, Cestě svatého

Brandana a Maeldunově cestě mohou být variantou téhož. To však

Zeyerovi nevadilo, literát motiv využil hned dvakrát.135 Přesto však je

dobré si všímat detailů, které autor obdivuje, především spojení Keltů

134 Voborník Jan: cit. d., s. 162.
135 Tamtéž, s. 251.



67

s dubem, založení kláštera kvůli zastřelení dívky jedoucí na bílém

jelenu, která se vydává pokřtít, či snad obraz posledních druidů, již

vítají nové náboženství. Zmíněny jsou i postavy spojené s irským

křesťanstvím, svatá Brigita a svatý Patrik:

„Pod baldachyn dvě stavme sedadla:

to první buď pro svatou Brigitu,

jež nad Erinem v bílých závojích

se vznáší, chráníc drahý ostrov náš.

Jest ona mezi lidmi zajisté

co mezi ptáky tichá hrdlička,

co mezi stromy zlatý vína keř,

co jasné slunce mezi hvězdami!

To druhé sedadlo stůj na počest

všem drahému svatému Patriku.“136

Maeldunova výprava je o něco více dobrodružnější a více se

blíží řeckému eposu, může mít i symbolický rozměr, Voborník

odkazuje k návaznosti na Dantovu Božskou komedii.137 Zeyer se zde

mohl nechat inspirovat také Vrchlického volným překladem

stejnojmenné básně lorda Alfreda Tennysona, jež vyšla v Květech

v roce 1889.138 Každopádně jeho podání opět přiklání hlavního

hrdinu ke křesťanství, v textu lze nalézt hlubokou obecnou

symboliku. „Ostrov první značí vůbec Zemi, místo požitků tělesných.

Širá jabloň s ovocem značí Nebe a požitky duševní. Mlýn na ostrově

značí hrob; mlynářem jest Smrt a Soud. Na pozemské bludné pouti

jest mnohý člověk obětí zoufalství (jeden princ z průvodu

136 Zeyer, Julius: Kronika o svatém Brandanu. Praha, Česká grafická Unie
a. s. 1906, s. 33.
137 Voborník, Jan. cit. d., s. 245.
138 Novotná, Miroslava: cit. d., s. 290.
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Maeldunova se ztratí na Ostrově žalu) nebo prostopášnosti, nebo

mamonu, anebo snivosti... “139

Pro Legendu z Erinu a Ossianův návrat hledal Zeyer předlohu

v legendách o svatém Patrikovi. Kupodivu na něj nepůsobil literární

podvrh Jamese Macphersona Ossianovy zpěvy140 pocházející

údajně ze 3. století n. l. Z něj Zeyer patrně čerpal jen jméno, Ossian

se v tomto textu setkává se svatým Patrikem, jenž barda pokřtí.

Setkání je umožněno, protože Ossian se ocitl na ostrově, který mu

zaručil věčné mládí. Po dvou stech letech (variující faustovské téma)

je již hrdina z Erinu (dnešní Irsko) unavený životem, nic ho nebaví,

nudí se, svatý Patrik mu pomáhá ukončit namáhavou duševní pouť. I

pro tento námět Zeyer dle Voborníka použil převážně francouzské

prameny: Le cycle mythologique od D´Arbois de Jubainville či Saint

Patrice: La légende celtique.141 Stejný pramen mu posloužil pro

tragédii Legenda z Erinu. Ossian je zde syn krále Finna, jenž se

stane objektem pomsty Midakovy. Ten odmítne pomoci svou

kouzelnou rukou mladým milencům Dermakovi a Granii, jejichž vztah

končí nešťastně, Dermak umírá po zásahu Midaka a Granie spáchá

sebevraždu. Ossian se proto od svého otce odvrací a nechce ho

znát. Divadelní hra posloužila jako libreto pro stejnojmennou operu

Otakara Ostrčila (1920), stejně jako další Zeyerův text Kunálovy oči

(1908).

Zajímavé je, že pro svou práci Zeyer nepoužil keltské pověsti

Mabinogi, tzv. Mabinogion, cyklus waleských pověstí pocházející

z 11.–13. století. Označení Mabinogi zde označuje soubor příběhů o

dětství hrdiny, základní osu jedenácti vyprávění tvoří čtyři větve

Mabinogi: Pwyll, vládce dyvedský; Branwen dcera Llyrova; Math syn

139 Voborník, Jan: cit. d., s. 244.
140 Do češtiny je přeložil Jaroslav Vrchlický, před ním však také další, např.
František Ladislav Čelakovský, Karel Simeon Macháček aj.
141 Voborník, Jan: cit. d., s. 167.
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Manthonwyův a na historické pověsti založený Sen Maxena

Wlediga.142

Koncem 12. století byl zkompletován veršovaný text Písně o

Niebelunzích, které zpracovávají tragický mytický příběh franckého

královského syna Siegfrieda a burgundské princezny Kriemhildy;

první část zachycuje jejich lásku, štěstí a sňatek, druhá Siegfriedovo

zavraždění a Kriemhildinu pomstu. Do dění vstupuje jako tragický

motiv uražená čest islandské královny Brunhildy, kterou Siegfried

získal podvodným zastoupením za Kriemhildina bratra Guntera jako

jeho nevěstu. Mytičtí „synové mlhy“ Niebelungové, duchové temné

země, žárlivě střeží poklad, na němž tkví kletba smrti. Ačkoliv musel

Zeyer vědět o Wagnerově zpracování látky do hudebně dramatické

tetralogie, komponované v letech 1853–1874 Prsten Niebelungův143,

zůstala mimo jeho zájem. Přesto se dostala do jeho díla germánská

mytologie, a sice severská. Tu představil v rozsáhlé próze

V soumraku bohů (časopisecky 1895). Název de facto odkazuje na

Wagnerovu operu Soumrak bohů. Námět pro dílo odehrávající se na

Islandu a v Norsku na konci pohanské éry Zeyer dle Voborníka

čerpal z francouzské práce o skandinávské literatuře La litterature

Scandinave z roku 1894.144 V poměrně málo známém textu spolu

zápasí láska a nenávist pohanky Halgjerdy. Tato žena vamp

rozdmýchává neustále ohnisko sváru mezi svým druhým manželem

Gunarem a jeho nejlepším přítelem, bezvousým Njalem, a jeho

rodinou. Svou manipulativní strategií přispívá Halgjerda k ničení

dalších a dalších bohatýrů včetně svého manžela (odmítne si

ustřihnout vlasy na tětivu k luku). Vše vrcholí ponoukáním Floseho

142 Vilikovský, Jan: Mabinogi – keltské pověsti. Praha, Zvláštní vydání 1999.
143 Rýnské zlato, premiéra 22. 9. 1869 v Mnichově; Valkýra, premiéra 26. 7.
1860 v Mnichově; Siegfried, premiéra 16. 8. 1876 v Bayreuthu; Soumrak
bohů, premiéra 16. 8. 1876 v Bayreuthu při prvním provedení celé
tetralogie. V Praze měly první dvě části volné tetralogie premiéru v roce
1885 a druhé roku 1887.
144 Voborník, Jan: cit. d., s. 241.
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k vypálení Njalova dvorce, kdy umírá příčina všeho neštěstí, muž,

který Halgjerdu odmítl, ačkoli ona do něj byla zamilovaná (napila se

kouzelného lektvaru), Njalův syn Skarphedyn. Celá sága se hemží

jmény mnoha reků, již padli za oběť Halgjerdiným choutkám. Poté,

co je tato ďáblice konečně zničena – stará a nemohoucí, přesto

s ostrým jazykem, je svázána a utopena v moři, Flose si uvědomuje,

co udělal, přijímá křesťanství a do konce života prosí za odpuštění za

vybití Njalovy rodiny. Příklon ke křesťanství je vyvrcholením celého

příběhu, příchod nového náboženství ukončí sváry mezi rodinami,

poslední dva ze zástupů válečníků dožívají společně ve vzájemné

úctě. Křesťanství je zde stavěno v protiklad ke krvavým rodovým

sporům či magickým rituálům. Halgjerda je svým chováním velmi

blízká Kriemhildě. Severská mytologie není v textu zmiňována,

objevuje se pouze Norna sedící pod jasanem Ygdrasil145, která měří

niť života.

Severské látky se objeví také v části velmi populárního

Románu o věrném přátelství Amise a Amise (časopisecky 1877,

knižně 1880). Zde musí Amis vykonat cestu do Norska a na Island,

aby se utkal v boji s valkýrami, bojovnými pannami, které se stávají

labutěmi a doprovázejí duše hrdinů do Walhally. Amis však

Thorgerdu přemůže a získává její kouzelný pás, bifrost. Do románu

však literát přimíchal různé motivy, kromě starofrancouzského

zpracování o dvou na chlup podobných bratrech (už motiv různých

pohádek) zakomponoval do textu nejen severskou mytologii (patrný

vliv Eddy), ale také legendu o svatém Patrikovi, k němuž jdou oba

145 Posvátný jasan v severské mytologii symbolizuje svět. Jeho tři kořeny
vedou ke třem studním (pramenům). Jednou z nich je studna osudu, již
hlídají Norny. Ty představují minulost, současnost a budoucnost. Další je
studna moudrosti u obrů z jinovatky. Jejím strážcem je Mími, rádce bohů.
Poslední studnu hlídá drak, z ní pramení všechny světové řeky. Koruna
Ygdrasilu roste nad celým světem. Jeho vrchní větve zasahují až do
Walhally, kterou Zeyer několikrát v textu také zmiňuje. K Ygdrasilu si také
často přivazuje svého koně nejvyšší bůh Ódin.
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bratři pro radu, a mytologii keltskou – v poutavém vyprávění se

objevuje také Cernnunus, keltský bůh s rohy. Závěr knihy je spojen

s uctíváním mariánského kultu, mrtvé děti Amila a Jolanty oživí

zázračná soška Panny Marie, pomocí níž je také zničena Thorgerda.

V obou dílech de facto můžeme mluvit o téže věci, která je

jako by leitmotivem Zeyerova díla – kontaktu pohanství (obvykle ho

zastupují vášnivé postavy s nevyzpytatelným charakterem –

Thorgerda, Halgjerda) a nastupujícího křesťanství – to však pro

hrdiny není modlou, ale estetickou kategorií, něčím tuze krásným, co

prostupuje jejich srdce. Ačkoli v Zeyerově díle nenalézáme přímo

mytologii z okruhu Nibelungů, patrná inspirace germánskou krutostí a

postavami zmítanými vášněmi zde rozhodně je.

Ruská hrdinská epika Zeyera zaujala rovněž, seznámil se s ní

patrně při svých cestách po Rusi, nicméně v jeho díle nezabírají tyto

příběhy tak velký prostor. Asi nejvýraznější z této oblasti je Zpěv o

pomstě za Igora (časopisecky 1882), k jehož napsání Zeyer využil

Nestorův rukopis, který měl ve své knihovně, konkrétně část o zabití

knížete Igora Drevany a pomstu manželky Olgy. Právě ta, v závěru

díla konvertující ke křesťanství je hlavní hybatelkou děje. Původní

pohanka ctící boha hromu Peruna a obětující manžela Zemi po

pomstě, jež je produktem její vášně, nakonec prohlédne a oddá se

křesťanské myšlence. Opět zde nacházíme střet pohanského

ustupujícího světa a příchod nového náboženství.

Ruská látka pronikla do Zeyerovy tvorby ještě v jejím závěru, a

sice do Písně o hoři dobrého juna Romana Vasiliče (časopisecky

1899) o marnotratném mladíkovi, jehož jediným přítelem je Hoře.

Námětem zde Zeyerovi byly ruské pohádky.146

146 Voborník, Jan: cit. d., s. 258.
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6. 2 Křesťanská tematika

Křesťanství, jak jsme již viděli z předchozího, Zeyera

fascinovalo a stalo se námětem většiny jeho textů. Obvykle však šlo

o několik hlavních motivů. Zaprvé: o fascinaci přestupu ke

křesťanské víře, tzv. prozření, kdy hlavní hrdina cílí za velkým bílým

Kristem; zadruhé o předměty spojené s první křesťanskou vírou –

jakési pohádkově kouzelné modly (sochy a sošky, obrazy, krucifixy)

a zatřetí o postavy světců či jiných hrdinů křesťanských legend

(poustevníci, mudrcové). Nejvýrazněji je to vidět ve dvou textech:

Třech legendách o krucifixu a Zahradě Mariánské.

Tři legendy o krucifixu vyšly v roce 1892 v Sládkově Lumíru.

Nazývají se Inultus (Legenda pražská), El Cristo de la Luz (Legenda

toledská) a Samko Pták (Legenda slovenská). Zeyer v nich boří

definici tradiční legendy a dodává jim zcela novou. Knižně vydal

Zeyer legendy pod názvem Tři legendy o krucifixu až v roce 1895

v Kabinetní knihovně Fr. Šimáčka a věnoval je svému příteli,

polskému spisovatelovi a Zeyerovu překladateli do polštiny Zenonu

Przesmyckému.147

Inultus (tzn. Nepomstěný) se odehrává v roce 1640. Zeyer zde

popisuje krásu porobené vlasti, opěvuje Karlův most a do kontrastu

s krásou Prahy staví sociální situaci žebráků a prosebníků, kteří jsou

na Karlově mostě. Prahu popisuje vskutku tajemně a okouzlil tím i

svou přítelkyni Zdenku Braunerovou, která mu píše: „Mým snem je,

vyjádřit jednou tak mysteriósním způsobem Prahu, jak vy ji cítíte

v Inultovi. Bloudila jsem tyto dny zas po Malé Straně, šla jsem na

Hradčany na rorate – a pak dlouho jsem chodila na Pohořelci, u

147 Následující pasáž pojednávající o Třech legendách o krucifixu byla částečně
publikovaná ve sborníku z konference. Viz: Křišťanová, Dita: Legenda v pojetí Julia
Zeyera a Jiřího Karáska ze Lvovic. In: Slavica iuvenum, eds: Jan Vorel – Ireneusz
Hyrnik, Ostrava, FF OU, 2007, s. 137–140.
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Lorety, a všady jsem vzpomínala na Inulta.“148 Mezi žebráky je i

Inultus. Je básník (je možné spojovat s pověstí Josefa Svátka o

Šimonovi Lomnickém, který se stal žebrákem, Zeyer mohl znát i

obraz Jaroslava Čermáka Šimon Lomnický na mostě Pražském

žebrající. A oba tyto obrazy Zeyer využívá pro svůj fikční svět) Zeyer

ho popisuje slovy: „Nedaleko té skupiny zastavil se nyní mladý muž.

Šat jeho byl o málo lepší než jejich, ač o mnoho čistší, a tvář jeho

byla bledá a zubožená jako jejich. Ale přesto byl až kupodivu spanilý.

Rysy jeho obličeje byly ideálně krásné, dlouhé vlasy a měkký jeho

vous měly barvu temného zlata, oči jeho temné byly blouznivé a

zářily kouzlem hlubokého smutku, byly hluboké a byly vlahé jeho

slzami. Kol úst byl úsměv plný utrpení.“149 Už jeho popis na nás

působí jako popisy světců ze středověkých legend, vždyť jeho vizáž

nemá žádné chyby, bylo by možné říci, že je přímo dokonalá.

Tento Inultus se setkává s donou Flavií Santini z Mediolánu,

které připomíná Krista. Ta začne podle něj po krátkém

přesvědčování tvořit sochu Krista. „Inulte, utvořím Krista dle vaší

tváře, utvořím jej s celým nesmírným bolem hnízdícím ve vašich

prsou! Němý výkřik vaší k smrti smutné tváře vzbudí snad lidský cit

v temné, satansky pyšné duši toho Španěla, dojme jej snad k slzám!

Bude to, jako by celý ten váš nešťastný kraj se vašima rtoma Boha

tázal: „Proč, Pane, jsi mne opustil?“ A jaká spása, pomněte, mohla

by z toho pro Čechy plynouti? Slyšíte, Inulte, pláč té hluboké řeky?

Vidíte, jak Praha ramena zoufale k hvězdám pozvedá?“150 Inultus cítí

počátek nového, seznamuje se i se služebníky dony Flavie – starým

Kvidónem a s chůvou Placidou. Sochařka mluví s Inultem o jeho

jméně, ten oponuje na otázku, že už se přece tak nikdo nejmenuje:

„„A přece,“ řekl Inultus, „mohl by se každý v nešťastné této zemi

148 Hellmuth-Brauner, Vladimír: cit. d., s. 151.
149 Zeyer, Julius: Tři legendy o krucifixu, Dům U tonoucí hvězdy, Praha,
Česká grafická Unie a. s. 1940, s. 14.
150 Tamtéž, s. 23.
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nazývati, neb nežije zde ani duše jediná, která by nečekala buď

pomsty nebo trestu.““151 Dona Flavia nemilovala nikdy žádného

muže, svou lásku dala umění, které je jejím jediným bohem a které jí

podle ní přinese nesmrtelnost a obrovskou slávu. Tvoří sochu

ukřižovaného Krista (tj. krucifix), sama však v Krista nevěří (jejím

jediným bohem je pouze umění a posmrtná sláva), a snad i proto se

marně snaží zachytit Kristovu tvář plnou bolesti a utrpení. Tvoří podle

Inulta sochu Krista, proto také Inulta zavěsí na kříž a proto mu také

způsobuje větší a větší fyzickou bolest, aby docílila daného efektu

(tj. přesného výrazu v Inultově tváři). Zeyer čerpá i z antického

vypravování, kdy model Laokoonta byl od tvořivšího umělce mučen

tlustým lanem, aby vypadal jako muž více lačnící po válce. Zeyer

navíc mohl znát obdobnou francouzskou Chamissovu báseň Krucifix

a podobné Nerudovy motivy.152

Avšak Inultus se stále usmívá. To sochařka nemůže vystát,

protože Inultus se netváří podle jejích představ, proto ho stále více

mučí, až způsobí jeho smrt. Jeho mrtvolu pak ukryje ve sklepě svého

domu. Sochu dokončí, vytesá ji do bílého mramoru a socha jí také

přinese neskutečnou slávu, která je pro Flavii nyní úplně zbytečná.

Pronásleduje ji neustále pocit viny, až nakonec spáchá sebevraždu.

Samozřejmě, že socha španělského místodržícího neobměkčí. Té

noci, kdy se dona Flavia zabíjí, je zázračně přenesena do kostela,

který navštěvuje pouze pražská chudina (patrný motiv zázraku).

Placida všem vypráví, co se stalo, ze sklepa je vyneseno Inultovo

tělo, které je za účasti všech pražských žebráků pohřbeno.

Legenda je sice napsána v duchu obnovených obrazů, ale

stejně tak v ní lze objevit dekadenci (hlavně popisování Inultova

mučení a obraz žebráků) a silný nacionalismus.

151 Tamtéž, s. 19.
152 Voborník, Jan: cit. d., s. 230.
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Legenda je vskutku pražská, Zeyerovi se v ní podařilo vylíčit

atmosféru barokní Prahy po bělohorské bitvě. Stará Praha je to, co je

v legendě krásné, a kvůli ní je právě i tento obraz obnoven. Lze ji

postavit do kontrastu s událostmi té doby, které jsou v paralele

s událostmi doby Zeyerovy. Praha a její krásy pak z celé legendy

vyzařují jako něco zašlého a konečného, co už se nikdy nevrátí. Zde

Zeyer předjímá pozdější názory dekadentů.

Inulta je zde možno chápat jako českého Krista, který vzal na

sebe bolest národa, který chtěl spasit vlast a který chtěl díky své

smrti pro ni získat vytouženou svobodu. Inultus zde není pouze

náboženským symbolem (Kristu se podobá jen svým zevnějškem),

ale jeho postavu lze chápat spíše jako vyjádření vztahu k vlasti a

k českým zájmům. Nutno říci, že Inultův čin je úplně zbytečný a jeho

smrt vůbec nic nevyřeší. Nedá se říci, že je to světec v pravém slova

smyslu (samozřejmě, je hluboce věřící, ale není člověk neustále se

modlící), ale je to muž, který chce svým činem pomoci, aby mohl

vyjádřit pocity lidu své země. Význam legendy je posunutý, de facto

by bylo možné chápat Inulta jako muže zbytečného gesta a jeho

příběh neoslavuje jeho život, ale spíše poukazuje na marnost, která

je spojena s českou zemí.

Stejně jako ve středověkých legendách je pro Zeyera světská

sláva nicotná. To ukazuje zejména na postavě dony Flavie. Její sláva

je věc pomíjivá a Zeyer ukazuje, že umění nesmí být tvořeno pro

umění, ale pro lidi (tento názor je vůbec poplatný středoevropským

autorům, lze jej nalézt u Thomase Manna, Franze Werfela či Karla

Čapka).

Ale i zbožnění Inulta je zbytečné, ani tato pozemská sláva

mezi žebráky národu nepomůže. Zeyer vůbec chápe český osud

pateticky, jde mu o myšlenkovou svobodu, o národní sebevědomí a

právě v tomto duchu lze nejlépe pochopit jeho nacionalismus.
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Druhá legenda v pořadí je legenda toledská El Cristo de la Luz

(tj. Kristus ze Světla). Odehrává se ve středověkém Toledu, kde se

střetávají tři různá náboženství (tj. křesťanské, židovské a

muslimské). Aby žid Abisaín mohl získat milovanou Rispu, musí

dokázat svou nenávist ke křesťanům. Napadne ho ďábelská

myšlenka – napustí nohu Krista v chrámu Krista světlého jedem,

protože křesťané ji při svých modlitbách líbají. Rispa jde křesťany

varovat (dá stejně jako různé legendární světice přednost bohu před

láskou pozemskou). Křesťané jí nevěří, je přece jiného vyznání.

Chce jim dokázat, že nelže, přistupuje ke krucifixu a chce políbit

Kristovu nohu. Stane se zázrak, noha uhne před jejími rty. Rispa

odchází do kláštera a Abisaín se uzavírá ve svém domě.

Tajemný krucifix však neustále trápil jeho pozornost, proto

Abisaín jednou vzal dýku a odešel do chrámu, kde sochu probodl.

Najednou si připadal, jako by spáchal vraždu, proto probodnutou

sochu odtáhl k sobě domů. Zeyer líčí Abisaínovy pocity jako pocity

nebezpečného zločince. F. X. Šalda správně podotýká, že se v tomto

momentě přibližuje F. M. Dostojevskému. Tuto pasáž též Šalda

hodnotí jako nejlepší z celé knihy. „Následující dvě strany jsou

z nejlepších v knize, poněvadž pokouší se tu pan autor o psychologii

duše zločincovy, o dojmy a city, kterými projde jeho duše; a více:

osvětluje i zločin z božské teologie.“153 Abisaín je vypátrán a

uvězněn. Navštěvuje ho socha Krista. Abisaín teprve nyní poznal, jak

moc se mýlil. „A já tě nenáviděl, nenáviděl věčnou lásku!“154 Kristus

mu ale všechno odpustil a vysvětloval mu: „„Tvá nenávist byla cos

jak skrytá láska,“ těšil jej Spasitel, „láska, které jsi nerozuměl a která

tě zmatkem plnila. Ty vzpíral jsi se proti ní, neboť zdála se ti hříchem.

Tvá nenávist plynula z lásky k tomu, co se ti zdálo pravdou

153 Šalda, František Xaver: cit. d., s. 42.
154 Zeyer, Julius: Tři legendy o krucifixu, Dům U tonoucí hvězdy. Praha,
Česká grafická Unie a. s. 1940, s. 65.
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nejsvětější, a nenávist tvá byla proto sama svatá. Nenávist taková

budí lásku a více ji miluje Bůh než tupou k velkým věcem

lhostejnost!“155

Ani tento příběh není typickou legendou, Abisaín je sice věřící,

ale rozhodně není světec. Prolínají se tu dvě náboženství, která na

něj působí. Obě jsou zde představena jako náboženství netolerantní

a fanatická (Meribálův vztah ke křesťanům a naopak vztah křesťanů

k Abisaínovi). Tuto skutečnost ukřižovaný Kristus zná a vysvětluje to

Abisaínovi. Abisaín dospívá ke křesťanství kvůli zázraku, ne kvůli

lidu, který ho kamenuje a který mu není schopen odpustit. Abisaín

není ani po smrti nikterak oslavován, ale on na rozdíl od všech

pasivních prozřel a bylo mu umožněno vidět nenávist jako lásku.

Zeyer zde chápe oba city ve stejné rovině a nenávist v této legendě

není jev záporný, ale kladný. Nenávist je zde hnacím motorem a de

facto je zde i oslavena, když ji Zeyer srovnává s lhostejností a

pasivitou. Na základech legendy je zde tedy postaven médeovský

konflikt lásky a nenávisti. Celý rozpor pak koresponduje s Zeyerovým

černobílým dělením světa. Nenávist jako druhý pól je hodnocena

kladně, což se svým způsobem dát převést i na Zeyerovu

„oblíbenou“ problematiku porobené vlasti, kdy i nenávist je lepší než

lhostejnost. S tímto motivem ještě koresponduje národnostní problém

v díle, je ovšem spíše náboženského rázu – Židé jsou utiskováni

křesťany, což vyúsťuje ve vzájemný fanatismus.

I tato legenda zachycuje kostel, který působí mysticky

obdobně jako celá stará Praha. Krucifix, který je v něm umístěn,

ukazuje i na jakýsi genius loci tohoto prostoru. Zázrak, který se zde

děje, je už zázrakem vyšším, po určité pokoře, kterou si Abisaín před

svou smrtí uvědomuje, je mu dovoleno poznat božskou lásku. I

Zeyerova fascinace krucifixem vzrůstá, aby mohla vrcholit ve třetí

legendě.

155 Tamtéž, s. 66.
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Třetí legenda Samko Pták má slovenský námět, který Zeyer

převzal z pohádky Boženy Němcové Pecko sprosťáček a díky

kterému vytvořil legendu slovenskou (je to vlastně také obnovený

obraz). Šalda pro srovnání uvádí i pohádku Němcové, která je

vskutku velmi podobná, proti Zeyerově líčení je však dosti syrová.

„Jak viděti, je v pohádce ideová myšlénková stavba zcela zřetelná, a

p. Zeyer přenesl ji celou do své povídky. Přibásnil několik episod,

hlavně vidění Samkovo v chrámě za návštěvy králů a pak poslední

vůli jeho, která má opravdu básnickou náladovou a myšlénkovou

vůni, docelující relief.“156 Stejně jako v legendě první je i zde ukázána

porobená krajina, nyní je to Slovensko trpící nájezdy Maďarů. Hlavní

hrdina Samko si stejně jako Kristus hrával v kolébce s hrdličkou a

později ho prabába (opět tu máme vliv Zeyerovy chůvy) naučila řeč

ptáků. V patnácti letech Samko odchází pracovat pro Maďary,

přičemž je týrán ostatními dělníky. Alfred Thomas hodnotí tento motiv

jako projev sadomasochismu. „Přestože – nebo možná protože –

sadistickými útočníky jsou zde výhradně muži namísto žen, Zeyer

nachází zálibu v dlouhých a detailních popisech bití tohoto světce-

hrdiny, jehož bijí vládnoucí primitivní Maďaři bičem, což je možno

interpretovat jako přesunutí politické agrese do agrese sexuální.

Pokud sadomasochismus mezi muži a ženami musí zůstat

sublimován, nacházíme zde tedy homosociální sadomasochismus

mezi Maďary a Slovany, který se pohybuje na rozmezí

homoerotismu.“157 Po propuštění ze služby si Samko doslova vyložil

větu ‚Ať dojdeš nebe’ a vydal se ho hledat. A tak Samko šel, šel

krásnou přírodou (až příliš podobnou krajině kolem Vodňan, kde

Zeyer trávil mnoho času), vůbec nic nejedl, až úplně vyhladovělý

omdlel. Zachránili ho mniši, kteří ho vzali k sobě do kláštera.

156 Šalda, František Xaver: cit. d., s. 49.
157 Thomas, Alfred: Sadomasochistický národ: umění a sexualita v české
literatuře 19. století. In: Sex a tabu v české kultuře 19. století. Praha,
Academia 1999, s. 181.
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V klášteře už Samko zůstal, protože se domníval, že je v nebi.

Jednou našel v jakési kobce téměř ztrouchnivělý starý krucifix.

„Obličej byl hluboce výrazný, bylo neskonale mnoho vroucnosti a

prostoty v pojmutí a v provedení toho krucifixu, ale vnitřní význam a

cenu chápala už doba tak málo, jako ti mniši prosté srdce Samkovo

oceniti dovedli.“158 Samko se o Krista začal starat, přinesl mu jídlo a

Kristus pojedl. Od toho dne Samko věděl, co je štěstí. Říkal si:

„Trnitá byla cesta moje, ale došel, došel jsem po ní do nebes.“159

Mniši se Samkovi smáli, nebyli schopni ho pochopit. Jednou zavítali

do kláštera tři biskupové a náhodou uslyšeli Samka, kterak s Kristem

hovoří. Vešli do kobky a klaněli se Samkovi, ten je nechápal a už

toužil, až ho Kristus vezme k sobě do ráje, jak slíbil. Samko tedy

zemřel a jeho posledním přáním bylo, aby ho mniši pohřbili na

křižovatce. Ti tak učinili, aniž by věděli proč. „Neuhodli. Neuhodli, že

tomu proto chtěl, poněvadž v posledním okamžiku svého

pozemského bytí jako bleskem celý svůj život a jeho význam poznal.

Chtěl, aby po jeho smrti se tak po srdci jeho šlapalo, jak po něm

šlapáno bylo po celý jeho život. Vždyť křesaly všechny ty po něm

deptající nohy tvrdými svými údery nevědomky jiskry z jeho srdce,

jiskry lásky, kterými vzplanula v jeho nitru zář svítící mu nocí utrpení

na trnovou tu cestu, která do ráje ho dovedla!“160 Samko Pták i přes

svou prostotu mluví s Kristem spisovnou češtinou, která je plná

obřadnosti a obdivu ke Kristu.

Legenda je opět postavena na kontrastu porobené země a

dobroty lidí z ní vyhnaných a též na kontrastu mezi prostým, čistým

člověkem a domýšlivými a hloupými mnichy. Hlavní hrdina na

čtenáře působí dojmem, že je velmi moudrý. Je totiž až neskutečně

dobrý a nezkažený a díky tomu se mu podaří nalézt ráj. Samko lituje

158 Zeyer, Julius.: Tři legendy o krucifixu, Dům U tonoucí hvězdy. Praha,
Česká grafická Unie a. s. 1940, s. 89.
159 Tamtéž, s. 90.
160 Tamtéž, s. 92.
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všechny a všem se snaží pomoci, sám je též hledačem, hledá

správnou cestu a tu se mu díky jeho povaze najít podaří. Na Samka

tolik nedoléhá osud porobené země, tento motiv je spíše přídavkem

Zeyerovým, aby ještě více vynikla Samkova čistota.

Zázrak, kdy již dřevěný krucifix se Samkem hovoří, jí a bere

ho do ráje, je ze všech zázraků největší. Stejně tak je i velmi naivní.

Zeyer tu v duchu obnoveného obrazu maluje barevný příběh

obohacený křesťanským mysticismem, ale upravený tak, aby ho

mohl pochopit i prostý čtenář.

Všechny tři legendy spojuje motiv zázraku (který je pro

legendu typický) a motiv porobeného nebo utiskovaného národa

(Češi, Židé v Toledu a Slováci). Zázrak je vždy spojen s krucifixem:

poprvé je Kristus přenesen na jiné místo, podruhé hne nohou a

promlouvá s Abisaínem a potřetí již se Samkem jí a bere ho s sebou

do ráje. Jeho moc legendu od legendy graduje. Vítězně ze všech tří

legend vychází Samko, který pozná tajemství života právě díky své

povaze. Ten také prohlédne a pochopí. Krucifix není vybrán

náhodně, právě motiv ukřižování se zde stává symbolem, symbolem

oběti – v první legendě je to oběť pro národ, v druhé pro lásku a ve

třetí pro absolutní očištění od pozemského světa a setkání s bohem.

To je pro Zeyera nejvyšší štěstí v rámci lidského života. Zeyer rovněž

ukazuje, jaký by člověk, kterému je to umožněno, měl být. Přímo volá

po pokoře a dobrotě a obrovské lásce ke všem bližním. Samko je de

facto obnovený světec ze středověkých legend a filosofie, která z díla

vyplývá je jasně ztotožnitelná s barokní mystikou.

Křesťanská tematika je patrná mnohem více v dalším textu,

v Zahradě Mariánské. Ta je spojena s postavou Panny Marie, Zeyer

seznamuje čtenáře s jejím životem a příběhem. Světici popisuje jako

prostou ženu, matku, kterou trápí synův osud.
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Křesťanství se objevuje i v dalších textech, dospívá k němu

rovněž hlavní hrdina Trojích pamětí Víta Choráze, díla, jež je jakousi

osobní Zeyerovou zpovědí.
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7. Orientální látky v díle Julia Zeyera

Zeyer se kromě evropských látek zajímal také o látky

orientální. Tato záliba trvala po celý jeho život. Jako první uveřejnil

roku 1874 překlad povídky Asenat. Tento zájem se promítl i

do básníkova původního díla. Zeyer, jak bylo u něj obvyklé, kromě

literárních děl orientálních zemí studoval do detailů i všechny

dostupné reálie. Lze o něm proto plným právem tvrdit, že byl tzv.

poeta doctus, učený básník. Voborník uvádí, že při svém studiu

Zeyer postupoval srovnávací metodou – vyšel od zájmu o keltskou

mytologii přešel k látkám orientálním.161 To ale není úplně přesné,

neboť Zeyer už v mládí se zvláštním zaujetím sledoval egyptologii,

zabýval se i kulturou staré Asýrie a kolem roku 1870 navštěvoval na

pražské univerzitě kurs zabývající se koptskou mluvnicí.162 Tehdy

ještě osmadvacetiletý Zeyer nevydal dosud žádné vlastní dílo, a

proto není zřejmé, kdy přesně přešel od keltské problematiky

k Orientu. Univerzitu navštěvoval pouze ze zájmu, protože nesložil

maturitu z matematiky, a nemohl se tedy zapsat jako řádný student.

Zájem o cizí kraje a světy souzněl s dobovým kontextem; díky

technickým vynálezům mohla generace nastupující v 70. letech 19.

století cestovat dále než jejich obrozenečtí předchůdci. Svět byl

dostupnější a i vzdálené kraje přibližovaly poznatky anglických či

francouzských cestovatelů. V době, kdy Schliemann objevil

pozůstatky Tróje, kdy bylo rozluštěno klínové písmo, staly se

starověké civilizace čitelnějšími a v publikovaných odborných pracích

bylo možné získat řadu informací.

Zeyer těchto možností využíval. Příslušné publikace si kupoval

nebo vypůjčoval, často navštěvoval bohatou knihovnu svého přítele

161 Voborník, Jan cit. d., s. 36.
162 Poucha, Pavel: Doslov. In: Zeyer, J: Světla východu. Výbor z díla
s orientálními náměty. Praha, Melantrich 1958, s. 539. Poucha uvádí roku
1869, Voborník v Zeyerově biografii tvrdí, že šlo o rok 1872.
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Vojty Náprstka. Oproti příslušníkům své generace se Zeyer zajímal o

mnohem vzdálenější kultury než oni, i když si např. s Jaroslavem

Vrchlickým některé knihy vzájemně půjčovali. „Jednu knihu ale ještě

mám, je to ‚Ramayana‛, a nevím ani, jestli to není příliš mnoho

žádáno, kdybych Tě poprosil, abys mi ji půjčil do Paříže. Mám totiž

plán, jak víš, podati v českém rouše ‚Ramayanu‛ a ‚Mahabharatu‛, na

překlad nemůžeme ještě nadlouho čekat a já myslím tedy na jakýs

výtah nejkrásnějších míst, ale tak spojených, že to bude celek

vždy.“163

Orientální látky se objevují i v dílech Zeyerových současníků,

např. Jaroslava Vrchlického či Svatopluka Čecha. Souviselo to se

snahami této generace otevřít se světu a seznamovat českého

čtenáře i se zahraniční produkcí. V díle Zeyerově se ale orientální

látky objevují nejčastěji a kvalifikovaně, sepsané na základě

rozsáhlého přípravného studia. Jde přibližně o padesát textů.164

Orientální motivy v díle Julia Zeyera se podle geografického

hlediska dělí na indické, čínské, japonské, egyptské, babylonské,

hebrejské (biblické), perské, arabské a arménské. Zeyer, který po

matce pocházel ze židovské rodiny, by se mohl přednostně zajímat o

motivy hebrejské, ale není tomu tak. Literát se nejvíce zabýval látkou

japonskou; celkem čtrnáct textů je inspirováno právě „bájným

Cipangem“. I inspirace hebrejskou látkou je poměrně častá, stejně

jako tematika indická. Tyto tři oblasti jsou u Zeyera zastoupeny

alespoň desítkou textů, ostatní se vyskytují řidčeji – egyptské náměty

se objeví třikrát, po jednom pak perské a arménské.

Zeyer v Čechách dosud neznámá témata z oblasti Orientu

uváděl po celý život; ve svých Kristových letech přeložil ze

163 Pražák, Albert (ed.): Vrchlický v dopisech. Praha, Československý
spisovatel 1955, s. 194.
164 Zde samozřejmě je složitě počitatelný orientální námět, jenž je součástí
jiného díla. Na paměti také musíme mít, že jde mnohdy o drobné texty či
jednotlivé básně.
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starofrancouzštiny biblickou látku Asenat a od té doby každý rok

vydal alespoň jeden text inspirovaný Orientem. Krátce před smrtí

ještě publikoval např. díla Romance o otroku chalífa Hasana, Rustem

a Sohrab (motiv perský) či báseň Perla. Nejplodnější na orientální

látky byl pro Zeyera rok 1884, kdy spatřila světlo světa i jeho

nejznámější „žaponérie“ Gompači a Komurasaki.

Japonská tematika Zeyera zvlášť zaujala, zřejmě i

v souvislosti s fascinací japonským uměním příznakovým pro celou

západní Evropu, Francii zejména. V 50. a 60. letech 19. století se

rozložil japonský centralistický, despotický a izolacionistický vojenský

šógunát pod nadvládou rodu Tokugawa. Američané, Britové,

Nizozemci a Rusové si vymohli na šógunovi smlouvy o „přátelství“,

které jim otevřely japonské přístavy. Velkou roli v tomto procesu

sehrál americký komodor Matthew Calbraith Perry (Kanagawská

smlouva mezi USA a Japonskem o vzájemné obchodní spolupráci,

která otevřela Američanům přístavy Šimoda a Hakodate). Stejně jako

následná smlouva šóguna s Brity neměly tyto dokumenty souhlas

císaře. Následné reformy Meidži obnovila císařskou vládu (pád

šógunátu) a vedla roku 1868 a k rychlé modernizaci země, která

dosavadní „zemi samurajů“ dovedla na světové trhy. Kulturní Evropa

se začala zajímat o pozoruhodné produkty japonských umělců a

řemeslníků a vůbec o vše japonské. Když Perry přivezl z Japonska

párek dosud málo známého plemene psíka japan china a daroval ho

královně Viktorii, začala mezi dámami z vyšších kruhů snobská

sháňka po tomto „samurajském“ japončíkovi s hedvábnou dlouhou

srstí. (Když portugalští námořníci darovali v 17. století několik

exemplářů princezně Kateřině z Brangazy, nevzbudilo plemeno

mnoho pozornosti.)

V Londýně brzy otevřeli obchod s japonskými výrobky a ani

Paříž nezůstala pozadu. Obchod si zde zavedl Samuel Bing a jeho

La maison de ľArt Nouveau začal vystavovat a prodávat různá díla
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svých současníků i artefaktů a materiálů z dalekých krajů. Zvláštní

pozornosti se těšily malby krajin, květů i lidských postav, vynikající

smyslem pro barvy a něžnou hrou odstínů. S tímto stylem se západní

Evropa seznámila především prostřednictvím tisků japonského

malíře Kacušiky Hókusaie (1760–1849) v souboru Velké květy.

Japonské dřevořezy, technika tehdy již více než sto padesát let

kultivovaná, byly v tamní produkci levné a velice oblíbené, takže se

daly nakupovat i snadno převážet. Evropané jejich prostřednictvím

poznávali společenský život Japonců, ať šlo o dvorské obřady, scény

z každodenního provozu v Kjótu i jinde, slavné kurtizány a samuraje,

herce, zápasníky, výjevy z legend a divadelních představení,

kvetoucí třešně na jaře, javory na podzim i exotickou japonskou

krajinu vůbec. Platí to i o ilustrovaných knihách (např. Sótacovy

ilustrace slavného románu z 11. století od japonské dvorní dámy,

šikibu Murasaki Vyprávění o Gendžim). O popularizaci japonských

grafik a ilustrovaných knih se zasloužila  např. i Bingova velká sbírka.

Největší zájem ale budila produkce japonského uměleckého řemesla:

drobné figurky necuke, původně zastrkované za široký pás kimona,

malované zástěny a vějíře, keramika (např. misky a konvice pro

čanoju, čajový obřad, květinové vázy), výrobky z černého a

červeného laku, často v jednotlivých vrstvách vyřezávané (např.

různé krabičky) a zlata, látky (brokáty bohatě protkávané zlatem a

stříbrem) i tradiční oděvy, divadelní masky. Japonský import okouzlil

Evropu a byl hojně napodobován. Platí to i o imitacích japonských

zahrad se střídáním skalek a vodních ploch s můstky, s pískem

zvlněným jako vodní plocha a z něj vystupujícími kameny; vše

doplňovaly pavilonky. Japonské  motivy působily na nastupující

secesi, ve Francii pojmenovanou podle Bingova podniku Art

Nouveau. Japonské umění ovlivnilo nejen výtvarníky a tvůrce užitého

umění, ale také literáty. Evropa znovuobjevuje Cipango a převážně
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angličtí a francouzští a později i další čtenáři jsou seznamováni

s japonskými příběhy.

V roce 1873 se ve Vídni konala Světová výstava a texty o ní

se objevily v českém dobovém tisku. Např. Světozor si všímá

japonského světa a ukazuje na specifickou japonskou módu, jako

byla kimona či různé doplňky (vějíře) a užité umění. I Praha se záhy

dočkala, neboť si na Ferdinandově třídě č. 32 Vilém Staněk zřídil tzv.

Maison Staněk, speciální obchod s čajem.165 V orientálně laděném

podniku se konaly výstavy inspirované orientálním uměním. Zeyer

byl jeho častým návštěvníkem. Nakupoval zde také kuriozity do

svého bytu.

Spiovatel byl japonským světem fascinován. K japonským

literárním látkám měl přístup. Jako zdroj mu posoužily Tales of the

Old Japan (1871) od Algernona Bertrama Freeman-Mitforda,

Zeyerova současníka, jenž pobýval dlouhá léta v Japonsku a byl

uchvácen tamní kulturou. Druhá povídka jeho knihy se jmenuje The

Loves of Gompachi and Komurasaki.166

165  O Staňkově obchodu viz: Hánová, Markéta: Japonismus ve výtvarném
umění v Čechách. Praha, Národní galerie v Praze 2010. Hánová
upozorňuje na špatné vztahy, které panovaly mezi Staňkem a Vojtou
Náprstkem. Josefa Náprstková dokonce tvrdila, že obchodník s čajem
prodává levné předměty draze. Ačkoli byl Zeyer přítelem rodiny
Náprstkovy, nakupoval i u Staňka. Hánová dále ukazuje, že Staněk dlouho
neměl v Praze konkurenci.
166 http://www.gutenberg.org/files/13015/13015-h/13015-h.htm#page20
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Ilustracemi textů odehrávajích se v Japonsku byl Zeyer fascinován167

Další ilustrace z Tales of the Old Japan168

Zeyer měl k dispozici obdobné ilustrované vydání, jež mu vypůjčil

přítel Náprstek v roce 1882.169  Freeman-Mitfordovy příběhy mu byly

inspirací i pro další látky z Dálného Východu. Vedle toho dovezl

k Náprstkům ještě The Golden Lotus and other Legends of Japan, již

pro své literární texty využil také.170 Práce Edwarda Greeye (1835–

167 http://www.gutenberg.org/files/13015/13015-h/images/025.jpg
168 http://www.gutenberg.org/files/13015/13015-h/images/028.jpg
169 Poucha, Pavel: cit. d., s. 603.
170 Tamtéž, s. 608.
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1888) byla spisovateli východiskem pro další díla inspirovaná Zemí

vycházejícího slunce, např. divadelní hru Lásky div či Večer u Idalie.

První z nich ukazuje, kterak Zeyera zaujaly i starobylé hry nó, jež

byly kombinací pantomimy, tance a esteticky vyznívajících dlouhých

vět. Zeyer z původní japonské frašky Išigami tvoří komedii, v níž

obecná jména postav překládá do japonštiny. Pavel Poucha (1905–

1986) se domnívá, že Zeyer při práci na této hře musel použít

alespoň japonský slovník.171 Miniaturnost a umění zkratky spojované

s Japonskem a jistě i barvité obrázky autora dozajista zaujaly, na

římse nad svým pracovním stolem si dokonce postavil model

malinkaté japonské vesnice.172

Známý orientalista a zakladatel mongolistiky, tocharistiky,

tibetologie, znalec indologie ve své studii věnované Zeyerovým

vzdáleným světovým destinacím porovnával předlohy a tvůrčí

spisovatelovu fikci. Ukazuje se, jak pečlivou přípravu Zeyer pro

každé své dílo prováděl, jak hromadil a studoval cizojazyčnou

literaturu, z největší části anglickou a francouzskou. Stranou

neponechával  ani znění v originálních jazycích textů, které Zeyera

zajímaly a chtěl alespoň částečně proniknout do jejich tajů.

S hebrejskou Biblí Zeyer zachází obdobně: vybíral postavy a

k nim dotvářel svůj vlastní příběh. „Měl názor, že moudrost zašlých

věků, biblická, prýštila s hvězdnaté výše jako posvátný déšť k úlevě

srdcí pod kolesy pyšných Caesarů rozdrcených.“173 K biblickému

textu přistoupil již zmíněným  překladem z francouzštiny, povídkou

Asenat. O důkladné znalosti tématu svědčí hutná Zeyerova

předmluva:

„Historie o Asenatě, ženě Jozefově, je nejspíše dílo některého

z židů křesťanských a pochází z prvních století naší éry. Legenda

171 Tamtéž, s. 609.
172 Tamtéž, s. 596.
173 Voborník, Jan: cit. d., s. 73.
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tato, kterou Girardin „malým románem křesťanským nazývá, a na

jejíž poetickou cenu důrazně poukazuje, má zajisté význam

symbolický. Jozef byl v starém zákoně obrazem „Mesiáše“ a z ženy

jeho utvořili důmyslně obraz bohorodičky. Zjev anděla konečně

připomíná proroctví archanděla Gabriela. Vydavatel textu

francouzského textu vtipně podotkl, že fikce tato připomíná na bibli a

Tisíc a jednu noc zároveň.“174 Zeyer dále v předmluvě uvádí, že text

byl vydán již ve 13. století ve spisu Speculum historiale, do

francouzštiny ji přeložil Jean de Vignay někdy na začátku 14. století.

Zeyer neopomíná podotknout, že text byl z latiny přetlumočen i do

češtiny také ve 14. století. On sám získal vydání tohoto staročeského

překladu uveřejněného v ČČM, který zde publikoval roku 1862 rodák

z Benátek nad Jizerou, Antonín Jaroslav Vrťátko, autor

sentimentálních historických próz. Zeyer k textu dodává: „Doufám, že

překlad novočeský nevhod nepřijde, ježto se poměrně přece jen

málo ve staré češtině čítá a legenda tato zajisté obecně čtena býti

zasluhuje.“175

Příběh variuje oblíbený motiv hebrejské Bible, Josef a bratři

jeho. Zaměřuje se na období, kdy je Josef již pověřen péčí o

faraónovy sýpky a dohledem nad nimi. Tehdy se v domě Putifarově

seznámí s jeho dcerou, krásnou, ale pyšnou Asenat. Když se

Asenatě zjeví anděl, oznámí jí, že bude zapsána prstem božím do

knihy nejvyššího krále. Poté se provdá za Josefa. V textu jsou patrné

Zeyerovy sympatie s Asenatou, je okouzlen její krásou a vnímá ji

jako předobraz Panny Marie. Opět se tu tak střetává zašlý svět

s vítězným.

Ze Starého zákona se Zeyer velmi dlouho zdržuje u jednoho

tématu – u krále Šalamouna a Písně písní. Postava Šalamouna se

174 Zeyer, Julius: Ostatní próza. Praha, Česká grafická Unie a. s. 1919, s.
331.
175 Tamtéž.



90

objevila v básni Co slza zmůže. Tematizuje příběh o Šalamounovi a

královně ze Sáby, zejména pasáž, v níž se vzájemně trumfují

uváděním různých vzácností, které mají. Pak Šalamoun zavede

královnu k vinné révě. Ta je údajně zázračná, ale když ji královna

okusí, vůbec jí nechutná. Révu totiž otrávila dětská slza:

„Tak tvoji, králi, strážci zvolali,

a vzduchem prut zašvihne jako had,

po smíchu je a tekou slzy teď,

ty na zelené révy padají –

nuž tážeš se, proč žlučí víno tvé?

Před trůnem božím anděl vznáší se,

ten v ruce třímá váhu obrovskou,

jí vážil zlato, drahokamy, vše,

co bohu za oběť jsi, králi, dal:

tu tekly slzy toho dítěte

a měnily se v moře, v potupu,

a padaly na váhu odplaty

a zvážily tvé zlato a tvůj chrám!“176

Dítě bylo potrestáno za to, že si vzalo hrozen. Podobný motiv

je i v novele Jeho svět a její, kde si hlavní hrdinové čtou Píseň písní.

Postava spravedlivého krále se objeví rovněž v dramatické básni

Sulamit. V této skladbě vystupuje Benaja, kterého vychovává anděl

Anpiel; chce z něj vytvořit nadčlověka. Podařit se to může ale jen

tehdy, pokud Benaja nepozná lásku k ženě. Benaja však potká dívku

Levónu milující Šalamouna. Benaja dívku miluje, ale ona se nedá

oklamat ani tím, že Anpiel propůjčí Benajovi Šalamounovu podobu.

Lévonina láska trvá, i když je Šalamoun uvržen do vězení, i když

Benaja vyhrožuje, že ho dá otrávit. Nakonec  Benaja sám požije jed.

176 Zeyer, Julius: Poesie. Praha, Česká grafická Unie a. s. 1906, s. 229.
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V díle jsou všichni zaslepeni vášní a ta je žene k zoufalým činům.

Pramenem sice byla hebrejská Bible, ale Zeyer v úvodu „Šúlamitky“

píše, že pro tento text použil kromě Písně písní ještě talmudskou

pověst, knihu Zohar, nějaké kabalistické spisy a román Ariadné od

Ouidy, anglické spisovatelky známé také pod vlastním jménem Marie

Louise de la Ramée (1839–1908). Román s podtitulem The story of

dream (odkaz k Zeyerovu oblíbenému motivu snu) posouvá text

k duchu anglického sentimentalismu. Anděl Anpiel se objevuje

v hebrejských pověstech jako Ašmadaj, král duchů. Zpracování

hebrejských pověstí měl Zeyer k dispozici v němčině, konkrétně šlo o

text Joachima Rosenauera v knize příběhů Sippurim.177

Kromě postavy Šalamouna Zeyer látku hebrejské Bible příliš

nevyužívá, ačkoli se sám učil hebrejsky. Starozákonní motiv se

objevuje už pouze v povídce Smrt Evy. Pramáti Eva umírá, svědkem

jejího skonu je mladík Jubal. Ten je ve snu povolán, aby byl přítomen

tomu, jak anděl odnese Evu v náručí. Jubal je postavou

autostylizační: „Neb věz, od mládí prvních zlatých dnů já miloval jen

sny a neurčité touhy, já bloudíval po lesích, pustinách a naslouchal,

jak šumí stromové, sytil duši zpěvem slavíků a hledal luny usmívavou

tvář a hvězdného nebe divukrásný třpyt v lesklém zrcadle dřímajících

jezer a v hlučném toku valících se řek…“178 Tento text je obsažen

v Bájích Šošany a podle Voborníka se zde Zeyer vzdělával i v

Herderových Legenden und morgenländische Sagen,179 podle

orientalisty a cestovatele Pouchy však musel znát i soubor Gottlieba

von Leona Rabbinische Legenden, kde se vyskytuje také legenda

Das erste Grab a legenda Der Todesengel.180 Obdobně jako u jiných

textů inspirovaných hebrejskou Biblí (a nejen jich) je i tady zřejmé, že

177 Poucha, Pavel: cit. d., s. 592.
178 Zeyer, Julius: Báje Šošany. Praha, Česká grafická Unie a. s. 1905, s.
33.
179 Voborník, Jan: cit. d., s. 74.
180 Poucha, Pavel: cit. d., s. 596.
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Zeyer smísil několik legend z několika zdrojů. Šlo o tvůrčí postup,

kterého používal, kdykoli psal text, jenž je dnes klasifikován jako

obnovený obraz.

Zeyer tento způsob psaní, založený na hluboké znalost

odborné i krásné literatury, reálií, dokonce původního jazyka,

aplikoval na kterékoli téma, o němž psal. Obdobně tomu je i s

indickou látkou, kde se projevuje autorovo zaujetí pro buddhismus. I

zde se uplatňují vlivy jiných literárních předloh nebo cizojazyčných

děl inspirovaných danou kulturou.

Indické umění bylo dlouho v Evropě neznámé, což je narozdíl

od neznámého japonského s podivem, neboť země byla velmi

dlouho pod vlivem The East India Company181 (po podepsání Treaty

of Union v roce 1707 The British East India Company – Britské

Východoindické společnosti). Obchodními artikly byly nejčastěji

bavlna, hedvábí, indigo, ledek, čaj a opium. Po roce 1858 se většina

Indie, dále Bangladéš, Pákistán a Barma staly britskou kolonií, tj.

Britskou Indií. Královna Viktorie byla poté v roce 1876 prohlášena

císařovnou Indie. Do Evropy se spíš sporadicky dostávaly víceméně

podřadné řemeslné výrobky (sošky s hrozivě se šklebícím obličejem

a velkým počtem gestikulujících paží, pyramidy hlav nahánějících

hrůzu, lidské postavy se zvířecí hlavou nebo lidské hlavy na zvířecím

těle apod.), které zkreslovaly pohled na jednu z kulturních kolébek

lidstva. Indologie jako vědecký obor se formuje teprve počátkem 19.

století. Indická archeologie je asi o padesát let mladší – první

výzkumy byly zahájeny kolem roku 1860 (Alexandr Cunningham) a

pokračovali v nich další průkopníci (dr. James Burgess, James

Fergusson). V Evropě se objevily první záslužné překlady starých

indických literárních textů (např. do němčiny je prováděl profesor

181 Vliv a význam této společnosti a její nástupci by vydali na samostatnou
práci.
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východních jazyků na univerzitách v Erlangen a Berlíně Friedrich

Rückert, 1788–1866: Brahmanische Erzählunden, 1839 ).

Indické umění akcentuje zvlášť výrazně vztah mezi výtvarnou

produkcí na jedné a literaturou, divadlem a hudbou na druhé straně.

Zakládá se na sanskrtské literatuře, jejímiž kořeny jsou ájrské

literární útvary zvané védy, základ veškerého pozdějšího vývoje

indické kultury. V sanskrtu se podle zákonitostí eufonie spojují slova,

a tím vznikají složeniny a dlouhé věty bez intervalů, kde jsou jedinými

dělítky přízvuky a rytmus. Tomuto rytmu podléhají např. i cykly

nástěnných obrazů (Adžanta, 6. století) i dlouhých reliéfů – jeden

výjev přechází plynule do druhého. I v sanskrtském dramatu tvoří

dějství jediný dlouhý výstup, jakýsi harmonický živý obraz

s idealizovanými postavami.

Pro indickou kulturu je symptomatické nenásilné soužití

buddhismu a hinduismu (bráhmanismu). Buddhismus, založený

v Mágadhsku synem náčelníka aristokratického rodu Šákjú, princem

Gautamou Siddhártem – Buddhou (asi 563 – asi 485 př. n. l.),

původem od nepálských hranic, vyšel z představy, že lidský život je

utrpením, jehož příčinou jsou touhy. Vykoupení lze dosáhnout jen

jejich eliminací; k tomu vede osmero Cest – správnost názorů,

záměrů, řeči, chování, živobytí, úsilí, pozornost a soustředěnost.

Konečným cílem je úplný zánik v nirváně, znamenající konec řetězu

po sobě následujících zrození a umírání s jejich utrpením (hinajána,

Menší vůz, kde je smrt pojímána jako prázdnota a nirvána jako

konečný zánik; mahajána, Větší vůz, nabízí nekonečné množství

zastavení na cestě k nirváně, přičemž se tato zastavení podobají

rájům obydlených panteonem božstev, zvláště bódhisattvů, bytostí,

které řada příkladných životů sice opravňovala ke vstupu do nirvány,

ale které konečné osvobození odkládaly, protože se rozhodly

pomáhat trpícímu lidstvu). Buddhismus klade důraz na soucit se
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všemi živými tvory světa a něžný vztah k nim, prožitek uvolnění a

vnitřního vyrovnání.

Hinduismus, náboženství se Šivou a Višnuem jako hlavními

božstvy, vnáší do indického umění motivy kosmické monumentality,

ale i násilí (boje, např. reliéf Višnu v podobě člověka-lva zápasí se

zpupným králem, Élóra, 7. století) a hrůzy. Rozvíjí se především za

dynastie Guptovců (320–647). Buddhistické a hinduistické umělecké

styly se prostupovaly a žily v dlouhodobé symbióze po mnoho staletí

až do novověku. Náboženství zůstalo trvalou osnovou i útěkem

indického života. Na starých základech véd byla shrnuta někdy

kolem roku 1000 náboženská etika, logika, metafyzika filozofie i

teologie do souboru základních textů (sútra) a komentářům k nim

(bhášja), k nimž byly od 10. do 16. století připojeny úpravy a různá

řešení problému osvobození (mókša), vesměs ústící do teismu a

mysticismu. Vtěleny byly do „starých zkazek“, purán. Tato působivá

náboženská atmosféra prostupuje indickou kulturu i život jednotlivců

a promítá se i do vztahu k muslimským dobyvatelům, kteří v 16.

století vytvořili vlastní rozlehlou indickou říši. Indie, komplex národů a

ras, přesto zůstávala stmelena zděděnými kulturními a

náboženskými tradicemi. Božské a lidské v ní splývá a vše je

spojováno touhou po duchovním povznesení, oddané lásce k bohu

(bhakti).

Když Evropa (i Zeyer) od 2. poloviny 19. století zvolna

poznávala mírumilovný synkretismus indické kultury a její vynikající

úroveň, toužila proniknout hlouběji k jejím kořenům. Četly se

především překlady základních literárních děl (nebo jejich části).

Nejznámější z nich je určitě epos Mahábhárata (Velké

vyprávění o Bharatovcích), rozsáhlý soubor sanskrtských mýtů,

legend, lidových vyprávění a nábožensko-filozofických pojednání o

rozsahu téměř sto tisíc dvojverší; základem je líčení bratrovražedné

války mezi rody Kuruovců a Pánduovců, odvozujících svůj původ od
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legendárního krále Bharaty; na ně se postupně nabalovaly další a

další bardské epizody a bráhmanští kněží do nich vkládali didaktické

traktáty a texty nábožensko-filozofické, např. Bhagavadgíta (Zpěv

vznešeného, jeden ze základních normativních textů hinduismu,

dlouhý dialog mezi Pánduovcem Adžunou a jeho vozatajem Kršnou,

který zde vystupuje jako vtělení boha Višnua),182 mytologické

příběhy a rituální návody, mravoučné příběhy, bajky a podobenství.

Tato masa textů tvoří nevyčerpatelný zdroj námětů a inspirací pro

literární a výtvarnou tvorbu.183

Dále se četla Rámájana (Putování Rámovo), sanskrtská

hrdinská báseň o životní pouti prince Rámy a jeho věrné manželky

Síty (O vlivu  na Evropu svědčí i to, že jediná dcera Anny

Braunerové, sestry malířky Zdenky, provdané do Francie za Elemira

Bourgese se jmenovala stejně. Zeyer byl dítěti za kmotra.) –

prototypy ideálních hrdinů: Ráma jako ztělesnění pořádku, povinnosti

a ovládané síly, jeho sok Rávana jako ztělesnění nespoutané

vášnivosti, Síta („brázda“) jako personifikace plodnosti a symbol

árjského zemědělství; v závěrečné redakci se Ráma stává vtělením

boha Višnua.184

Do Evropy také pronikly védy – sbírky Atharvavéd (znalost

zaklínadel), Jadžurvéd (znalost obětních průpovědí), Rgvéda

(znalost chvalozpěvů – nejstarší a literárně nejhodnotnější: oslavné a

prosebné hymny k bohům, obětní formule, popěvky litanie k rituálním

a magickým účelům, pohřební zpěvy, veršované dialogy = tzv.

vyprávěcí zpěvy, ákhjány, dále chvalozpěvy básníků na štědrost

mecenášů, např. chvalozpěv na velkorysost, hádanky; z vyprávěcích

182 Čupr, František: Bhagavadgita. Učení panteistické boha zjeveného.
Praha, František Urbánek 1877. Čuprovy knihy měl v knihovně také Zeyer,
dobře je znal a doporučoval je svým přátelům.
183 Zubatý, Josef: O Mahábharatě. ČČM 66, 1892; Schleicher, August:
Epizoda Nal a Damajantí. ČČM 25, 1851.
184 V českém prostředí byl text již znám, viz: Hanka, Václav: 2 epizody.
Krok 1831.
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hymnů je zajímavý např. příběh nešťastné lásky smrtelníka

Purúravase a nymfy Urvaši, který zpracoval v dramatu Kálidása ve

4.–5. století.185 Známé pak byly také: Sómadéva: Kathásaritságara

(Oceán příběhů) – kompendium sanskrtských vyprávění, mýtů,

legend, bajek, pohádek a anekdot, které bráhmanský básník a

učenec z Kašmíru sepsal pro kašmírskou královnu v 11. století.186 a

Dhammpada (Slova zákona), nejčtenější buddhistický text, sbírka

průpovědí a mravních ponaučení v jazyce pálí z 1. století př. n. l.187

Kromě toho se dochovala rozsahem dvojnásobná verze sanskrtská,

Udánavarga.

Textů s indickou tematikou najdeme v Zeyerově díle deset

(nejde však vždy o díla, kde se vyskytuje pouze indický motiv).

Spisovatel byl zřejmě fascinován mírumilovným soužitím indických

náboženství, z nichž ho ovšem nejvíce okouzlil buddhismus. Vztah

k tomuto náboženství získal pravděpodobně ve Francii, buddhistické

náměty jsou v jeho díle čtyři: Záletnice, Buddha před zrozením,

Kunálovy oči a částečně i Opálová miska. První z textů je inspirován

francouzským zpracováním indického motivu objevujícího se v knize

Mary Summerové Contes et légendes de l´Inde ancienne. V příběhu

o krásné kurtizáně Zeyer pouze upravil jména.188 K textu však připojil

nic neříkající úvod, který je oslavou podzimní přírody. Narozdíl od

francouzské předlohy však hlavní pozornost nevěnuje Zeyer

kurtizáně, ale Upaguptovi, věrnému vyznavači Buddhy:

„Byl šťasten, neboť věděl, spasení

že dosáhne, kdo čtyři pravdy zná,

ty čtyři pravdy: bol že souzen nám,

že původ jeho vášeň, chtíč a hřích,

185 Kaegi, Adolf: Der Rigveda, die älteste Literatur der Inder. Leipzig 1881.
186 Speyer, Jacob Samuel: Studies about the Kathásaritságara. Journal of
the Royal Asiatis Society of Great Britain and Ireland 1908.
187 Lesný, Vincenc: Dhammapadam. Praha, Symposion 1947. Dále:
Poucha, Pavel a kol.: Prameny života. Praha, Vyšehrad 1982.
188 Poucha, Pavel: cit. d., s. 542.
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že bolest konce dozná nirvánou,

že cestu k ní nám Buddha naznačil.

A proto ten, kdo pláče, šťasten jest,

na první stupeň přišel poznání,

a blažen ten, kdo touží poznati

zář čisté pravdy, blaženější ten,

jenž snahu má, by jiným pomáhal,

a blahoslaven ten, v němž onen jas,

jenž z odříkání, z lásky vyplývá.“189

Z uvedené ukázky je vidět, že Zeyer měl podstatu buddhistického

učení prostudovanou¨, v jeho knihovně je k danému tématu četná

literatura, např. Buddha, Sein Leben, Seine Lehre und Gemeinde

německého indologa Hermanna Oldenberga (1854–1920) či Le

Bouddha et sa religion Julese Barthélémyho Saint-Hilaira (1805–

1895) nebo Essai sur philosophie bouddhique Augustina

Chaboseaua z roku 1891. Kromě toho znal Zeyer indické reálie

z francouzských a německých knih.

Báseň Buddha před zrozením nese znaky buddhistického

džátaka (tj. buddhistické vyprávění o předchozím narozením

Buddhově patřící do pálijského kánonu jižních buddhistů).190

Legenda Kunálovy oči je v Zeyerově podání delší než překlad

originálu indologa Vincence Lesného (1882–1953). Tento významný

vědec soustřeďoval svou pozornost také na nejstarší podoby

buddhismu. Jeho kniha Buddhismus však sledovala i další období

vývoje tohoto náboženství.

V Opálové misce se hlavní hrdina z Lisabonu zamiluje do

Buddhovy matky, Božského Přeludu. Tento Zeyerův charakter je

poutník, hledač, postava bytostně blízká autorovi. Jako mladý se

189 Zeyer, Julius: Záletnice. In: Z letopisů lásky II. Praha, Česká grafická
Unie 1904, s. 216.
190 Poucha, Pavel: cit. d., s. 546.
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zamiluje do Božského přeludu (jde o překlad indického jména Májá)

a vyprosí si na svém mistrovi zpomalený proces stárnutí. Jeho přání

je vyslyšeno, leč milovanou dívku nezíská a je nucen bloudit světem.

Památkou na dívku a opečovávaným pokladem je mu opálová miska,

z níž se jeho bohyně napila. Tuto misku s sebou tento ahasver nosí

během celé své životní pouti. V průběhu svého dlouhého života se

setkává s osobnostmi, které obdivuje – s Buddhou, Sokratem,

Ježíšem, Janem Husem a Janou z Arku. Na všechny hrdinou

milované bytosti zůstává jako v památníku v misce vzpomínka – při

smrti každé z postav se do opálové nádoby dostává něco, co je se

skonem daného jedince spojeno: Buddha zanechává lotos, Sokratovi

odstříkne kapka bolehlavu, který vypil, misku potřísní Ježíšova krev

(dává podnět k vytvoření pověsti o svatém grálu), spadne do ní rudá

jiskra z hranice, kde hoří Jan Hus, a naposledy z ní Jana z Arku lije

olej na hlavu francouzského krále. Po smrti hlavního hrdiny má být

umístěna na nejvyšší vrchol světa, aby připomínala zmiňované

trpitele, kteří zemřeli pro lidstvo. Víc než soustředěná na indickou

látku, je povídka směsicí různých idejí a jejich značně estetizovaných

výkladů.

Další indické motivy v Zeyerově díle jsou spíše kusé a jsou

součástí jiných děl. Nalezneme je tedy v povídce Z papíru na

kornouty, dále v Dobrodružství Madrány, v úvodu Vůně a částečně

také v povídce Stratonika. Většinou jde o krátké zmínky, ať už se

autor vyznává ze své touhy po východě nebo popisuje indické reálie

(oblíbeným motivem pak je řeka Ganga). Rozsáhlý epos

Mahábhárata spisovatele inspiroval pouze jedenkrát, a sice v básni

Pes, v níž mahábháratský hrdina Indhyštyra putuje se svým věrným

psem do nebe. Zato je odměněn:

„Pro tvé krásné smilování,

s psem, jenž lízal prach s tvé nohy,

vyvolen si věčným sborem:
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výše blahých budeš státi,

na prestol pojď, –  mezi bohy!“191

Básnické zpracování upanišad, tzv. kathópanišady, čte krásná

Caterina di Soranesi v Zeyerově vrcholném románu Jan Maria

Plojhar. Indické motivy tak prostupují tímto středoevropským, veskrze

ženským románem. Lepá Italka v knize dědí po příbuzném vědci

kabinet, v jehož šuplíku nachází zažloutlý rukopis, překlad ze

sanskrtu, který je uvozen slovy: „Nejsem básníkem, jak víte, avšak

ve slabé chvilce umínil jsem si, že ‚Upanišady‛ ‚přeložím‛ do

mateřského svého jazyka. Ne přeložím, to není pravé slovo. Chci je

jaksi ‚padělat‛, v tom smyslu, že by duch jejich byl v mých verších,

ale ty aby byly přístupny čtenáři i bez komentáře, čtenáři laikovi,

neznajícímu ani ‚Védy‛, ani –“192 Hlavní hrdina upanišady je otcem

dán Smrti, čímž Zeyer buduje symboliku s hlavním hrdinou, tj.

Plojharem. Caterině také místy oba muži splývají. Tato paralela,

předobraz děje budoucího (v románu jich je několik), poukazuje na

vlivy symbolismu v Zeyerově díle. Upanišada se v textu vyskytuje

nejen kvůli své estetické funkci a nejen kvůli tomu, že ji chtěl

spisovatel „padělat“, ale také jako symbol životního osudu hlavního

hrdiny, jenž téměř celý druhý díl je v náruči smrti.

Poucha se ve své studii domnívá, že Zeyer při tvorbě

postupoval tak, jak postupuje vědec: „Pilně shledával prameny, dělal

si výpisky, získané poznatky řadil podle jistých hledisek, která si

napřed určil, a nakonec vše spojoval svým slohem...“193 Kdyby se

učenec Zeyer rozhodl věnovat tematice odborně, a ne vytvářet

parafráze daných textů, mohl by se zřejmě stát uznávaným vědcem

ve svém oboru a možná i otcem řady disciplín věnovaných Orientu.

Takto zůstává pouze obnovitelem exotických textů, které ve druhé

191 Zeyer, Julius: Nové básně. Praha, Česká grafická Unie a. s. 1907, s. 26.
192 Zeyer, Julius: Jan Maria Plojhar. Díl první. Praha, Česká grafická Unie a.
s. 1920, s. 157.
193 Poucha, Pavel: cit. d., s. 625.
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polovině 19. století jeho současníci (a už vůbec ne v cizích jazycích

kromě němčiny většinou nevzdělané české publikum) neznali a které

nutně musely v záplavě vlasteneckých a domáckých témat působit

jako pěst na oko. Byly však rozhodně originální, nové a uváděly do té

doby neznámé náměty.

Tyto náměty Zeyera vábily ze tří důvodů. Důležitou roli hrála

estetická hodnota textů – pokud šlo o velké vášně, velká patetická

gesta, byla vždy větší šance, že se jich literát chopí. Vznešenost a

krásu Zeyer hledal v dalekých zemích a starověkých civilizacích

(dostal-li se k nějaké památce epické z této doby nebo její

francouzské či anglické parafrázi, byla pro něj vždy vítaným

pramenem). Druhým důvodem byla výchovná funkce, chtěl vychovat

českého čtenáře ke vzdělání a opět, v tom se nelze neopakovat, ke

kráse. Poslední pohnutkou k tomuto využívání orientálních látek (a

nejen jich) bylo, že autorovi posloužily jako symbol – buďto v rámci

nějakého jiného příběhu, nebo jako symbol moudrosti, vědění a

krásy dálného kraje. Zde snad lze říci, že spisovateli ani tak nešlo o

to, odkud a z jaké doby jeho látky pocházejí, ani mu nevadilo, že

parafrázoval francouzské, německé, anglické nebo jiné překlady, pro

něj měl hodnotu fikční svět, který vytvořil a který osel svými

postavami, s nimiž pravděpodobně, když je plodil, také žil.
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8. Literární předlohy Zeyerových děl s problematikou
českého mýtu

Julius Zeyer byl vlastníkem knihovny, o níž by jistě skromně

tvrdil, že je jen nevelká. Přitom obsahuje 3798 svazků, včetně

mnohých cizojazyčných, jak dokládá soubor, který je dnes v majetku

Národního muzea. Není navenek honosná: „Nám však Zeyerova

bibliotéka nyní knihomilsky vyzařuje, i když je vnějškem tak skromná,

majíc hojnost děl nevázaných, ba máme trochu za zlé i paní Josefě

Náprstkové i dámám Amerického klubu, že daly kdysi řadu děl

dodatečně vázat řemeslníkem bez citu v uniformní černé svazky,

zraňující zrak, jenž těká s úctou i láskou po hřbetech knih, které byly

nepominutelnou složkou chvil radosti a tvořivého vznícení

básníkova.“194 Co knihovně chybí na vnější okázalosti, je víc než

bohatě nahrazeno vnitřní kvalitou. Výběr svědčí o Zeyerově vkusu,

sečtělosti a informovanosti o starší i soudobé produkci.

Zeyer do nákupu knih investoval nemalé sumy, jak vyplývá

z účtů obsažených v jeho pozůstalosti. V Čechách knihy nakupoval

převážně ve třech specializovaných obchodech, a sice

v knihkupectví Dr. Grégra a Ferdinada Dattla, který se honosil

podtitulem Sklad nejnovějších plodů slovanské, německé, anglické a

vlašské literatury, následně v podniku Dr. Grégra a Eduarda Valečky

a průběžně v Knihkupectví Františka Řivnáče. Byl i zákazníkem

jiných knižních obchodů, jak českých (např. Bursík a Kohout, Jan

Otto), tak francouzských (např. A. Claudin či Lucien Gougy) a

německých. Částky utracené za knihy v letech 1878–1900 jsou

značné, pohybují se ročně v rozmezí 100 až 300 zlatých, které Zeyer

194 Tichý, František: O knihovně Julia Zeyera. In: Český bibliofil 1941,
Sborník Spolku českých bibliofilů, věnovaný Juliu Zeyerovi. Praha, Spolek
českých bibliofilů, ročník XIII., svazek I. (sešit 1–2) 1941, s. 48.
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měl zaplatit jednomu (!) knihkupci. Sumy však vždy spisovatel

uhradil.

Stejně jako mnoho jiných výlučných mužů své doby měl i

Zeyer ve své knihovně autory německé; toto oddělení bylo rozsáhlé.

Kromě starých tisků – např. basilejského tisku z roku 1571 – se zde

nacházely spisy německých klasicistních a preromantických autorů,

např. Friedricha Gottlieba Klopstocka Sämmtliche Werke i jeho

báseň Ihr Tod reagující na smrt Marie Terezie, Johanna  Wolfganga

Goetha a Friedricha Schillera. Zajímavým titulem básníkovy knihovny

je Rilkova prvotina Leben und Lieder (Život a písně, 1894)

s básníkovým věnováním „poetovi Zeyerovi“. Mladý Rilke patřil

k upřímným obdivovatelům „poety“, jak o tom svědčí i báseň

z pozdější sbírky Larenopfer (Obětina lárům, 1896) 195:

„An Julius Zeyer

Du bist ein Meister; früher oder súter

spannt sich dein Volk in deinemSiegeswagen;

du preisest seine Art und seine Sagen, -

aus deinen Liedern weht der Heimats Ather.

Dein Volktut recht, - nicht, voll von wahngeblähter

Vergangenheit, die Handim Schooß zu tragen,

es kämpft noch heut und muß sich tüchtig schlagen,

stolz auf sich selbst und stolzauf seine Väter.“196

195 Skála, Emil: „Rilkův vztah k české literatuře a malířství“. In: Rilke,
evropský básník z Prahy. Jinočany, H&H 1996, s. 60-61.
196 Překlad básně:
Juliu Zeyerovi
Mistře, dřív nebo později se stane,
že národ vykročí v stopách tvé slávy.
Ty dáváš jeho bájím půvab pravý
a z písní tvých dech rodné země vane.

Tvůj lid má pravdu: nechce na výsledky
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V dalších dvou strofách Rilke pokračuje chválou Zeyerova

étosu. Na Zeyera musela působit slova mladého německého básníka

o tom, že vykročí v stopách jeho slávy a uzná, jaký půvab dal jeho

bájím. Kromě toho mělo věnování i přídech ryze osobní.

Devatenáctiletý mladý Rainer byl zamilován do o rok starší Zeyerovy

neteře, Valerie von David-Rhonfeld, nazývané Vally. Tato dívka měla

umělecké cítění, malovala na porcelán, psala novely a chovala se

s jemně excentrickým bohémstvím – např. s oblibou nosila červené

šaty empirového střihu a pastýřskou hůl. Jak sama později tvrdila,

vylovila rukopis Leben und Lieber z jezírka, kam ho Rilke v zoufalství

hodil. Přispěla ke knižnímu vydání sbírky v listopadu 1894 i

finančně.197 Sbírka je jí věnována. Vally byla první z řady Rilkových

„léčitelek a utěšitelek“, kterým psal autoanalytické dopisy. S Vally se

sice tajně zasnoubil, po osmi měsících známosti v létě 1895 ale

zasnoubení zrušil. Vally nesla rozchod těžce, neprovdala se a na

rozdíl od mnoha dalších žen, jež Rilke podobně opustil, mu

neodpustila. Rilke sám se později ke své prvotině nerad hlásil a

nezařadil ji do svých spisů. Dochovalo se jen několik výtisků, jeden

právě v Zeyerově knihovně.

Z německých romantiků zaujal Zeyera Ludwig Achim von

Arnim, reprezentant heidelberské školy, spolu s Brentanem sběratel

německých lidových písní soustředěných v souboru Des Knaben

Wunderhorn (Chlapcův kouzelný roh) a geniální dramatik a novelista

Heinrich von Kleist. Naopak dílo Arnimova souputníka Clemense

čekati v bludných snech a s rukama v kapse.
Když rostl v boji, musí i dál rvát se,
hrdý sám na sebe i na své předky.
Překlad je dílem Gustava Francla, viz Skála, Emil: „Rilkův vztah k české
literatuře a malířství“. In: Rilke, evropský básník z Prahy. Jinočany, H&H
1996, s. 68-69.
197 Prater, Donald Arthur: Jak znějící sklo. Praha, Nakladatelství Franze
Kafky 1999, s. 28-29.
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Brentana Die Gründung Prags (Založení Prahy) z roku 1815

v knihovně zastoupeno není; tento dramatický epos, výsledek

Brentanova pobytu v Čechách a jeho zájmu o zdejší historii a

mytologii, se krom závěrečné ódy na Prahu míjí s realitou, jak musel

Zeyer vidět. Zato od dobově vlivného vídeňského dramatika Franze

Grillparzera vlastnil Zeyer hned šest titulů – z řeckých tragédií

čerpající trilogii Das goldene Vlies – Der Gastfreund, Die

Argonauten, Medea (Zlaté rouno), Weh dem, der lügt! (Běda lhářům),

Des Meeres und der Liebe Wellen (Moře a láska), Calderonem

inspirovaný Der Traum ein Leben (Sen jako život), Die Jüdin von

Toledo (Židovka z Toleda) a konečně Libussa. Chybí jiné

Grillparzerovo další drama – König Ottokars Glück und Ende (Sláva

a pád krále Otakara) s tématem z českých dějin. Toto drama

zamýšlel Grillparzer jako vlasteneckou rakouskou hru – končí

provoláním slávy Rakousku a rodu Habsburskému. Ideově se autor

rozchází s českým historickým pojetím bitvy r. 1278: Otakar je

charakterizován jako vzdorný, úspěchy zaslepený, uzavřený muž,

který právem prohrál, zatímco vítězný Rudolf Habsburský je pojat

veskrze kladně, jako zosobněná idea Rakouska. 198

Němečtí spisovatelé využívali látky z českého dávnověku

poměrně často, příběh kněžny Libuše kromě Grillparzera a Brentana

zpracoval také Johann Gottfried Herder ve svých Volkslieder

(Lidových písních, přejmenovaných v dvousvazkovém vydání z let

1778/9 na Hlasy národů v písních). Herder použil českých motivů i ve

své ohlasové poezii – využíval Hájkovy kroniky a formálně používal

198 O tomto Grillparzerově počinu pojednává více práce Václavy
Kofránkové. Historička vysvětluje, jak v českém prostředí bylo drama
odmítáno. Čechům vadilo zostuzení jejich velikého panovníka, ale i
podceňovaní českého národa. Sám Grillparzer si tuto skutečnost zřejmě
neuvědomil. Hra do češtiny přeložena nebyla. V roce 1871 měla být
uvedena v Praze v němčině, hrála se však za složité policejní ochrany jen
jednou. Poté raději hlavní herec onemocněl. – viz: Kofránková, Václava:
Zlatý král a chudý hrabě. Přemysl Otakar II. a Rudolf Habsburský
v historické tradici. Praha, LIKA KLUB 2012, s. 41–45.
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forem srbské národní epiky: Fürstentafel (Knížecí tabule) z okruhu

bájí o Přemyslovi a Libuši, Das Ross vom Berge (Horský oř)

z pověsti o Horymírovi. Obdobné zaměření měl i text Johanna Karla

Augusta Musäuse.

Němečtí autoři s českými látkami zacházeli jako s materiálem

sobě vlastním, české země v této době byly chápány jako součást

německé kulturní oblasti. Německy psaná literatura dodávala příběhu

krásné kněžny a jejích dvou sester pohádkový ráz. „Pověst o Libuši

ukazovala směrem do minulosti, dovolovala fantazii vytvářet snové

představy o říši bájí, velkých hrdinských činů, o době sepětí člověka

a přírody, kdy kouzla a tajná umění určovala běh věcí. Nabízela

prosté snění o zaniklém ,zlatém věku´, hru nespoutané fantazie.“199

Naopak v českém prostředí jsou mytické příběhy kolem Libuše

vázány k formování českého národa, dokonce k základům české

státnosti pod přemyslovskou dynastií. Zdůrazňovány bývají i věštby

zářivé budoucnosti.

Zeyer se však vyšlapanou cestou českých literátů nevydal.

Pracoval sice metodou obnovených obrazů – vypůjčil nějaké téma,

které už literárně zpracováno bylo; někdy je kvůli tomu nazýván také

cizelérem, který ke kostře příběhu přistupoval s fantazií a svá

vyprávění umisťoval do „zlatého věku.“ Sám tvrdil, že německé

autory nezná: „Německé romantiky jsem vůbec neznal a neznám je

důkladně dodnes. Schiller na mne měl veliký vliv, ne tak z lektury,

jako z jeviště. Chodíval jsem totiž často do divadla, ovšem

německého, ale též do českého někdy odpůldne v neděli. Při té

příležitosti, když je řeč o německé romantice, ujišťuji vás, že neznám,

leda dle jména, Die Gründung Prags. Zdá se mi, že jsem tu knihou

jednou v ruce měl, snad jsem do ní i nahlédl, ale zajisté jsem ji

nečetl. Zmiňuji se o tom proto, že mi někdo vytýkal, že tuším Libušin

hněv nebo Vyšehrad prý ukazuje vliv této lektury. Je-li ve mně

199 Macura, Vladimír: Český sen. Praha, NLN 1998, s. 90.
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romantismus, tak pochází nejspíše z Waltera Scotta. Toho jsem

v mládí čítal vášnivě. Teď, když zpytuju svědomí, myslím, že přece

kus německého romantismu vešlo ve mně a sice v podobě nejhorší.

Pamatuji se totiž, že jsem co hoch přečetl spoustu mizerných Ritter-

Räuber- und Geistergeschichtů. Z té lektury vyvedly mě pak romány

Cooperovy, které tvořily přechod k spoustě různých cestopisů.

Celkem to byla potopa, chaos! Jak jsem z toho všeho vybředl, sám

nevím.“200 Zeyerovy fondy v knihovně ale hovoří o něčem jiném.

V dalším vysvětlování své básnické inspirace napsal 4. února

1889 Marii Kalašové také: „…sbíral jsem ve všech kronikách,

v Hájku, Paprockém, v Kosmovi, v Stránském, v Pelzlovi a nevím,

kde všude. Pracně se to sbíralo, všade jen několik slov, ale to právě

láká, vnikat do té tmy a dát si poesií svítit, kde věda tak málo

poskytuje jasnosti.“201 Obeznámen byl také s eposem Wlasta i

dramatem Břetislav a Jitka Karla Egona Eberta, pražského rodáka a

přítele Františka Palackého. V jeho knihovně sice některé tituly

nebyly, mohl se s nimi seznámit jinde. Jako celé generace 19. století

byl i Zeyer zasažen vlivem Rukopisů královédvorského a

zelenohorského. Patrně však řadu těchto autorů uzavírá. Historické

drama i beletrie si nacházely nová témata a vydaly se odlišnými

cestami.

I když Zeyer tvrdošíjné odmítal inspiraci německy psanou

literaturou, toto tvrzení neobstojí. Lze připustit, že neznal Brentana a

že četl Eberta. Z Brentana totiž vychází jednak Grillparzer

zastoupený v Zeyerově knihovně, ale stejně tak Ebert, který toto

téma zpracoval podle Gründung Prags. Grillparzerova Libussa navíc

ukazuje na smutek z pádu mytické doby, přítomný i u Zeyera. V díle

rakouského dramatika tak končí jedna éra, aby mohla být nahrazena

200 Voborník, Jan: cit. d.,  s. 21–22.
201 Zikmund, Jaroslav (ed.): Ve stínu Orfea. Julius Zeyer a rodina
Kalašových ve vzájemných dopisech 1879–1900. Praha, Bohuslav Rupp
1949, s. 97.
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jinou. Celý tento smutek může být dobovou aktualizací, jak naznačil

Claudio Magris: „A mluví zde také hierarchické náboženství

habsburské ideje, demokracie ‚shora‛; starý svět, který se snaží

zaštítit před novými, nepotlačitelnými principy, jež francouzská

revoluce – a moderní civilizace vůbec – vítězně vyhlásily a rozšířily.

A proti zákonu a nezadatelnému právu, jež činí občana z každého

poddaného, se vzývá sladký azyl náboženské harmonie a

půvabu.“202 Zajímavé je, že Grillparzerova Libuše patří, ač

inspirována českou tematikou, mezi díla oslavující habsburskou

rodovou tradici. Dramatik ve hře devalvuje historii, dějiny vedou

k barbarizaci.203

Tu samou vizi, nikoliv spojenou s oslavou vládnoucího rodu,

ale s oslavou mytického dávnověku jako takového, můžeme nalézt i

u Zeyera. Sám autor se vůči německy píšícím autorům vymezoval,

jeho dílo nemělo být alegorií protkanou aktualizacemi: „To vše přišlo

jaksi samo sebou, nevím, sám jak, asi jak to napadalo těm, kdo ty

staré pohádky vypravovali. Nemínil jsem žádnou alegorii, tak málo

jako oni, leželo vše v povaze věci, jako na dně těch pohádek, jimiž

naše dětská mysl se tak krásně ozařuje. Postavil jsem vše do

mytické perspektivy,“204 osvětloval Voborníkovi, jenž připravoval jeho

životopis. Inspirace německy píšícími autory je patrná na začátku

„Zeleného vítěze“ z epické skladby Vyšehrad:

„Juž stmívalo se v síni vysoké,

a Tetka pohroužena v dumání

dřív nezaslechla krok, jenž blížil se

202 Magris, Claudio: Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře.
Praha, Barrister & Principal; Triáda, 2002, s. 120.
203 Tamtéž. Magris upozorňuje, že Grillparzer podporuje antihistorismus a
že dramatik nikdy nepřijal Hegelovu filosofii dějin, jež se měla stát
náboženstvím 19. století: „V podunajské monarchii historie znamenala
paměť a tradici, zpátečnické a nostalgické vědomí minulosti, předurčující
přítomnost nikoli jako přirozené dědictví, ale jako obsese, jako ztuhlý
model.“ (s. 122).
204 Voborník, J.: cit. d., s. 107.
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po dlažbě, svěží chvojí pokryté,

až Kaša před ní stála vztyčená;

na hrdém jejím čele visel mrak,

a Tetka polekaně třásla se,

jak plachá laň při hlase myslivce,

když takto sestra promluvila k ní:

Nač déle tajit, co přec zjevné jest?

I ty se cítíš cizí v hradě tom,

jenž domovem nám býval společným,

když v zlatých jeho síních seděla

 při rudém ohni Niva velebná

a moudrý Krok byl hlavou rodiny.

Teď ale káže v domě cizí muž;

ač moudrost jeho ráda uznávám,

přec nechce se mi žíti pod vládou,

chci volna být tak, jak jsem bývala.“205

Tento stesk nad zánikem bájného světa tajemství a kouzel, který

Kaša (Kazi) nemůže a nechce přijmout u Zeyera vyvolává dojem

naivního autora, jeho postup je sice podobný jako u německy píšícíh

autorů, ale motivika je jiná. Dalo by se říci fantaskní.

Téma českého dávnověku se objevilo v několika textech

Zeyerových; šlo o epické skladby Čechův příchod (1886) a Vyšehrad

(1880) a divadelní hry Neklan (1893), Libušin hněv (1886) a Šárka

(1887).

205 Zeyer, Julius: Vyšehrad. Praha, Česká grafická Unie a. s. 1935, s. 59.
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9. Vyšehrad

Zeyerův text si za dobu své existence získal různé vykladače.

Jen zřídka text hodnotili jako celek; autoři studií či odborných článků

většinou směřují k analýze obvykle jednoho zpěvu a opomíjejí další

souvislosti. Základním textem je několikrát zmiňovaná a citovaná

Voborníkova pozitivistická monografie Julius Zeyer (1907).

Vyšehradu je v ní věnováno rekordních osmnáct stran, známému

románu Jan Maria Plojhar osm. Voborník velmi pečlivě zachycuje

jednotlivé motivy díla, přidává k nim Zeyerovy komentáře – měl je

k dispozici, oba muži si dopisovali. Voborník za spisovatelem dorazil i

do Vodňan. Rozebírá dílo podrobněji než kdokoli jiný po něm, a to i

v souvislosti s evropskými mytologiemi.

Epos je dále hodnocen v jednotlivých spisech o dějinách

české literatury, naposled Jaroslavou Janáčkovou v práci Česká

literatura od počátku k dnešku (1998). Vyšehrad podle Janáčkové

zapadá do dobového pěstování českého mýtu.206 Táž autorka se

Zeyerem zabývá v četných doslovech k Zeyerovým knihám, včetně jí

oceňovaným Vyšehradem. Vyzdvihuje hlavně Zeleného vítěze. Ve

stejném duchu se nese i Komentář v České knižnici (2009), kde byl

Vyšehrad naposledy vydán. Janáčková se zabývá mýtem v Zeyerově

Vyšehradu také ve sbírce studií o české literatuře 19. století nazvané

Stoletou alejí. Domnívá, že obnovování příběhů bylo spisovateli

„průpravou k mýtům“. Ty byly údajně Zeyerem psány až v 90. letech:

„Přispěl k tomu dozajista onen čas prahnoucí po přerodu světa,

dosud u nás nevídané rozhojnění uměleckých směrů a metod, jejich

206 Holý, Jiří; Janáčková, Jaroslava; Lehár, Jan; Stich, Alexandr: cit. d., s.
333.
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napjatá konfrontace a jmenovitě nástup českého symbolismu.“207 Lze

namítnout, že Zeyer se s konfrontací uměleckých směrů seznámil již

dříve při svých zahraničních cestách, zejména za svých pobytů ve

Francii, případně zprostředkovaně přes své přátele, v tomto případě

hlavně díky sestrám Braunerovým téměř naturalizovaných v zejména

pařížském prostředí.

Zeyerovu Libuši řeší v drobnější stati i Vojtěch Jirát, jak je

publikována v souboru Portréty a studie (1978). Původem

germanista Jirát se zaměřuje na dobový kontext a návaznost Zeyera

na německé autory. Předpokládá, že Zeyer neznal Brentana, ale pak

sám dokládá, že v jejich textech jsou podobné motivy. Myšlenka

přenosu tématu přes Grillparzera se u Jiráta neobjevila. Ukazuje také

na další umělecké souvislosti. Zeyera, kterému bylo tolikrát

zapovězeno Národní divadlo a asi tím i nesmírně trpěl, paradoxně

řadí (odůvodňuje to obdobnou motivikou u Myslbeka či Smetany) ke

generaci Národního divadla. Tento postup se jeví jako přinejmenším

sporný. Rovněž hledá motivické souvislosti s wagnerovským

romantismem.208

Ačkoli by se Libuší měla zabývat také Ludmila Štětinová, její

text První báseň Zeyerova Vyšehradu se týká spíše Ctirada. Je

možné, že nepřesný je pouze název a že autorka práce chce psát o

nejstarší básni eposu. Štětinová o tom, že Zeyer Brentana znal,

nepochybuje, jinak je její práce převážně popisná.

Mýtus v Zeyerově díle je předmětem příspěvku Heleny

Lorenzové ve sborníku zeyerovských přednášek Julius Zeyer.

207 Janáčková, Jaroslava: Stoletou alejí. Praha, Československý spisovatel
1985, s. 164.
208 Jirát, Vojtěch: Zeyerova Libuše. In: Portréty a studie. Praha, Odeon
1978, s. 225.
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TEXTY, SNY, OBRAZY. Autorka článku se zaměřuje vnímáním na

solární mýtus, viz dále.209

9.1 Geneze
Problematika českého mýtu se výrazně uplatňuje v Zeyerově

básnické skladbě Vyšehrad z roku 1880. Text je spojen se

Zeyerovým pobytem v libocké vile, kam se s matkou po prodeji domu

v Mariánské ulici odstěhovali. Prostředí sousední obory Hvězda, do

níž Zeyer často chodíval na procházky, mělo na jeho psychiku i

tvůrčí potenciál blahodárný vliv.

Podnět pro sepsání tohoto díla však dala sázka s Jaroslavem

Vrchlickým, jak vyprávěl Zeyer Voborníkovi: „Nebyl Vyšehrad

původně myšlen jako celek. Šli jsme jednou s Vrchlickým procházkou

a mluvili jsme o Šárce. Umluvili jsme se, že napíšem každý z nás

Šárku, že nebudem už spolu o tom předmětu mluvit, že si nic

nepovíme druh druhu o pojmutí a že se navzájem překvapíme

hotovou básní. A tak se stalo. Vrchlický napsal Šárku a já Ctirada.

Tou dobou pozdě na podzim vystěhoval jsem se s matkou do

Hvězdy. V té odloučenosti psal jsem svou báseň a v té samotě (v

zimě nepřijde živá duše do Hvězdy), dostal jsem chuť napsat celý

Vyšehrad, když už Ctirad hotov byl.“210

Přátelství s Vrchlickým bylo v té době ještě vzájemně

podnětné, nezkaleno osobními spory a následnými antipatiemi.

Zeyer se snažil  mladšího druha svým dílem upoutat, možná i

ohromit. Dokládá to korespondence obou autorů.211 V dopisu

209 Lorenzová, Helena: Solární mýtus v díle Julia Zeyera. In: Julius Zeyer.
TEXTY, SNY, OBRAZY. Sborník zeyerovských přednášek. Uspořádal
Tomáš Vlček. Vodňany, ERM 1997, s. 33.
210 Voborník, Julius: cit. d., s. 81.
211 Problémem pro dnešního badatele ovšem představuje, že
korespondence mezi oběma autory není kompletní. Korespondence
dozajista existovala ještě v roce 1930, kdy vyšlo vydání Sborníku
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psaném v Liboci 18. března 1879, Zeyer uvádí: „Dlouho jsem

přemýšlel, jak Ti odpovídat na krásné, ušlechtilé Tvoje verše, kdybys

byl zde, zlíbal bych tě, a kdybys viděl, že mám vlhké oči, věděl bys,

jak vroucně Ti děkuji a uspořil by’s mi tu marnou práci hledat vhodné

slovo pro to, co cítím. Nemohu než říci: děkuji Ti, a to je vše. Děkuji

Ti za to tvé velké, čisté, ideální přátelství. Nebudu si již nikdy zoufat,

že marně pracuji, dost na tom, když se Tobě zalíbím, vidíš, a

nezardívám se proto, že’s mne přecenil. Ty vidíš cíl, ku kterému jsem

vždy měřil a tomu platí Tvoje chvála. Že křídla moje mne tam

nedonesla, toho nedbáš, vždyť u Boha taky vůle platí nežli čin.“212

Přátelství mezi oběma autory v té době bylo ještě bez trhlin,

které se objevily až ve druhé polovině osmdesátých let. Vypovídá o

tom i to, že Vrchlického svědkem na svatbě s Ludmilou Podlipskou

byl Julius Zeyer. Celý spor mezi oběma velikány gradoval s rostoucí

potřebou Vrchlického získávat čestná ocenění a funkce. Tomu byl

věnován prostor v mé rigorózní práci Druhý život Julia Zeyera213,

z níž je parafrázována i následující část textu. Vrchlickému Zeyer

nemohl zapomenout, že se jeho mladší kolega stal populárnějším a

hlavně že se jeho hry objevovaly „na prknech, která znamenají svět“,

a to dokonce v Národním divadle. Zeyerovy hry byly odmítány, hrály

se málo a kromě pozdní hry Radúz a Mahulena nikdy velkou

popularitu nezískaly. Zeyer se považoval za velmi dobrého dramatika

vysokého stylu. Často se domníval, že je obětí spiknutí ve vedení

Národního divadla a nedokáže svého soka tolerovat, jak píše

v dopise Marii Kalašové: „Ještě jiná ztráta – ztráta malá. Rozešli

společnosti Jaroslava Vrchlického, viz následující citace. Během druhé
světové války však zmizela. Mohla být rovněž vypůjčena nějakým
badatelem. V padesátých letech došlo k vydání dopisů mezi Zeyerem a
Josefem Václavem Sládkem, na dopisy mezi Zeyerem a Vrchlickým však
nedošlo.
212 Sborník společnosti Jaroslava Vrchlického 1930–1931, č. 13, sborník č.
10, Česká grafická Unie a. s., s. 190.
213 Křišťanová, Dita: cit. d., s. 13–14.
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jsme se s Vrchlickým úplně. Je to malý člověk. O illusi míň, nic víc,

nic míň. Vinu beru třeba na svá bedra. – Včera jsem byl v divadle,

dávali Jana Výravu (hra Františka Šubrta, dnes téměř zapomenutá).

Obecenstvo nadšeno. Divný mne pojal cit. Tak se tedy má psát, to je

niveau českého vkusu.“214  Zeyer se v tuto chvíli chová jako

zneuznaný autor, sám nechápe, že vysoký styl nemůže vítězit u

lidových vrstev.

Animozita mezi oběma básníky se stupňuje, Vrchlický se to

snaží pochopit, když píše společné přítelkyni Marii Kalašové 22.

ledna 1887: „Leccos mám na srdci a nevím, kdy začít. Třeba à

propos Zeyer. Nebyl bych ve snu o to zavadil, ale psala Jste sama o

tom, a chci, abyste ‚slyšela i druhou stranu‘. Věc je dnes opět

sklížena, jak byla vlastně mezi námi juž od prvního našeho

divadelního vystoupení. Tenkrát stala se trhlina a myslím, že se

nezacelí nikdy. Zeyer vzal si do hlavy, že jsem intrikoval proti jeho

kusu u ředitelstva, suďte sama, jsem-li toho schopen. Však těžko

vymluvit někomu něco a jemu zvlášť. Juž od té doby nestál náš

poměr za mnoho, nebylo v něm daleko té intimnosti. Také naše

náhledy o umění se trochu změnily, vlastně moje, nezapírám to. Já

jsem nucen uměním dobývat si chleba, on ne, já musím leckde dělat

ústupky, které on nedělá, a na konci ty ústupky, jsou-li to vůbec jaké,

souhlasí úplně s mým přesvědčením. Myslím si, že umění sebe větší

je vždycky pro lidi a ne pro pagody, že třeba míti srdce otevřené a ne

zavřené, že je trudno sice u nás, ale proto že se všecko nemusí

velkopansky odsuzovati. To jsou as ty hlavní kontury sporu. Vypukl

při premiéře ‚Exulantů‘ bouřlivě; Zeyer přišel k nám a pln zlého

humoru vyčítal, že prý jsem zradil prapor velkého umění, že švindluji

s vlastenectvím, že se ucházím o přízeň davu atd.“215

214 Zikmund, Jaroslav (ed.): cit. d., s. 59.
215 Tamtéž, s. 251.
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Je vidět, že Vrchlického ztráta Zeyerova přátelství mrzela, ale

ten, kdo útočil, byl Zeyer, který celou věc předvedl jako svůj osobní

duševní zápas. Vrchlickému je vyčítáno, že tvoří pro obyčejné lidi,

ale autoři „druhé ligy“ František Herites a Otakar Mokrý patří za

krátký čas mezi nejlepší přátele básníkovy, možná pro patřičnou úctu

a obdiv, které mu prokazovali.  S ostatními členy Vrchlického rodiny

Zeyer se běžně společensky stýkal, dokonce je neváhal navštěvovat.

K Vrchlickému se při náhodných setkáních stavěl posměšně.

Nepřátelství s Vrchlickým Zeyer vystupňoval, když je ze všech

spisovatelů jako jediný jmenován císařem Františkem Josefem

v červnu 1890 mezi devatenáct řádných členů České akademie

Jaroslav Vrchlický. Zeyer je přijat až v říjnu téhož roku „pouze“ jako

člen mimořádný. Tehdy posílá České akademii hořké odmítnutí

tohoto členství a jeho korespondence s Vrchlickým ustává úplně. Se

zakladatelem České akademie Josefem Hlávkou se ale Zeyer na

sklonku života přátelil, navštěvoval ho v Lužanech u Přeštic a

Akademie se stala dědicem Zeyerova díla.

Nenávist Zeyera a Vrchlického podle Jaroslava Kvapila

s sebou přinášela až dětinské projevy. Když byl Vrchlický na

návštěvě u Josefa Václava Sládka, náhodně sem zavítal i Zeyer.

Vrchlický se před ním ukryl do spižírny a setrval tam, dokud Zeyer

neodešel do jiného pokoje a autor Noci na Karlštejně mohl tiše

zmizet.216

Obdobně jako projev dětinského vzdoru vyznívá i další

Kvapilova vzpomínka. Přátelé malíře Antonína Chittussiho se po jeho

předčasné smrti v roce 1891 sešli na pohřbu. Vrchlický se o něco

opozdil, ale když konečně dorazil, podával všem účastně ruku. Zeyer

ji však nepřijal.217

216 Kvapil, Jaroslav: cit. d., s. 173.
217 Tamtéž, s. 173.
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Nepřátelství s tou „pyšnou duší básnickou“218 Vrchlického

velmi bolelo a neskončilo ani po Zeyerově smrti. Vrchlický mu

neodpustil. Přednesl sice o Zeyerovi smířlivou přednášku, ale když

ho Kvapil požádal, aby mu napsal báseň o Zeyerovi, Vrchlický podle

Kvapila odpověděl: „Milý příteli, myslím, že jsem článkem v Hlase

národa i vzpomínkou na fakultě vykonal vůči Zeyerovi svou

povinnost, ba kdo znal poměry, víc ještě, verše psáti nemohu, psal

jsem mu jich dost za živa a dostalo se mi za ně, co nepřeji

nikomu.“219

Vraťme se ale k Zeyerově epické skladbě.  Je rozčleněna do

pěti částí, pojmenovaných podle jejích hlavních hrdinů – Libuše,

Zelený vítěz, Vlasta, Ctirad a Lumír. Autor podobného rozdělení

používá ve svých dílech téměř pravidelně.

Na první pohled jednotlivé díly tvoří uzavřené epické jednotky,

ale teprve jejich celek ale podává celistvý obraz českého dávnověku.

Činí tak v 19. století populární kompozicí – soubor textů vytváří epos

o pěti částech, který vědomě odkazuje jak k eposům starořeckým

(Ilias a Odyssea), tak i středověkým, jimž se Zeyer obdivoval. V

tematice se jako ke zdroji obrací na Hájkovu kroniku, v níž spatřoval

původní zdroj eposu českého.

9.2 Libuše
První část básnického cyklu Vyšehrad, Libuše, vychází z obrazu

dcery Krokovy, která sedí na zlatém stolci. U bran Vyšehradu stojí

pěvec Lumír pod lipou a bojovník Trut u železné brány.

Téma Libuše nebylo zvoleno náhodně – vlastenecké nadšení

přinášelo postavu české kněžny do umění v různých provedeních,

většinou na základě Libušina soudu zaznamenaného v Rukopise

218 Tak ho ve svých vzpomínkách nazývá Jaroslav Kvapil.
219 Kvapil, J.: cit. d., s. 176.
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zelenohorském. Téma se objevovalo v literatuře, hudbě, výtvarném

umění, ale i na divadle. Zvláštním favoritem byl tzv. živý obraz.

Možná právě z pozorování různých herců či nadšenců ve stronzu

pochází Zeyerova snaha o statické sošné postavy, které se mění v

symboly. Látka to byla módní (viz výše kapitola 5), dobově

prospěšná a odpovídající tradici biedermaierovského vlasteneckého

hemžení. Ačkoli je Zeyer souputník této generace a Smetanu a

Myslbeka vášnivě obhajoval, zpracoval námět odlišně než jeho

vrstevníci.

Zeyerův Vyšehrad je opatřen sedmi branami. Číslo není

vybráno náhodou – v mýtech je chápáno jako číslo posvátné, výraz

celistvosti – označovalo ve starověku sedm viditelných planet a bylo

zasvěceno Apollónovi, v sedmi biblických dnech proběhlo stvoření

světa, pro křesťany platí sedm svátostí, sedm ctností, sedm

smrtelných hříchů, sedm bolestí P. Marie, sedm slov Krista na kříži,

sedm hlav apokalyptického zvířete. U Zeyera je patrný ohlas

thébského okruhu řeckého mýtu: za sedmi branami Théb se

odehrála tragédie Oidipova, výpravy sedmi proti Thébám, Antigony.

Na sedmi pahorcích stojí věčný Řím. Každá z brán má svého

strážce, jménem jsou však známi pouze dva výše zmiňovaní. Lípa

zde stojí jako posvátný strom Slovanů a zároveň zpodobuje ve

spojení s mytickou architekturou Vyšehradu centrum společenství a

soudní pravomoci; je vnímána jako ženský strom.220

Do sídla Libušina míří Chrudoš se svou ženou. Jde o postavu

temnou, která je nositelem konfliktů – Zeyer mu připisuje mnohem

závažnější roli, než jakou má u jiných autorů. Chrudoš se objevuje v

Zelenohorském rukopisu jako jeden z bratrů, kteří se přou o

pozemky:„..lútý Chrudoš na Otavě krivě, na Otavě krivě, zlatonosně;

220 Becker, Udo: Slovník symbolů. Praha, Portál 2002, s. 151.
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Staglav chraber na Radbuzě chladně…“221. Hájek ve sporu

představuje úplně jiné muže, Rohoně, syna Kalova, a Milovce, syna

Přeslavova, soupeřící o oblast vsi jménem Chuchel222. Zeyerův

Chrudoš již v úvodu očerní Truta, že ublížil Sázavě (ztotožnění

postavy s dnešní řekou, jak se ostatně objevuje i u dalších jmen), a

předstupuje před Libuši. Její vzhled vybavuje autor znaky majestátu:

„V tom zazní celým hradem jásání,

neb Libuša se zjeví pod lipou

a stoupá volně k stolci zlatému.

Jak bílá hvězda svítí šerem lip,

jak bílé mlhy vlají její závoje,

jak bledé zlato vlasy tekou jí

na vonná roucha stříbrem protkaná,

a bezedný, jak ohvězdněná noc,

je velkých očí tmavý, svatý div.

Když usměje se, podobá se líc

junnému slunci, které nad hory

se vynoří z bledého úsvitu;

když promluví, zní sladce její hlas

a mohutně jak záchvěv zlatých strun

pod božskou rukou pěvce proroka.

Jak sosna stojí přímá, vysoká,

uprostřed děv svých, vyšší o čelo

nad všechny ostatní… Teď pozvedne

své bílé ruce, z kterých line zář

jak z luny, větev ulomí

a spojíc oba konce utvoří z ní věnec,

221 Nesměrák, Karel (ed.): Rukopisy královédvorský a zelenohorský. Praha,
Neklan 1997, s. 10.
222 Václava Hájka z Libočan Kronika česká I. Úvod. R. 644-904. ed.:
Flajšhans V., Praha, Nákladem České akademie císaře Františka Josefa
pro vědy, slovesnost a umění 1918, s. 101.
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           sladkým květem hvězděný […]“223

Vstup postavy Libuše tak odpovídá způsobu, který Zeyer používá při

popisu svých postav. Působí jakoby sošně. Tento prvek je blízký i

ostatním Zeyerovým postavám, jak jsme již viděli u jejich

charakteristiky vynesené F. X. Šaldou. Znovu je akcentován motiv

lípy, z něhož Libuše vije věnec. Lipová koruna chrání před blesky

skutečnými i blesky hněvu, léčivá vůně květů znamená mír.

V doprovodu obou sester Kaši a Tetky přijímá Libuše

návštěvníky. První z nich je Domoslav, který pochází ze Slovenska.

Zeyer tu dává najevo svůj kladný vztah ke Slovensku, který se

objevuje i v jiných jeho dílech, např. Samko Pták či Dům u tonoucí

hvězdy. Domoslav vypráví, jak Tatrám vládne Runa, jež měla deset

synů. Toto jméno se zcela v jiném kontextu objeví v dramatu Radúz

a Mahulena. Velmi se jimi chlubila až do chvíle, kdy jednou šli chlapci

péci jeleny a sesula se na ně skála. Z hochů zbyl jen popel. I tento

příběh, tvořící vedlejší dějovou linku, připomíná několik mytických

stereotypů o potrestané pýše a rouhání bohům – nejvíce však

antický mýtus o Niobé, která se povyšovala nad bohyni Léto, matku

Artemidy a Apollóna, počtem svých dětí. Potrestána byla oběma

božskými dětmi – Artemis a Apollón jejích sedm synů a dcer pobili.

Poslední z nich sama umačkala v náručí. Domoslavův otec posbíral

popel, který zbyl, a donesl ho Runě. Za odměnu získal klíč

k pokladům uloženým v hlubinách. Nyní se chce stát manželem

Libuše, jež ho však odmítá. Postavu Domoslavovu přejímá Zeyer

z Hájkovy kroniky, i tam jde o bohatýra, který žádá Libuši o ruku.

„Mezi týmiž zemany byl jest jeden dosti znamenitý a na dobytek

velmi bohatý, jménem Domaslav, ten sobě hrad postaviti rozkázal a

nazval jej Domaslavín. Ten jest poslal své služebníky k Libuši, aby jí

pověděli, chtěla-li by jeho za muže míti, že jí chce sto krav a tři sta

223 Zeyer, Julius: Vyšehrad. Praha, Česká grafická Unie a. s. 1935, s. 11–
12.
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voluov poslati. Kterážto jemu skrze jeho posly odpověď dala, že ona

jemu nechce se prodati, neb ona má sedláka vorného sobě za muže

vzíti a ten že bude lépe než Domaslav uměti lidi súditi.“224

Další epickou odbočkou tvoří příběh dívky, kterou s sebou

vede Chrudoš, jenž potkal muže, který v jižních Čechách bojoval

s Chobolem proti stvůře. I jméno Chobol pochází z Hájkovy kroniky,

leč nejde o muže sídlícího na Otavě, ale o muže, jenž se svým

bratrem Druhanem, přinesl Libuši stříbro, které nalezli v krajinách

západních.225 Stvůrou byla vlčice, Chobol jí sebral kůži, ona získala

lidskou podobu a Chobol si ji vzal za ženu. Kůži pak společně

s mužem zakopali pod dub. Toto tajemství nyní onen druhý muž

prozradil Chrudošovi. Ten neváhal a vše pověděl zajaté vlčici, která

tak opět našla svou srst. Chobol s Chrudošem zápasí a Chrudoš jej

zabije. Dívka, kterou přivedl na Vyšehrad, je Nynva, dcera Chobola a

vlčice. Po smrti otce nevěděla, co má dělat, ukázala Chrudošovi

všechny Chobolovy poklady a nechala se jím odvést na jeho sídlo,

Motol. Jméno Motol opět přebírá Zeyer z Hájka, v tomto případě však

v jeho kronice nejde o sídlo, ale o chrabrého bojovníka jménem

Motol. Nynvu nyní Chrudoš přivádí s sebou a chce ji dát Libuši jako

dar.

Motiv ztracené vlčí kůže (a zvířecí vůbec) opět není nový,

Zeyer ho mohl poznat jak v starogermánském mýtu, tak např. v lais

Marie de France, bretaňský vlkodlak Bisklavret, Normany nazývaný

Garwalf, podlehne manželčinu naléhání a prozradí své tajemství.226

Vlk je většinou chápán jako démonické zvíře. Odtud pochází

starogermánská (i normanská a keltská) představa werwolfa,

vlkodlaka, člověka, jehož zvířecí duše (fylgja) měla podobu vlka. Ta

nabývala takové síly, že proměňovala člověka ve svou podobu nebo

224 Hájek z Libočan, Václav: cit. d., s. 101.
225 Tamtéž, s. 93.
226 Marie de France: Milostné příběhy ze staré Francie. Praha, Státní
nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1958, s. 87–98.
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ve spánku opouštěla jeho tělo. I sám nejvyšší bůh Ódin měl tuto

schopnost proměny: zatímco jeho tělo spalo a vypadalo jako mrtvé,

vydával se do vzdálených zemí jako zvíře, pták nebo had. Odění do

vlčí kůže bylo v ságách nástrojem, který umožňoval tuto

metamorfózu. Někteří jedinci nedokázali tuto svou schopnost zkrotit.

Večer propadali neklidu, trávili noci v lesích, nebo se ráno probouzeli

vyčerpáni nočními eskapádami svého zvířecího dvojníka (kveldúlfr,

noční vlk).227 Zeyer tuto látku obměňuje – vlkodlakem učiní ženu,

ačkoliv tato role patří v mýtu muži.

Libuše Chrudošův pochybný dar odmítne s tím, že je lupič a

že si nezaslouží obdiv. Poté ji Chrudoš urazí:

„Kdo dal ti, ženo, právo souditi

o činech rukou mužů konaných?

Své podniky jen proto hlásal jsem

zde před tebou, bys jasně viděla,

že síla u mne jest a odvaha,

bys nahlédla, že déle potrvat

juž nemůže ta věru směšná hra,

již provádíš všem mužům k potupě!

Já mnoho viděl zemí dalekých,

a všude mužům vládne zas jen muž,

pro kratochvil je žena stvořena,

pro ukojení chtíčů bouřlivých!

Vstaň ze stolce, kam sám teď zasednu!“228

Chrudoš je Zeyerem povýšen na bojovníka a znalce cizích poměrů;

zdůvodnění jeho urážlivého výroku je jiné, než jaký nacházíme

v Rukopise zelenohorském i Hájkově kronice. Nejde o kus pozemku

a konečný Libušin nepříznivý výrok, ale o urážku chrabrého muže,

227 Becker, Udo: cit. d., s. 324, 333.
228 Zeyer, Julius: Vyšehrad. Praha, Česká grafická Unie a. s. 1935, s. 29–
30.
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které se dopustí žena. Zeyer tady přestavil až jungovské archetypální

pojetí ženského a mužského principu (animus a anima), jež je poté

dále rozvíjeno v části Vlasta.

Trut radí Libuši uzavřít sňatek. Vysvětlí jí, jak má jet na bílém

koni. Libuše se poté modlí a vyvolává ducha své matky Nivy (i toto

jméno Zeyer přejímá z Hájkovy kroniky, kde je shodně titulována

Krokova manželka). Libuše jedoucí na koni potkává slovanského

boha stád Velese. Ten jí sdělí obsah svého vidění: bůh Slunce

porazil běsy. Synem Slunce a matky Země je Přemysl. Bylo mu

prorokováno, že si ho najde vznešená dívka. Libuše se trochu obává,

jak vyhlíží Přemysl:

„Jest Přemysl snad stvůrou ohyzdnou;

kdo ví, snad hlava jeho tuří jest,

jak Velebova hlava obrovská,

sto rukou snad mu z těla vyrůstá,

by všemi zrna sil do hlouby brázd.“229

Přesto je Libuše ochotna zasnoubit se s neznámým Přemyslem –

sejme z prstu zlatý prsten, dar matky Nivy, a hodí jej vstříc hustému

oblaku. Jede na koni a ze svých vlasů trousí až k Vyšehradu zlaté

klasy, které utvoří cestu. Přemysl vystoupí z oblaků a následuje

stopu zlatých klasů. Na Vyšehradě je uvítán jako Libušin manžel a

všichni oslavují. Temné síly jsou poraženy.

Vysvětlení zaslouží pozoruhodný Zeyerův motivický posun.

Ačkoliv je pro mýtus zrodu české státnosti pod přemyslovskou

dynastií klíčová postava oráče jako zakladatele a vládce, který se

spojí s archaickou bohyní-vládkyní Libuší, básník tento motiv pomíjí.

Možná mu připadal příliš plebejský, a proto z Přemysla učinil solární

božstvo. Navázal tak na prastaré představy egyptské, kde byl bůh

slunce ztotožněn s vladařem. Ještě větší význam mohla mít tradice

antická. V Řecku 4. stol. př. n. l. se objevily tendence ztotožnit

229 Tamtéž, s. 53.
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jednotný princip světa s Héliem (Sluncem), např. u stoika Kleanthéa.

Hélios byl pak spojován s Diem a fungoval jako pantheos. V Římě se

identifikoval se Sluncem jako bohem např. císař Nero. Se

zvyšováním počtu Orientálců na území říše se šířil i kult

Nepřemožitelného slunce (Sol invictus), každoročně slaveného 25.

12. Pro Zeyera se jevilo v duchu této mytické tradice postavení

solárního Přemysla jako božstva řídícího svět. Svou roli v tom mohly

hrát i literární obrazy ideálního státu spojovaného s bohem Slunce,

např. Aristonikova Héliopolis, Sluneční stát, na niž navázal Thomas

Campanella v obecně uznávaném stejnojmenném díle (1623).230

Básník tak fabuluje příběh, který nemá oporu v kronice

Hájkově ani v Rukopise zelenohorském. Ty zmiňují Přemysla Oráče

a bílého koně, který dovede Libušiny posly k budoucímu knížeti do

Stadic. Zeyerův Přemysl je muž božského původu, jehož rodokmen

je ukotven v kosmogonickém mýtu o stvoření světa, dne a noci

(Libuši i čtenáře o něm informuje Veles) převedeným do básnické

podoby. Usednutím Přemysla na stolec končí doba zlatá a nastává

doba železná – zde stejně jako v jiných mytických eposech – řecký

mýtus, skandinávská Edda – Zeyer ukončuje zlatý věk. Období před

Přemyslovým nástupem je v jeho pojetí chápáno jako mýtus zlatého

věku.

Helena Lorenzová ve sborníku zeyerovských přednášek Julius

Zeyer. TEXTY, SNY, OBRAZY tvrdí, že koncepci solárního mýtu

přejal Zeyer od německého učence žijícího a bádajícího v Oxfordu,

Maxe Müllera (1823–1900)231. Müller se zabýval srovnávací

mytologií, zkoumal rovněž indické pohádky. Je považován za

zakladatele religionistiky. Toho ale Zeyer neznal a ani v jeho

knihovně se nedochoval žádný jeho spis. Knihu Srovnávací

mytologie z roku 1856, kterou uvádí Lorenzová, nepřipomínají

230 kol. autorů: Encyklopedie antiky. Praha, Academia 1973, s. 581.
231 Lorenzová, Helena: cit. d., s. 33.
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v souvislosti se Zeyerem žádné další prameny včetně encyklopedií.

Lorenzová je sama na pochybách, zda Zeyer znal Müllerovy práce;

soudí však, že z německého badatele nepřímo vychází Zeyerův

současník Ital Angelo de Gubernatis (1840–1913).232 Tento rodák

z Turína vyučoval sanskrt na universitě ve Florencii; protože se

oženil se sestřenicí Bakuninovou, začal se zajímat o anarchistovy

názory a cestovat. Nakonec zakotvil na universitě v Římě.

Nejvýznamnější pro mytologii je pak de Gubernatisův počin

Zoological Mythology or The Legends of Animals, dvoudílná kniha

vydaná v Londýně roku 1872. De Gubernatis nasbíral mnoho

mytologického a pohádkového materiálu a publikoval jej v dalším

svém díle Storia delle novelline popolari (Historie lidových povídek),

které vyšlo v roce 1883.

De Gubernatis byl v českém prostředí známý, oslavil ho např.

ve sbírce Bodláčí z Parnassu Jaroslav Vrchlický.

„Jedním oknem duše Tvojí

Orient se skvěje,

druhým oknem Italie

jásá a se směje;

krásný život, velké cíle, svoboda a lidskost;

základní ty balvany dva lidské epopeje.“233

Rovněž Zeyer Gubernatise znal, jak dokazuje jedna pohlednice od

Itala obsažená ve spisovatelově pozůstalosti. Spisy de Gubernatise

se však v knihovně Zeyerově nenacházejí. Nelze s jistotou tvrdit, že

se s nimi neseznámil, mohl mu je např. půjčit Jaroslav Vrchlický.

232 Tamtéž, s. 35.
233 Vrchlický, Jaroslav: Bodláčí z Parnassu. Praha, J. Otto 1900, s. 128.
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9.3 Zelený vítěz
Druhá část epického cyklu Vyšehrad, Zelený vítěz, je

umělecky nejlepší částí celé Zeyerovy mytologického eposu. Libuše

je v tomto případě upozaděna a hlavní roli přejímají její dvě sestry

Kaša a Tetka. I tady čerpá Zeyer jména z Hájkovy kroniky. Zatímco

Kaša je u Hájka spojována s Bivojem, role Tetky zůstává u českých

kronikářů nejasná, je vázána pouze na svůj hrad Tetín. V počátku

epické básně rozmlouvají obě sestry na Vyšehradě, vzpomínají na

hrad Budeč, kde žily s rodiči.

„Strop její začazen byl do tmava.

Stěn řezby větví měly podobu,

S nichž houpavě visela jablka,

A ptáci s rozpjatýma křídloma

tam seděli v lijáku drobných hvězd.

Krb z kamene byl hrubě vytesán,

a nad ním zlatě dýmem rděly se

zděděných bůžků staré obrazy;

a křeslo, na němž Niva velebná

u ohně seděla jak bohyně,

to ozdobeno bylo tkaninou

jak zora rudou, jejíž zlatý lem

byl stříbrnými hady ozdoben [...]“234

Sídlo Krokovo, Budeč, je tu opět viděno s velkou obrazností,

majestátní místnost s trůnem, zdobená zlatem, kde sedí kníže a

kněžna. Krok i Niva jsou bytostmi božského původu, kněžna a její

vznešenost bývá interpretována jako podoba básníkovy

aristokratické matky.235 Tetka vyslechne, jak její rodiče řeší, jakým

nadáním byly sestry obdařeny. Libuši vnímají jako ztělesnění slunce

– vzdáleně může připomenout mariánskou symboliku „ženy sluncem

234 Zeyer, Julius: Vyšehrad. Praha, Česká grafická Unie a. s. 1935, s. 62.
235 Voborník, Jan: cit. d., s. 97.
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oděné“ , jejíž budoucí spojení se „slunečním“ Přemyslem má zajistit

životodárnou sílu pro celou zemi. Kaše je přisouzena role vědmy.

Tetka je charakterizována výrokem: „Sen bude jejím blahem, život

snem.“236 Postava Tetky je nejbližší i Zeyerovi samotnému, v její

postavě můžeme objevit subjektivní romantické pojetí, postava žije

jako by ve snu, který staví výše než skutečnost. Tato Zeyerova

hrdinka by mohla žít v kterékoli jiné době, nejen v období českého

dávnověku; naplňuje totiž klasický romantický rozpor sen versus

skutečnost. I Voborník si všiml její snivosti a ztotožňuje ji se

samotným básníkem: „[...] a Tetka proto jímá snivostí svého zjevu,

poněvadž v duši její žije básník sám, jeho blažené mládí. Soumrak,

jenž se vznáší nad Budčí, tísnil i básníka, když vzpomínal na

minulost.“237

Tetka miluje přelud, jinocha, který se jí zjevuje v zeleném

rouše a v ruce drží kvetoucí větev. Tetku provdává ve své kronice i

Hájek, ale touto předlohou se tentokráte Zeyer neinspiruje. Ženich

jménem Slavoš, syn Vhodbojův, se v Zeyerově textu vůbec neobjeví.

Sestra Kaša pošle Tetku na Tetín. Je situován u řeky Mže, tj. ne tam,

kde bychom Tetín hledali dnes marně, u řeky Berounky. Zeyer jako

by chtěl text historicky situovat do doby dávnější, neboť dnešní

Berounka byla až do 17. století nazývána Mží, označení Berounka se

objevuje až v Tannerově kronice. Hájek prostor hradu nelokalizuje,

nazývá ho dokonce městem, které Tetka rozkázala postavit a kam se

odebrala se svým svalnatým a krásným manželem Slavošem, s tím,

že ona odmítla Bivoje. V Zeyerově textu byla Kaša pyšná, rovněž

odmítla siláka Bivoje a teď ji to trápí. Tetka sedí na Tetíně a každé

ráno vyhlíží svého jinocha. Čeká na něj, až se konečně mladík zjeví:

„Na bílém koni seděl, oděný

jak vesna v roucho skvělozelené,

236 Zeyer, Julius: Vyšehrad. Praha, Česká grafická Unie a. s. 1935, s. 64.
237 Voborník, Jan: cit. d., s. 97.
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a v ruce třímal větev kvetoucí

a mával jí nad hlavou, zdobenou

tou zlatou přílbou, Tetce známé též.

A hle, při každém větve mávnutí

strom probudil se z zimní dřímoty,

a les se záhy jarem zazelenal,

a květy třpytily se v měsíci,

a ptáci zajásali šveholem,

a řeka hnala s plesem modravé

a stříbrem ověnčené vlny v rej[...]“238

Podle tohoto hrdiny je pojmenována celá část Vyšehradu. I

Zelenému vítězi se Tetka zjevovala ve snu, i když se setkal

v království zimy se zimní pannou, která si ho chtěla ponechat u

sebe. Odmítl ji a musel s ní bojovat. Zimní pannu porazil, ale stihla

vyslovit kletbu, že kdesi na zemi žije hrozivý nepřítel, jenž Zeleného

vítěze zničí. Zelený vítěz je ztělesněním příchodu jara, nového

ročního období. To přináší s sebou, protože kamkoli vstoupí, přichází

s ním veselost a radost. To ostatně oznamuje i Tetce:

„Já spěchal k tobě, děvo bělostná,

ó, sejdi se mnou v slunné samoty!

Pod každým krokem, který učiníš,

květ vonný vypučí, mrak slavíků

a bílých hrdliček nad hlavou tvou

se vznášet bude, hvězdou zelenou

v tvou dlaň chci položit jak lípy list;

kdekoli usedneš na kyprý mech,

tam spojí nad tebou se koruny

a větve stromů jako nebesa,

a jestli sen se vloudí v oči tvé,

pak nasněží ti lůžko bílý hloh

238 Zeyer, Julius: Vyšehrad. Praha, Česká grafická Unie a. s. 1935, s. 74.
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a plavý drozd tě bude uspávat

svou zlatou písní šerem linoucí

jak povzdech z duše zdřímlé pustiny [ ...]“239

Zelený vítěz a Tetka, která je také Zeyerem chápana jako kněžka

pohanské bohyně Zlaté báby, spolu prožívají šťastné chvíle. Leč

nebezpečí číhá blízko, a stejně jako ve Vyšehradu je jeho původcem

Chrudoš, se stále ještě nezhojenou křivdou, které se dopustila

Libuše. Od Nynvy se Tetka dozvěděla, že na radu staré vědmy z

Motola chce Chrudoš vypustit strašlivou stvůru, kterou poštve proti

Vyšehradu. Monstrum skutečně s Nynvou vypustili z jeho sluje.

Z temnot vyšel děsivý kanec. Zelený vítěz s ním chce bojovat.

Kanec je příšera spojená se silami zla zřejmě i ničivé zimy:

„... a z křoví jako bleskonosná bouř

se divý kanec valil zuřivý.

Hřbet jeho štětinami ježil se,

kly blýskaly se pěnou krvavou,

dým valil se mu z nozder oblakem,

a z očí sršel oheň plamenem [...]“240

Kanec napadne Zeleného vítěze, zápasí spolu, ale Tetčin milenec

podlehne a umírá. Tetka si přitom vzpomene na proroctví zimní

panny. Celá krajina se ponoří do smutku, všichni pláčou. Zelený vítěz

je tu těsně spojen s přírodou a děním v ní. Představuje

antropomorfizované jaro, mladou, probouzející se přírodu, která

truchlí nad jeho skonem. Zelený vítěz jako novoromantický hrdina je

po této stránce spřízněn s Máchovým Vilémem (viz Intermezzo I.

v Máji).

Postava Zeleného vítěze je specifická, nemá co dělat

s panujícím povědomím o českém dávnověku; její předlohu neobjevil

Zeyer v žádné kronice zabývající se českými dějinami. Tento

239 Tamtéž, s.79–80.
240 Tamtéž, s. 89.
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s přírodou spjatý muž se nenachází ani v preromantických

Rukopisech. Při vytváření této figury se spojila Zeyerova tvůrčí

fantasie a motivy mimočeských mýtů. Se jménem Zeleného vítěze se

také nesetkáme v žádném textu jiného autora, který zpracovává tuto

látku. Lze spekulovat, že Tetce se mělo dostat také mytického

ženicha. U dalších autorů zabývajících se touto tematikou zůstává

třetí sestra v pozadí a její osud zůstává zastřený.

Kde vzal Zeyer jméno pro hrdinu, je otevřenou otázkou.

Voborník se domnívá, že jméno souvisí se svatým Jiřím (u Slovinců

se totiž nazývá Zelený Juri nebo také Vesnik). Tento slovinský svatý

Jiří o jarních svátcích rovněž bojuje s nepřítelem jménem Rabolj.

Obdobně motivovaná figura je podle Voborníka i v Eddě.241

Inspirace pocházející od Slovinců či z Eddy je přípustná,

Voborník ale opomíjí mytologii keltskou. Zeyer keltskou mytologii ctil,

jak jsme již viděli a jak bude ještě uvedeno dále. Zabýval se jí, stala

se východiskem pro mnohá jeho díla. Postava Zeleného vítěze

připomíná zeleného mužíčka – Green Man, bytost dodnes možnou

spatřit v Británii jako skulpturu na domě, domovní znamení i výzdobu

v sakrálních prostorách. Typické je přebírání jeho jména jméno do

názvů domů či hostinců. Tento anglický Green Man (někdy je také

označován jako Jack in the Green) je zobrazován jako mužík

s obličejem, který je utvořen z listů, často vinné révy. Existuje několik

ikonografických variant – a) mužík, který má hlavu úplně zakrytu listy;

b) mužík, jehož ústa objímají listy ratolestí (někdy může zelená

ratolest vyčuhovat mezi rty); c) mužík, po jehož celém obličeji se

rozprostírají kořeny různých stromů a květin. Je symbolem jara,

znovuzrození, vegetace, zeleně. Někdy bývá doprovázen zelenými

kočkami, lvy či démony. V kaplích, kostelech, katedrálách z raného

nebo i vrcholného středověku se Green Man objevuje např. na

sloupových hlavicích. Jeho plastiky bývají dřevěné, častěji kamenné.

241 Voborník, Jan: cit. d., s. 100.
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Tento symbol má kořeny v předkřesťanském období a souvisí

s keltskou kulturou. Předobrazem motivu je pravděpodobně v

Cernunnovi, podsvětní božstvo, zobrazované s jeleními parohy.

Green Man žije dále i v britské literární tradici, např. v postavách

lesního zbojníka Robina Hooda či Petera Pana z díla Jamese

Matthewa Barrieho.242  Zelení muži se objevují také v českém

prostředí, např. ve Svatovítské kapli.243

Motiv sám je velmi starý; podobnou postavou je např. už

mezopotamský Tammuz, který symbolizuje porážku zimy a příchod

jara. Obdobné příběhy zná i řecká mytologie, konkrétně v mýtu o

Adónidovi. Zde se ze stromu, do kterého předtím bohyně Afrodita

zaklela jeho matku a sestru Myrrhu, rodí chlapec Adonis. Afroditě se

natolik zalíbí, že ho zachrání před smrtí a předá ho v truhlici Hádově

manželce Persefoně. Obě si pak na chlapce činí nárok. Vše je

vyřešeno tak, že Adónis tráví třetinu roku v podsvětí u Persefony,

třetinu u Afrodity a poslední třetinu roku má volno, aby si odpočinul.

Chytrá Afrodita přesvědčí Adonida, aby u ní zůstal i po zbytek roku.

To se nelíbí druhé bohyni, a proto navede Afroditina manžela Áreta,

aby zjednal nápravu. Áres se v záchvatu žárlivosti promění v kance a

svými ostrými kly Adónida zabije. Ačkoliv by pak měl Adonis zůstat

pouze v podsvětí, vymůže si Afrodita u Dia, aby byl část roku u ní,

část u Persefony. (Známější řecký vegetační mýtus ale vypravuje o

únosu Persefony vládcem podsvětí Hádem, úporném hledání matky

Deméter a Diem zprostředkované dohodě o půlročním pobytu

Persefony v podsvětí a půlročním u matky na zemi; tak byl mýtus

reprodukován v tajných eleusinských mystériích.)

242 Aktualizace můžeme najít v anglické moderní literatuře, např. ve spojení
se sexuálními prožitky i v D. H. Lawrencově Milenci lady Chatterleyové.
243 Na existenci zelených mužů v českém prostředí upozorňuje František
Šmahel, s tím, že inpirací pro umělce byly již bytosti antické. Viz: Šmahel,
František: Diví lidé (v imaginaci) pozdního středověku. Praha, Argo 2012, s.
77.
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Je zřejmé, že pro postavu Zeleného vítěze existuje

v indoevropské kultuře jeden mytologický prazáklad – příchod jara je

personifikován, získává podobu velkého a krásného hrdiny. Julius

Zeyer v dopise Voborníkovi napsal: „... jako divoký kanec, jenž

k smrti poraní Adónida, toho Zeleného Vítěze, jejž oplakávali

v Byblos a Grécii. Ten mythus jarní žil i ve Skandinávii a arijští

Slované jej znali zajisté též, stopy toho jsou v národních pohádkách,

a poněvadž mi Zelený Vítěz v polozapomenutém vypravování mé

chůvy tu krásnou legendu připomínal, doplnil jsem zbytek svých

upomínek tou pravěkou tradicí. Za obyčejnou princeznu, nebo

královnu substituoval jsem v básnické volnosti Tetku, jejíž severní

snivost jsem i z toho střízlivého Hájka vycítil, a divoký kanec, jejž

v národní pověsti silný Bivoj Kaši přinesl na Vyšehrad, stal se co

„trait d´unir“ (spojovací nit) v mé básni, tou stvůrou, jež Adona

usmrtila.“244 Jde tedy o kalendářní mýtus, který osvětluje střídání

ročních dob. Zeyer se tento mýtus snaží včlenit do českého

bájesloví. Protože žádná vhodná postava se v českých kronikách

nevyskytuje, vytváří nového hrdinu, aby vyplnil prázdné místo. Stejně

tak bude postupovat v případech podobných volných prostor i

nadále.

Smrtí Zeleného vítěze tato část Zeyerova epického cyklu

nekončí, protože zlovolný kanec stále ohrožuje Vyšehrad. Kaša jej

stopuje, neboť cítí, že se stalo něco strašlivého. Dozví se o smrti

milého své sestry. Cestou potkává Bivoje, svého dávného

nápadníka, kterého kdysi odmítla. Ten jí připomene, jak jí vyznával

lásku. Kaša mu vysvětlí, že jeho lásce nevěřila, navíc jí Lapak

namluvil (postava, která se jinde ve Vyšehradě neobjeví, ani tu není

nijak vysvětlena; události však popisuje Zeyerova divadelní hra

Libušin hněv, která byla napsána později, jak bude uvedeno dále), že

Bivoj o její lásku nestojí. Kaša sděluje svému ctiteli: ona se provdá za

244 Voborník, Jan: cit. d., s. 107.
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toho, kdo zabije kance. Se sestrou Tetkou odvážejí tělo Zeleného

vítěze na Vyšehrad. Tam po boji se stvůrou přichází i Bivoj a živou

příšeru nese na ramenech. Soptící kanec žije proto, že se Bivoj

zařekl, že již nezabije živou bytost. Kaša nakonec kance sama

probodne obětním nožem.

V hlavě zvířete se nachází zázračná perla (opět se tu

v Zeyerově díle objeví motiv perly), díky níž Kaša vzkřísí Zeleného

vítěze. On sice ožije, ale ten, kdo už jednou byl v říši Morany, se tam

musí vrátit. Slibuje, že přijde každý rok a s ním květy, ptáci:

„Já k tobě přijdu, Tetko, rok co rok,

a se mnou přijdou květy, vlaštovky,

a sladké lásky jasné večery,

a ptáků zpěv, a blaho milenců […].245

Perla vytažená z hlavy kance, zplozence zlých sil, tu má funkci

šému, navrací Zelenému vítězi život a díky ní se stává hrdinou, který

za svou Tetkou přichází znovu a znovu vždy na jaře.

I Bivoj se vítězstvím nad podsvětním zlým přízrakem posunul

mezi bájné hrdiny, získal Kašu a odešel s ní na Kazín. Hrad Kazín

není u Zeyera lokalizován, zůstal neurčitým mytickým prostorem,

ačkoli Hájek Kazín situuje naproti Zbraslavskému klášteru.

Příběh o Bivojovi se těší oblibě českých kronikářů, Hájek mu

ale věnuje pouze jeden odstavec s podtitulem Bivoj svini lapil za uši.

Nerozvádí komplikace vztahu Kaši a Bivoje, pouze konstatuje, že

„Káša téhož Bivoje sobě pro jeho mužství za manžela přijala“246.

Složité peripetie vztahu obou protagonistů způsobené navíc intrikami

Lapaka jsou výsledkem básníkovy tvůrčí představivosti. Bivoje

Voborník přirovnává k bohům kovářům, jako jsou např. Hefaistos,

Wieland nebo Widar.247 Řecká mytologie byla Zeyerovi jistě inspirací,

245 Zeyer, Julius: Vyšehrad. Praha, Česká grafická Unie a. s. 1935, s. 107.
246 Hájek z Libočan, Václav: cit. d., s. 95.
247 Voborník, Julius: cit. d., s. 104.
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ale opětovně to mohla být i germánská, neboť Wieland se objevuje

v této mytologii – má stejnou funkci jako Hefaistos (mutaci

Wielandovu nacházíme pak v mytologii severské – Völundr,

anglosaské Welend či starofrancouzské Galan). Widar se pak

objevuje v Eddě.

V mýtech o střídání ročních období pravděpodobně existoval i

jeden indoevropský prazáklad božstva stvořitele-řemeslníka. Kovář

zná tajemství země a ohně, umí získávat a zušlechťovat kovy. Stává

se často pomocníkem nejvyššího božstva (Hefaistos – Zeus).

Protože zachází s chtónickýni silami, může mít blízko i k podsvětí.

Často ková neobyčejné zbraně a zbroj, která chrání hrdiny248.

Zeyerovi taková postava v českém panteonu chybí, proto tuto pozici

připravuje pro Bivoje.

9.4 Vlasta
Třetí část Vyšehradu, Vlasta, vypráví o dívčí válce; ovšem

Zeyer se nevěnuje tolik samotné válce, jako propojení bohů a lidí.

Časoprostor tvoří opět mytický Vyšehrad, avšak proběhl posun

v lineárním čase – Libuše zestárla, Lumír zešedivěl. Na návštěvu

Vyšehradu se dostavila Vlasta. Už jednou zde pobývala, ale pak se

vydala do širého světa hubit stvůry. Hned po příchodu vyčte Libuši,

že se poddala muži:

„Ó ženo, ty´s se muži podala,

a celé věky kvílet budou snad

pro chvíle, kterés v kleté rozkoši

na pyšném jeho srdci prožila!“249

Vlasta je vylíčena jako tvrdá žena, vnučka skály, dcera jilmu, jejímž

otcem byl bludný bohatýr. Vlasta vystupuje jako silou obdařená

248 Becker, Udo: cit. d., 127–128.
249 Zeyer, Julius: Vyšehrad. Praha, Česká grafická Unie a. s. 1935, s. 126.
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bojovnice s nelítostným srdcem. Nenávidí muže. Zeyer Vlastu

podává jako Amazonku, která má blízko k panenské bojovnici –

valkýře. U Hájka je Vlasta popsána velmi stručně: „Léta 736.

Vlastislava jinák Vlásta, služebnice někdy Libušina, s jinými mnohými

pannami znamenaje [...], že po smrti Libuše již nejsau od Přemysla

ani od žádného jiného v žádné vážnosti, nébrž ani muží z ních své

posměchy mají, pravíce: „Kde jest vaše paní, kteréž my se i vám

klaněti musili? Hle, již jsú se ty vám věci nazpátek obrátily, neb vy na

tento čas nemáte žádného příbytku, ani obránce, ale jako ovce

bludné sem i tam běháte.“250

Vlasta vypráví příběh, jak osvobodila jakousi ženu, již muž

týral. Vlasta ho zabila a myslela si, že jí jeho zmučená manželka

bude vděčná, ale stal se opak. Žena Vlastu proklela a rozhodla se ve

smrti následovat svého muže.

Vlasta vyhlásila, že žena má být volná, a proto buduje Děvín,

který pojímá jako místo osvobození pro ženy. Ty také k ní od Libuše

odcházejí. Libuše mezitím umírá. Stavba Děvína je u Hájka popsána

jako událost po Libušině smrti a dobytí Motola, Zeyerovo řazení je

opačné, nejprve je vybudován Děvín, pak umírá Libuše a dobytí

Motola je finále celé této části eposu.

Děvín Zeyerova Vlasta pojmenovává podle děvy, která na

místě hradu byla kdysi zazděna do skály. I zde promluvila obraznost

autora, který jde nad Hájkovo podání. Hájek jednak sídlo konkrétněji

situuje a jednak ho popisuje mnohem detailněji než Zeyer: „Jednoho

času uvedla je na jednu vysokou horu proti Libínu s druhé strany

řeky Vhltavy a tu rozkázala některým dříví veliké podtínati a

některým kamení lámati, jiným vápno páliti a jiným písek voziti, jiným

opět zdi dělati, jiným také příkopy lámati, takže sú tu velmi v brzkém

času hrad velmi vysoký a pevný a na ten čas jako nedobytý

postavily, k kterémužto dílu žádná ruka mužská se nepřičinila. Vlásta

250 Hájek z Libočan, Václav: cit. d., s. 131.
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uhlédavši hrad výborný dívčíma rukama učiněný, dala jemu jméno

Děvín proto, neb panny na ten čas děvice sluly.“251

Zeyer naopak uvádí, že hrad nevystavěla sama Vlasta, pouze

objevila opuštěný hrad:

„Ty znáš na druhém břehu Vltavy

ten starý hrad, jejž bozi stavěli

dřív, než Čech zavítal v tu žírnou vlast.

Stál dlouho opuštěn, a se strachem

se každý šedým vyhnul jeho zdem

pro tajůplné hlasy znějící

z pod jeho skálopevných podvalů."252

O smrti Libuše informuje Vlastu pěvec Lumír253, který si navíc myslí,

že velká kněžna zesnula jen kvůli činům dcery jilmu. Má jejím

jménem poprosit Vlastu, aby se neúčastnila žádných bojů a žila

v míru. Dokonce před ní starý muž padá na kolena. Vlasta souhlasí:

„Já slíbila, Lumíre, duši své,

že Děvín štítem bude volnosti,

hrad můj, že útočištěm bude jen,

ne hrozbou; věř, že nechci žádný boj.

Zde viz, můj meč, o sloup ten kamenný

chci roztříštit jej, buď to znamením,

jak mocně slova tvá se dotekla

mé bohatýrské duše v hlubinách.“254

Vypadá to smírně. To by se ale Vlasta nesměla dovědět, že dívka

jménem Častava byla vlákána Chrudošem do jeho hradu Motol a tam

zneuctěna. Poté spáchala sebevraždu. (Možná je i souvislost

s případem ctnostné Lukrécie.) Postavu Chrudoše si Zeyer připravil

jako hybatele děje, jakéhosi pána zla, jenž je spiritus agens všech

251 Hájek z Libočan, Václav: cit. d., s. 135–136.
252 Zeyer, Julius: Vyšehrad. Praha, Česká grafická Unie a. s. 1935, s. 142.
253 Lumírovi je věnována poslední část eposu, viz dále.
254 Zeyer, Julius: Vyšehrad. Praha, Česká grafická Unie a. s. 1935, s. 145.
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trýzní. Takto pojatý Chrudoš nemá žádnou kronikářskou předlohu.

Chrudoš ztělesňuje temné síly v mikrokosmu i makrokosmu; jako

antihrdina je nutný v mytickém fikčním světě, jehož principem je boj

dobra se zlem. Ve vztahu Chrudoše a Vlasty graduje nepřátelství

mezi ženským a mužským světem: každá postava neúprosně hájí

svou opozitní představu.

Sebevražda Častavina donutí Vlastu jednat. Sešikuje ženy a

táhne s nimi k Motolu (pozoruhodné je, že u Hájka ženy také

dobývají Motol, ale pán na Motolu se jmenuje stejně jako jeho bydlo).

Na hradě stále pobývá i polovlčice Nynva, jež má z útoku radost, i

když Chrudošovi naoko přísahá věrnost. Ženy jsou v boji úspěšné a

závěrem celé části eposu je souboj Chrudoše a Vlasty. Ta zprvu

v boji ztrácí, vítězí ale s pomocí Nynvy, která zlomí Chrudošův luk, a

uskuteční tak svou soukromou pomstu. Ženy nakonec pána Motola

ubijí, Nynva jim celé sídlo přenechává. Chrudošův hrad hoří a Vlasta

hlásí Lumírovi:

„Ty viděl´s, pěvče, boj a vítězství!“

Tak zvolala. „Buď poslem mým!

Na Vyšehradě hlásej moji zvěst:

Chci zvrátit v popel Krokův starý hrad

jak tento prokletý dům Chrudošův,

neb každý muž je nepřítelem mým!

Chci v platnost novou uvést starý řád

a pokud zpupnost mužů nezlomím,

boj trvat bude obou pohlaví!“255

Konec zůstává otevřený, Zeyer si připravuje prostor pro pokračování

– problém není dořešen.

255 Zeyer, Julius: Vyšehrad. Praha, Česká grafická Unie a. s. 1935, s. 156.
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9.5 Ctirad
K rozuzlení dochází až v další části epického cyklu, nesoucí

název Ctirad. V dívčí válce se zdá, jako by Zeyer stranil ženám, jako

by ony byly v právu. Vlasta by boj nechtěla, kdyby Chrudoš

nezneuctil Častavu (i ona se objevuje v Hájkově kronice jako jedna

ze služebnic Libušiných). Zeyer vyzdvihuje ženy, jeho dívčí válka je

sporem pohlaví.

Ne nadarmo byl autor označován za básníka žen. Měl mnoho

žen-přítelkyň, ať už to byly sestry Kalašovy, sestry Braunerovy,

Růžena Jesenská, Karla Heinrichová, Anna Lauermannová-

Mikschová, stranily mu manželky jeho přátel a podporovatelů, jako

byli např. František Herites, Otakar Mokrý, Josef Václav Sládek,

Josef Fanta, Vojta Náprstek (jeho žena Josefa byla zvlášť oddanou

obdivovatelkou básníka a jeho díla), Josef Hlávka atd. Všechny

zmíněné ženy měly pro spisovatele slabost a dopisovaly si s ním. Po

Zeyerově smrti to byly právě ony, kdo se chopily autorova odkazu.

Na letáku, jímž vyzývaly k přispění na Zeyerův pomník256, stojí: „Vše

buď jen jako květ, hozený na jeho hrob. Těmito slovy Josefa Sládka

obracíme se k Vám, paní a dívky české i moravské, s prosbou o

přispění ku sbírkám, jichž povaha je slovy Sládkovými s dostatek

osvětlena, v naději, že snahy naše u Vás ohlasu i porozumění

naleznou, s vřelým přáním, aby podíl žen na zbudování krásného

díla nebyl podílem posledním. Julius Zeyer rozuměl ženské duši,

srdci ženskému, jako málokterý z našich básníků. – Proto bývaly

činěny některé výtky jemu i nám. Jaká nám k nim zbývá odpověď,

ne-li ona, že od dob biblických nebývali nejhorší básníci ti, již dovedli

v duších ženských rozzvučeti ohlas myšlenek i zpěvů svých a že

256 O stavbě pomníku, kde ženská část čtenářstva hrála prim, pojednává
má rigorózní práce, následně vydaná knižně, viz Křišťanová, Dita: cit. d., s.
65–80.
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nedostoupil výše národ ten, jehož básníci nerozumějí ženám, jehož

ženy nerozumějí básníkům.“257

Jistým paradoxem je, že Ctirad je zachycen se zjevnými

autorskými sympatiemi, byť jde o udatného reka, který chce bojovat

proti rozlíceným ženám. Dobrovoj, hrdinův otec, kdysi bojoval po

boku Trutově někde v Krkonoších. Dobrovoj nesměl couvnout před

žádnou věcí ani stvůrou, s nimiž se setká. Byl navíc vybaven

kouzelným drahokamem Kašiným (oblíbený motiv, který nacházíme

v pohádkách a bájích). Obdobná inspirace se objevuje i dále:

Dobrovoj a Trut zabíjejí draka a pijí jeho krev, čímž získávají bájnou

vnímavost. Dobrovoj se zamiluje do polednice Hély, která mu ale

záhy zmizí. Objeví se až později a oznámí mu, že mají syna Ctirada.

Jména sice Zeyer přejímá z Hájkovy kroniky, ale tam je Dobrovoj jen

otcem Mlada, který se dostane do sporu s Smělaušem. Oba muže

má jet Ctirad usmířit.258

Když se Zeyerův Dobrovoj zeptal Tetky, získal věštbu, která

říká, že jeho syn bude velkým hrdinou, ale nebude dlouho živ, neboť

ho zabije ruka Vlastina. Tato postava i díky podobnému proroctví

připomíná hrdinu trojské války, Achilla. Stejně jako lehkonohému

řeckému heroovi je i jeho českému protějšku předvídána brzká smrt.

(Achilles si ale mohl vybrat: buď krátký, ale slavný život, nebo

dlouhou existenci bez slávy; zvolil první možnost.) Dobrovoj se od

Truta dozvídá, kde je ukryta kouzelná zbroj, s níž kdysi přemohli

draka. Pro tuto zbroj se Ctirad vypravuje do sluje, kde je tajně

vybudován Libušin hrob. Zde potkává Šárku, která přišla uloupit

Libušinu korunu a závoj. Ctirad ji zastaví, země se rozestoupí a

Libušin hrob mizí – nechtěné finále básně.

257 MaG Vodňany, výstřižky, leták vyzývající české ženy a dívky k složení
příspěvku na pražský pomník.
258 Hájek z Libočan, Václav: cit. d., s.152.
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Ctirad je zmámen Šárčinou krásou, dívka ho vláká do lesa.

Ačkoli Héla syna varuje, Šárčina lest vítězí: přivolává ostatní dívky a

zabíjejí Ctirada. Známý příběh, opět se objevující v Hájkově kronice,

Zeyer modifikuje. Nechá sice Ctirada přijít k přivázané dívce, která si

vymýšlí, že ji Vlasta upoutala provazy ke stromu. Narozdíl od Hájka,

jenž vypráví, že Šárka byla s otcem na lovu, měla pro něj

připravenou lahvici medu, aby se občerstvil, otec Mnohoslav se jí

ztratil a rozdivočelé ženy ji zajal,.259 Zeyer představí jinou lstivou

historku. Šárka je údajně děvami Vlastinými přivázána za to, že

z Libušina hrobu nepřinesla její korunu a závoj. Dále Hájek rozvádí

příběh tak, že nechá osvobodit Šárku, ta omámí Ctirada kouzelným

medem, přesvědčí ho, aby zatroubil na trúbici, a přispěchavší

bojovnice hrdinu zabijí.260

Zeyer úplně opomíjí motiv dcery ztracené otci i kouzelný

lektvar. Šárku začleňuje do svého složitého systému jako dceru

Luny, která zatroubí na roh poté, co se se Ctiradem políbí, aby

přivítala noc. Spojení Šárky s bohyní Lunou, symbolem ženství,

v mnoha mýtech sestrou, ženou nebo milenkou Slunce (např. řecká

Selené jako sestra slunečního boha Hélia) naznačuje, že je jemná a

má potřebu opory. Zatímco Hájkova Šárka sleduje svým činem

Ctiradovu záhubu, u Zeyera tomu tak není. Když Šárku udatný rek

obviní ze lži, prozradí mu, že dívky přivolala, protože se bála

propadnout lásce. V hlubinné psychologii je Luna symbolem

nevědomí, plodné pasivity, přístupnosti. Zeyerova Šárka se předvádí

jako vnitřně rozporný mytický obraz – stejně jako Luna mění

pravidelně svou podobu, zdánlivě ubývá a dorůstá, působí na ženský

organismus, tak i Šárčiny reakce kolísají od jedné krajnosti k druhé.

Měsíční srpek je navíc pravidelným atributem panenských božstev

(např. Artemis, Panna Maria jako Immaculata na měsíčním srpku,

259 Tamtéž, s. 154.
260 Tamtéž.
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apokalyptická žena sluncem oděná, která má měsíc u nohou). Nabízí

se možný výklad Šárčina jednání jako obrany panenství, strachu

před deflorací.

Ve Vyšehradu hrdina Ctirad umírá, jak předpověděla věštba,

rukou Vlastinou. Jeho tělo je posláno po vodě, Šárka mu dá na cestu

zbroj ze sluje. Tuto scénu líčí Zeyer vskutku cituplně. Hájek dále o

Šárce nepíše, jen les, kde byl Ctirad zajat, se od té doby jmenuje

Šárka.261

Zeyer přístup je psychologický. Zachytil zoufalou dívku, která

si klade vinu za smrt svého milého. Prosí Lunu, aby ji dále netrápila.

Božstvo vyhoví prosbě a proběhne metamorfóza – Šárka se promění

ve skálu, jež se od té doby jmenuje Šárka. Spisovatel to z Liboce

neměl daleko do Divoké Šárky, oblíbeného cíle výletů Pražanů.

Chodíval tam na procházky, poznával tamní bizardní buližníková

skaliska. Motiv metamorfózy se běžně objevuje v antických (např.

Ovidiovy Poměny) i biblických mýtech (např. Lotova žena). Šárčina

proměna je vyprošená, protože bez Ctirada neví, co si počít sama na

světě. Když Luna Šárku políbí a dívka zkamení, je osvobozena od

svých ambivalentních pocitů. Proměna ukončila její trápení.

Příběh Ctirada a Šárky Zeyer zasazuje do své mytické

koncepce, světa, kde vystupují přírodní bohové a jejich polobožské

smrtelné děti. Ctirad jako syn polednice a Šárka jako dcera Luny

(mytický protiklad dne, symbolu jasu, rozumu, upřímnosti, a noci,

symbolu tajuplné temnoty, iracionálna, smrti), nejsou sice obyčejnými

pozemšťany, ale stejně jako oni jsou zmítáni vášněmi. I zde se –

stejně jako u Zeleného vítěze – objevuje romantický koncept

nenaplněné tragické lásky. Obdobně jako tomu v romantických

operách, představí Zeyer recipientovi velké finále. Určitým

problémem však se stává jeho duplicita: v prvním finále nechá zmizet

Libušin hrob, v druhém se Šárka mění v kámen. Tato velkolepá

261 Tamtéž, s. 155.
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scéna zaměstnala básníkovu imaginaci na dlouhou dobu, neboť se

k příběhu Ctirada a Šárky vrátil ještě jednou v divadelní hře

s názvem Šárka (viz dále).

9.6 Lumír
Poslední část Vyšehradu nese stejný název jako platforma

celé Zeyerovy generace, časopis Lumír. Text – na rozdíl od ostatních

zpěvů Vyšehradu není rozsáhlý. Hlavním hrdinou je bájný pěvec

Lumír, ne nepodobný Orfeovi, ale bez jeho krutého osudu. V celém

cyklu se porůznu objevuje jako poradce Libušin, ale bližší informace

o něm chybějí.

Zeyer v této části vypráví o konci dívčí války. Přemyslovi

bojovníci, zburcovaní již v předchozí části Ctiradovou matkou Hélou,

dobývají Děvín. Nemohou najít Vlastu. Lumír zpívá o jejím konci –

matka země si ji vtáhla do svého nitra.  Lumír dostane od Přemysla

za úkol zpívat o velkých vítězstvích. Přesto Lumíra ovládá smutek,

který je závěrečným akordem celého eposu:

„Tak končí Lumír, kyne rukou všem

a volným krokem z hradu béře se.

A Přemysl se vzpřímí na stolci

a hledí němě okem slzícím

za Lumírem, jenž kráčí lesům vstříc

v plášť zlatý zahalen... Teď pohltil

hvozd modravý vysokou postavu,

a zdálo se, že hvězda zapadla...

Mrak přelét´ slunce, tmavý jeho stín

pad´ pošmurně na svatý Vyšehrad,

a síně jeho zaúpěly tak,

jak háj zakvílí, když jej slavíci
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a zlaté jejich písně opustí [...]“262

Konec je obdobný jako v Máji: básník poutník odchází. Zeyer se

s postavou loučí jako romantik. Zároveň s Lumírem končí zašlý čas,

dávnověk, který už nikdy nebude tak krásný a hrdinové nebudou

bohy či polobohy. Zeyer s romantickým patosem definitivně ukončuje

zlatý věk.

9.7 Závěr
Celý systém bohů a bohyň, polobohů a polobohyň, které

Zeyer v eposu Vyšehrad předkládá, je komplikovaný. Jasnou osu

tvoří osudy tří sester – Kaši, Tetky a Libuše s jejich mužskými

protějšky. Kolem nich se točí celý rozvitý košatý děj s mnohými

vedlejšími dějovými liniemi, vyprávějícími různé drobné příběhy

vztahující se k jednotlivým hrdinům. Básník, ač inspirován různými

mytologickými předlohami a kronikami, dokázal vytvořit ucelený

pantheon českého dávnověku, který má jasný systém a pravidla.

Zeyerovi epický dávný mýtus chyběl, zvláště při srovnání s jinými

(většinou většími) národy.

V souvislosti se Zeyerovým Vyšehradem zbývá otázka, jak

básník přispěl k mytizaci místa jako jádra české státnosti. Krátký

přehled pramenů ukáže souvislosti. Za Vojtěchova episkopátu

v letech 992–994 latinsky psaná Kristiánova legenda (Vita et Passio

sancti Wenceslai et sanctae Ludmilae avae eius)263 otevírá 2.

kapitolu následovně: „Ale Slované čeští, usazení pod samým

Arkturem a oddaní uctívání model, žili jako kůň neovládaný uzdou,

bez zákona, bez knížete nebo vládce a bez města, potulujíce se

roztroušeně jako nerozumná zvířata, toliko širý kraj obývali. Konečně

262 Zeyer, Julius: Vyšehrad. Praha, Česká grafická Unie a. s. 1935, s. 234.
263 Ludvíkovský, Jaroslav (ed.): Kristiánova legenda. Praha, Vyšehrad
1978.
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když byli postiženi zhoubným morem, obrátili se, jak pověst

vypravuje, k nějaké hadačce o dobrou radu a věštecký výrok. A když

jej obdrželi, založili hrad a dali mu jméno Praha. Potom nalezše

nějakého velmi prozíravého a důmyslného muže, jenž se jen orbou

zabýval, jménem Přemysla, ustanovili si ho podle výroku hadaččina

knížetem neboli vladařem, davše mu za manželku výše zmíněnou

pannu hadačku. A když byli takto osvobozeni od rozličných ran

morových, stavěli si v čelo po svrchu zmíněném knížeti vladaře

neboli vévody z jeho potomstva, sloužíce modlám a bůžkům a bujně

slavíce oběti podle pohanských obyčejů, až nakonec připadla vláda

v té zemi jednomu z rodu těchto knížat, jménem Bořivojovi.“264

V legendě se objevuje odkaz na „pověst“, ale hadačka není

jmenována jako vládkyně „Čechů – nerozumných zvířat“. O

Vyšehradu nepadne žádná zmínka, jen o Praze.

Kosmova Kronika česká (Chronica Bohemorum)265 psaná

v letech 1119–1125 už uvádí soudce Kroka a jeho tři dcery: Kazi,

zaříkávačka a léčitelka, Tetka, kněžka, Libuše, věštkyně a po otcově

smrti i soudkyně. Kosmas vidí prvotní stav na rozdíl od Kristiána jako

zlatý věk, kdy lidé měli společný majetek i manželky a nevedli války.

K rozbrojům je přivedlo až soukromé vlastnictví. Kosmas přidává

příběh urážky soudkyně od muže, který podle spravedlnosti prohrál

svou při. Odtud vyvozuje povolání Přemysla Oráče ze Stadic na

Bílinsku jako knížete. Po sňatku s Libuší „upoutal zákony tento

bezuzdný kmen, nezkrocený lid si mocí uvedl v poddanství, jež je i

nyní tíží“.266

264 Tamtéž. Citováno podle: Třeštík, Dušan: cit. d., s. 101–102.
265 Kosmova kronika česká (přel. Karel Hrdina a Marie Bláhová). Praha,
Svoboda 1972.
266 Tamtéž., s. 40.
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Ještě v Staročeské kronice tak řečeného Dalimila267  se mluví

jen o Libušině dvoru, kam poselstvo přivedlo Přemysla jako knížete.

Když Libuše vyzývá k založení hradu, má to být „u Vltavy pod

Petřínem“. Poprvé se sice objeví jméno Vyšehrad. Není to ale sídlo

Libušino, ale dřevěný hrádek vzniklý za dívčí války:

V tu dobu Přěmysl s svú radů

Připravi, co slušie k hradu,

Jedné noci vyzvedne dřěvěný hrad,

Jemuž vzdě Vyšehrad.

S toho váléchu s dievkami let pět,

Ale mužóm bieše úzek veš svět. 268

Dřevěný hrádek vybudovaný za jedinou noc (!) má daleko

k skvělému paláci. Jinak je tomu u velkého vypravěče nespolehlivých

historek. Václav Hájek vybájil, že Vyšehrad byl jako sídlo vybudován

Krokem roku 682; tehdy se prý hradiště jmenovalo Psáry. Dále Hájek

sugestivně fabuluje, jak zde byla roku 710 zvolena kněžnou Libuše a

o třináct let později odtud věštila slávu Prahy. Hájkova kronika

zůstala od svého vzniku (1541) na staletí nejoblíbenější knihou o

české historii. Přežila i zdrcující kritiku Dobnerovu.269 Mechanický

přetisk kroniky z roku 1818 byl až do Palackého dějin stále

prvořadým pramenem obrozeneckého historismu. O zájmu, který text

vzbuzoval, svědčí i pokus o novodobou kritickou edici.270

267 Daňhelka, Jiří; Hádek, Karel; Havránek, Bohuslav; Kvítková, Naděžda
(eds.):  Staročeská kronika tak řečeného Dalimila. Praha, Academia 1981.
268 Tamtéž, s. 200.
269 Gelasius Dobner v komentářích k překladu kroniky do latiny z let 1761–
1782. In: Annales Bohemorum 1–6 (1761, 1763, 1765, 1772, 1782).
270 Viz nedokončená novodobá edice sv. 1–4 (ed. Václav Flajšhans).
Václava Hájka z Libočan Kronika česká. Praha, Nákladem České
akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 1918,
1923, 1929, 1933. Nejnověji Hájek z Libočan, V.: Kronika česká: výbor
historického čtení. (ed. Jaroslav Kollár). Praha, Odeon 1981.
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V preromantismu a romantismu rychle pokračovala mytická

proměna Vyšehradu ve velebný hrad, kanonizovaný symbol české

síly vzdorující hrdě všem odpůrcům. Tak Josef Linda v rukopisném

padělku, tzv. Písni vyšehradské, kterou autor vydával za práci z 13.

století (Údajně text objevil ve velké knize nájemců bytu, v němž

bydlel, knihu pak používal jako podnožku), apostrofuje Vyšehrad:

„Ha ty náše slunce, Vyšehrade twrd!

Ty směle i hrdě na priekře stojiéš,

na priekře stoieši všem cuzím postrach.

Pod tobú řeka bystra valié sě,

valié sě řeka Vhltava jara.

Po kraju řeky Vhltavy čisty,

stojé sila chvrastia pochládeček mil:

Tu slavieček malý veselo pěje,

pěje i mutno, jako srdéčko

radost žel jeho čuje.“ 271

V historické próze Josefa Lindy Záře nad pohanstvem272 (1818) je

Vyšehrad vylíčen jako velkolepé kamenné sídlo se zlatou sochou

Peruna na stříbrných mracích. Tyto vidiny silně zapůsobily na Karla

Hynka Máchu, pro nějž byl Linda jeden z jeho vzorů při psaní

historické prózy. Mytizace místa je v Máchově pojetí téměř absolutní.

Navštěvoval je s oblibou večer a za měsíčních nocí. Ručně potrestal

posměšky německého burše, které rušily posvátnost místa.

Vyšehrad se měl stát dějištěm jedné části plánované historické

271 Píseň vyšehradská. In.: Rukopis Kralodvorský, a jiné výtečnějšie
národnie spěvopravné básně. Vydánie čtvrté Váceslava Hanky, rytierě řádu
sv. Vladim., bibliothékárě Českého národnieho Museum. Praha, nákladem
V. Hanky 1843.
272 Linda, Josef: Záře nad pohanstvem. Praha, ELK 1949. K tomuto vydání
je přičleněna obsáhlá stať K. Krejčího. Další informace v studii „Záře nad
pohanstvem, prototyp české prózy preromantické“. In: Vodička, F. Počátky
krásné prózy novočeské. Praha, Melantrich 1948.
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trilogie Kat. Jeho zaujetí šlo tak daleko, že se pokusil včlenit místo do

svého pokusu o doplnění torzovitého děje Byronovy básnické

povídky Lara v nedokončených náčrtech básně Mních.)

Novoromantik Zeyer svým Vyšehradem mytizaci místa završil.

Vyzdvihl jeho bájeslovné aktéry mezi božstva a dodal jim tak

vysokého lesku. V kolektivním vědomí stále žijí, podpořeny ještě

školní a školskou verzí Jiráskových Starých pověstí českých (1894),

jimiž Zeyer spíše pohrdal. Jiráskovo podání několika generacím

vtisklo do paměti podobu národních dějinných mýtů, a to navzdory

tomu, že neodpovídají skutečné historii místa. Jako určitá ironie dějin

vyznívá skutečnost, že na mytizovaném místě bylo založeno

pohřebiště těch, kteří se zvláště zasloužili o národ na poli

uměleckém, vědeckém a politickém. Do monumentální hrobky

Slavína „pro muže o národ český vysoce zasloužené, svými činy nad

jiné vynikající“ byl jako první pohřben právě Zeyer. Na čelní stěně

jsou jeho verše:

Svých velkých synů prach

Vlast truchlíc zemi vrací,

jich skutky jásajíc

po věky lidstvu hlásá.

Dosud nejucelenější reálnou historii Vyšehradu vystopoval rozsáhlý

archeologický výzkum, který od roku 1966 dlouhá léta řídil Bořivoj

Nechvátal.273 Je prokázáno, že místo získalo na významu až za

Vratislava II. (1061–1092), jemuž císař Jindřich IV. udělil doživotní

královský titul, který zde sídlil, dal se korunovat a nechal vybudovat

knížecí palác a románskou trojlodní baziliku a který založil bohatě

nadanou kapitulu podřízenou přímo papeži. Do té doby zde stával asi

jen malý strážní dřevěný hrádek. Prvním nepřímým historickým

dokladem o jeho existenci je denár Boleslava II. (967–999)

273 Nechvátal, Bořivoj: Vyšehrad. Praha, Odeon 1976.
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s nápisem BOLESLAUS DUX-ZANTA VVISEGRAD. Okamžiky slávy

zažil i za Karla IV., když tento panovník ve vědomé vazbě na

Přemyslovce v Korunovačním řádu z roku 1345 předepsal cestu

panovníka na Vyšehrad, oblékání údajných Přemyslových opánků a

převzetí jeho údajné mošny. Tento Vyšehrad zanikl zplundrován a

vypálen novoměstskou chudinou roku 1419. Skromné pozůstatky

Karlova Vyšehradu zanikly při přebudování Vyšehradu na barokní

pevnost (1650–1680).

Topos Vyšehradu (prostor uměleckých děl o něm) je poměrně

nezávislý na faktu, že v srdci pražské kotliny před polovinou 10.

století existoval jediný opevněný areál s mikroregionem na skalní

výspě v povodí potoka Brusnice, Pražský hrad, že původním

centrálním hradištěm kmene Čechů byl Levý Hradec, že nejstarší

pražskou sídelní komorou byla bubenečsko-dejvická aglomerace,

jejímž ústředím bylo hradiště Šárka na Kozákově skále s předhradím

na skále Šestákově, Zámka u Bohnic a Butovice nad Prokopským

potokem, přesto se mýtus vzniku panovnické dynastie přesunul na

monumentálnější Vyšehrad. Jistě k tomu přispěla i jeho výjimečná

poloha na ostrohu nad řekou při vstupu do pražského intravilánu

s rozhledem do všech světových stran. I ona hrála roli ve výše

naznačeném dlouhodobém procesu, který tak hověl historismu 19.

století, který ze slavné minulosti čerpal posilu i vzorce chování pro

současnost.

 Literatura, divadlo, výtvarné umění i hudba (Smetanova díla

Libuše a Z českých luhů a hájů jmenujme za všechny) na formování

vyšehradského mýtu pracovaly tak úspěšně, že se staly pevnou

součástí akulturace především ve školním prostředí. Dodnes žijí

v myslích nedělních návštěvníků a školních výprav alespoň zlomky

vyšehradských mýtů: děti hledají, odkud skočil Šemík, a vytrvale se

mluví o Libušině lázni nad Vltavou, i když jde o předsunutou gotickou

pozorovatelnu a zároveň místo, kam se smykem za použití



147

kladkostroje vytahovaly náklady přivážené po řece… Taková je síla

mýtu Vyšehradu, k němuž také výrazně svým dílem přispěl Julius

Zeyer.
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10. Čechův příchod

Jestliže se k textu o Vyšehradu váže řada studií a doslovů, u

tohoto díla tomu tak není. Přisoudit to lze jednak malé četnosti

vydávání tohoto eposu, jednak jisté dějové předimenzovanosti i

velkému počtu postav vesměs odlišných od zažitého typového pojetí.

Navíc není text členěn jako Vyšehrad na jednotlivé zpěvy.

Nejpodrobnější informace o tomto díle tak opět podává Voborník.

10.1 Geneze
Téma české minulosti Zeyera zaměstnávalo dlouho. V roce

1886 přichází s dalším dílem inspirovaným českým historickým

mýtem. V čase jde ještě hlouběji do minulosti, k příchodu Slovanů na

české území v epické básnické skladbě Čechův příchod. Text o

čtyřech zpěvech má ukázat, jak se Češi ocitli ve své vlasti. Inspirací

Zeyerovi byl dle Voborníka pobyt na Roudnicku: „Nejvděčnější

podnět k básni měl Zeyer v úchvatných dojmech, jimiž naň působily

české krajiny, modré brdy, řeky, háje a lesy. Lesy byly druhým

domovem jeho duše, v nich se mu nejkrásněji rozvíjely bájné sny, a

když po lesích kolem Želče, Hrádku a zvláště u Peruce bloudil, byl

sám sobě snů těch bohatýrem. A když na Roudnicku osamělou kupu

bájného Řípu vídal, vždy znova vzpomínal na houfce Čechů

putujících k němu hlubinami pralesů, až rozvroucněn, v posvátné

samotě, kde ho nepopouzely zjevy skutečnosti, uvědomil si

vzpomínkou na olšanský sen celou do hrobů propadlou českou

minulost a pocítil touhu ozvati se hlasům dávna a zazpívati svou

píseň české lásky.“274

274 Voborník, Jan: cit. d., s. 182.
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Zeyer si tuto látku zvolil pravděpodobně i proto, že se

dlouhodobě zajímal o Kelty, jejich sídla a šperky. O tom svědčí i jeho

návštěva Bretaně v roce 1889. Z Pont-Aven Josefu Václavu Sládkovi

24. června píše: „Od té doby žiju jako v pohádce, neboť toulám se po

Bretagni... Zapomínám na vše, co mě tíží. Děkuji Bohu za to, že mi

dopřáno bylo vidět tuto zemi, po které, jak víš, tak dávno, dávno jsem

toužil, o které jsem snil. Ani si to realisovat nedovedu, že jsem

skutečně zde. Bude mi nevýslovně krásná upomínka po celý život,

budu-li ještě dále živ. Ale takové dojmy potrvají snad i za hrob.

Myslím, že není jinak možné, než že mám keltickou krev ve svých

žílách, je mi v Bretagni, jako bych se vracel domů. Čar, jaký dýše

stará tato keltická vlast, nedá se popsat. Od rána do večera bloudím

kapradím porostlými landy, nevidím živou duši, sním a sním a sním.

Je to až chorobné, jakýsi somnambulism. Co starých jsem viděl

hradů, co katedrál! Kolem moře jsem bloudil a naslouchal větru

v ohromných grandiosních síních Mont-Saint Michelu. Jak se

rozloučím s tím krajem menhirů a dubů, kde se mi zdá při každém

kroku, že potkám druida nebo Korrigana? A zbývá mi ještě vidět

Carnac, kde stojí v řadách na sta menhirů a cromlechů, a pak hvozd

Brocéliande, ten slavný z dob Artušových a Merlinových. Vidíš, že

žiju opravdu v pohádce!“275

„Keltická krev“ pravděpodobně promlouvala i do zpracování

látky o příchodu Čechů na dnešní území České republiky. Promýšlel,

jak by tento motiv zapracoval do svého eposu. Tentokrát nesáhl jen

do Hájkovy kroniky jako u Vyšehradu, ale studoval také knihu Jana

Erazima Vocela Pravěk země české. Odborná publikace a Hájkova

kronika byly pro Zeyera velkými lákadly, díky nim opět namíchal

koktejl fantaskních světů a bytostí, tajemných hradů i ostrých svárů.

275 Kvapil, Šofferle Josef (ed.): Sládek – Zeyer. Vzájemná korespondence.
Praha, ČSAV 1957, s. 180. Obdobně nadšeně píše Zeyer i Zdence
Braunerové či Jaroslavu Vrchlickému.
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Znovu se pustil do konstruování mytického zlatého věku české

minulosti. I zde je to mytičnost snová, romantická. Na rozdíl od

Vyšehradu je opřena i o Vocelovu odbornou práci. Text českého

archeologa byl pro Zeyera důležitý. I když tvořil mytickou fikci

minulosti, přece potřeboval reálné badatelské podklady. I jeho o málo

mladší současníci, autoři historického realistického románu, se často

opírali o archivní materiály – Zikmund Winter byl o pět let mladší než

Zeyer a Alois Jirásek o deset – patřili vlastně k jedné generaci. Ačkoli

Zeyer nedokončil formálně žádnou vysokou školu, byl velmi

vzdělaný, jazykově mimořádně vybavený, schopný studovat české i

cizojazyčné odborné práce. Navštěvoval přednášky na univerzitě.

Přesto se zpracování látky tohoto českého poety doctus od postupů

jmenovaných vrstevníků liší.

Zájem Zeyerův o dávnou minulost měl i praktické stránky: na

svých cestách se stával amatérským archeologem. Do svého

příbytku si přivážel různé nálezy, v jeho pozůstalosti se vyskytují

např. bronzové spony z 2. a 3. století pocházející z Krymu a

z Kavkazu či bronzové náramky a trojbřité šipky. Z Francie si zase

dovezl nánožník z doby laténské.276 Nálezy podobných

archeologicky cenných předmětů souvisejí se Zeyerovými cestami po

Evropě a Asii. V jeho časech to bylo – oproti dnešku – možné a

přípustné; zvláště na východě se dané artefakty povalovaly na

povrchu a nebyl problém je najít. Také archeologové se o východ

v té době ještě příliš nezajímali. V českých zemích byla archeologie

v plenkách. S nadšeným, ale stále ještě amatérským průkopníkem

této disciplíny, páterem Václavem Krolmusem např. do terénu chodili

Božena Němcová i Jan Neruda. Teprve Jan Erazim Vocel (1802–

1871) se stal skutečným zakladatelem této odborné disciplíny

276 Jiřík, Jaroslav; Velková, Jitka: Bronzové předměty v pozůstalosti Julia
Zeyera v Městském muzeu ve Vodňanech. Vodňany a Vodňansko 7, 2007,
s. 41–48. Článek obsahuje fotografie jednotlivých artefaktů.
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v českých zemích. Jeho pokračovatel Josef Ladislav Píč byl přítelem

Aloise Jiráska a tvrdošíjně konzervativním obhájcem Rukopisů, které

jeho samého nakonec usvědčily z vědeckého podvodu. Stejně jako

jeho žák Píč v ně věřil i Vocel a nepochyboval o nich asi ani Zeyer.

Možná i proto byla téměř šestisetstránková Vocelova práce

Pravěk země české jedním ze Zeyerových inspiračních zdrojů.

Přístup ke zpracování mytické látky o příchodu praotce Čecha je – i

na základě použitých zdrojů a díky Zeyerově fascinaci Kelty – u

básníka svébytná.

10.2 Epos
Epos začíná oslavou českých zemí. U Zeyera, v jehož rodině

se mluvilo německy277 a jenž byl německo-francouzského původu –

zde možná pramení jeho vlastní přesvědčení o keltské krvi – je

českost pojímána s okázalým patosem. Básník se stylizuje do role

pěvce a věštce. Čechy vidí na jedné straně jako mohylu (něco

zaniklého), ale zároveň si uvědomuje i určité možnosti

zmrtvýchvstání obyvatel. Právě jim chce pět o dávných činech,

obdobně jako Lumír ve Vyšehradu. Dichotomie upadající kultury a

znovu se rodícího národa pramení z obrozeneckých snah celého 19.

století, jež v Zeyerově době přinesly již konkrétní důsledky. Ovšem

při popisu české kotliny se autor nevyhne stereotypům – šumění

lesů, hučení řeky, strmění hor – až by se mohlo zdát, že slova opsal

z budoucí české státní hymny.

V mlžných močálech, v nichž pobíhá los, se objevuje laň,

kterou začne pronásledovat zubr. Před zvířetem se objeví neznámý

člověk, který nese mlat, kopí a blýskavý meč a štít na zádech.

277 Spisovatel ani zpočátku neuměl psát správně česky. Jeho první literární
pokusy mu musel po gramatické stránce opravovat Servác Heller – viz
Heller, Servác: Z literárních vzpomínek 3. Začátek literární tvorby Julia
Zeyera. Lumír 34, 1905/1906, č. 9., s. 408.
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Představu reka s mlatem přinesly Zeyerovi Rukopisy, obdobně jako

Janu Erazimu Vocelovi. Pro nedostačnost konkrétních nálezů

archeolog Rukopisy použil pro své představy o mlatech, železných

zbraních i pohřebištích prvních Slovanů.278 Vocel do své práce

zahrnul i skladbu zvířeny na území střední Evropy: „Lesnaté tyto

pouště chovaly velké množství divoké zvěři, kanců, medvědů, vlků,

lišek, jelenů atd., dle zprávy Caesarovy těkali po těchto končinách

též sobové, losi a zubři.“279 Vocel dále podle Césara popisuje zubra

jakožto zvíře, jež se „postavou a barvou podobal býku, avšak

velikostí téměř slonu“280. Neopomíná ani zdůraznit, že terénem

pravěkého území byly bažiny.281

Zeyerův rek pronásleduje těžce dýchající laň, kterou lovec

děsí. I urostlý hrdina se obává nebezpečí – vzpomene si na lesní

duchy, kteří vábí lidi do zkázy. Zeyer spojuje dva motivy. Prvním je

pronásledování laně, tradiční motiv legend. Laň bývá spojována se

symboly animálního nebo mateřského aspektu ženství. V

křesťanských poustevnických legendách bývá společníkem eremity,

případně mu poskytuje své mléko. Tak vystupuje v staroslověnské

legendě o sv. Ivanovi, synovi chorvatského knížete, českém

spolupatronovi, který se usadil jeskyni u Tetína a zemřel ve Sv. Janu

pod Skalou. Pronásledování laně, která hledala ochranu u sv. Ivana,

přivedla knížete Bořivoje k poustevníkovi a následně ke křesťanské

víře. Podobnou roli hraje laň v prokopských legendách, kde ji

pronásleduje kníže Oldřich a ona ho zavede ke sv. Prokopovi. Toto

setkání je spojováno založením Sázavského kláštera. Motiv jelena je

v křesťanském mýtu spojován s motivem Krista a obvykle se

278 Sklenář, K.: Jan Erazim Vocel. Praha, Melantrich 1981, s. 237. Podle
Sklenáře si pomocí podvrhů archeolog vysvětluje řadu věcí, pro které není
v českých zemích hmatatelný nález.
279 Vocel, Jan Erazim: Pravěk země české. Praha, Nákladem Královské
společnosti nauk 1868, s. 161.
280 Tamtéž, s. 161.
281 Tamtéž, s. 268.
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v legendách líčí zjevení, v němž nese jako boží poselství mezi

parožím kříž s Ukřižovaným (sv. Eustach, sv. Hubert). Obdobně se

jelen objevuje v panovnických legendách, jako např. u skotského

krále Davida. V tomto příběhu je díky jelenu, jenž má mezi parohy

kříž a zachrání panovníka, postaveno opatství Holyrood.

Zeyer musel legendy o laních a jelenech znát, je možné

dokonce, že věděl o funkci zvířete v keltské mytologii. Keltové ho

považovali za božského průvodce duší do podsvětí a ztotožňovali ho

s Cernnunem. Ztělesňoval jim pána lesa a zvířat. Paroží, které mu

raší z hlavy, symbolizuje les.

Druhým motivem je vábení lesních duchů, kteří dovedou

člověka do neštěstí. Les je tajuplnou oblastí za hranicemi lidských

obydlí, obývanou zlými duchy a démony, jako jsou např. lesní muži,

divoženky, lesní žínky, hejkalové, vlkodlaci, bludičky. Vstoupit do

jejich hájemství je spojeno s nebezpečím a úskoky – člověka

zavedou do bažiny, rašeliniště, případně zaviní pád ze srázu.

Tak je tomu i v podání Zeyerově:

„Jsouť plni úskoků duchové lesní,

a běda, kdo padne v tenata jim!

Když ve hvozdě zdá se, že dítě kdes pláče,

neb umírá kdosi, ne na pomoc spějte,

hru tropí si lesní ženy tak z vás!“282

Oba motivy – jelena i zrádné lesní žínky – nacházíme v z čítanek

známé Čelakovského baladě Toman a lesní panna, vycházející

z tradic ústní lidové slovesnosti.283

Zeyerova postava nedbá varování a skutečně se nenastane

nic zlého, laň muže dovede ke skále. U ní sedí krásná dívka, zvíře jí

padne k nohám. Teprve se mimoděk prozradí, že se udatný rek

282 Zeyer, Julius: Čechův příchod. Griselda. Praha, Česká grafická Unie
1902, s. 9.
283 Čelakovský, František Ladislav: Ohlas písní českých. Praha,
Československý spisovatel 1972.
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jmenuje Čech. Hrdina se domnívá, že vidí přelud a že dívka je ve

skutečnosti spanilá duše dubu. S odvoláním na básníkovo zaujetí

keltskými mýty Bretaně si lze představit, jak na něj zapůsobil

bájeslovný Ar-goat, který dříve pokrýval celou zemi. Paimpontský les,

staroslavná Brócealinde krále Artuše, je dodnes prostoupen rybníky,

hrady, rybníky a tajemnými místy a vnímavému člověku sugeruje

svět Merlinův a Vivianin, ať jde o jezero Zrcadlo víl, Údolí bez

návratu, dub Guilotin, Dóm Viviany.

Keltská úcta k dubu jako posvátnému stromu vychází jak

z kvality jeho dřeva pokládaného za nepodléhající zkáze (symbol

síly, mužnosti, vytrvalosti a nesmrtelnosti), tak majestátního vzezření

přitahujícího blesky. Dubové háje byly přirozeným biotopem keltské

kultury. Poblíž mrtvých byly pokládány větvičky dubu či jmelí; pokud

se našlo jmelí na dubu, bylo velmi posvátné. (V Zeyerově době se

objevuje představa druidů, kteří zlatými srpy utínali toto jmelí.) Keltští

druidové kouřili dubové listí při náboženských obřadech –

pravděpodobně proto, že sušené dubové listy mají halucinogenní

účinky – a pojídali žaludy. Dub bývá v keltské kultuře spojován

s bohem hromu a pánem nebe Taranisem, případně s trojnou bohyní

Brigid (také Brighid nebo Briga, bohyně ohně, domácího krbu,

kovářů, léčitelů, básníků), jejíž pokračovatelka a zakladatelka irského

kláštera na místě bývalé keltské svatyně, sv. Brigita z Kildare také

prý bydlela v blízkosti tohoto stromu. Příbytek, který si pod dubem

vystavěla, pojmenovala „cell dara“ a v blízkosti tohoto „kostela dubu“

vznikl pak klášter. Dub ovšem není v mytologiích pouze keltský

strom, byl uctíván i jinými kulturami. S nejvyšším bohem Diem ho

ztotožňovali Řekové i Římané. Nejslavnější svatyní byla ta v Dódóně,

kde byl Zeus znázorňován jako dub – orákulum. U Slovanů je dub

symbolem boha hromu Peruna. Také Germáni položili rovnítko mezi

boha hromu Donara (Thunara) a dub. Od 18. století přijímali dub
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Němci jako symbol hrdinství a od počátku 19. století u nich dubové

listí nahradilo vavřín. S tímto pojetím se Zeyer neztotožňoval.

Tradici mísení křesťanské a keltské mytologie, jak je

zachycena v bretaňském cyklu o rytířích kulatého stolu, v Čechově

příchodu neuplatňuje. Činí tak až v Kronice o svatém Brandanu, kde

mu inspirací byly irské legendy. Zdůrazňuje naopak vztah Keltů a

Slovanů. Čech, který se vydává na cestu, zná věštbu, jež zní:

„Ve tmavých lesích pod šumnými duby,

tam sedí tvé štěstí, osud tvůj zlatý,

a přede a zpívá u tekoucích vod.“284

Zeyerův hrdina se klaní studánkám a stromům (opět může jít o

inspiraci keltskou, ale i slovanskou mytologií), které jsou Čechem

chápány jako byty bohů. Ze sluje vystoupí stařena, dívčina chůva.

Jde o postavu, která se u Zeyera objevuje často v podobě moudré

stařeny, skoro vědmy – jen namátkou např. Plojharova chůva Běta,

Suntarellu z téhož románu, Zajnába v pohádce Vůně, Juda z povídky

Rokoko aj.

Problematice vlivu české chůvy na spisovatele se věnuje

v jeho životopise jednak Jan Voborník, který cituje Zeyerovo

věnování chůvě nacházející se v úvodu Karolinské epopeje: „Myslím,

že jejím vlivem pro své štěstí nebo neštěstí jsem se stal básníkem, a

to básníkem českým, přes všechno pozdější nečeské vychování.“285

Důležitost chůvy v Zeyerově díle možná až přecenil ve své stati

Julius Fučík. Text, který napsal ve věznici gestapa na Pankráci na

jaře 1943 (poprvé vyšel v roce 1947), upřednostňuje ženu z lidu,

která vedla Zeyera k češství. Díky této práci nebyl literát v době

komunistického režimu zatracen jako kosmopolitní autor. „Nechci tím

ovšem říci, že celého Zeyera poznáš z jeho chůvy. To by bylo tvrzení

284 Zeyer, Julius: Čechův příchod. Griselda. Praha, Česká grafická Unie
1902, s. 11.
285 Voborník, Jan: cit. d., s. 18.
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nesmyslné. Chůva je obsažena v Zeyerovi, ne Zeyer v chůvě. Říká-li

Zeyer, že se jejím vlivem stal ‚básníkem českým přes svoje pozdější

nečeské vychování‘, jsou to přece slova příliš závažná, aby v nich

mohl vidět jen pouhý dík za krásné pohádky, které mu v dětství

vypravovala.“286

V Čechově příchodu lze nalézt určité nacionalistické tendence,

jež oba vykladači Zeyerova díla interpretují ve snaze ukázat Zeyera

jako českého autora. Chůva, s kterou se setkává Čech, pochází

z kmene Pšovanů (slovanský kmen, z nějž pocházela kněžna

Ludmila, o jeho existenci se píše v Kristiánově legendě či Kosmově

kronice) a přišla o své příbuzné poté, co je napadli Němci:

„Ó zajisté, Pšovanů statečných jméno

ti známo? Ó cizinče, potřásáš hlavou?

Na blízku žijou, a u bařin staví

své útulné vísky. Já z jejich jsem krve.

Ach, zuřiví Němci můj spálili domov!

Můj otec, můj bratr, ti zhynuli tenkrát,

a dnes ještě pláču nad jejich smrtí.

Buď prokleta ruka, jež život jim vzala!“287

Staří Germáni obývající území Čech jsou líčeni velmi negativně.

Ačkoli se Zeyer nezabýval jen českou tematikou nacionalistickým

vyzdvihováním českého živlu, jeví se tyto verše jako spíše ojedinělé.

Jinak tato básnická skladba nacionálně orientovaná není.

Čech je dívkou Étneou i její chůvou pozván do jejich obydlí.

Namítá, že musí přijít i jeho bratr Lech. Objevuje se oblíbený motiv

dvou bratrů, z nichž jeden se stal mytickým praotcem Čechů a druhý

praotcem Poláků. Komplikovanost jmen otců zakladatelů Zeyer

neřeší, pravděpodobně je opisuje z Hájkovy kroniky, ačkoli jména

286 Fučík, Julius: Chůva. In: Tři studie. Praha, Nakladatelství Svoboda 1951,
s. 127.
287 Zeyer, Julius: Čechův příchod. Griselda. Praha, Česká grafická Unie
1902, s. 13.
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dvou sourozenců pocházejí pravděpodobně z Dalimilovy kroniky.288

Oba bratři jsou navíc oproti zažitému schématu praotců coby mužů

starých a moudrých s dlouhým vousem představeni jako mladí jinoši.

Otec Etnéy Ildána je uvítá a usadí je do kamenných křesel. Vypráví

jim, že mu zemřeli oba synové, zbyla jen dcera a rod Bójů má

skončit.

Za pozornost stojí Zeyerovo chápání keltských a slovanských

kmenů na území Čech. Dle literátovy koncepce pochází Ildána

z kmene slavného Sigovésa, který přivedl do země, v níž se nyní

všichni nacházejí, hrdinné Bóje z Galie. Tito Bójové se zde setkali

s plemenem Slávů (mírným kmenem), podrobili si je a společně

pracovali. Poté však dorazili Markomané, dlouho s Bóji vedli válku a

po dlouhém boji zbylo Bójů již málo. S podporou druidů se však tito

poslední Sigovésovi pohrobci stali Slávy. Shrneme-li historické

myšlení literáta – území Čech bylo prvotně osídleno Slovany, ti se

smísili s Kelty, pak společně odolávali Markomanům, poslední

Keltové se již stávají Slovany. Potom do země přicházejí další (Čech

a Lech).

Fantasie literáta sice stvořila tuto koncepci, určitou předlohou

však byla zmiňovaná Vocelova práce Pravěk země české. Odtud

Zeyer zřejmě vychází a bere za své, že Bójové byli keltský kmen.

Vocelův popis podobnosti slovanských a keltských lebek mu zřejmě

otvírá prostor pro jeho fikci.289 I jméno Sigovésovo pochází

z Vocelovy práce, když archeolog cituje Tita Livia: „O příčině a

288 Třeštík, Dušan: cit. d., s. 61. Třeštík zde popisuje bádání okolo jména
Lech. Zatímco jméno Čech je autorem Dalimilovy kroniky odvozeno
analogicky od Čechů, stejně jako Kosmas pojmenoval Bohema
podle Bohemů, problematika jména Lech je komplikovanější. Toto
označení mladšího bratra Čechova uvádí v později dodaném prologu
Kroniky velkopolské – zda však autor změnil malé l, které našel
v kombinaci lech Čech u Dalimila, za velké, nebo odvodil jméno obdobně
jako předešlí kronikáři od Lechitů, je předmětem různých zkoumání. Třeštík
však volí přejímku z Čech, neboť v dřívějších textech se o Lechitech ani
Lechovi nic nepíše.
289 Vocel, Jan Erazim: cit. d., s. 65.
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spůsobu vyrojení se části keltického národu z Gallie a opanování

nových sídel v Itálii a při horách Hercynských zachoval nám Livius

pověst starožitnou, od gallských druidů pocházející (Liv. L. V, 34).

Pověst ta zní takto: ‚Když v Římě Tarquinius Priscus panoval, byli

Biturigové vládnoucím Galiův národem, z něhož i králové jich

pocházeli. Králem byl tenkrát Ambigat, za jehož vlády Gallie jak

úrodností tak i lidnatostí v té míře oplývala, že se králi zdálo, jakoby

přečetné obyvatelstvo spravovati již nemohl. Jsa vysokého stáří a

chtěje zmenšiti přehojnou, vládě obtížnou lidnatost, uzavřel vyslati

syny sestry své Bellovesa a Sigovesa, statečné to jinochy, aby se

v krajiny věštbou bohů jim vykázané uvázali, načež tito takový počet

lidu sebrali, jenžby stačil ku přemožení odporu jím národem nějakým

kladeného. Tuť určením bohů dány jsou Sigovesovi hvozdy

Hercynské; Bellovesovi pak na to veselejší cestu do Itálie bohové

vykázali.‛ – Při ustanovení času, do kterého tažení Bellovesa a

Sigovesa připadá, mínění dějepisců, zvláště novějších, se

rozcházejí; neboť většina těchto na tom stojí, že Livius udávaje dobu

panování Tarquinia Prisca se zmýlil, a že výprava keltických

výbojníků asi o 200 let později se přihodila. Poněvadž pak přemnohé

archeologické památky, zvláště mince a bronzy v Čechách nalezené,

tomu přisvědčují, že Bójové již v době, ku které se podání Liviovo

vztahuje, ve vlasti naší se usadili...“290 Vocel dále ve své práci

pracuje s Liviovým textem a snaží se situovat dobu keltskou na

časové ose, polemizuje s pojetím situovat ji o dvě stě let později, jak

činí německý historik Niebuhr ve svých Římských dějinách (z něj

vycházejí i Šafařík a Palacký). Cituje i jiné římské historiky. Chce

totiž přesně určit příchod Keltů na území Čech. Sám dochází

k závěrům, podloženým archeologickými nálezy, z nichž mu vyplývá,

že by ještě před příchodem Keltů musel žít v zemi jiný kmen. Zda šlo

o Slovany, jak se domnívá Šafařík, ovšem Vocel není schopen

290 Tamtéž, s. s. 66–67.
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určit.291 Možná právě Šafaříkova práce Slovanské starožitnosti mohla

ovlivnit Zeyerovu představu země prvotně obydlené Slovany.

Slovanského původu jsou ale i oba bratři, na nové území

přicházejí z oblasti Tater, tam Zeyer situuje sídla Slávů. Myšlenka

původního slovanského osídlení na Slovensku byla v Zeyerovi silně

zakořeněna, Tatry zmiňuje i ve Vyšehradu – odtud přichází k Libuši

rek Domoslav. Podporou jiných slovanských národů literát naznačuje

blízkost k ideji slovanské vzájemnosti, jež byla propagována jak

politickými představiteli, tak jinými umělci Zeyerovy doby. Obraz

Slovenska, jehož spisovný jazyk se teprve během života autorova

rodí, se uplatňuje i v jiných českých literárních textech 19. století –

Slováci v literárních textech působí jako ušlechtilí divoši, přírodní lidé

s dobrým srdcem, lidé venkovského naturelu (např. v dílech Boženy

Němcové, Vítězslava Hálka). Zeyerova fascinace Slovenskem je

patrná i v jiných jeho dílech, jak již bylo řečeno, jako jsou divadelní

hra Radúz a Mahulena, třetí z legend o krucifixu Samko pták

napsaná podle pohádky Boženy Němcové Pecko prosťáček, jako

Slovák (i když jde historicky o součást Uher) je představen také

Rojko v novele Dům U tonoucí hvězdy. Slovensko je hlavně

v posledně zmiňovaném díle představeno jako porobený národ, který

úpí pod nadvládou Maďarů. To dokládá i předmluva k Radúzovi a

Mahuleně, tam navíc literát napsal následující věnování:

„Svetozárovi Hurbanovi Vajanskému i těm, kteří s ním tak strašně

milují lid slovenský a s ním tak hořce trpí a tak těžce snášejí, věnuji

tuto báseň svou, dobře věda, že prosté svoje kvítí nekladu na rov

bratrského národa pod Tatrami, nýbrž na práh jeskyně té ozářené

úsvitem spásonosné budoucnosti, na práh jeskyně smrtelných muk,

z níž lid ten ušlapaný na světlo vyjde jako někdy Lazar, jejž

k novému žití vyvolal Ten, jenž pravil strádajícím k věčné útěše a

291 Tamtéž, s. 80.
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naději: Já jsem vzkříšení a život.“292 A pod to ještě připsal: „V roce

tisícím usurpace Hunů.“ 293 Ideu tisícileté poroby vyslovuje ve 20.

letech 19. století Pavel Josef Šafařík. Tento konstrukt  poukazuje na

utlačovatele, tj. Maďary, a utlačované, tj. Slováky. I o něm můžeme

hovořit jako o produktu vyhraněných nacionalistických snah 19.

století. V předchozích obdobích se texty o utlačovaných Slovácích

pod maďarskou porobou neobjevují. Šafaříkova koncepce také

ukazuje pohled na slovenské dějiny v následující chronologii – Cyril a

Metoděj – tisíciletá poroba – 19. století. Jakoby v tomto tisíciletém

mezidobí ani žádné dějiny na území dnešního Slovenska

neexistovaly. Mýtus tisícileté poroby je u Šafaříka podle Andreje

Findora zřejmě ovlivněn středověkými křesťanskými termíny

chiliasmus či milenarismus (souvisí s překladem číslovky tisíc –

v řečtině chilias, v latině mille).294 Obě slova označují učení, které

souvisí s představou o tisícileté vládě Kristově nad světem. Findor

konstatuje, že jediným přijatelným způsobem, jak tyto středověké

výklady světa naroubovat na slovenskou situaci, je pracovat s nimi

jako s kulturní antropologickou konstantou.295

Zeyerův vztah k slovenské otázce pravděpodobně vychází z

Šafaříka, představa porobených Slováků byla v českém prostředí

zakořeněna. Za pozornost stojí, že autor, který procestoval celou

Evropu, na Slovensko nejezdil, jeho životopisci o cestách do Horních

Uher nepíší a ani korespondence se slovenskými spisovateli se ve

292 Zeyer, Julius: Radúz a Mahulena. In: Dramatická díla III. Praha, Česká
grafická Unie a. s. 1906, předmluva dramatu. Svetozár Hurban Vajanský
1847–1916 byl Zeyerovým vrstevníkem. Byl nejstarším synem představitele
štúrovské generace Jozefa Miloslava Hurbana. Byl poměrně vzdělaný, měl
přehled v evropské literatuře. Vzdělanost a rozhled ho zřejmě sblížily i se
Zeyerem, ovšem o setkání spisovatelů není nic známo. Vajanský je řazen
mezi slovenské realisty, některá jeho díla jsou nacionalisticky orientována –
tím si také získal Zeyerovy sympatie.
293 Tamtéž.
294 Findor, Andrej: Tisícročná poroba? In: Mýty naše slovenské. Bratislava,
Academic Electronic Press 2005.
295 Tamtéž, s. 74.
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spisovatelově pozůstalosti nedochovala. Zeyer se ale o vztahu ke

Slovákům nezmiňuje ani v dopisech přátelům a také ani o jeho zájmu

o slovenskou literaturu a kulturu se z osobní korespondence

literátovy nic nedozvídáme. Je pravděpodobné, že se se slovenskými

spisovateli mohl setkat v Praze. Proč tedy fascinace oblastí dnešního

Slovenska a nářky nad osudem krajiny? Zeyer sdílí myšlenku

všeslovanské vzájemnosti, velmi vřelý vztah má i k Polákům – o tom

ostatně svědčí i rozsáhlá korespondence s polskými autory.296 Jeho

věnování slovenské pohádky a zmínění tisícileté poroby Slováků

může také působit jako ospravedlnění, proč tento text – kde kromě

oslavy Tater nenajdeme žádný další slovenský ohlas – píše.

Proč situuje pravlast Slovanů na území dnešního Slovenska,

je také nejasné. V textech, které měl k dispozici, přicházejí Čech

(případně Čech a Lech) na území dnešního Česka ze země

Charvátské (Dalimilova, Hájkova kronika). Podle Dušana Třeštíka

však v pramenech existovalo ještě tzv. „Bílé Charvátsko“, zmiňované

Konstantinem Poryrogenetem, které Pavel Josef Šafařík umísťuje

někam za Karpaty, tj. na východ. Třeštík dále upozorňuje na fakt, že

Dalimil a následně další pak zaměnili toto Bílé Charvátsko

s balkánským Chorvatskem, ve skutečnosti však jde o území

boleslavských Čech.297 To opět dokazuje, že Zeyer pro své práce

nevycházel pouze z kronikářů, ale seznámil se i se soudobými

odbornějšími názory. Konkrétně lokalizovaná pravlast Slovanů pod

Tatrami má podpořit stereotypní pohled na porobené Slovensko a

Zeyerovi se do jeho fikce hodila.

Stereotypní představy poplatné názorům své doby o životě

starých Slovanů spisovatel rovněž přejímá:

296 Śliziński, Jerzy: Korespondence Julia Zeyera s polskými spisovateli.
Praha, Academia 1980. Zeyer si vyměňuje listy s Bronislawem
Grabowským, se Zenonem Przesmyckým, Wilhelminou Zindram
Koscialkowskou, Wacławem Liederem a Antonínem Langem.
297 Třeštík, Dušan: cit. d., s. 59 a 85.
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„Včel nesmírné roje jak oblaka bloudí

tam v zeleném šeru, a medu tak hojně

se nalézá tam, že věčného kvasu

lid slávský tam žije. A sladká jak strdí

je mluva jich měkká a píseň jich luzná,

a sladký jak strdí je celý jich život.

Bez trudu lehce plynou jim dnové,

a bohatství samo, jak mohutná řeka,

se lije jim v zem, neb na všechny strany

– jak pod krytem temných, vlhkých tvých lesů –

tam cesty se vinou, bílé a dlouhé

v šer kvetoucích lip, a ve dne i v noci

po nich dav kupců to čilých, již vyváží v dálí

vosk bílý, med zlatý a tkaniny pestré,

jež dívky tam robí, pak kožichy vzácné,

jež skytají zvířata divoká v horách,

pak koně, již v stádech se lukami honí,

a stříbro, jež Tatry v svém chovají klíně.“298

Idea starých Slovanů jako chovatelů včel žijících v lipových hájích

(lípa je brána jako národní strom) patří k obecně sdíleným

představám období českého obrození. Motiv slovanské lípy se

objevuje již v Rukopisech nebo Kollárově Slávy dceři (1824, druhé

vydání 1832). Během Všeslovanského sjezdu v Praze v roce 1848

byl tento strom ustanoven jako symbol veškerého Slovanstva oproti

germánskému dubu (pojetí dubu jako německého národního stromu

v Slávy dceři narušuje Kollár, jehož vztah k tomuto stromu je

dichotomií – má sice germánský dub, ale jako dubisko chápe také

Rusko). V téže době vzniká spolek Lípa slovanská (činný v letech

1848–1849). Vliv lípy jako symbolu roste. Svou velkou úctu k tomuto

298 Zeyer, Julius: Čechův příchod. Griselda. Praha, Česká grafická Unie
1902, s. 23–24.
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stromu vyjádřil Zeyerův současník Svatopluk Čech v cyklu

veršovaných povídek Ve stínu lípy (1879). Zeyer představě lípy jako

symbolu Slovanů podléhá, košatý strom se objevuje i ve Vyšehradu.

Lokace lipových hájů do Tater sice z hlediska biotopu

neobstojí. Zeyer je ovlivněn stereotypní představou: Slovensko rovná

se Tatry, k nim pak připojuje slovanský národní strom. Ovšem

„měkká mluva“ by odpovídala slovenštině, která je na poslech měkčí

a zpěvnější než čeština.

Lípa je také spojována s včelami, a proto také s medem a

voskem – i tyto komodity jsou stereotypně připisovány starým

Slovanům. Obdobný motiv koncipuje, jak vysvětluje Vladimír Macura

ve Znamení zrodu299, Kollár v Slávy dceři, možná i v protikladu: lípa x

dub, sladký med x hořké žaludy, pilné včely x zuřiví kanci, kteří se

žaludy živí, jakožto kontrast umírněného poklidného slovanství a

drsného nepřátelského němectví. V Kollárových básních lze podle

Macury najít přímo vybudované soustavy symbolů, kdy například

„včely jako dušičky Slovanů oblétávají lípu v nebi; v centru

slovanského nebe stojí lípa a nebe je zaplavováno medem“300.

Macura poukazuje také na realizaci celé takto propojené soustavy

v následujícím sonetu:

„Jakýs vepřík přivázaný k dubu

z Lipska od lip a škol lipšťanských

přišlý, na žaludech germanských

i zde válí se a pase hubu;

299 Macura, Vladimír: Znamení zrodu. Jinočany, H&H 1995, s. 91–92.
Macura zde koncipuje přerod lípy v ryze slovanský strom. Tvrdí, že tato
symbolika se obecně traduje od doby Kollárovy, ale měla své předchůdce
už dříve, např. v textu Václava Stacha Starý veršovec z roku 1805. Macura
zde navíc upozorňuje na fakt, že lípa u Kollára se v symbol veškerého
Slovanstva měnila postupně, původně se objevovala spíše v kontextu
erotickém.
300 Tamtéž, s. 92–93.
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jest on toho míšeného snubu

syn mých Lužičanů krajanských

co v pers vlastních matek slavjanských

zatínají ostrost svého zubu.

Rouhači ty Polska, Wuttke-Wůdka,

pověz: nepadá-li z lípy med

sladčeji než žalud do žalúdka?

K útěše mé však, ten, co má dozor,

dí, že bude tu jen sedem let

tento sorbský Nabuchodonozor.“301

Zeyer koncepci těchto emblémů jako hlavních symbolů slovanství

podléhá, ale obecně přejímaný kontrast dub x lípa narušuje. Na

rozdíl od Kollára chápe dub jako keltský strom, spojený s keltským

mýtem, a proto se nepotřebuje vůči němu nikterak vymezovat.

Keltskou tematiku v Čechově příchodu Zeyer neopouští ani

dále. Oba jinoši vyprávějí Ildánovi a jeho dceři, co je do země

přivedlo. Ukáže se, že na jejich rodu spočívá kletba, která má

počátky u babičky obou mladíků. V oblasti Tater žil totiž keltský

kupec, jenž měl dceru Labáru. Když tato dívka osiřela, začala se

sama toulat světem s poklady. Vábila ji i říše Markomanů. Zeyer

posouvá keltská sídla až do Tater. Je zřejmé, že si s množstvím

kmenů objevujících se v pravěku ve střední Evropě neví rady, neboť i

Markomany posouvá do oblasti dnešního Slovenska. I o nich se

dočetl ve Vocelově práci302, ovšem na rozdíl od archeologa, který se

snaží situaci objasnit podle historických pramenů římských historiků,

Zeyer vytváří mnohonárodnostní směsici starých národů s tím, že

301 Tamtéž, s. 93.
302 Vocel, Jan Erazim: cit. d., s. 155–156.
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Markomané jako germánský kmen symbolizují zlo, negativní chování

a agresi. Zeyer tu staví nový konstrukt, odlišný od Kollárova pojetí,

ačkoli využívá předchozí stereotypy, ve zkratce ho lze definovat

takto: Keltové představují moudrost (dávnou a ztracenou – můžeme

aplikovat teorii mýtu o ztracené moudrosti – s Kelty byla

zapomenuta), Slované mírumilovnost a Markomané vše negativní

(markomanská krev také přináší temné stránky lidské duše).

Proto také má Labára markomanskou matku, aby se osvětlilo

její vášnivé a dravé chování. Poté, co opustila svou domovinu

v Tatrách, bloudí světem. Když je napadena loupežníky, prosí bohy o

pomoc. Idea loupežníků v českém pravěku je velmi odvážná, Zeyer

tím dává textu pohádkový ráz. Bohové Labáru vyslyší, ale nejsou

blíže specifikováni – zda šlo o keltská božstva nebo kohokoli jiného,

není určeno. Labáru zachrání Bohomysl, syn Boritův, a odvede ji

s sebou do své vesnice. Bohomysl umí zacházet s mečem a i zde

Zeyer používá Vocelovu práci: ví, že staří Slované uměli zpracovávat

kovy.303 Labára a Bohomysl se do sebe zamilují, vezmou se a stěhují

se zpět do oblasti Tater. S nimi odchází i Bohomyslova sestra

Charpa, zatímco bratr Kolan zůstává doma s otcem.

Pár však není v Tatrách šťastný, láska vyprchá. Bohomysl se

přemisťuje na úpatí Tater a tam si buduje hrad Psáry. Přichází za

ním bratr Kolan a informuje ho o smrti otce. V Tatrách se mu zalíbí a

buduje si naproti hrad Krapinu. Zde Zeyer mísí dvě věci – existenci

slovanských hradišť, která zaměňuje s dnešním chápáním slova

hrad, a názvy obou sídel. Ty jako jiná jména načerpal z Hájkovy

kroniky: „V té krajině Charvátské byli dva bratři vlastní, knížata,

jímžto byla jména jednomu Čech a druhému Lech. On Lech měl své

sedění na hradě řečeném Krapina, kterýž až do dnes stojí. Starší

bratr, totiž Čech, měl svuoj byt na hradě řečeném Psáry, nad

303 Tamtéž, s. 248 a 305.
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potokem prudkým, kterýž Krupá slove.“304 Nejasnosti okolo lokace

sídla Psáry má už v kronice sám Hájek, neboť poté hrad situuje jako

předchůdce Vyšehradu a stejně tak několikrát uvádí vesnici Psáry,

toto jméno jako název obce najdeme v okrese Praha-zapád i

v dnešních dnech, první písemná zmínka pochází již z 11. století.

Narozdíl od Psár je Krapina vskutku městem v Chorvatsku, známým

významným archeologickým nálezem koster neandrtálců na

Hušnjakově kopci. Zda ji při pobytu v Chorvatsku v roce 1895, čtyři

roky před významným nálezem, Zeyer navštívil není známo. Ví se

pouze, že navštívil trapistický klášter na chorvatských hranicích.305

Zeyer však ani s jednou z Hájkových lokací nepracuje, oba

hrady přenáší k úpatí Tater. Tím potvrzuje jasné přijetí hypotézy, jež

situovala zemi charvátskou na území dnešního Slovenska.

V Čechově příchodu následují dějové zvraty hodné antické

tragédie – Labára se zamiluje do svého švagra, má s ním poměr, její

manžel to zjistí. Dochází k souboji obou bratrů, v němž Bohomysl

Kolana zabije. Chce s Charpou odejít pryč, ale divoká Labára

manžela zavraždí, švagrovou přiváže ke sloupu a donutí ji sledovat

tuto krvavou záležitost. Poté ji zaváže, ať se stará o děti, ale nad

celým rodem vynese kletbu. Podle ní bude v rodu kvést bratrovražda

a nikdy se neobjeví žádná láska. Odchází pak na Krapinu, kde

informuje Kolanovu ženu, že měla milenecký poměr s jejím

manželem, a zmizí.

Potomci bratrů sídlící na obou hradech spolu vedou neustálý

boj. Vnukem Bohomyslovým je Čech, který se jednoho dne setkává

s Charpou. Od ní se doví všechny informace, včetně té o skonu

Labáry. Ta končí obdobně jako Vlasta ve Vyšehradu – spadne do

jámy a zabije se. Domnívá se, že si ji odvádí matka země, za niž

považuje Charpu. Čech je ten, koho Charpě slíbili bozi, sám sní o

304 Hájek z Libočan, Václav: cit. d., s. 56.
305 Voborník, Jan: cit. d., s. 238.
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Bohomyslově zemi a je odhodlán, podněcován Charpou, ji hledat.

Stařena dokonce vyřkne věštbu:

„Nad dalekou zemí, z níž stříbrné vody

jak ze svaté nádoby hojně se lijou,

dar lásky všem sousedům, nad onou zemí

dnes bílá ta hvězda, ta věštící vyšla:

tam stojí nad horou, jež v rovině širé

své temeno v samotě, bez družek zdvihá.

Jak oltář se buduje u prostřed pláně

chlum onen siný, a kol jeho čela

sny bozi snuli od počátku dob.

K té hoře ty povedeš pluky své, Čechu,

ji vyvolil osud, by branou se stala,

jíž proud nových dějů se přivalí v zem...“306

Čech poslechne, vezme své věrné a odcházejí k dané hoře. Z popisu

je jasné, že se jedná o Říp. Na rozdíl od všech ostatních známých

zpracování mýtu o původu Čechů nacházejícího se v kronikách

(Kosmova, Dalimilova, Hájkova kronika aj.) a v různých

převyprávěních Zeyer obdobně jako ve Vyšehradu buduje novou

koncepci.

Čech neodchází hledat novou zemi zaslíbenou, ale navrací se

domů, do sídel svého děda. Nesnaží se objevit novou vlast, ale chce

získat zpět tu starou, kde se jeho lidu žilo dobře. Touží dostat zpátky

jednou vlastněné, již spatřené. Má dokonat dílo, ke kterému byl

předurčen Bohomysl – stát se vládcem této končiny. Říp se jeví jako

mytická svatyně, která vystupuje z proroctví. Tuto koncepci

podporuje i další pokračování: Ildána pozve lid Čechův pod Říp

(Zeyerem zapsán jako Řip), který je přímo v textu označován jako

306 Zeyer, Julius: Čechův příchod. Griselda. Praha, Česká grafická Unie
1902, s. 50.
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oltář. Říp je tedy skutečnou svatyní posledních keltských obyvatel a

její mystičnosti musí být využito při Čechově ustanovení jako nového

vládce. Koncept Říp – oltář může vyplývat i ze specifického vzhledu

čedičové kupy ve středočeské krajině.

Další dramatickou zápletku přináší znovu kletba Labářina.

Vzniká spor obou bratrů o Etnéu. Ildánu o dívku požádá Lech, ale

dívka a Čech si vyznají lásku. Blíží se velké finále, v němž má Čech

promluvit ke svým zástupům. Etnéa vzývá jako druidka dva keltské

bardy Hu a Korydvénu (Hu je tvůrcem světa a Korydvén symbolizuje

zemi). Zeyer píše: „Hu sílu dal, žití, a Korydvén duši!“307

Francouzskou práci o keltských druidech zmiňuje i Voborník308.

Čech si prohlíží svatyni, kde jsou kostry a řady popelnic. Někteří

z mrtvých drží v ruce zbraň, jiní harfu nebo mají na hlavách přilby.

Zeyer zde směšuje oba způsoby pohřbívání – žeh a kostrový hrob.

Protože se jedná o významné představitele keltského světa, mají

v rukou předměty, které je provázely za života. Básník se řídí

představami Vocelovými.309 Svatyni na Řípu Zeyer vydává za

megalitickou stavbu, pravděpodobně za dolmen nebo chodbový

hrob, které se v Čechách nenalézají.

Fascinace těmito stavbami je možné doložit; ve všech svých

dopisech z Bretaně se obdivuje kromlechům a menhirům. O spojení

těchto staveb s Kelty píše také Vocel, ačkoli sám nemá jasno, které

z českých megalitických památek lze vlastně zařadit mezi keltské.310

Popisuje také Carnac, který Zeyer ve Francii navštívil, a pohřbívání

307 Zeyer, Julius: Čechův příchod. Griselda. Praha, Česká grafická Unie
1902, s. 72.
308 Voborník, Jan: cit. d., s. 185. Voborník se domnívá, že keltského původu
je i jméno Etnéiono a jméno jejího otce Ildána pochází z Hájkovy kroniky,
vzniklo přesmyčkou jména Haldan. O jménech Charpy, Bohomysla, Kolana
ani Labáry Voborník nepíše, jména jsou pravděpodobně autorovou fikcí.
309 Vocel, Jan Erazim: cit. d., s. 128.
310 Tamtéž, 124–130.



169

starých Keltů spolu s různými předměty, ať už jde o zbraně, helmy

atd.

Na jedné z koster nachází Etnéa Sigovésovu zbroj a dává ji

Čechovi. Má si ji obléci a promluvit ke svému lidu. Oba vystoupí na

chlum, zmizí mlha, která je kolem kopce, vynoří se slunce, protože

Etnéa je chápána jako zástupce slunce na zemi. Tak se Zeyer znovu

vrací k solárnímu mýtu, který realizoval již ve Vyšehradu. Čech

žehná zemi:

„Ó země ty svatá,

žehnej mi, matko, jak já tobě žehnám!“311

Všichni propuknou v jásot, Ildána doporučuje obnovit města na

německých a keltských sídlech – tak je možné vysvětlit

archeologické nálezy na jednom místě. Čech chce svolat všechny

kmeny Slávů a spojit je v jedno:

„My rozptýleni, slabi, trpěli vždy,

nám vůle cizí vlastní byla doposud.

Nuž spojíme se v dnu velkou obec,

ta společnou nám mátí na dál budiž!

Jak osamělý ostrov v moři cizím

ční blažený náš kraj, a nese k nebi

svou hlavu hrdě. Buďme jak ty luhy,

jež zrodily nás! Seřaďme se v lásce

v kruh jediný, a nezdolní jak hory

ty kolem nás, tu půdu střezme svatou!

U průsmyků na stráži mužně stůjme.

Vždy chmurné cizí vrah ať spatří tváře,

brat pro bratra však měj úsměv lásky!

Buď chvála svornosti, neb sílu dává!

buď chvála síle, volnosti to matce!“312

311 Zeyer, Julius: Čechův příchod. Griselda. Praha, Česká grafická 1902, s.
79.
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Volání po sjednocení slovanských kmenů českého dávnověku

odpovídá stereotypní výzvě ostatních autorů – Slované musí být

jednotní, jde-li jim o osud jejich kultury či země. Zeyer zde pokračuje

v Kollárově rétorice, obdobná se vyskytuje v díle Svatopluka Čecha,

např. v básni Slavia. Sjednocení Slovanů na území Čech může být

také výzvou pro nejednotné české politické a kulturní kruhy, které

nejsou schopny se dohodnout v otázce národních zájmů.

Za pozornost stojí geopolitické začlenění Čech – metafora

„ostrov v moři cizím“ vyznívá tak, že oblast je ze všech stran

obklopena nepřáteli – což neobstojí, neboť Čechem opuštěný východ

nikdo neobsadil. Opět zde jde o alegorii aplikovatelnou na osud

českých zemí v 19. století; ostrov symbolizuje opozitum

k německému živlu, který je všude okolo. Z Řípu je vidět na všechny

hranice. Tam budou Češi strážit u průsmyků a nikoho do země

nepustí. I když je to nemožné, Zeyer si uvědomuje, že Čechy jsou ze

všech stran obklopeny zalesněnými horami, jak je to zachyceno

v kronikách. Strážci území jsou i zde nositeli nacionálních zájmů.

Rozpolcenost plynoucí z nejednotnosti je symbolická i ve

vztahu obou bratrů. V momentě, kdy chce Ildána uskutečnit druidský

obřad – oběť bohům za budoucí osud, Čech má vybrat laň ze stáda

a skolit ji nožem, jímž se snímá dubové jmelí (zde opět symbolika

dubu jako keltského posvátného stromu zcela v opozici k představě

dubu jako symbolu germánství) – vyvrcholí spor Lecha a Čecha.

Starší bratr požádá Ildánu o ruku dívky, oba vytasí zbraně. Charpa

mezi ně vrhne popel svého mrtvého bratra a vynese ortel. Lech má

odejít za bílou orlicí a s ním i muži, kteří chtěli bojovat na jeho straně.

Trestem pro oba bratry pak bude, že po sobě budou toužit, ale už se

nikdy více nespatří. Charpa chce proklít i Etnéu. Druidka však

vykřikne, že kletbu způsobila žena z kmene Keltů, a proto ji i žena

312 Zeyer, Julius: Čechův příchod. Griselda. Praha, Česká grafická 1902, s.
83.
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z kmene Keltů odčiní. Vzápětí se probodne obětním nožem. Charpa

si klade za vinu smrt dívky, položí si ji na klín a nechá se s ní upálit

na hranici. Celý epos končí tím, že se oba bratři ujímají svých

povinností a loučí se u posvátné hory.

Úsvit českých dějin a ukotvení Slovanů ve střední Evropě je

vykoupeno obětí nevinné dívky. Tato až křesťanská symbolika –

nevinná dívka svým činem srovná rodové sváry – má několik

atypických rysů. Nikde v české literatuře Zeyerovy doby se koncept

lidské oběti vykonané kvůli zrodu českého národa neobjevuje. Jde

veskrze o romantický motiv – láska mezi Čechem a keltskou

druidkou není naplněna, dívka volí raději smrt (tento koncept i

s volbou slovní zásoby při líčení Etnéia skonu jasně řadí Zeyera

k novoromantickým autorům – finální sebevražda je gestem až

teatrálním). Dívka svou smrtí dává naději novému národu, který

přichází, a díky jejímu činu může žít šťastně bez nových svárů

(samozřejmě i poeta doctus Zeyer věděl, že se tak nestalo; byl

seznámen s českou historií, které bratrovražda rozhodně nebyla

cizí). Celá závěrečná pasáž eposu tak může být brána jako alegorie

ve vztahu k českému národu 19. století. Bílá Etnéa jako vykupitelka

má být výzvou pro Zeyerovy současníky, její čin můžeme brát jako

výzvu pro další pokolení.

10.3 Závěr
Na rozdíl od Vyšehradu, který představuje mytický cyklus, je

Čechův příchod mýtem jediným – a sice mýtem o původu národa.

Tuto dodnes obtížně doložitelnou záležitost opět shodně se svým

prvním eposem halí do hávu tajemství, velkých gest a propojení

člověka s přírodou. Příchod Čechů působí obdobně jako severské

ságy – je plný násilí a vášně, aby nakonec přinesl sjednocující
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řešení. Jinak je tomu ve Vyšehradu, kde Zeyer čerpá převážně

z kronik a Rukopisů, zde autor uplatňuje i odbornou literaturu.

Mnohem více jsou do textu zasazovány stereotypy – ve vztahu

k českému národu a jeho osudu. Čechův příchod se tak oproti

kosmogonickému Vyšehradu stává pokračovatelem literárních

konstruktů obhajujících slovanství. Zeyer zde navazuje jak na

Kollárovu Slávy dceru, tak na své vrstevníky. Zatímco Vyšehrad je

textem kosmopolitním, inspirovaným různými indoevropskými mýty,

které jsou různě variovány, Čechův příchod je dílo nacionální,

stereotypní, pročeské. Kosmopolitní pojetí je zachováno pouze díky

keltské otázce (hlavně různým kusým motivům odkazujících na tuto

kulturu), kterou Zeyer hojně rozvíjí, a také díky básníkově snaze

ustanovit Čechy jako pokračovatele moudrých Keltů, inspirovaný

Zeyerovým „moderním“ zájmem o tuto kulturu. Téma by se však

mohlo odehrávat v jakékoli jiné zemi, byla-li by změněna jména.

Mytická „hora“, čedičový Říp (459 m n. m.), svým složením,

tvarem a vznikem patří sice k Českému středohoří, ale přece jen se

vynořuje jeho zvoncovitý tvar ještě z okolní roviny. Jeho hornina

nefelinit obsahuje až deset procent magnetovce, a proto vychyluje

magnetickou střelku různými směry, jak dnes ukazují šipky v dlažbě

rotundy.

Tradičně je považována za místo, odkud poprvé přehlédli

vhodnou a neobsazenou zemi první Čechové. Kosmas ve své

kronice neuvádí ani původ, ani motivaci přicházejícího lidu: „Do

těchto pauští když wstaupil člověk, který to asi, neznámo o kolika

duších, hledaje místa k příbytkům lidským, hory doly pusté, ladné

zrakem zpytawým přehlídl, a jak za to mám, u hory Ripu mezi

dwěma řekama, totiž Ohří a Wltawau, první zarazil sídla“313. Teprve

313 Citováno úmyslně z překladu W. W. Tomka se zachováním autorova
tvrdošíjně předreformního pravopisu, protože toto vydání (1882) mohlo být
teoreticky Zeyerovi známo – Kosmůw letopis český s pokračováním
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když se volbou rozhodovalo o pojmenování nového sídla, padne

jméno vůdce příchozích: „Odkud bychom lepší a příhodnější jméno

nalezli, než poněvadž ty otče sloweš Čech, nechť země slowe

Čechy.“314

Tzv. Dalimil už příběh rozvíjí – zná místo, odkud osídlenci

přicházejí, i motiv odchodu jejich vůdce, který je vyobcován

z původního společenství pro zabití (mužobojstvo). Za ně se

omlouvá své „čeledi“, za dlouhé putování bez domova, které

ukončuje až výstup na horu.

„V srbském jazyku jest země,

jiež Charvátci jest jmě.

V tej zemi bieše lech,

 jemuž jmě bieše Čech. Ten mužobojstva sě dočini,

pro nějž svú zemi provini.

Ten Čech jmieše bratrův šest,

pro něž jmieše moc i čest,

a ot nich mnoho čeledi,

již jedné noci Čech osledi.

I vybra sě se vším z země,

jiež bieše Charvátici jmě.

I bra sě lesem do lesa,

dietky své na pleci nesa.

A když dlúho lesem jide,

k velikému hvozdu příde.

Tu sě stešče čeledi jeho.

I vece Čech: „Ach běda skutka mého,

že jste vy pro mě v tejto núzi

a jsú pro mě váši domové hustí luzi.“

Kanovníka vyšehradského a Mnicha sázavského. Praha, Nákladem nadání
Františka Palackého, 1882, s. 4.
314 Tamtéž, s. 5.
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I vece Čech svému sboru:

„Podejděm pod túto hóru!

Dětem a skotu otpočinem

a snad sě tuto s túhú minem.“

Zajtra u pravé zóře

by Čech sám sedm na tej hóře,

s niež všichnu zemi ohleda

A dále jim jíti neda

řka: „Máme zemi po své vóli,

budú nem sde plni stoly,

zvěři, ptákóv, rýb, včel dosti,

ot nepřátel dosti tvrdosti.“

Jako by sě dnes na púšči stalo,

kdežto by jim nic nepřěkážalo.

Ale s té hóry na zemi zřěchu,

pro to tej hóřě Říp vzděchu.“ 315

Kronikář vsouvá i bájnou etymologii: zříti – Říp. Na mytickou epizodu

příchodu Čechů do budoucí vlasti ale potřebuje pouhých 36 veršů.

Hájek, citovaný výše, přidává podrobnosti a mění etymologii, když

uvádí: „Tuto máme veliký Zřip, po slovanském jazyku vrch.“

Pro nacionálně vypjaté 19. století měl Říp jako místo v mýtu

rozhodující pro usídlení Čechů proti stejně mytizovanému Vyšehradu

několik výhod. Zatímco Vyšehrad byl až do prohrané bitvy u Hradce

Králové 1866 barokní – i když vojensky nikdy nepoužitou – pevností

a sídlem vojenské posádky, a proto místem ke shromažďování

nevhodným, Říp ve volné přehledné krajině a poměrně snadno

dostupný z Prahy i jiných míst, se dal nejen dobře využít pro

shromáždění, ale spojit je i s oblíbenou „landpartií“ (případně ji za ni

před úřady vydávat). Navíc byl až do 60. let 19. století nezalesněný;

315 Daňhelka, Jiří; Hádek, Karel; Havránek, Bohuslav; Kvítková, Naděžda
(eds.): cit. d., s. 105.
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když se s jeho zalesňováním pak začalo, stejně bylo ještě dlouho za

dobré viditelnosti možné přehlédnout velkou část Čech – pražské

věže, Kladno a Brdy, Ještěd, Jedlovou u Chřibské, hrad Trosky,

Kozákov, Sněžku, Zvičinu, Děčínský Sněžník, Klínovec a v popředí

panoráma Českého středohoří a Lounských vrchů. Posilovalo to iluzi,

že člověk opravdu stojí ve středu Čech ohraničených horami a

rozhlíží se po nich obdobně jako praotec Čech.

Říp se stal mytickým symbolem národního cítění. Už 30.

dubna 1848 se zde manifestovalo za zrušení roboty za účasti

pražských studentů i představitelů radikálních demokratů – přítomni

byli např. Emanuel Arnold, Karel Sabina, Dušan Lambl. Dne 10.

května 1868 se na Řípu konal protest proti dualizaci habsburské

monarchie. Následujícího dne byl slavnostně vyzdvižen základní

kámen pro stavbu budoucího Národního divadla. Na dvacet tisíc lidí

z celého Podřipska naslouchalo patetickému projevu Karla Sabiny a

vyprovázelo ověnčené trojspřeží vezoucí kámen s nápisem:

„S černa Řípu Čech svůj život vzal,

na Bílé hoře dokonal,

v matičce Praze z mrtvých vstal.

Říp se stal oblíbeným výtvarným námětem (za všechny např.

jeden z šestnácti nástěnných obrazů cyklu českých hradů a

památných míst od Julia Mařáka na stěnách schodiště Národního

muzea). Čechův příchod na Říp byl častým námětem tehdy

oblíbeného divadelního žánru „živých obrazů“ v provedení

profesionálů i ochotníků. Opona Josefa Weniga v divadelním

prostoru náchodského hotelu Beránek (známá dobře i Josefu

Škvoreckému) vypadá jako dobrý návod pro všechny, kteří by chtěli

něco podobného realizovat s nehybnými, poněkud fantaskně

oděnými postavami v malebných pozicích, které naslouchají slovům

velebného kmeta.
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Hora má obecně v mýtu tři aspekty: spojení mezi nebem a

zemí, mikrokosmem a makrokosmem; dějiště duchovně významných

událostí; místo, kde „uchváceni do hory“ čekají hrdinové a vládci

(např. král Artuš, Friedrich Barbarossa, kníže Václav se svými

družinami na okamžik, kdy se vydají svým zemím na pomoc).

Posledně jmenovaný aspekt do Zeyerovy vize Řípu chyběl. Básník

mu ho dodal, byť v podobě fantaskní. Říp jako český kosmický

omfalos (pupek světa) tak získal chybějící dimenzi. Zeyer tak dovršil

v Čechově příchodu mytizaci národní hory.

Mytická hora Zeyerova fungující jako pohřebiště hrdinných

Keltů působí poměrně pomýleným dojmem, ostatně jako celá

skladba. Historismus Zeyerův se neshoduje s vžitou představou

zprostředkovávanou výtvarným uměním ani s tradicí poutí na Říp. Je

autorskou literární fikcí, složenou z velkých, takřka shakespearovsky

vypjatých scén. Co se týče zápletek a rozvíjení děje, je zejména pro

dnešního čtenáře obtížně uchopitelná (příliš mnoho postav a ne

všude povedený blankvers) a je otázkou, zdali jí mohli rozumět

čtenáři Zeyerovy doby. Ačkoli dobová kritika, jak ještě uvidíme, dílo

neodmítla, měla výhrady ke keltské látce, ale jinak jí byl Zeyer

pasován za mýtotvorce. I daleko pozornější čtenáři se na konci 19.

století museli složitě orientovat v komplikovaných rodinných vztazích

postav. Zarážet je muselo i to, že se v textu kupodivu nevystupují

žádní slovanští bohové. Do obecně platného historického povědomí

se začalo prosazovat a nakonec převládlo Jiráskovo zpracování ve

Starých pověstech českých.
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11. Zeyerova historická dramata

 Všechna dramata s tematikou českého dávnověku vznikla

později než Vyšehrad. Text Libušina hněvu spatřil světlo světa

časopisecky v Lumíru roku 1886. Dne 28. ledna 1887 se uskutečnila

premiéra dramatu v Národním divadle. V témže roce vyšel text

knižně. Sám Zeyer drama označil jako bohatýrskou komedii. O tomto

žánrovém zařazení však lze pochybovat, jak bude ukázáno dále.

Text vznikal na Táborsku, kde se Zeyer uzavřel před světem

v osamělé fořtovně. Karle Heinrichové o tom napsal: „Byl jsem tam

velmi šťastný. Les mi byl takovou potřebou, že bych se byl seriosně

roznemohl, kdybych tam nebyl zajel, a ta krásná Lužnice, řeka,

v které jsem se denně koupal, tak mě posilnila, že doufám, že budu

celou zimu zdráv. Byl jsem tak klidným, tak krásně se to tam snilo

v té samotě. Napsal jsem tam kostru divadla, něco z našeho mýthu,

snad se ti to bude líbit.“316

Drama Libušin hněv je založeno na oblíbeném motivu hledání

budoucího českého knížete a domnělého zakladatele přemyslovské

dynastie Přemysla. Mnoho pozornosti věnuje autor prostředí Budče a

uvádí na scénu všechny zakladatelské fiktivní osobnosti – Kroka a

jeho manželku Nivu, dcery Kašu, Tetku a Libušu. Nechá Nivu

vyprávět dcerám, proč nejde porazit dub – opět se objevuje motiv

v předchozích epických pracích uvedeného listnatého stromu,

tentokrát ale s  jinou konotací. Autor ho uvádí jako motiv spíše

pohádkový – bohatýr se chce dovědět, jestli a jak lze strom porazit.

Dozvídá se ale, že je to nemožné, protože dub má kořeny „v praboha

síle“317. Opět se pracuje s kosmogonickým mýtem o stvoření světa, u

316 Voborník, Jan: cit. d., s. 186.
317 Zeyer, Julius: Libušin hněv. In: Dramatická díla IV. Praha, Česká
grafická 1906, s. 78.
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Zeyera už několikátým – v Nivině podání stojí na počátku věků

železný dub uprostřed moře. Národní souvislosti v symbolice stromu

jsou v tomto textu pominuty.

Při Nivině vyprávění Libuša zahálí. Nechce držet přeslici a

ohrazuje se, že ji muži také nedrží. Tím rozčílí matku, která naopak

uvádí, že tím dcera rozvrací rozdílné životní role muže a ženy. Zeyer

tím motivicky předjímá závěr dramatu a znovu nastoluje otázku boje

pohlaví, jak bylo vidět již ve Vyšehradu.

Do této scenerie vstupují nápadníci tří dcer – Bivoj, Trut a

Přemysl. Posledně jmenovaný přirovná Budeč k včelímu úlu:

„ Jest, Kroku, Budeč hrad tvůj, velký úl,

kam bez ustání letí roje včel,

však od úlu se dům tvůj liší tím,

že z jeho síní moudrost odnáší

roj hostů tvých – v úl včely med však nosí.“318

Opět se tu opakuje motiv včely jako symbolu pilných Slovanů,

tentokrát ve vygradované podobě. V básnickém příměru autor věc

přirovnávanou (comparandum, tj. úl) a věc, k níž přirovnává

(comparatum, tj. Budeč), vymezuje společným znakem (tertium

comparationis, tj. slétání do jednoho místa). Aby vyzdvihl význam

Budče-úlu, zdůrazňuje moudrost, kterou Krok rozdává ve svém sídle

a kterou si roj hostů odnáší s sebou do světa, zatímco včely jen

snášejí do úlu med. Působivý obraz Budče jako úlu moudrosti

zesiluje význam tohoto místa a zároveň ho propojuje s tradičním

motivem kolektivní píle včelího roje.

Do úlu míří i Lapak a jeho žena Zvratka, které sem však

nežene touha po moudrosti, ale po moci. Trut jim u brány Budče

ukazuje saň, již zabil v Krkonoších. Lapaka to rozlítí; saň by prý zabil

on sám, dokonce i Zvratka vykřikuje, že by ji přeslicí ubila. Lapak

opustil Klecany, svůj mocný hrad. Zvratku si přivedl z Krkonoš a jde ji

318 Tamtéž, s. 79.
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ukázat strýci Krokovi; Lapakův otec Bazak byl totiž bratrem

budečského vládce. Všechna jména Zeyer čerpá z Hájkovy kroniky,

kde stojí: „Léta 719. Lapák, syn Bazáka, bratra Krokova, člověk nad

jiné opatrný, ale kulhavý, jemuž někteří Klesavý Lapák říkali,

znamenav v jednom přívrší dům sobě krásný jako hrad založiti kázal

a s velikú prací a nákladem jej stavěl a Klecan jemu přezděl. Ten

Lapák mnoho se své ženy věšťbami zpravoval. Neb ta žena, jménem

Zvratka, veliká věštkyně a hadačka byla a mnoho budoucích věcí

Lapákovi i jiným oznamovala.“ 319

Kulhavý Hájkův Lapák předjímá charakteristiku hrdiny dramatu

a věštecké umění jeho paní. O dalších činech této dvojice Hájek nic

nepíše, zato v Libušině hněvu se stávají hybateli dalších

dramatických akcí. Oba touží jen po moci a bohatství. Jejich sídlo

Klecany (v současnosti městečko spadající pod Prahu-východ; o

existenci slovanského pohřebiště z 10. století objeveného v

Klecanech roku 2000 nemohl ani jeden ze spisovatelů vědět) ani

kronikář, ani Zeyer nikam nelokalizují. Jde o zajímavý průnik tvůrčí

fantazie a daleko později potvrzeného racionálního historického

zjištění.

Lapak jde předvést Budeč své ženě. Krok mu to schvaluje, ale

tvrdí, že doba existence hradu podle proroctví brzy skončí. Až vnikne

větev mladého jabloňového štěpu do síně a bude se dotýkat bůžků,

je to znamení, že má Krok jmenovat svého následníka ve vládě a

opustit Budeč. Tak končí starý věk a začíná nový – nástupce

Krokova mají určit ústa blázna.

Krok pro své dcery vystavěl tři hrady: na Mži ve staré

doubravě Kazín, na Mži mezi břízami Tetín a na skále nad Vltavou

Vyšehrad. Libuše se vyznává ze své lásky k Vyšehradu. Zeyer znovu

rozpracovává svou teorii o solárním mýtu, neboť Krok oslovuje svou

dceru pouze jako slunce. Tato základní metafora pro Libušu je

319 Hájek z Libočan, Václav: cit. d., s. 98.
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obohacena o další, obecně známý slovanský pohádkový motiv:

Přemysl má uzmout slunci tři zlaté vlasy, stejně jako např. v pohádce

Tři zlaté vlasy děda Vševěda. U Zeyera je sluncem mladá krásná

dívka, jejíž paprsky (zlaté vlasy) ozařují zemi a probouzejí v ní život.

Přemysl jako muž ztělesňuje zemi, kterou obdělává:

„Pouze Přemysl, ten mírný, moudrý, brázdy ryjící

do vlhké země, aby poklady

žní zlatých z temna k světu vykouzlil,

jest hodným stát, kde stojí dobrý Krok!

Tys vítězem bez krve prolití!

Meč mnoho jest – však více radlice.“320

Mnohem více než ve Vyšehradu je zdůrazněno spojení Přemysla

s půdou, jak to odpovídá jedné ze zakořeněných představ národního

obrození. Oslava mytických prapředků jako mírumilovných

zemědělců, kontrastujících s nelítostnými krvežíznivými bojovníky-

dobyvateli je pro Zeyera (ač – a to je neustále potřeba připomínat – o

jeho vlastní předky nešlo) zásadní, a proto tuto Přemyslovu

charakteristiku posiluje. Obdobně jako je s mytickými předky

symbolicky spojena lípa a včely, získává i Přemysl svůj atribut,

radlici. Pluh a orba je v mnoha mýtech spojován s představou

oplodňování ženy mužem.321 Pluh představuje falický symbol.

V našem případě orba znamená oplodnění země, spojení slunce-

ženy a  úrodné půdy-oráče, nebe a země.

Další dramatické konflikty jsou vázány na postavu Zvratky. Ta

chce nejprve rozvrátit vztah Bivoje s Kašou; použije dokonce

otrávenou kytici. Naštěstí se podaří květy vyměnit za neškodné, a

proto si mladé páry mohou vyznat lásku. Lapak se důrazně uchází o

knížecí trůn. Libuši to rozhořčí a Lapak rozhorleně reaguje:

320 Zeyer, Julius: Libušin hněv. In: Dramatická díla IV. Praha, Česká
grafická Unie a. s. 1906, s. 108.
321 Becker, Udo: cit. d., s. 223.
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„Že blázen jsem! Toť věru příliš jest,

kamkoli hledím, všude jiskry jen

se z očí sypou na mne! Posilu

u tebe hledám – sklízím urážku!

Běs do vás do všech! Povyk takový

pro kamennou tu židli. Měj si ho,

ten Čechův prestol, moudrá Libušo,

buď tedy sama Krokův nástupce,

ať žena vládne vám – to pomsta má.“322

Lapakův maskulinní tradiční pohled je zdrojem jeho kletby – vládu

ženy považuje za svou pomstu nad těmi, kdo takový postup umožnili.

Libuša je zvolena nástupkyní Krokovou. Loučí se

s Přemyslem a dostává od něj darem bílého koně. Slibuje, že až

bude česká země Přemysla potřebovat, vydá se pro něj kůň do

Stadic. Zeyer  předjímá budoucí události – notoricky známé povolání

Přemysla od pluhu a jeho usednutí na knížecí stolec.

Hybateli dramatického děje jsou dvě záporné postavy, Lapak

a Zvratka, charakterizované touhou po moci. Jejich snažení je

marné; žádná intrika není úspěšná. Když jsou jejich léčky odhaleny,

zmizí ze scény. Jejich motivaci má divák vnímat jako špatnou a jejich

porážku jako zaslouženou.

Struktura dramatického textu je volná, řazení scén poněkud

připomíná filmový střih. Odpovídají tomu i poměrně rozsáhlé

scénické poznámky s výrazně vizuálním zaměřením: „Sedne s Nivou

a Lapakem a se starci za jeden stůl, za druhý Kaša, Tetka, Libuša,

Trut, Bivoj, Přemysl, Zvratka a ostatní bohatýři. Lid v pozadí kol ohňů

tančí a pije.“323

322 Zeyer, Julius: Libušin hněv. In: Dramatická díla IV. Praha, Česká
grafická Unie a. s. 1906, s. 130.
323 Zeyer, Julius: Libušin hněv. In: Dramatická díla IV. Praha, Česká
grafická Unie a. s. 1906, s. 118.
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Zda lze Libušin hněv žánrově brát jako bohatýrskou komedii,

je sporné. Pro komedii by mluvilo smírné rozřešení konfliktu: Lapak

vzdává své úsilí o kamenný stolec, který získává Libuše. Postavy

kladné jsou zvýhodněny, záporné ve svých snahách poraženy.

Typově by se Libušin hněv snad blížil charakterové komedii

s historickým námětem, založené na konfliktu poctivých, moudrých a

mimořádnými schopnostmi nadaných čestných postav na jedné a

ctižádostivými, byť také nadanými sobci, kteří sledují osobní

prospěch, nikoli zájem celku, na straně druhé. Tomuto zařazení ale

odporuje skutečnost, že Libušin hněv postrádá komické účinky, které

plynou z reakcí postav na dramatický konflikt. Jako „bohatýrskou“324

lze hru označit, protože hrdinové a hrdinky jsou silné a statečné

osobnosti. I díky zvolené veršované formě se v textu hodně epicky

vypravuje, řeční i lyricky kontempluje.

Dalším dramatem, které rozpracovává Zeyerův Vyšehrad, je

Šárka. Autor ji otiskl na pokračování v České Thalii roku 1887.

Pravděpodobně mělo původně jít o trilogii inspirovanou českým

dávnověkem, jak napsal spisovatel svému životopisci Voborníkovi

v roce 1897: „Myslil jsem na trilogii, měl jsem vše na podkladě

symbolismu lidského a národního významu vybudováno v mysli.“325

Drahomíra Vlašínová se ve své studii Julius Zeyer dramatik domnívá,

že Šárka byla již od počátku zamýšlena jako hudební libreto.326

Voborník si myslí opak, protože pro Zeyera byla sama hudba už

automatickou součástí díla.327 Pro tvrzení Vlašínové by svědčil

podtitul – Hudební drama ve třech jednáních. K hudební realizaci

skutečně došlo zásluhou Leoše Janáčka, jak již bylo řečeno.

324 Užívání slova bohatýr je pravděpodobně jedním z projevů rusofilství.
Jde slovo  přejaté z ruštiny, kam se dostalo z mongolského bagatur a
perského bahadur. Viz Stručný etymologický slovník jazyka českého.
Praha, SPN 1967, s. 100.
325 Voborník, Julius: cit. d., s. 189.
326 Vlašínová, Dagmar: Julius Zeyer dramatik. Brno, Istenis 2003, s. 63.
327 Voborník, Jan: cit. d., s. 190.
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Zeyerova Šárka byla uvedena roku 1925 v Brně. Ve stejném roce

napsal Julius Kalaš scénickou hudbu k Libušině hněvu.

Tematicky Šárka opět míří do českého dávnověku. Odehrává

se na hradě Libici. Zeyer ve scénické poznámce popisuje prostor

následovně: „Jeviště, rozdělené na dvě patra, představuje nádvoří

posázené lipami a duby. Na jedné straně průčelí hradu, vystavěného

z hrubě tesaných balvanů, na druhé straně vysoká skála, porostlá

břízami; v ní pozlacené dvéře kovové, vedoucí do hrobky Libušiny.

Před dveřmi leží velký balvan. V pozadí nevysoká zeď, přes kterou je

viděti daleko do kraje, porostlého doubravou, jíž se řeka vine. Na

větvích bříz visí věnce a balvan nad hrobkou je též girlandami

ozdoben. Pod nádvořím klene se hrobka Libušina; panuje tam úplná

tma, tak že ničeho rozeznati nelze.“328 Složité rozdělení jeviště

komplikuje scénické provedení. Mohlo být jedním z důvodů, proč se

jako drama nehrálo. Druhým důvodem je tak těsná vazba na text

Vyšehradu, že bez předchozí znalosti eposu je pro diváka i čtenáře

složité tomuto dramatu porozumět.

Hrobku Libušinu situuje Zeyer na hrad Libici; tuto lokalizaci

Zeyer opět nachází u Hájka: „Kázav truhlu zavříti, dal ji dobře smolú

a klím oblepiti a do Libice vézti a poctivě před vraty dvoru jejího (tak,

jakž žádala) pohřebiti a na najtvrdším kameni jejího důstojenství a

prvního zpravování nápis rozkázal rypákovi napsati.“329 Zda jde o

slavníkovskou Libici nad Cidlinou, nesděluje ani dramatik ani

kronikář. Od Hájka si Zeyer bere i představu hrobky zavalené

kamenem. V popisu místa nechybějí tradiční lípy a duby, které

dokreslují atmosféru; nově autor přidává břízy. Pravděpodobně chce

328 Zeyer, Julius: Šárka. In: Dramatická díla II. Praha, Česká grafická Unie
a. s. 1906, s. 177.
329 Hájek z Libočan, Václav: cit. d., s. 130.



184

vyhovět obecně rozšířené představě březových hájů zdobených

starými Slovany330. Ověnčené stromy připisuje Zeyer bohyni Vesně.

Ačkoli Hájkův popis hrobky ji představuje spíše jako součást

obydleného prostoru, zřejmě před nějakým vladařským dvorem;

Zeyer hrobku Libušinu situuje sice před hrad, ale do nitra veliké

skály. Hrobka v jeho fantasii má blíže k dračí sluji, podobné vizi,

kterou spisovatel rozpracoval v Čechově příchodu. Počáteční

zápletka se rozvíjí kolem výběru strážce Libušiny hrobky, který

provádí sbor reků. Při této volbě promluví Přemysl a lituje konce

zlatého věku:

„Jak za hory se slunce chýlí,

tak odešla jsi, Libušo,

a zlatý tvého lidu věk

kles´ s tebou v tmavý hrob.“331

Zeyer obdobně jako ve Vyšehradu a v Libušině hněvu vnímá Libuši

jako ztělesněné slunce, oživuje tak znovu solární mýtus. Šárka může

být chápána i jako volné pokračování předchozích děl – zlatý věk zde

ale končí už Libušinou smrtí, zatímco ve Vyšehradu je spojen až se

závěrem dívčí války. Zeyerovo vnímání mýtu zlatého věku má tedy

různé podoby, kterých užívá podle toho, jak vyhovují aktuální

autorské fikci.

Jako strážce hrobky je vybrán Ctirad. Zeyer poté znovu

rozehrává příběh jeho a Šárčiny lásky. Ctirad vkročí do Libušiny

hrobky a sebere zbraně, které se tam nalézají. Šárka tam chce

vniknout také, protože touží získat korunu a závoj. Při této loupeži

Libuše z hrobky zmizí – pohlcuje ji země poté, co se vztýčí na svém

trůně. Tehdy dojde k prvnímu setkání obou protagonistů. Domlouvají

330 I toto uvedení břízy může mít kořeny v autorově znalosti Ruska, s nímž
bývá jako znak spojována. Tam je bříza symbolem jary a mladých dívek.
331 Zeyer, Julius: Šárka. In: Dramatická díla II. Praha, Česká grafická Unie
a. s. 1906, s. 178.
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si další schůzku, kde se objeví lest, se kterou se čtenář setkal již ve

Vyšehradu.

Šárka je přivázána k dubu, Ctirad ji chce osvobodit. Objevují

se ale Vlastiny bojovnice a Ctirada zabijí. Zoufalá Šárka zjišťuje, že

reka miluje, a skočí do hranice, kde hoří Ctiradovo tělo. Pohřeb

Ctiradův se koná na Vyšehradě, kde pro představu ideálního sídla

Zeyer opět vykouzlí nádvoří posázené lipami. Postava Šárky je

aktivnější a také dodává dílu potřebné iracionální snění. Po celou

dobu provází dění bájný pěvec Lumír, který má v divadelní úpravě

postavy ještě blíže k antickému Orfeovi než Lumír z Vyšehradu.

Zeyer se znovu představuje jako osobitý mýtotvůrce, který chce

vychovávat českého diváka, učit ho zeyerovské mytologii založené

na evropském kontextu.

Třetí drama je tematicky nové. Tragédie Neklan o pěti

jednáních vyšla tiskem poprvé u Františka Šimáčka v jeho Kabinetní

knihovně roku 1893, premiéru měla 30. března 1896 v Národním

divadle. Hru tehdy režíroval známý představitel hrdinských rolí Jakub

Seifert, který rovněž ztvárnil jednu z hlavních postav. Kromě Seiferta

zde účinkovali přední herci, například Eduard Vojan či Otýlie

Sklenářová-Malá. Vedle jediného dosud živého Zeyerova dramatu

Radúz a Mahulena, dalších kusů Stará historie a Doňa Sanča jde o

jedno z mála dramat, které se realizovalo na scéně.

Pro Neklana Zeyer opět našel předlohu v Hájkově kronice, jak

sám píše v úvodu knihy: „Zárodek této tragedie nachází se v Hájkově

kronice, kterou pokládám za jeden z bohatých, ač značně zkalených

zdrojů české poesie. Že jsem stín Neklanův opět z podzemí na

slunné světlo vyvolal, tím jest nenasytný můj hlad čísti Shakespeara

jedině vinen. Zatoužil jsem napsati něco na způsob historických her.

Doba Neklanova vábila mě mocně, vábila mě svým zvláštním

přísvitem. Porovnával bych ji s lunojasnou nocí časně na jaře. Černě

strmí velké stromy, pod nimi plíží se bledé mlhy, potok hučí ještě pod
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ledem. Ale nevýslovné kouzlo měsíce prozařuje vše, a něco jako bití

tepen příštího života hlásí se nebem a zemí. Mnoho jsem o tom snil,

jak asi se jevily byzantská kultura a světlý, velký zjev Kristův těm

prostým a silným srdcím našich předků v barbarské jejich tmě, když

první paprsky vzdělaného světa se do jejich lesů draly v lunné ještě

noci, před úsvitem slovanských apoštolů. Dějepis a tradice o tom

mlčí. Tu může vůdcem býti pouze poesie. Snad mě zavedla, ale pod

jejím vlivem vybásnil jsem Tyra z Chýnova. Ostatně mi sám Hájek

k tomu pokyn dal. Naznačil tu záhadnou postavu tak neurčitě, že

fantasii dokořán dvéře otevřel a ponechal ji přes všechnu vyrudlost

nevím jaký ideální nimbus.“332

Zeyer ví, že informace, které z Hájkovy kroniky čerpá, nejsou

historicky přesné. I když příběhy a jména přebírá, pozměňuje je tak,

aby zapadaly do jeho fikčního světa. Místo Štyra z Chajnova má

Zeyer Tyra z Chýnova,333 Straba není příbuzná zúčastněných, ale

manžel ženy, která se tajně a v přestrojení účastní lucké války.334

Autor Radúze a Mahuleny si vytvořil i postavy vlastní: „Druhá

naprosto neurčitá osobnost, a to docela i bez jména, jest v Hájkově

vypravování žena jednoho z Lučanů, která přestrojena jako muž se

boje proti Lučanům zúčastňuje a rukou svého chotě, ji na bojišti

netušícího, zahyne. Z toho romaneskního zjevu vytvořil jsem svou

Klimbu. Posloužila mi znamenitě jako člen spojující těsněji jednotlivé

episody hry.“335

Straba, vdova po knížeti Vojenovi, má vnuky Neklana a

Vlastislava. Druhý z nich, kníže lucký, prahne po moci nad celým

332 Zeyer, Julius: Neklan. In: Dramatická díla III. Praha, Česká grafická Unie
a. s. 1906, s. 5–6.
333 Tyr vystupuje ve starší latinské Kosmově kronice, Dalimil má Štíra, je
možné, že Zeyer jméno objevil u Kosmy, a protože si do této postavy
nejvíce projektoval umělecké fantasie, použil jméno ze starší kroniky, které
mu mohlo připadat starobylejší a honosnější.
334 Hájek z Libočan, Václav: cit. d., s. 293–312.
335 Zeyer, Julius: Neklan. In: Dramatická díla III. Praha. Česká grafická Unie
a. s. 1906, s. 5–6.
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územím Čech. Vlastislavovým přítelem je Tyr z Chýnova, tajný

vyznavač křesťanství. Na svém sídle v Chýnově ukrývá obraz Panny

Marie, k níž se modlí. Vlastislav dá za odměnu Tyrovi za ženu svou

příbuznou Klimbu. To rozčílí jejího bratra Krasníka, který se přátelí

s moravským a franckým králem a Klimbu jim přislíbil. Vlastislav se

vzbouří proti Neklanovi, vyčítá mu, že je zbabělý a že nechce

bojovat. Klimba mezitím odjíždí do Chýnova, kde se trápí jak on, tak

její nový manžel, který nemůže pochopit, proč ho manželka nemiluje.

Neklan i Vlastislav chtějí, aby Tyr bojoval na jejich straně. Krasník

jedná naoko s Neklanem, ale ve skutečnosti tajně vyjednává

s Moravany i Franky. Straba se uchyluje na jeho hrad Kouřim a

s sebou veze Sámovu korunu, po které všichni touží. Tyr chce zůstat

neutrální při sporu Neklana a Vlastislava. Lucký kníže přijíždí do

Chýnova, kde Tyra přemlouvá. Klimba však prozradí, že miluje

pouze Vlastislava, který ji svedl, a že nemůže pochopit, proč ji dal

jinému. Tyr se velmi rozzlobí a Vlastislava z Chýnova vyžene.

V bojích se přikloní na stranu Neklanovu. Klimba ho opouští, sama

tvrdí, že ho není hodna.

Vydává se na Kouřim za bratrem Krasníkem. Jeho hrad je

zapálen Neklanovými lidmi, Krasník i Straba umírají, Straba ještě

stihne prozradit Klimbě, kde je ukryta Sámova koruna. Nařizuje, aby

ji Klimba dala Tyrovi, že nejstatečnější ze všech. Vlastislav prchne

z boje na svůj hrad, ocení Neklana, který podle něj statečně bojoval.

Neví, že v jeho brnění byl skryt Tyr. Na hrad za ním přijíždí Klimba a

toto tajemství mu sděluje. Vlastislav se domnívá, že je zachráněn.

Klimba ho přiláká k sobě, aby sňal z její hlavy Sámovu korunu.

Jakmile k ní přistoupí, Klimba ho poraní nožem napuštěným jedem.

Vlastislav ji bodne též. Přijíždí Tyr s Neklanovým rádcem Kruvojem,

nalézá mrtvého Vlastislava a umírající Klimbu. Tyr jí vyčítá vraždu,

ona se mu svěří, jak ho postupně začala milovat. Odevzdává mu

Sámovu korunu. Umírá.
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Tyr volá Boha a jeho království. To špatně pochopí Kruvoj.

Domnívá se, že Tyr prahne po moci, proto jej také probodne. Vše

završuje Vlastislavův sluha Durynk, který zabije Vlastislavova syna

Zbislava v domnění, že za tento čin bude odměněn. Neklan posadí

korunu na hlavu svého syna a zvolá: „Pozdravena jí buď

Přemyslovců zlatá ratolest, na níž se slza krásné soustrasti teď jako

rosa skví! Bouř minula. Už Lucka není, není Kouřimi: Tak v plné

slávě slunce vychází teď nad Čechami.“336

Mnoho z těchto motivů v kronice Hájkově obsaženo není a

Zeyer události dokresluje. Hájkův Štyr umírá v bitvě a podle svého

přání je pohřben na kopci nad Chajnovem: „Štyrovi pak z rozkázaní

Neklanova na najvyžším místě hrob nad Chajnovem u jednoho dubu

krásný a slavný učiněn, kteréž místo až do dnes slove Dub silného

knížete.“337

Zajímavé jsou opět scénické poznámky, které Zeyer

do dramatu vložil. Výstižně vypovídají o jeho vizuálních inscenačních

představách: „Hrad luckého knížete. Velká, dřevěná síň s hrubě

tesanými sloupy byzantského slohu, v pozadí otevřena, tak že je

viděti široký obzor, na němž se černá les. Na jedné straně na

vyvýšeném místě ohromné křeslo pro dvě osoby, hrubě, ale bohatě

vyřezávané, zdobené zlatem a velkými polodrahokamy, kulatě

broušenými, na druhé straně kamenný krb, vysoký, bez ohně. Síň je

zdobena zbraněmi, losími lebkami a ohromnými parohy.“338 I pro tyto

poznámky plné barevnosti a smyslu pro detail můžeme použít

totožné tvrzení jako v případě Libušina hněvu. I tady autor povyšuje

sídlo do světa honosného přepychu.

336 Zeyer, Julius: Neklan. In: Dramatická díla III. Praha, Česká grafická Unie
a. s. 1906, s. 151.
337 Hájek z Libočan, Václav: cit. d., s. 312.
338 Zeyer, Julius: Neklan. In: Dramatická díla III. Praha, Česká grafická Unie
a. s. 1906, s. 11.
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Zajímavé je posoudit, jak si Zeyer představoval historičnost

výzdoby hradu. Do popředí se dostává zřetelný byzantský vliv na

české prostředí. Tato spekulace opět zřejmě souvisí s autorovou

znalostí staroruského výtvarného cítění. Staří Slované jsou

představeni jako lovci a lidé velice bohatí. Působí vznešeně. Zřejmě

proto se toto drama o pěti dějstvích neodehrává na jednom místě,

ale zabírá prostor celých Čech s různými sídly spojenými s ranou

historií českého státu (Chýnov, Budeč, Vyšehrad, Kouřim, území

osídlené Lučany). Dokazuje tím jak značnou rozlohu, tak vyspělost

Čech.

Specifická je postava Tyrova. V dopise Jaroslavovi

Vrchlickému o něm Zeyer píše, že Tyra z Chýnova volí jako „jakousi

předtuchu příštího svatého Václava.“339 V dopise Josefu Václavu

Sládkovi dodává: „Dlouho a upřeně jsem na to drama myslil, a

doufám, že to nebude žádná šablona jako ty naše kusy z dob

Přemyslovců. Myslím, že jsem všelicos uhodl v těch mlhovitých

stínech bloudících mezi stránkami našich kronik.“340 Zeyer uhaduje i

střet pohanských Čech s křesťanstvím přicházejícím ze západu, tj.

z Francké říše, leč podklady pro tato tvrzení nemá. Postava Tyrova

je mu blízká spíše díky jeho vlastní duchovní orientaci. Sám byl ke

konci života ovlivněn novokřesťanstvím, náboženství chápe hlavně

z hlediska estetického. Takový je i Tyr. Krásný, statečný hrdina, který

věří v jediného boha. Neumírá však kvůli své víře, ale kvůli Kruvojově

hlouposti.

Zeyerova představa raných dějin českého státu je v jeho

dramatech ovlivněna různými vlivy – znalostí kronik a Zeyerovým

náboženským směřováním. Přesto však spisovatelovy závěry

ohledně pronikání křesťanství do raně středověkých Čech nejsou

mylné. Za pozornost stojí básníkovy představy panovnických sídel.

339 LA PNP, fond Vrchlický Jaroslav, č. inv. 3646-3649, č. př. 74/64.
340 Kvapil, Šofferle Josef: cit. d., s. 171.
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Obdobně jako fiktivní světy v Rukopise královédvorském a

zelenohorském i jeho fiktivní světy stavějí jasnou nacionální vizi

ekonomického blahobytu starých Čechů a rovněž i o jejich

náboženském životě.

Divadelní hra Neklan se netají Zeyerovým obdivem

k Shakespearovi a jeho velkému dílu. Vytvořit českou velkou

historickou tragédii považovali za svůj úkol mnozí jeho předchůdci.

První, kdo použil tuto ideu, byl v sentimentálně prvoplánovém pojetí

a nabádavé idealizaci J. K. Tyl.341 Tyl psal pro lidové publikum a

„plebejskost“ jeho koncepce od 50. let 19. stol. zastarávala, protože

nebrala ohled na diferenciaci vkusu, vzdělanosti a společenského

statutu publika. Od pokusů J. J. Kolára, F. B. Mikovce342. Vytvořit

shakespearovskou historickou tragédii se snažili autoři tvořící pro

Prozatímní divadlo, např. V. Hálek343. Už tehdy bylo patrné, že

postupující relativizace nadosobních hodnot v nejen české

společnosti znamená odpoutání romantizujících patetických tragédií

od zájmu publika. Tragédie byly sice i formálně vytříbené (např.

Vrchlického Drahomíra, 1882), ale divácký úspěch zaznamenaly spíš

výjimečně (esteticky a národně reprezentativní Vrchlického a

Fibichův melodram Hippodamie, 1891). Proto se i pokus

novoromantika Zeyera s Neklanem Zeyerem nesetkal s velkým

úspěchem u publika. Nahrávala tomu i patetičnost výrazu. Tak

vývojová fáze tohoto historického žánru v dramatu končí a další

generace už hledají jiné cesty. Přesto ze Zeyerova pohledu vyzařuje

vznešenost a dýchá z něj hrdost na staré Čechy.

341 Takové jsou např. tragédie Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři (1836),
Jan Hus (1848), Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové (1849).
Uváděna jsou data divadelních premiér, jako i v dalších poznámkách.
342 Týká se to především tragédie Záhuba rodu přemyslovského (1848).
343 Záviš z Falkenštejna (1860), pro otevření Prozatímního divadla napsaná
tragédie ze srbských dějin Král Vukašín (1862).
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Autorská představa, že z Neklana může vyrůst nová síla pro

současníky a vypěstovat v nich hrdost na české království, byla

ušlechtilá a idealistická, ale neproveditelná. Zeyer žijící na konci 19.

století344 v mnohonárodnostní habsburské monarchii nebyl situací

v Čechách nadšen. Nepřímá kritika, která je obsažena v jeho hrách,

je zacílena na znepřátelená česká politická uskupení. V Neklanovi je

tento záměr zvlášť patrný. Stále ohrožovány se tábory Čechů hašteří

mezi sebou. Očekává Zeyer příchod hrdiny i v realitě 19. století?

344 Podle tvrzení Josefa Šofferleho Kvapila v poznámkách učiněných ke
korespondenci mezi Zeyerem a Sládkem byl Zeyer politickým
přesvědčením republikán. Jeho politické názory značně inklinující
k francouzské politice; mohly formovat i cíle jeho divadelních her.
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12. Recepce Zeyerových českých látek v dobovém
tisku

Recepcí Zeyerova díla v dobovém tisku se ve své disertační

práci zabýval Michal Fránek. Deskriptivní práce nepřináší žádné

závěry učiněné vůči Zeyerovi jako autorovi druhé poloviny 19. století.

Fránek v závěru práce konstatuje, že literát byl jednou skupinou

oblíben a jinou ne a že proti nepříznivým kritikám osobně brojil

v úvodech svých děl či v osobní korespondenci, a vědomě tak

budoval mýtus básníka snivce, aristokrata, který byl vždy určitými

jedinci oblíben.345 Tento závěr však není nikterak překvapivý. Jak

bylo již několikrát vysvětleno, Zeyer si mýtus o své osobě budoval

sám a pro budoucí pokolení připravil několik markantních etiket, jimiž

je označován.346 Básník aristokrat, spojení, které budilo obdiv u

autorů sdružených kolem Moderní revue a které Fránek zmiňuje, je

pouze jednou z poloh používaných při výkladu tvorby tohoto

spisovatele.

Co se týče novinových textů věnovaných Zeyerovi, musíme

mít na paměti, že kromě recenzí jeho titulů se záhy po jeho smrti

začaly na stránkách dobového tisku objevovat různé vzpomínky,

fejetony, byla tištěna i různá korespondence. Básník měl v době do

první světové války poměrně široký okruh čtenářů (resp. čtenářek).

Velké oblibě se těšil zejména román Jan Maria Plojhar, typický

produkt středoevropské literatury, který byl masově čten, protože

svým obsahem byl blízký červené knihovně, proto splňoval podmínku

četby pro služky. Obdobně si vedly hlavně Zeyerovy salonní novely –

345 Fránek, Michal: Recepce díla Julia Zeyera v letech 1873–1901.
Disertační práce. Brno, FF MU, Ústav české literatury a knihovnictví 2009,
s. 230. Viz.: http://is.muni.cz/th/39865/ff_d/
346 Viz Křišťanová, Dita: cit. d., s. 10–19.
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Jeho svět a její, Miss Olympia a Xaver, které pokračovaly v dráze

čtenářsky oblíbených textů. Zároveň musíme přiřadit i Zeyerovy další

romány; Ondřeje Černyševa a Román o věrném přátelství Amise a

Amila. V próze můžeme vidět Zeyerův talent; jeho prozaická díla

(pomineme-li oblibu divadelního kusu Radúz a Mahulena) si

vydobyla konstantní čtenářskou oblibu mezi českou čtenářskou obcí

(narozdíl od spisovatelových epických básní, lyriky a ostatních

dramat). V tom Zeyer v konkurenci ostatních literátů v průběhu dějin

obstál.

Co se týče dobových recenzí, je nasnadě, které časopisy

Zeyera hodnotily kladně – byly to oslavné články Zeyerových přátel

uveřejňované v Lumíru (Josef Václav Sládek, Jaroslav Vrchlický,

Otakar Mokrý aj.) a dále v periodikách generace 90. let (Jiří Karásek

ze Lvovic v Moderní revue, Sigismud Bouška a Karel Dostál Lutinov

v Novém životě). Zápornému či rezervovanému přijetí se naopak

spisovateli dostalo od realistů formujících se v časopise Čas (T. G.

Masaryk, Hubert Gordon Schauer a anonymní recenzenti). Ostatní

periodika přinášela zejména popisné recenze, častými hodnotiteli

díla byli Leander Čech, Matěj Anastázia Šimáček (ve Světozoru) či

Jan Voborník (Národní listy). V Osvětě o Zeyerových dílech často

referoval František Zákrejs, v Literárních listech Jindřich Vodák,

František Václav Krejčí v Rozhledech a Právu lidu atd. Specificky byl

autor vnímán dvěma významnými novináři, Janem Nerudou a

Františkem Xaverem Šaldou. Oba prodělali v hodnocení autora

vývoj, de facto každý různým směrem. Neruda nejdříve Zeyerovu

literární tvorbu vítal, později k ní byl kritičtější, vadilo mu básníkovo

bolestínství a obnovování obrazů.347 U Šaldy byla situace opačná,348

k Zeyerovi měl zpočátku výhrady – nedůvěřoval jeho postavám,

347 Neruda, Jan: Literatura II. Spisy Jana Nerudy, sv. 12. Praha, SNKLU
1961.
348 Šalda, František Xaver: cit. d.
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zdály se mu nereálné, později však spisovatele začal vnímat

v kontextu doby pozitivně, odkazuje na spřízněnost s ruskými autory.

Je otázkou, jaký vliv na kritika měla Zeyerova ctitelka, malířka

Zdenka Braunerová.349

Z předchozího vyplývá, že recenzenti Zeyerových děl nebyli a

ani nemohli být při hodnocení básníkových titulů jednotní. Svou roli

také hrálo období, v němž spisovatelovy práce posuzovali. Nejinak

tomu bylo u textů s problematikou českého historického mýtu, které

byly hojně recenzovány. Jednotících prvků, které bychom mohli najít

u všech hodnotitelů Zeyerových  publikací s výše zmiňovanou

tematikou, je několik. Hlavní a zásadní je výrok Leandra Čecha, že

„není nepřípadným v Lumíru tuším vyslovený výrok, že kdybychom i

neměli bájí vlastních, Zeyer by nám je vytvořil...“350 Čech zde

odkazuje na výrok Jaroslava Vrchlického: „...kdybychom neměli

vůbec mythu – máme Zeyera a ten nám stvoří celou kosmogonii“351

Nucená potřeba národní mít nějakou mytologii vyvrcholivší

rukopisnými padělky a pokračující v její tradici začínala být v roce

1886, z něhož pocházejí oba výroky, méně důležitá. Svou roli mohly

sehrát i boje o Rukopisy, zpochybnění textů Aloisem Vojtěchem

Šemberou352 a Antonínem Vaškem353 bylo známé již z přelomu 70. a

349 Je zcela prokazatelné, že malířka formovala myšlení nastupující literární
generace a nakazila ji svým nekritickým obdivem k básníkovi. Kromě toho,
že Zeyera seznámila s různými umělci, že podporovala ty, již měli ke
spisovatelovi duchovně blízko, měla nepochybně vliv nejen na Šaldu, ale
také na Miloše Martena, Viléma Mrštíka či Jaroslava Mariu.
350 Čech, Leander: Čechův příchod. Hlídka literární, roč. 3, č. 9, 1886, s.
276–278.
351 Vrchlický, Jaroslav: Listy z Prahy. VI. Lumír, roč. 14, č. 14., 10. května
1886, s. 223.
352 Šlo o práce Dějiny řeči a literatury české (1878), Libušin soud, domnělá
nejstarší památka řeči české, jest podvržen (1879) a Kdo sepsal
Kralodvorský rukopis roku 1817? (1880).
353 Otec Petra Bezruče a vydavatel Opavského Besedníku publikoval v roce
1879 spis s názvem Filologický důkaz, že Rukopis Kralodvorský a
Zelenohorský, též zlomek Evangelia sv. Jana jsou podvržená díla Václava
Hanky.
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80. let. V roce 1886 (v době vydání Čechova příchodu) začaly být

pak v Masarykově časopise Athenaeum otiskovány články přinášející

důkazy o tom, že jak Rukopis královédvorský, tak zelenohorský jsou

padělky. Zprvu seriózně míněná diskuse se stala celonárodním

tématem –  že jde o podvrhy dokazovali nejen T. G. Masaryk, ale

hlavně Jan Gebauer, Jaroslav Goll, Otakar Hostinský aj. Na druhou

stranu řada jiných stále hájila pravost těchto děl. Gebauer shrnul

hlavní důkazy padělanosti v knize Poučení o padělaných rukopisech

Královédvorském a Zelenohorském v roce 1888. RKZ však bránila

poměrně široká skupina historiků, filologů a publicistů (byli mezi nimi

i někteří recenzenti Zeyerových děl, např. František Zákrejs, Matěj

Anastázia Šimáček či Josef Ošťádal).

Zeyer je tedy stvořitelem celé nové mytologie, což oslavili

recenzenti Vyšehradu i Čechova příchodu. Vyzdvihována byla

skutečnost, že se této české látky konečně chytil nějaký Čech po

předchozích německých zpracováních: „Vyšehrad Zeyerův jakožto

plod české epiky vytrysknuvší na rodné půdě, u nás vždy bude

přední zajímat místo.“354 Proto texty Zeyerovy najednou nabývaly

ducha národního a byly srovnávány i s jinými autory: „Rádi

konstatujeme, že pěvec Vyšehradu tenkráte vyšel naší tužbě vstříc a

že ji naplnil měrou vrchovatou. Hledaje na rodné půdě místo, kde by

vší silou vytrysknul, skvělý epický talent Zeyerův ani nemohl zvoliti

sobě šťastnější než Vyšehrad. Báječná minulost našeho národa hoví

básnické individualitě Zeyerově tak úplně, jako dějepisná poetické

náladě Svatopluka Čecha.“355 I Jaroslav Vrchlický podotýká, že tyto

354 Čech, Leander.: Julia Zeyera Vyšehrad. Kruh epických básní. Rozhledy
literární, roč. 1, č. 8, prosinec 1886, s. 228.
355 Schulz, Ferdinand: Nové písemnictví – Básně. Osvěta, roč. 10, č. 8.,
1880, s. 703–704.
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látky „čekaly na básníka domácího“356. Přesto všechno nacházeli

kritici hlavní výtku v inspiraci cizími mytologiemi.

Někteří k tomu byli více shovívaví a v podstatě to brali jako

výsledek Zeyerovy pracovitosti a pečlivého studia cizích pramenů.

Posuzování Vyšehradu a Čechova příchodu se však díky tomu

diametrálně liší. Na rozdíl od Čechova příchodu, kde mixum

mytologií kritiky pobuřovalo, u Vyšehradu tato nápodoba cizího

nevadí, jak ukazuje např. anonymní kritik ve Světozoru: „...ničím

nezadá Vyšehrad ani proslulým Tennysonovým Idyllám královským,

na něž ostatně živě upomíná. Jako moderní básník anglický obral

sobě báječné hrdiny pověstného okrouhlého stolu Artušova, podobně

shrnul Zeyer nejstarší báje a pověsti, točíčí se okolo posvátného

Vyšehradu, v jediný obraz, v jeden celek velkolepý, jehož jednotlivé

články mají nadpisy: Libuša, Zelený vítěz, Vlasta, Ctirad a Lumír.

Vystupují tu ty dávné postavy našich pověstí plasticky, s tahy

markantními polo božské, polo rekovské, vypravování nese se

slohem téměř lapidárním proplétáno jsouc jednak názory mythickými,

jednak důmyslnými allegoriemi; jenom žel! že ani tyto báje nemají

rázu českého ani vůbec slovanského...“357

Obdobně píše Jaroslav Vrchlický: „Zbývá ještě jedna veliká

otázka: je-li ten svět zde líčený opravdu českým? Málo kdo tomu

uvěří, když uslyší, že Vyšehrad jest dílem nejen poetické fantasie,

nýbrž i chladného rozumu, nevšední píle, zkrátka vzácným

výsledkem dlouhé vědecké práce. Každý názor zde vyslovený vzat

jest z písní a pověstí ne-li českých tedy slovanských, srbských nebo

ruských; kdyby byl autor chtěl obtížiti dílo svoje učeným komentářem,

byl bytím snad u mnohých posloužil své slávě, ale báseň sama toho

nepotřebuje. Ten čistý, slovanský duch mluví z ní sám, mluví k srdci

356 -da [Vrchlický, Jaroslav]: Vyšehrad. Kruh epických básní od Julia
Zeyera. Lumír, roč. 8, č. 13, 10. května 1880, s. 208.
357 an: Literatura. Česká. Světozor, roč. 14, č. 15, 9. dubna 1880, s. 179.
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a dovede lépe přesvědčiti, nežli všecky učené doklady. Bylo notným

kusem práce svléci ony postavy z tohoto romantického kostumu,

v jaký je oděla dle svého vkusu doba pozdější, a vytvořiti je znova ve

velikém stylu mythickém, tom jediném, který jim dovedl vrátiti jejich

veliký národní význam.358 Vyšehradu bylo míšení cizích látek

odpuštěno, ba jak jsme viděli, dokonce odpouštěno pro národní věc.

U Čechova příchodu tomu tak nebylo, recenzentům o šest let

později už cizí látky vadily. Hlavní problém však představovala

změna zažitého mýtu, Zeyer, který učinil z praotce Čecha vášnivého

mladíka, byl rázem haněn a jeho dílo bylo vnímáno jako nečeské.

Nejzávažnější výtku představovalo míšení keltské látky s českou,

jako např. v anonymní recenzi, kde se autor zpočátku zaradoval, že

česká pseudomytologie bude doplněna o další kus: „Pevných zpráv

dějinných o příchodu slovanských předkův našich do těchto vlastí

není naprosto: sama postava Čecha chvěje se v mlhách bájí. Ani

bezpečně a v nějakou soustavu srovnané vědomosti o mythologii

svých nejdávnějších praotců nemáme.“359 Ale jak pokračoval v četbě

eposu, zpočátku ještě zažíval „etický a vlastenecký požitek,“360 ale

od strany 27 již nacházel látky keltské, s nimiž již souhlasit nemohl:

„Co od stránky 27 následuje, není čerpáno z okruhu tradic a pověstí

slovanských, není vlastní duchu slovanskému, nehodí se do

myšlénkového ovzduší látky české, neodůvodňuje Čechův příchod

do této země přirozeně.“361 Nakonec vše shrnuje, že „téma by se

hodilo do nějaké básně s látkou nordickou než do zpěvu o příchodu

Čecha do krajin Vltavských“362. V textu nachází pouze jednotlivosti,

které „v této spoustě hrůz a příšerností se utápějí,“363 smíchány

358 Vrchlický, Jaroslav: Vyšehrad. Kruh epických básní od Julia Zeyera.
Lumír, roč. 8, č. 13, 10. května 1880, s. 208
359 =: Čechův příchod. Zlatá Praha, roč. 3, č. 22, 1886, s. 351.
360 Tamtéž.
361 Tamtéž.
362 Tamtéž.
363 Tamtéž.
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s „cizorodými příměstky“364. Objevily se dokonce názoru, že Čechův

příchod je výsledkem nějakých zbylých látek, které Zeyer měl

sesbírané k nějaké jiné práci, pravděpodobně ke Kronice o svatém

Brandanu (tomu by odpovídal motiv laně a dívky) či k Legendě z

Erinu: „Báseň výsledkem svým činí dojem jakoby byla bývala

napsána k vůli zužitkování studií keltických, kdežto to, co přece na

prvním místě každý by pokládal za hlavní věc, stává se věcí

podřízenou.“365 Postavy obou bratrů nenavazovaly na tradici: „...příčí

se nám poněkud, jak pojal oba praotce Čechův i Polákův. Místo

povrchnosti a neurčitosti, s jakou jsou provedeni, očekávali bychom

spíše dvě typické postavy, které by vhodně representovaly své

kmeny.“366 Přesto se našli tací, kteří vnímali Čechův příchod jako

českou Aeneidu, autora srovnávali s Vergiliem, případně Homérem a

chválili jeho píli.367

Při vytváření mytologickým konceptů se Zeyer musel opírat o

domněnky, nebo si věci vymyslel. Autoři recenzí shodně řeší vztah

mýtu a historie a básníkovi dávají volnější pole působnosti. „Dějepisci

to nic nevadí, ten vypravuje opět toliko co nalezl v bezpečných

pramenech, ani nesměje přidávati k tomu něco ze svého pouhého

domyslu, zdáli se mu někde něco nedostatečného a neúplného.

Básník nemůže potřebovati látku v takové kusé a mezerovité,

nesouvislé úpravě. Jeho genius musí doplniti, kde báje se zamlčela,

musí spojiti, kde tradice opomenula položiti spojidlo, musí vyjasniti,

co v duchu a paměti národa se vznáší jen co mlžina. V té spůsobě,

jak on nám ji podal, báječná část naší národní dávnověkosti nabyla

364 Tamtéž.
365 Čech, Leander: Čechův příchod. Hlídka literární, roč. 3, č. 9, 1886, s.
276–278.
366 Vítězný, V.: Čechův příchod. Literární listy, roč. 7, č. 13, 1. července
1886, s. 206–208. Křestní jméno recenzenta není uváděno ani v Literárních
listech ani v dostupným přiručkách.
367 K. [Krejčí, František Václav]: Nejnovější publikace Zeyerova. Rozhledy
literární, roč. 1, č. 2, červen 1886, s. 48–49.
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nového půvabu a lesku, skvěje se před námi v úplné jasnosti jakožto

jediný ve všech svých článcích přirozeně a pevně souvislý celek.

Vyšehrad jest básnické dílo naskrze jeho. Co zde už jaksi známého a

v mysli národní dávno utkvělého, vypadá v novém svém okolí a

spojení jako něco zcela nového a po prvé vypravovaného.

Osobnosti, tlící už jako zkameněliny na dně hlubokých propastí

časových, oživly před námi novým duchem, novými svěžími city,

novými vzletnými snahami, novými skutky a osudy. Děje, opředené

plísní a zaniklé v mhle dávnověkosti, zazelenaly se před námi v nové

svěžesti, přiblížily se k nám v nejjasnějším ozáření. Mnohým

postavám a dějům z báječné doby národního života českého po

výkladu Zeyerovu teprv jest náležitě rozuměti; básník uhodl mnoho,

před čím věda stojí mlčky,“368 uvědomuje si výhody básnické fantasie

Ferdinand Schulz. Bylo tedy záhodno, aby někdo historické vědě

pomohl – tento obnovený obraz je to, co má všem pomoci. Mlžina je

opět vystavena na světlo, aby stejně jako zlatá Libuše mohla zářit

nad Prahou. To samé se vztahuje i k Vyšehradu, jehož  dávná

historie byla zašlapána a musí být opět připomenuta. „Historický

Vyšehrad má pro nás málo krásných vzpomínek. Přemyslovci,

zvláště ti poslední, nejméně pochopili jeho význam, co viděl v něm

lid, co naše báje, o tom neměli ani tušení, a když přišla konečně ta

největší doba našeho národa, doba ryzí té slávy, v naší historii první

a jediná, padl právě Vyšehrad bouřím těm za oběť. Od té doby se

více nevzpamatoval; zdálo se, že celý svět naň dávno zapomněl.

Jenom báje zastřela jej mlhavou svou perutí a v dobách svého

největšího utrpení díval se lid k němu, po zbořených jeho valech a po

černé skále vídal vznášeti se světlý, jemu dobře známý stín,

vzpomněl si na starou věštbu budoucí slávy, kterou až na dně svého

srdce choval a s radostí jí uvěřil. Mimo různé ony tradice neměli jsme

368 Schulz, Ferdinand: Nové písemnictví – Básně. Osvěta, roč. 10, č. 8.,
1880, s. 704.
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ničeho. Lumír, který vídal Libušu na zlatém sedat stolci, stal se nám

rovněž stínem a jeho zpěvy k nám nedošly. Nelze upříti, že Rukopis

tyto tradice znova probudil a oživil.369 A ačkoli ničeho není, přesto je

možné se k této tradici navrátit a v poetice Rukopisů pokračovat:

„Řekněme to upřímně: co do poetická krásy nahradí nám Vyšehrad

mnohé staré památky toho druhu, tím více, jelikož i celou svojí

formou na ně upomíná.“370 Zeyer zde revokuje zlatý věk, navrací

Čechům tento již dávno zapomenutý mýtus: „Staří bozi a hrdinové a

kolem nich ta divoká, dosud netknutá příroda se všemi svými

zázraky, ty lesy, v jichž stínu bozi zjevovali se, ty čisté vody, plné

krásných bohyň, ta celá doba, na kterou se každý národ časem

rozpomíná jako muž na své dětské sny – to vše jest nám zase

vráceno!“371 Kromě líčení zlatého věku vyzdvihli shodně u obou

eposů autoři recenzí popisy přírodních scenérií. Zda si představovali

pravěké české země, nebo jim popisy připomínaly tehdejší vycházky

do přírody, těžko soudit. Tak např. Svatopluk Čech v Květech

v rubrice Rozhledy v literatuře, umění a vědě snil o dávné krajině:

„Vidíme lesy, nivy, řeky – ale všechny ty známé obrazy okazují se

nám v jiném čarovném světle, jež toliko sen a poesie rozlévají po

svých útvorech, všechny ty obrysy vzrůstají, přetvořují se, splývají

hrou obraznosti, květy mění se v motýly, řeky vstupují na břeh

v podobě lepých děvic, zvířata stávají se lidmi, lidé bohy.“372

Dílo Zeyerovo bylo tedy nejen reminiscencí dávné české

minulosti, odkazem ke krajině, ale rovněž alegorií k dobovému dění.

Texty s sebou nesly možnost posilovat národní vědomí

prostřednictvím svých symbolů, stejně jako tak činilo výtvarné umění:

„Ale ve všech pěti obrazech toho díla zakotvena nálada (Stimmung)

369 Vrchlický, Jaroslav: Vyšehrad. Kruh epických básní od Julia Zeyera.
Lumír, roč. 8, č. 13, 10. května 1880, s. 208
370 Tamtéž.
371 Tamtéž.
372 S.[Čech, Svatopluk]: Vyšehrad. Kruh epických básní od Julia Zeyera.
Květy, roč. 2., srpen 1880, s. 251.
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našeho národního vědomí, jež přes všechnu báchorkovitou, ba i

fantastickou dějinnost naše myšlení i náš cit mohutným unáší křídlem

v nejvinnější doby naší minulosti.“373 Poté, co Zeyer oživil mlhu, aby

národní vědomí posílil, mohl Svatopluk Čech konstatovat, že

„Zeyerovi stačily ty skrovné zbytky, aby je s poetickým důmyslem,

zároveň ale s hlubokou pietou doplnil a zaokrouhlil v překrásný celek,

po většině výtvor jeho vlastní, ale přece všude obestřený zvláštním

pelem českého slovanského mythu.“374 Slovanská otázka, jak jsme

již viděli, byla nesmírně důležitá, i Vrchlický zmiňoval, že hlavně

slovanské mytologie jsou zásadní jako zdroj Zeyerovy inspirace.

Anonymní recenzent skrývající se pod písmenem –p vyzdvihuje ve

Světozoru, že v Čechově příchodu je informace o tom, že „Slované

snášeli osud pod jařmem cizím“.375 ještě dále jde v hodnocení

slovanské povahy V. Vítězný v Literárních listech: „S velikým

přepychem skupena jest okolo základní myšlénky, ve všech dobách

pro Slovany a Čechy zvláště karakteristické, že bratři svár a spor

tisíckrát odpřísahaný vrací se s novou zlobou a končí ztrátou věci

nejmilejší.“376 Kromě toho pak vyzdvihuje Zeyerovy verše, které mají

být podporovány „narozdíl od jiných, kteří národ demoralizují“377.

A právě tvůrce nové kosmogonie se má stát tím, kdo vzdělá

mládež a utuží ji v národním duchu, jak konstatuje Josef Ošťáďal:

„Co však nejvyššího posvěcení básni dodává, jest její směr a duch,

jenž ji celou provívá a jenž unáší a povznáší, poněvadž hodna jest

měrou velikou, aby co nejvřeleji byla doporučena vůbec, ale

373 Kolár, Josef Jiří: Rozpravy krasoumné. Lumír, roč. 10, č. 13, 1. května
1882, s. 200.
374 S.[Čech, Svatopluk]: Vyšehrad. Kruh epických básní od Julia Zeyera.
Květy, roč. 2., srpen 1880, s. 251–252.
375 -p: Čechův příchod. Světozor, roč. 20, č. 26, 4. června 1886, s. 414.
376 Vítězný, V.: Čechův příchod. Literární listy, roč. 7, č. 13, 1. července
1886, s. 206.
377 Tamtéž, s. 207.
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obzvláště naší mládeži, pro niž nemáme podobného mnoho čtení.“378

A bude-li mládež tuto látku číst, jistě si vybuduje k vlasti vřelý vztah,

jak se domnívá Leander Čech: „Doufáme pevně, že i mladší

čtenářstvo, jemuž by snad tímto vydáním básně Zeyerovy přišly do

ruky, nejen se líbezně pokochá v říši čisté poesie, ale i rozkošnou

výpravou mohutných českých bájí v srdce své zakotví novou

vpružinu k lásce k vlasti.“379

Zeyerem uměle vybudovaný epos i přes různé výhrady činěné

hlavně k Čechovu příchodu měl tedy nakročeno stát se obdobou

Myslbekových soch či výtvarných děl zobrazujících  kněžnu Libuši či

praotce Čecha.

Jinak tomu bylo s divadelními hrami. Zeyer, jak už bylo

řečeno, měl jako dramatik problémy se uplatnit, jeho hry

obecenstvem přijímány nebyly, vedení divadla odkládalo jejich

realizaci, čímž se dostávalo s básníkem do sporů, které on sám

ironicky glosoval buďto v předmluvách, jež psal ke svým pracím,

nebo v korespondenci, v níž naříkal na hloupé publikum a ještě horší

vedení divadla. Jednou z her, která takto formovala jeho stanovisko,

byl Libušin hněv. Hra byla anoncována jako bohatýrská komedie,

čehož si všiml Josef Kuffner. Ten ji sice pochválil, ale konstatoval, že

k jevištnímu provedení se nehodí a měla by spíše být určená pro

knižní vydání. V lehce ironickém tónu diváku doporučuje, ať si dílo

nejprve přečte, než na něj půjde do divadla: „Na čtení bude Libušin

hněv asi překrásný. Názorem i dikcí připomíná Vyšehrad a Vyšehrad

je přece krásný.“380 Na problém žánru upozornil také František

Zákrejs v Osvětě: „Libušin hněv není veselohrou, ba ani činohrou,

nýbrž dialogisovanou, místem propracovanou, místem toliko

378 Ošťádal, Josef: Čechův příchod. Rozhledy literární, roč. 1, č. 4–5,
srpen–září 1886, s. 123.
379 Čech, Leander: Julia Zeyera Vyšehrad. Kruh epických básní. Rozhledy
literární, roč. 1, č. 8, prosinec 1886, s. 228.
380 Kuffner, Josef: Libušin hněv. Národní listy, roč. 27, č. 31, 1. února 1887,
příl., s. 1.
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naskizzovanou výpravnou básní o velice poetických vztazích a o

velmi líbivé dikci.“381

Ani divácky dílo nebylo hojně navštěvováno, což rozlítilo

Zeyerova přítele Sládka natolik, že kus hodnotil superlativy, nicméně

nízkého zájmu publika si nemohl nevšimnout: „První představení

shromáždilo četný dům, v druhém bylo divadlo na polo prázdné, o

třetím odpoledním byly v parquetu plny tři nebo čtyři řady.“382 Obecně

byl recenzenty opět vyzdvižen návrat k národnímu mýtu, který je

přenesen na jeviště. Sládek planě volá: „Nejsme syny své země.

Všechno, nač se podíváme, mluví proti tomu, sluhové jsme, kam

pohlednem! K nám, kteří nasycení, zapomenuvše všeho, co jako

národ nás trýzní, tupí, ponižuje a hanobí, přicházíme se do divadla

pobavit! zasmát!“383 Jeho švagr a bratr Jaroslava Vrchlického

Bedřich Frída upozornil de facto na to samé, a sice, že pro diváka je

kus nezábavný a že se raději jde bavit něčím jiným: „Sensační

romány mají vždycky větší obecenstvo, než kniha seriosních veršů.

To jest věc tak přirozená a jasná, že jsme při Zeyerově komedii

hlučného úspěchu ani neočekávali. Byla přijata čestně, od četných

ctitelů básníkových i nadšeně, ale širšímu obecenstvu líbí se

Manželské štěstí mnohem více.“384 Kdo za to nese vinu, že doba

konce století se již nechce zajímat o národní mýty? Básník českého

venkova Sládek má jasnou odpověď: „To je naše doba! – a také

znamení kulturního stupně, na němž se nalézáme. Kde že promluví

teď k nám slovo poesie? Ó máme továrny, vidíme železnice,

telegrafy, repetýrky – a jděte si všichni k ďasu vy, kteří vidíte ještě

pod těmi telegrafními tyčemi kvetoucí louku, kolem vonný les, to

381 Zákrejs, František: Divadelní rozhledy. Osvěta, roč. 17, 1887, I. díl, s.
257.
382 Sládek, Josef Václav: Divadlo. Lumír, roč. 15, č. 5, 10. února 1887, s.
78.
383 Tamtéž, s. 79.
384 B. F. [Frída, Bedřich]: Z Národního divadla. Zlatá Praha, roč. 4., č. 12,
11. února 1887, s. 190–191.
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klidné domácí štěstí pod krovem, nad nímž se táhne drát

telefonu...385 Přesto všechno opět vyvstávala otázka, zda mýtus

vybájený autorovou fantasií, má být to, co je publiku předkládáno:

„Vlastní invence, vždy nanejvýše poetická, jde Zeyerovi nad

správnost historickou. Ovšem řekne se, ať tedy nevolí osob naší

historie aneb osob našeho národního mythu. Však před touto

námitkou bylo by spravedlivo položiti si otázku: Snižuje nebo

povznáší Zeyer poesií svou pravěké bohatýry naše? A povznáší-li je,

staví-li nám je na oči velebné, svaté, ve skvělé záři své poesie,

nevykonal tím pro jejich poctu čin záslužný i při eventuelní

nepřesnosti vůči českému mythu?“386

Obdobně tomu bylo s druhou hrou s historickým námětem,

s Neklanem. Šárka se na jevišti za Zeyerova života neobjevila vůbec.

Při knižním vydání této hry bylo spisovateli doporučeno, aby raději se

věnoval činnosti jiné. Ani problematika historického mýtu, kterou

Zeyer sestavil na základě své fantasie, nebyla v roce 1893 na pořadu

dne: „Vyšetřeme dále, jak pojímá p. spisovatel historičnost tragedie.

Již to, že zvolil ke dramatickému spracování ne historický fakt, nýbrž

historický mythus, ne dobu, jež zanechala sebeskrovnější stopu

v památkách jakéhokoli druhu, to předpokládá, že nebylo jeho

účelem minulost rekonstruovat, nýbrž konstruovat.“387

A ani postavy, které Zeyer do hry povolal, nemohly odpovídat

historické době: „Vidíme, že se zvláštní péčí a velkou pozorností

akcentuje p. spisovatel prostotu, primitivnost, těžkopádnost, hrubost

(necivilisovanost) a neurvalost starých Čechů. Neschází, než aby byl

nakreslil ještě figuriny, vzory kroje a šatů pro divadelního krejčího a

385 Sládek, Josef Václav: Divadlo. Lumír, roč. 15, č. 5, 10. února 1887, s.
79.
386 Šimáček, Matěj Anastasia: Činohra. Libušin hněv. Světozor, roč. 21, č.
11, 11. února 1887, s. 175.
387 Vodák, Jindřich: Julius Zeyer: Neklan. Literární listy, roč. 14, č. 13, 16.
června 1893, s. 222.
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zbrojíře.“388 Realistické divadlo si žádalo již jiné figury a Zeyerovi

hrdinové pro něj byli příliš ahistoričtí: „Jinde však by mohla lady

Macbeth poklepat Vladislavovi na ramena, když neblahé proroctví

Svatavino odmítá sentencí:

Dí přísloví, že hvězdy nad moudrým

prý nepanují. Nejsem moudrý snad,

však dráhu mou má vůle určuje

a žádné bludné těleso.

Myslí p. spisovatel, že tak mohutné, tak silné sebevědomí  bylo při

pohanském názoru náboženském našich předků možno? Ať si

vzpomene na Hagena v německých Nibelungách! Žádný Valdštýn

v sedmnáctém století by byl ještě tak nemluvil.“389 Výtka je činěna i

proti tomu, že postavy se de facto podobají osobám 19. století. A

ačkoli ostatní recenzenti vyzdvihovali vztah k češství a vítězství nad

zlými živly z Lucka, přesto knižní vydání nikterak neoslavovali. Zeyer

sám pravděpodobně rezignoval na dramatizaci hry, nicméně se tak

stalo v roce 1896. Jelikož však Zeyerova hvězda opět stoupala,

návštěvnost kusu byla vysoká a spisovatel se konečně dočkal

zasloužených ovací. Recenzenti kus hodnotili veskrze kladně,

oceňovali symboliku postav (Jozef Kuffner390). Příznivá byla zejména

kritika katolická chválící sílu křesťanství, jež postava Tyrova

ztělesňuje. O potřebě mýtu pro národ však již recenzenti nemluví.

Zeyer jako tvůrce historického mýtu je ve svém počinu

podporován svou generací, nejvíce přítelem Josefem Václavem

Sládkem, ale i Jaroslavem Vrchlickým, Svatoplukem Čechem,

Bedřichem Frídou a dalšími. Všichni tito muži pomáhají utvářet kult

básníka snivce a také podporují vznik celé české kosmogonie. Zde je

nutné si uvědomit, že nejde o literární kritiky v pravém slova smyslu,

388 Tamtéž.
389 Tamtéž.
390 Kuffner, Josef: Neklan. Národní listy, roč. 36, č. 91, 1. dubna 1896, s. 4.
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ale o další spisovatele, kteří obdobně jako Zeyer pomáhali svými

knihami utvářet vztah k problematice českého mýtu a zastávali stejné

nebo podobné názory jako Zeyer. Tato oslava básníkova díla

proudící k veřejnosti skrze noviny měla ještě více znásobit potřebu

výkladu českého mýtu – ač už s ní nastupující generace, v níž už

literární kritika nebyla vždy spjata s profesí spisovatele, nesouhlasila.

Právě těmto mladým rozhněvaným mužům už Zeyerovy příběhy

nepřipadaly reálné, nevnímali je jako výpověď o životě starých

Čechů, ale jako popletené báje. Oceňovány však zůstaly nadále díky

poetice vyprávění, díky fantazijním popisu starých světů a také díky

estetizaci křesťanství.
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13. Zeyerovy látky z českého dávnověku ve výtvarném
umění

Zeyerovo výtvarné vidění světa mělo vliv na řadu umělců jeho

doby, autor se stal zdrojem inspirace pro různé malíře i sochaře. Jak

už bylo řečeno, s mnohými se přátelil, jeho texty proto mohly působit

na fantasii jeho přátel při jejich vlastní práci. Obdobné tvůrčí klima

mělo vliv na tvorbu Myslbekových soch stejně jako na literární

postavy Zeyerovy: „A přitom prorokoval i sobě, neboť v nedlouhé

době, co toto psal, básnil svého Lumíra v cyklu Vyšehrad a Myslbek

ztělesnil zjev bájného pěvce ve skupině mostecké. Zeyerův

Vyšehrad a Myslbekovy čtyři dvojice na mostě Palackého (nyní

Mozartově) patří nedílně k sobě: ‚jsou to nádherné květy vypučelé na

stonku z téže půdy a ve stejném čase vyrostlém, a vůně jejich jest

zhuštěné aroma ovzduší na sklonku století let sedmdesátých, jež

oba umělci v přátelském sdružení dýchali. Obě díla vynořila se z téže

myšlenkové oblasti,‛“391 parafrázuje Bohuslav Knoesl článek

výtvarného kritika K. B. Mádla, který na vztah mezi slavným literátem

a sochařem poukázal již v roce 1901.

Kromě Josefa Václava Myslbeka bychom mohli jmenovat také

Josefa Maudra (1854–1920), blízkého Zeyerova přítele. Autor

sochařské výzdoby vyšehradského Slavína (socha okřídleného

Génia vlasti sklánějícího se nad sarkofágem a sochy Vlast truchlící a

Vlast vítězná) pracoval s obdobným zápalem jako básník. Jejich dílo

se setkalo nejen na Slavíně, kde vedle Maudrových soch stojí i slova

Julia Zeyera: „Svých synů prach vlast, truchlíc, zemi vrací, Jich

391 Knoesl, Bohuslav: Julius Zeyer a český svět výtvarnický. In: Český
bibliofil 1941. Sborník Spolku českých bibliofilů, věnovaný Juliu Zeyerovi.
Praha, Spolek českých bibliofilů, ročník XIII., svazek I. (sešit 1–2), 1941, s.
86. Bibliofil byl vydán v době druhé světové války, kdy se také Palackého
most jmenoval Mozartův.
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skutky jásajíc, po věky lidstvu hlásá,“ ale také při budování tohoto

pomníku českého básníka, jehož autorem byl právě Josef Mauder.

Pomník Zeyerův stojí v Chotkových sadech a je pozdním Maudrovým

dílem, byl odhalen 16. září 1913 o jedenácté hodině dopolední.392

Další z řady autorů, kteří se inspirovali při své práci

Zeyerovým dílem, byl Maudrův žák František Bílek (1872–1941).

Sochaře s básníkem seznámila malířka Zdenka Braunerová. O

duchovní blízkosti obou umělců svědčí vydaná korespondence

Básník a sochař. Dopisy Julia Zeyera a Františka Bílka z let 1896–

1901. Bílkovy vytáhlé sochy mají blízko k postavám Zeyerovým,

které obvykle na čtenáře působí obdobně strnule.

Zeyerovy literární texty se staly rovněž lákadlem pro řadu

ilustrátorů, většinou významných malířů.393 Svého dvorního

ilustrátora však dílo „zasmušilého velikána“ nemělo. Možná je to

proto, že na vydávání Zeyerových knih měla po jeho smrti až do

druhé světové války monopol Česká grafická Unie a. s. V Unii vyšel

Artušem Scheinerem (1863–1938) ilustrovaný Vyšehrad (1931),

Ondřej Černyšev (1935) a Román o věrném přátelství Amise a Amila

(1934, 1940), Josefem Kočím vyzdobená Maeldunova výprava

(1938), Václavem Kocourkem malované Dobrodružství Madrány

(1941), popř. Marií Vančíkovou-Želibskou zkrášlená Zahrada

Mariánská (1941). Kromě nich najdeme řadu dalších umělců, kteří se

k dílu básníka vyjádřili.

Můžeme znovu zmínit jméno Františka Bílka, který k Zeyerovu

dílu vytvořil čtyři uhlové kresby. Ty poté byly reprodukovány ve

Vilímkově vydání Románu o věrném přátelství Amise a Amila z roku

1899. Čtyři kartony nazvané 1. Jak si představuji spisovatele

392 Celá historii o složitém budování tohoto pomníku je popsána v mé
rigorózní práci obhájené na PedF UK v roce 2006, posléze vydaná knižně.
Křišťanová, Dita: cit. d.
393 Podrobně o Zeyerových ilustrátorech pojednává má rigorózní práce
obhájená na PedF UK v roce 2006, posléze vydaná knižně. Křišťanová,
Dita: cit. d.



209

v poměru ke čtenáři, 2. Čím jest mi obsah knihy v poměru ke

čtenářstvu, 3. Jak mi připadá práce spisovatelova, 4. Co mi kniha

pověděla o snaze spisovatelově vzhledem ke čtenáři však s textem

nekorespondují, ve vydání se objevily jen proto, že je tam Zeyer

prostě chtěl. Kniha je navíc vyzdobena ještě ilustracemi Antonína

Häuslera (1869–1938), který výtvarně obohatil také vydání

Vyšehradu z roku 1899.

Rok 1899 byl pro Zeyerovo dílo rokem plodným, neboť byla

ilustrována také Píseň o hoři dobrého juna Romana Vasiliče. Pod

symbolistním pojetím uveřejněným ve Volných směrech je podepsán

Jan Preisler. Mezi další výtvarníky, kteří ilustrovali spisovatelovo dílo

v období první republiky, můžeme zahrnout Cyrila Boudu (lepty ke

Třem legendám ke krucifixu z roku 1925), Zdenku Braunerovou

(ilustrace Blaho v zahradě kvetoucích broskví, 1928), Františka

Koblihu (Helena, 1929). Poslední dvě publikace však byly určeny

pouze soukromým sběratelům. Zajímavý rovněž musel být podnik

Florianovy rodiny. V roce 1928 jako 96. svazek Dobrého Díla vyšel

Zpěv o pomstě za Igora, jenž připravily k vydání a do linolea obrázky

vyryly děti vydavatele ze Staré Říše.

Po druhé světové válce musíme k velkým Zeyerovým

obdivovatelům zařadit Jana Zrzavého (1890–1977). Malíř byl

básníkem přímo posedlý, četl ho již od svého mládí a silně se s ním

ztotožňoval, jednu dobu si kvůli němu dokonce pronajal byt ve

Vodňanech v Bavorské ulici č. p. 699 (1942–1957). Stejně jako Zeyer

pobýval i v Itálii a Bretani. Poté, co namaloval tři obrazy oslavující

Zeyerovu Sestru Paskalinu, ilustroval tři knihy, které vyšly v 50.

letech: Dům U tonoucí hvězdy (Československý spisovatel, 1957),

Světla východu (výbor ze Zeyerova díla, Svobodné slovo –
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Melantrich, 1958) a Olgerda Gejštora (SNDK, 1959).394

Z nejnovějších ilustrátorů lze zmínit Jaroslava Šerých (Zahrada

Mariánská, Vyšehrad 1990) a Pavla Rúta (Tři legendy o krucifixu,

Argo 1999).

Zeyerova díla s problematikou českého historického mýtu

příliš ilustrovaná nebyla, vyzdoben byl pouze Vyšehrad, a sice

dvakrát. Mohlo to být i třikrát, ale k realizaci Karla Pavlíka, autora

nedokončeného rozměrného obrazu Libušin soud vystaveného na

jubilejní výstavě v roce 1891 (v současnosti je k vidění v Základní

škole Vodičkova, jíž jej věnovala pražská obec), nikdy nedošlo.

Ukázky obrázků: Libuše odpovídá na pohanu od Chrudoše a

Libušino proroctví se objevily v roce 1890 ve Světozoru.395 Nadějně

se rozvíjející Pavlíkovu kariéru zastavila tuberkulóza, malíř své

ilustrace Vyšehradu dokončit nestihl.

394 Originály Zrzavého ilustrací byly v poslední době k vidění na výstavách
pořádaných Městskou knihovnou v Praze – Konec avantgardy (2011) a
Roky ve dnech (2010).
395 Světozor, roč. 24, č. 24, 2. května 1890, s. 280. Světozor ilustraci
zveřejnil krátce po Pavlíkově smrti 23. dubna téhož roku.
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Libuše odpovídá na pohanu od Chrudoše 396

V roce 1899, jak už bylo řečeno, byl Vyšehrad ilustrován

Antonínem Häuslerem. Nakladatelství Františka Šimáčka s tímto

vydáním chtělo zahájit řadu sebraných Zeyerových spisů, projekt se

však realizovat nepodařilo. Přesto takto pojatý Vyšehrad spatřil

světlo světa třikrát. Šlo o secesní kresby – Häusler nakreslil titulní list

396 Světozor, roč. 24, č. 24, 2. května 1890, s. 280.
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a kresbu ke každé básni, dále záhlaví a rámec na začátky zpěvů a

vignety na konce. Häuslerovo secesní pojetí se nelíbilo Bohumíru

Lifkovi: „Ženské postavy jsou tu o to horší než v Amisovi a Amilovi,

že bylo nutno jejich roucha a řízy pokrývati slovanskými dřevními

ornamenty, aby byl evokován mytický pravěk, proplétá se celou

statickou komposicí obrázků hojnost vlnovek, kořeníc buď v dechu

baziliškově a drakově nebo v dýmném ohnisku nějaké obětiny. O

duchovním proniknutí básní výtvarníkem nemůže být řeči. Tváře

zobrazených hrdinů jsou dokonale ke všemu lhostejné. Kde by chtěly

líčiti nějaké hnutí mysli, činí tak gestem a ocítají se na samé hranici

komiky. V směsi neumělých detailů, ztrnulých póz, naivní archeologie

jsou drženi věďma z hlavního titulu, opakující se i na obálkách

různých barev, Libuše, Zelený Vítěz, Vlasta, Ctirad i Lumír, bezradná

jsou záhlaví a vignety s planými arabeskami.“397 Naivní pojetí

Häuslerovo však odpovídá naivnímu chápání Zeyerovu, mytický

pravěk je viděn honosně, proslovansky. Postavy nejsou lidmi, ale

polobohy. Ilustrátor vnímá Zeyerovo pojetí mýtu pateticky.

Druhé vyzdobení Vyšehradu pochází z palety Artuše

Scheinera, narozdíl od Häuslerových obrázků jsou barevné.

Radomyšlský rodák Lifka popisuje ilustrace následovně: „Tituly

jednotlivých básní jsou v zelené a žluté štítkové dekoraci

v doprovodu dvou symetricky tlamy cenících draků. K ‚Libuši‛ je 13

ilustrací, nejvýše z nich stojí komposicí i výrazem výjev

s Chrudošem, který, přiváděje  Nynvu na Vyšehrad, zastaven je

Trutem. Celostranné přílohy jsou vesměs lepší výtvarným

provedením než půlstránkové ilustrace v textu, a to platí pro celou

knihu. ‚Zelený Vítěz‛ ilustrován 12 výjevy, z nich poutají Tetka

s titulním hrdinou v lesní skrýši, do níž nahlíží los, Tetka s Kašou

397 Lifka, Bohumír: Roucho díla Zeyerova. In: Český bibliofil 1941. Sborník
Spolku českých bibliofilů, věnovaný Juliu Zeyerovi. Praha, Spolek českých
bibliofilů, ročník XIII., svazek I. (sešit 1–2), 1941, s. 67.
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nesoucí tělo Zeleného Vítěze z březiny. K ‚Vlastě‛ 10 obrazů,

k ‚Ctiradovi‛ 13 obrazů, zejména Héla, sedící na ratolesti dubové

v sněžném lese, Libuše na zlatém stolci v hrobce mezi stříbrnými

květy, Šárka Ctiradem osvobozená z pout ukazuje mu pod dubem na

své paži stříbrnou hvězdu, Héla ničí voj Vlastiných bojovnic v lese.

‚Lumírem‛ ukončuje výzdoba svůj úkol třemi ilustracemi.“398

Benešovský rodák Scheiner pravděpodobně Lifku upoutal více než

Häusler, ovšem jeho ilustrace jsou barevné a je jich mnohem více.

Scheiner předtím, než byl angažován pro Zeyerovo dílo, ilustroval

knihu táborského rodáka Václava Říhy (pseudonym Václava Tilleho)

O Růžence a Bobkovi. Secesní ztvárnění ho proslavila také při

výzdobě pohádek Boženy Němcové, Karla Jaromíra Erbena a Hanse

Christiana Andersena. Kromě pohádek je také autorem obrázků

v knize O Kulihráškovi.

Ilustrace září barvami, které jsou jasné, oživují Zeyerovy

hrdiny. Jsou velmi realisticky ztvárněni. Scheiner je ve svých

ilustracích explicitní, člověku stačí prohlížet obrázky. Zeyera

nevykládá, neposouvá do jiných rovin, jen obrazem demonstruje, co

se říká v textu. Postavy jsou v pohybu, nejde o statické loutky. Lze

tvrdit, že Scheiner vidí hrdiny tak, jak by je představil divákovi filmový

režisér. Ne nadarmo se staly inspirací pro Petra Weigla, když

v sedmdesátých letech natáčel Radúze a Mahulenu.

398 Tamtéž, s. 76.
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Představa zlatovlasé Libuše

Přesto Scheiner přináší čtenáři Zeyerův svět, svět dávných

časů, mýtů, příběhů velkých reků. Jsou natolik krásné, že čtenář se

do něj může přenést a na chvíli opustit svou mrzkou současnost a

honit se s valkýrami na koních či naslouchat kněžně Libuši. Lifka ve

své stati není ilustracemi příliš nadšen: „Jeho obrazy jsou půvabné a

zajímavé, ale přece cítíme, že to není zeyerovský umělec. Jeho

ilustrace si vzhledem k látce básníkově a k našemu dojmu z jeho

tvorby počínají příliš věrně a skutečnostně, nanášejí a kombinují

barvy příliš realisticky i elegantně, aby s každou tou přírodně

rovnocennou barvitou scénou nutně zároveň nemizelo kus dojmu

z básníkova slova a obraznosti, jsouc nahrazováno obrazností

malířovou. Nechceme, aby slovo bylo až druhé a aby zrak

kontroloval z obrázků teprve verše a zobrazené děje. Chceme také
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my čtenáři spolupracovati s básníkem a snažiti se s ním vidět jeho

očima, není nám vhod, abychom měli vše takovou přemírou obrazů

prezentováno beze zbytku a možnosti dosnění. Rovnováha textu a

ilustrace je porušena, kniha se stává albem k prohlížení.“399

Stereotypní představa Bivoje

399 Lifka, Bohumír: cit. d., s. 76.
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Ctirad a Šárka navozují orientální
dojem

Zelený vítěz je Zeyerovo novum



Přestože Lifka vidí Scheinerovu práci jako dílo, které je určeno

pro oko a které ubírá čtenáři fantazii, nelze to říci takto stroze. Záleží

na čtenáři, jak bude rozvíjet svou fantazii, jak když nadchne své oko

„obrázkem z alba“, se ponoří do světa plného takových ilustrací. A

ani umělecký dojem, který Scheinerovy ilustrace vzbudí, nesmí

zůstat opomenut. Ač se Zeyera nesnaží vykládat, z jeho obnovených

obrazů činí oživené. Postavy českého historického mýtu jsou

vnímány realisticky.

Poslední zastávku na cestě za zobrazením Zeyerova českého

historického mýtu musíme učinit u Zeyerova monumentálního

pomníku v Chotkových sadech. Pomník sám nebyl nikdy českou

veřejností přijímán kladně, působil jako podivná jeskyně zbudovaná

uprostřed parku. Koncepce místa je následující – z kvádrů požárské

žuly postavená jeskyně, v níž je umístěno šest soch z bílého

mramoru představující postavy Zeyerových děl. Kromě nich jsou ve

„sluji“ dva reliéfy dalších dvou Zeyerových reků. Na vršku pomníku

se nachází bronzový reliéf, na němž můžeme odhalit hlavu

básníkovu a roky, v nichž žil. Z druhé strany nalezneme soupis

veškerých děl Zeyerových. Před jeskyní vyvěrá potůček, který

přechází v uměle vytvořenou soustavu jezírek s vodními kaskádami.

Celek připomíná japonskou zahradu.

Celá koncepce pomníku působí na diváka jako naaranžovaná

divadelní scéna, Mauder tím de facto koresponduje se scenickými

poznámky, jež Zeyer činil ke svým divadelním hrám, případně souzní

s popisy prostředí. Důležité je, jaké hrdiny Mauder poslal do jeskyně.

Kromě zadních reliéfů, na nichž poznáme Amise a Amila, zdobí

pomník sestra Paskalina (žena snivě hledící do dálky, opírá se o

velký balvan v popředí), Radúz a Mahulena (vpravo za zbožnou

sestrou) a postavy Vyšehradu: Kazi, Teta a Libuše. Na ty je kladen

největší důraz a jsou také první, koho si divák všimne. Sochy jsou

statické, bez velkých gest.
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V září 1913, kdy byl pomník slavnostně odhalen, hlavní

proslov pronesl Bedřich Frída, bratr Jaroslava Vrchlického a švagr

Josefa Václava Sládka, byl Vyšehrad vedle Románu o věrném

přátelství Amise a Amila a divadelní hry Radúz a Mahulena

nejvydávanějším Zeyerovým titulem. To také byla jedna z motivací

Maudrových, osadit pomník sochami nejznámějších Zeyerových

hrdinů. Přesto však postavy Vyšehradu nejsou charaktery

Zeyerovými, nýbrž národními. Výběr tohoto zastoupení básníkových

postav je počinem „staromilců“, kteří se na stavbě podíleli, proto

zcela chybí hrdinové Zeyerovy pozdní tvorby uznávané mladší

literární generací. Volba tří soch představujících ústřední ženy

Vyšehradu může být chápána jako politická demonstrace českých

zájmů. Netřeba připomínat, že pomník byl odhalen ještě před první

světovou válkou. Na druhou stranu se na jeho vybudování nepodíleli

pouze Češi, kteří si Zeyera v této době jednoznačně vzali jako

politikum. Kromě Radúze a Mahuleny, díla, které bylo živé a hrálo se,

už v době sklonku monarchie ostatní divadelní kusy zapadaly a

dramaturgové s nimi ani v svých plánech nepočítali. Obdobně tomu

bylo se Zeyerovými epickými básněmi, velké oblibě se těšila

v podstatě dvě prozaická díla, která jsou čtena dodnes, Román o

věrném přátelství Amise a Amila a Jan Maria Plojhar. Přesto však byl

Zeyer znám jako autor Vyšehradu a tato sbírka epických zpěvů s ním

byla neustále spojována. Kdykoli se při nějaké slavnosti recitovalo

něco ze spisovatelova díla, byly to pasáže z Vyšehradu. Nejinak

tomu bylo také při kladení pamětní desky na dům v jihočeských

Vodňanech, kde Zeyer žil v roce 1905.
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Pomník Julia Zeyera na dobové pohlednici

Při této příležitosti se musíme ptát, proč státotvorný mýtus

Vyšehradu byl pro Zeyerovy vykladače zajímavější než mýtus o

původu národa zachycený Zeyerem v Čechově příchodu (tomuto dílu

se nedostalo žádného ilustrovaného vydání, socha praotce Čecha se

neobjevila v pomníkové „sluji“) či svár křesťanství a pohanství

vyskytnuvší se v krvavém dramatu Neklan. Odpovědí bychom mohli

uvést několik: jednak Vyšehrad je jako text nejdelší a jeho postavy
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Zeyer ještě několikrát opakuje ve svých dramatických pokusech;

jednak emblematika Vyšehradu je rozhodně nejpropracovanější,

Vyšehrad je proklán národními symboly. Ačkoli je příběh jednotlivých

hrdinů namixován z evropských mýtů, přesto přináší usouvztažněná

vyprávění o bájných českých recích (čímž je v opozici germánské

mytologii, vůči níž byla v českém prostředí neustálá potřeba se

vymezit). Téma (i když tak Zeyerem koncipováno není) je proto

vykladači vnímáno pouze jako ryze české a Zeyer může být chápán

jako národní pěvec (třebaže jsme viděli, že tomu tak nebylo). Dalším

logickým argumentem je to, že Zeyer navazuje na v českém

prostředí známou věc a zcela vědomě kolem ní buduje pantheon

jednotlivých bohů a bohatýrů, jako to mají jiné evropské národy. A

ačkoli obrazy či sochy kněžny Libuše nalezneme i u jiných

výtvarných umělců, jsou i výtvarná ztvárnění Zeyerova mýtu de facto

jen variací příběhů, které všichni znali. Jinak tomu bylo s druhými

dvěma texty, Čechův příchod byl i pro čtenáře 19. století dílo

nadmíru komplikované, čtenář nemohl pochopit neustálé chození

prvních Slovanů sem a tam, tento Zeyerův počin také nebyl zdaleka

tolik čtenářsky oblíben. Ani Neklan nemohl vzbudit takové

všenárodní sympatie, nehledě na to, že jde o divadelní hru – takže si

její návštěvníci mohli udělat obrázek dle kulis a kostýmů, které na

jevišti zrovna zahlédli. Vyšehrad byl tedy nejpoužitelnější pro národní

potřeby, a protože na spisovatele bylo obecně nahlíženo jako na

národní pěvce, muselo být i v Zeyerově případě nalezeno stěžejní

dílo určené národu (Zeyerův názor, že národu jsou určené všechny

jeho práce, byl krutě potřen). Národní dílo také muselo být náležitě

vyzdobeno.
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14. Zeyerovy mytické obrazy v čítankách

Julius Zeyer, jako autor vlasteneckých eposů, se

v čítankách400 objevil již krátce po své smrti. V čítankách s obrázkem

„starého mocnáře“ se objevovalo veškeré jeho dílo, důraz byl však

kladem na úryvky z Vyšehradu a Čechova příchodu.

S jednou z prvních ukázek ze Zeyerova díla se žáci mohli

setkat již v roce 1909, kdy ve druhém dílu čítanky pro měšťanské

školy Václava Petrů a Josefa Drbohlava401 lze číst úryvek

z Vyšehradu. Žáci se zde s autory seznamují povrchně. O Zeyerovi

se praví, že hodně cestoval a že jeho dílo je rázu romantického.402

Stejní autoři vydali o trochu podrobnější čítanku v roce 1913, kdy se

rozhodli spisovatele řadit chronologicky za sebou, po epochách, ve

kterých naši velikáni promlouvali k národu, stále žijícímu

v mnohonárodnostní habsburské monarchii. A ani v této rozšířené

verzi čítanky nebyl Zeyer opomenut. Patří k položce 34 a z jeho díla

žáci mohli poznat báseň Borovice (z básnické sbírky Poesie vydané

v roce 1884) a část eposu Čechův příchod, kde je vybraná

vlastenecká pasáž. Ani v závěru o spisovateli nechybí stručné

informace.403

400 Křišťanová, Dita: cit. d., s. 51–64. Pro potřeby této práce bylo použito
sesbíraného materiálu s cílem výkladu směřovanému k pojetí historického
mýtu.
401 Osvědčená dvojice českých učitelů, kteří byli podepsáni pod většinou
českých čítanek určených pro českou školní mládež habsburské monarchie
druhé poloviny 19. století.
402 Petrů, Václav; Drbohlav, Josef: Čítanka pro školy měšťanské. Díl II.
S obrazem Jeho veličenstva císaře pána. Praha, Císařský královský školní
knihosklad, 1909, s. 306.
403 Petrů, Václav; Drbohlav, Josef: Čítanka pro školy měšťanské. Díl III.
Praha a Vídeň, Císařský královský školní knihosklad, 1913.
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Podobnou řadu čítanek vytvářel pro měšťanské školy Jan

Jursa.404 Ani v jeho učebnicích, vydávaných pro žáky českých škol

rakousko-uherské říše, nechybí v jedné z nich úryvek z české

mytologické skladby Vyšehrad.405 Zeyer je zde prezentován jako

básník, i když poezie byla pouze jedním polem v jeho širokém

záběru. Stejný autor v témže roce vydává další učebnici. V ní opět

předkládá dětskému čtenáři tvorbu Julia Zeyera, která oslavuje český

národ – a sice Čechův příchod.

Jako ukázka je zde uvedena a úplně vytržena z kontextu

poměrně nacionalistická část. Jsou vypíchnuty protiněmecké verše.

Na druhou stranu učebnice vyšla vpředvečer první světové války, kdy

se zvláště malé národy hlásily o svá práva. Autor čítanky se snaží

dětem vštípit hrdé pročeské smýšlení, když vytrhává z kontextu tato

slova:

„Ach, zuřiví Němci, můj spálili domov!

Můj otec, můj bratr, ti zhynuli tenkrát

A dnes ještě pláču nad jejich smrtí.

Buď prokleta ruka, jež život jim vzala!“406

Na stranách 194–195 pak je dokonce citováno z Voborníkova

životopisu o Zeyerovi: „Z nejslavnějších básníků českých jest Julius

Zeyer.“ Svědčí to o velké popularitě Zeyera jako básníka a hlavně

Zeyera jako pročeského básníka a velkého vlastence, i přesto, že

Zeyer mnohdy českým rádoby vlastenčením pohrdal a často odjížděl

na cesty po Evropě.

Jan Jursa vydával obdobnou čítanku i pro dívčí školy. Dívkám

pouze přizpůsoboval ukázky. Vybírá pro ně úryvek pojednávající o

Vlastě.407

404 Jan Jursa (1853–1938) byl český učitel. Rodák z Postřelmova se
proslavil zejména jako autor slabikářů, jež obsahovaly kresby Mikuláše
Alše a Adolfa Kašpara.
405 Jursa, Jan: Čítanka pro české školy měšťanské II, Praha a Vídeň,
Císařský královský školní knihosklad, 1912.
406 Tamtéž, s. 131.
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Je zřetelné, jaké ukázky mohli v čítankách žáci měšťanských

a občanských škol najít. Autoři čítanek volí úryvky ze Zeyerovy české

epiky – obvykle z Vyšehradu či Čechova příchodu, z lyrických básní

vybírají také z omezeného repertoáru.

Reálné školy, gymnázia a ostatní střední školy se mohly se

Zeyerem seznámit podrobněji. V tom lze pozorovat rozdíl mezi

rakouskou měšťanskou a střední školou.

Po vzniku samostatného státu sílí tendence k zvýraznění

estetického a morálněvýchovného aspektu při tvorbě čítanek pro

základní a střední školství. Probíhají odborné diskuse, jak se

vyrovnat s výtkami, které na adresu čítanek pronáší řada literátů408 i

laické veřejnosti. Odborníci409 si uvědomují, nakolik tyto vybrané

texty ovlivňují žáky při formování jejich literárního vkusu a

čtenářských schopností.

Při tvorbě čítanek stojí před jejich autory těžký úkol: měli by

být profesionálně zdatnými literárními historiky a zároveň zkušenými

didaktiky schopnými posoudit akceptovatelnost textu vzhledem k

věku a zájmům dětí. Svazuje je i určitá konvence – některé texty jsou

považovány za nepominutelně „čítankové“, a jsou proto stále znovu

opakovány. Navíc je čítanka zmenšeným Ricoeurovým „základním

představovým fondem národa“ a regionalisticky v tvůrčím a

axiologickém pojetí proměňuje Česko v mýtus, stává se jeho

metaforou. V zmíněném období se to mj. projevuje tím, že např.

čítanky pro měšťanské školy zachovávaly tradiční členění na

407 Jursa, Jan: Čítanka pro české školy měšťanské. Díl III. Pro školy dívčí.
Praha a Vídeň, Císařský královský školní knihosklad, 1914.
408 Např. George. Bernard Shaw trvrdí s ironickou nadsázkou: „Jsi nucen
číst ohyzdnou šalbu, jíž jmenují čítankou, psanou člověkem, který neumí
psát knihu, z níž lidská bytost nemůže se ničemu naučiti.” Mesaliance.
Praha 1919, s. 32.
409 Schreiter, Otto: „Der Streit um das Lesenbuch.” Die deutsche Schule,
1920, s. 120.
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tematické okruhy (Rodiče a děti, Vlast a národ, Cesty k úspěchu

apod.).

Ideální čítanka by tak měla především vyprávět příběhy a

příběhy příběhů, školsky institucionalizovanou podobu české

literatury, která žákům umožní spoluprožít ji a ztotožnit se s ní, být

její meganarací. S takovými úkoly se pro základní školství pokoušeli

vyrovnat osvědčení praktici Josef Horčička410, Čeněk Pozdník411 a

Josef Ledr412. Středoškolské čítanky vycházely z široce pozitivisticky

pojatých, těsně předválečných prací předních českých literárních

historiků.413.

Julius Zeyer se autorům čítanek pro měšťanské školy jeví

především jako autor národního mýtu realizovaného ve Vyšehradu.

410 Josef Horčička (1870–1939), rodák z České Třebové, se po studiích na
učitelském ústavu stal ředitelem školy v místě svého narození. Kromě toho,
že byl autorem čítanek a pedagogických spisů, se věnoval také hudbě. I
zde byla jeho činnost především pedagogická, spolupracoval totiž na
mnoha metodických publikacích a učebnicích hudební výchovy. Mnohem
známější je dnes jeho synovec fotograf Karel Plicka, jenž se svým strýcem
spolupracoval. Podíleli se spolu na vydání výběru lidových písní pro školní
mládež  s názvem Kytice českých národních písní. Horčička ovšem
zkoumal také dílo Jiřího Ignáce Linka (1725–1791). Pokusil se sestavit
katalog skladeb toho barokního hudebníka. Horčička je rovněž znám jako
autor  turistického průvodce.
411 Čeněk Pozdník (1868–1943) byl rovněž učitelem. Působil v předhůří
Orlických hor, konkrétně v Horních Heřmanicích, kde se později stal
ředitelem. Stejně jako jeho dva kolegové připravoval čítanky. Jeho zájem
se stejně jako u Horčičky zacílil také na lidovou píseň. Jeho soupisy z
Lanškrounska a Ústeckoorlicka však zůstaly v rukopisech.
412 Josef Ledr (1879–1943) Pocházel z Nových Dvorů u Kutné Hory. Byl
synem tamního regionálního historika Josefa Ledra staršího. Dlouhou dobu
působil jako učitel a posléze ředitel škol v různých obcích na Pardubicku. V
roce 1926 se stal okresním školním inspektorem v Pardubicích, kde také
skončil svou životní pouť během druhé světové války. Ledr psal učebnice,
sestavoval čítanky. Jeho nejznámějším počinem byla čítanka Máj.  Vedle
literatury zpracovával rovněž učebnice zeměpisu, např. zeměpisné čítanky,
a občanské nauky. Působil rovněž jako redaktor časopisů pro mládež, z
nichž lze zmínit např. Klas či Krajem Pernštýnův.
413 Vlček, Jaroslav: Čítanka pro vyšší třídy škol středních 2, 3 (trojdílné
vydání, 2. díl s Albertem Pražákem, 3. díl s Janem Máchalem). Praha,
Bursík&Kohout 1912. a Jan Máchal: Čítanka pro vyšší třídy škol středních 4
(čtyřdílné vydání pro gymnázia a reálná gymnázia). Praha, Bursík&Kohout
1913.
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Poválečné desetiletí mělo k dispozici kompletní vydání Zeyerových

spisů. Po Zeyerově smrti roce 1901 Česká grafická Unie a. s. začala

pod názvem Spisy Julia Zeyera s edicí čtyřiatřiceti tematicky

členěných řad Dramatická díla I–IV, Novely I, II, Obnovené obrazy

I–III, Básně, Nové básně, Z letopisů lásky I–IV a Ostatní próza.

Čtyřiatřicet svazků doprovází pětatřicátý – Zeyerova monografie od

Jana Voborníka vydaná v roce 1907. Sebrané spisy vycházejí v

různých cenově odlišných vázaných knihách, od laciných vydání až

po ta v kožených vazbách se zlatou ořízkou.

Redaktorem Zeyerových spisů se stává František Serafínský

Procházka (1861–1939). Tento básník z okruhu ruchovců, epigon

Vrchlického, je redaktorem zmíněného nakladatelství  letech 1901–

1934 a podílí se i na opakovaném vydávání úspěšných Zeyerových

spisů. Serafínský Procházka pracoval i jako knihovník městské

knihovny na Vinohradech, od roku 1913 působil jako redaktor a

vydavatel týdeníku Zvon. Byl jedním z prvních signatářů Manifestu

českých spisovatelů v roce 1917 a po deset let (1929–1939)

předsedou Spolku českých spisovatelů beletristů Máj. Proslul jako

autor literatury pro děti a mládež. Pro tuto věkovou skupinu

Procházka redigoval časopis Malý čtenář, který vycházel ve

Vilímkově nakladatelství. Své hluboké znalosti Zeyerova díla využil i

v této oblasti svého zájmu. V roce 1909 připravil pro Unii výbor z díla

„zasněného samotáře“. Ozdobena Zeyerovou podobiznou od Maxe

Švabinského je kniha Zeyer mládeži a určena „k četbě soukromé i

školní“. Vyšla pak ještě dvakrát: v roce 1916 a 1922. Procházka na

předsádce vydání z r. 1922 svérázně vysvětlil, proč do výboru

nezařadil žádnou z prací, kterou Zeyer psal přímo pro děti (drobné

práce jako Maeldunova výprava, Pan Ronan a Korrigan, Kristík): "[...]

poněvadž jsou dílem šíře známy, dílem umělecky stísněny právě

vědomím básníka, že píše pro mládež, jak tomu někdy při takových
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pracích největších umělců bývá."414 Vyjádřil tak jemně pochybnosti o

tom, zda literatura pro děti a mládež snese přísnější umělecká

měřítka.

Jak už bylo naznačeno, těšil se Zeyer značné pozornosti

autorů čítanek pro školní mládež. Pro měšťanské školy byly ze

Zeyerovy tvorby akceptovány především motivy vlastenecké, které

souzněly s pýchou nad konečně dosaženou českou samostatností v

Československé republice. Ukázky bývají proto vybírány tak, aby

vynikla vážnost mytického tématu, podtrženého vznešeným

blankversem a aby byly využitelné i pro recitaci.

Tak např. Josef Ledr představuje Zeyera jako národního

pěvce, řadí jej do oddílu Vlast a národ. Volí ukázku z Vyšehradu,

kterou nazývá Věštba Libušina:

„Slyš, země osudem nám určená,

a zachvěj se, neb mluví ze mne bůh!

Z tvé temné hrudi město vyroste,

jež božské slávy bude zlatý práh.

Já vidím je, jak k hvězdám pozvedá

své hrdé témě, závist národů!

Já vidím je, jak před ním klaní se

lid zemí všech, jež slunce na pouti

své od východu vidí k západu!

Já vidím je, jak stoupá vítězné

 z těch plamů, které bledá nenávist

a slepé záští krutých cizinců

roznítí kolem svatých jeho zdí!

Čím větší záští jejich, větší tím,

ó moje město bude sláva tvá!

414 Procházka, František Serafinský.: Zeyer mládeži. Ze spisů Julia Zeyera
k četbě soukromé i školní. Praha, Česká grafická Unie a. s. 1922,
předsádka knihy, nečíslováno.
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Ty cizí chátru nohou rozšlápneš

a ověnčíš si čelo hvězdami!“415

Závěr jako by vybízel k „školskému“ výchovnému záměru, že

konečně bylo cíle věštby dosaženo.

I v druhém dílu čítanky téhož autora je ukázka ze Zeyerova

díla opět v oddílu Vlast a národ. Editor volí část epické básně

Čechův příchod, ukázka je nazvána Oblast Slovenska v dávnověku.

„Jest širý ten prostor, v němž Tatry se níží

a vlnité hrby své s planinou pojí,

jest rovina celá, jež odtamtud na jih

i k východu slunce se v dálavu ztrácí,

tak nesmírným porostlá lípovým lesem,

že se štítů Tater se podobá moři

bez konce a břehu, v němž lučiny velké,

jak ostrovy v slunečním jasu se třpytí.“416

I tato ukázka byla zřejmě vybrána proto, že ladí s představou

„československého národa“, oficiální, byť mylnou představou nového

státu. V Čítance pro občanské školy chlapecké i dívčí vydané

v Ottově nakladatelství, na které se podíleli Josef Horčička a Čeněk

Pozdník, je v cyklu, v němž jsou zahrnuty pověsti, úryvek nazvaný

Libuše věští slávu Prahy:

„Buďme jak ty luhy,

jež zrodily nás! Seřaďme se v lásce

v kruh jediný. A nezdolní jak hory

ty kolem nás, tu půdu střezme svatou!417

Ačkoli bychom se mohli domnívat, že jde o část Vyšehradu, ve

skutečnosti, jak již bylo ukázáno, jde o nacionální část Čechova

415 Ledr, Josef: Máj. Čítanka pro školy měšťanské. Díl první. Praha, Česká
grafická Unie a. s. 1921, s. 25.
416 Ledr, Josef: Máj. Čítanka pro školy měšťanské. Díl druhý. Praha, Česká
grafická Unie a. s. 1922, s. 32.
417 Horčička, Josef; Pozdník, Čeněk: Čítanka pro občanské školy chlapecké
i dívčí. Praha, J. Otto, 1922, s. 92.
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příchodu. Autoři čítanek si této chyby nikdy nevšimli a vesele ji

opakovali. Mylný úryvek představuje krajinu jako znak, vrstvu obrazů,

jako etnologický pojem, který vytváří českou krajovou svébytnost

(podobně jako se o to pokouší česká národní hymna: idylický prostor

vymezený úrodnými vnitřními „luhy“ a chráněný pohraničním věncem

hor, kde se žije ve svornosti a lásce. Tento vzorec chování jako by

ukotvoval normativní idealizovaný řád české kultury, zpřítomněný

obřadem věštby. I on je v souladu s ideály (i když nerealizovatelnými)

nové republiky, jejíž vznik jako by naplňoval dávné obrozenecké

ideály.

Na tuto linii ostatně mnohdy odkazují i názvy čítanek, jako

např. Republikánská čítanka československá. Zcestovalý, o

evropské i světové literatuře díky své jazykové vybavenosti tak

poučený Zeyer je čítankově (a účelově) redukován na autora ryze

domácí tematiky. Tato redukce svědčí o určitém konzervatismu

tvůrců čítanek – v době nástupu ahistorické literární avantgardy lpí

na literárním vkusu minulosti. Z tohoto hlediska je zvláštní i absence

Zeyerových motivů z „obnovených obrazů“, které otvíraly globální

tematiku.

V čítankách pro měšťanské školy, určených pro budoucí

dělníky a řemeslníky, kteří v ní mají asi poslední systematickou

příležitost k seznámení s českou literaturou, se Zeyer řadí do literární

linie počínající Rukopisy a vedoucí až po Jiráskovy Staré pověsti

české. Zeyer se stává mýtotvorcem, který se vrací do dálné

minulosti. Témata, jako příchod praotce Čecha či věštění kněžny

Libuše, byla typickým historickým mýtem 19. století, které do nich

vtělovalo své představy o nezávislosti na rakouské vládě.

Zeyerovy příběhy s cizí tematikou obvykle uváděly do

neznámého nebo málo známého prostředí a informovaly o něm.

Jinak tomu bylo u obnovených příběhů z českých dějin, kde jejich

osnovu znaly už předchozí generace.
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Velmi oblíbená byla u autorů čítanek ukázka z divadelní hry

Radúz a Mahulena. Pohádkou se Zeyer ke konci života proslavil a je

také s autorovým jménem nejvíce spojována, v podstatě se z ní stalo

určité klišé, které můžeme nalézt i v pravopisných cvičeních,

obdobně jako Raisovy Zapadlé vlastence.

Do své čítanky ji zařazuje např. Josef Horčička, jenž se přípravou

čítanek spolu s Čeňkem Pozdníkem zabýval již za Rakouska-

Uherska. V oddíle Rodina můžeme pod názvem Kralevic a drvoštěp

číst ukázku z výše zmíněného pohádkového dramatu Radúz a

Mahulena.

Z dramatu o lásce, která zvítězí nad kletbou, je s výchovným

záměrem zvolena pasáž o úctě a lásce k rodině. Ze Zeyerovy lyrické

tvorby patří k „čítankovým“ básním Perla, Potlesk a Koroptev.

Procházka ve výboru Zeyer mládeži uvádí: „Některé ukázky

z básníkovy lyriky, která je vlastně nejcennější právě ve svých

písních a básních citové  roztouženosti, známy jsou z čítanek.“418

Střední školy rovněž navazovaly v „čítankovém“ výběru na

starší tradici. Zeyer byl čtenářům čítanek představen zevrubně, se

snahou obsáhnout širší spektrum jeho tvorby. Zdá se, že v

pozitivistické důkladnosti ale nevytvářejí hodnotovou hierarchii a v

pozadí zůstávají i širší souvislosti. Nejčastějším autorským

kolektivem je trojice Václav Ertl, Jaroslav Vlček, Jan Máchal. Dva

významní odborníci moderní české literární historiografie Vlček (i

znalec literatury slovenské) a Máchal, bohemista Ertl, který měl za

sebou dlouhou zkušenost středoškolského učitele (1902–1919),

spojili své síly s dobrým výsledkem. Jejich čítanky jsou poměrně

418 Procházka, František Serafinský: cit. d., předsádka knihy, nečíslováno.
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obsáhlé, Zeyerovi v čítance určené pro gymnázia419 věnují sedmnáct

stránek.

Čítanka je spíše příručka, encyklopedie. Učebnice je

chronologicky členěná, třetí díl se nazývá Výbor z naší literatury doby

nové (od roku 1848 do lumírovců). Každý autor je hojně zastoupen (v

čítance najdeme texty Karla Havlíčka Borovského, Boženy Němcové,

Jana Nerudy, Vítězslava Hálka, Gustava Pflegera-Moravského,

Adolfa Heyduka, Karoliny Světlé, Svatopluka Čecha, Aloise Jiráska,

Jaroslava Vrchlického a dalších), nechybí dokonce autoři slovenští.

Co se týče počtu stran, je Zeyer oproti ostatním autorům poměrně

hojně zastoupen. Více textů v čítance mají pouze Jaroslav Vrchlický

a Jan Neruda. Zeyerovi věnují autoři  strany 135–152. Zdůrazňují

jeho prozaickou tvorbu. Ze Zeyerovy básnické sbírky Poesie (1884)

předkládají studentům nejznámější báseň Bílému domu v staré

zahradě. Mylně sice bývá spojována s domem u pražské obory

Hvězda, kde Zeyer bydlel, ve skutečnosti jde ale o nostalgickou

vzpomínku na dětský ráj, kterým byl nový krásný dům se zahradou v

Mariánské (dnes Opletalově) ulici, kde žil od tří let, jenž matka

musela prodat roku 1878. Tato báseň, stejně jako výše zmíněný

Potlesk patří k tradičně čítankovým. Z epické tvorby Zeyerovy jim

předkládají Píseň o Rolandu z Karolinské epopeje, nechybí ukázka

z Trojích pamětí Víta Choráze. Následují ukázky ze Zeyerovy prózy,

z dnes nejznámějších spisovatelových děl: z románu Jan Maria

Plojhar – pasáž vystihující kontrast Prahy a Říma.

Vedle Plojhara se často opakuje úryvek ze Tří legend o

krucifixu, autoři zařadili legendu slovenskou Samko Pták (budou to

dělat skoro všichni další autoři a autorky učebnic následujících

osmdesát let.) a z Domu U tonoucí hvězdy (zde jsou vylíčeny tři

419 Ertl, Václav; Vlček, Jaroslav; Máchal, Jan: Čítanka pro vyšší třídy škol
středních. Díl třetí pro třídu VII. Pro gymnázia a reálná gymnázia. Praha,
Bursík&Kohout 1929.
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podivné ženy bydlící v domě). V závěrečných vysvětlivkám k textům

nechybí Zeyerův životopis, v obrazové příloze jeho podobenka.

V jejich jiné čítance, třídílné pro reálky, opět zaznamenáváme

pozitivistickou důkladnost.420 Čítanka, stojící ve své době 35 Kčs, je

totiž rozdělena do dvou částí – Výbor z literatury doby staré a střední

a Výbor epických básní a prózy. Zatímco první oddíl je řazen

chronologicky, na začátku jsou dokonce i informace o hláskových a

tvaroslovných změnách v českém jazyce, druhý oddíl naopak je

řazen  žánrově. Zeyer je rozpracován podrobně a je autorským

kolektivem zařazen do několika žánrových typů v této druhé části

čítanky.

Nejprve do prvního, nazvaného Balady a romance, kde Zeyer

promlouvá svou romancí Smutný příběh mana Juana de Caňedy.

V dalším oddíle Legendy přichází příběh Abgar (kratší legenda o

arménském králi, který získal obraz Kristův). V osmém oddíle Próza

je Zeyer zastoupen dílem Asenat (Amparo a jiné povídky). U všech

tří lze najít vysvětlivky jak historických, tak biblických reálií. Všechny

texty doplňují autoři Stručnými zprávami o spisovatelích. O Zeyerovi

uvádějí: „Ve svých básních jeví se duchem aristokratickým,

romantickým, zamilovaným do látek erotických a tajemných. Jest

rozhodný epik a vyniká neobyčejným nadáním pronikati a oživovati

látky odlehlé dobou i místem.“421 Výběr působí kvalifikovaně,

„zpráva“ stručně, ale výstižně vystihuje podstatu autorovy tvorby.

Z didaktického hlediska je pochopitelné, že se autoři čítanek

pro měšťanské školy snaží podat jednodušší informace, nejdou do

hloubky, kdežto střední školy představují Zeyera z mnoha úhlů,

nekladou již důraz jen na výchovnou složku, ale spíš na literárně

420 Ertl, Václav; Vlček, Jaroslav; Máchal, Jan: Čítanka pro vyšší třídy škol
středních. Vydání trojdílné (pro reálky). Díl první. Pro V. třídu. Praha,
Bursík&Kohout 1922.
421 Tamtéž, s. 381.
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formativní a čtenářský vkus pěstující prvky; ukazují jiné typy

obnovených příběhů a psychologické prózy.

Zpětně je nezjistitelné, nakolik Zeyer tehdejší mladé čtenáře

zaujal, i když byl masivně vydáván. Stejně tak je nezjistitelné, jak

mohl mladou generaci formovat z hlediska národního mýtu, který

všichni tak dobře znali a už je vlastně nezajímal. Kolik zbylo fakticky

Zeyerovi v avantgardním meziválečném prostředí čtenářů mezi

mladými?

V čítankách za druhé světové války se Zeyer nesměl kvůli

židovskému původu objevit a tato „izolace“ pokračovala i během éry

komunistického režimu.

Vlastenecké chápání Zeyerova díla z čítanek nemizí s koncem

první republiky – znovu se do nich vrací po roce 1989, kdy čítanky

s oblibou uvádějí ukázku z románu Jan Maria Plojhar, a sice

nejčastěji Plojharův souboj. Toho se dekadentní Zeyerův hrdina

účastní poté, co nadporučík Müller urazí Prahu: „‚Ah,’ řekl Vídeňák,

zdánlivě chladně, ale hlas jeho se poněkud třásl, ‚melancholický náš

námořník. Prosím, nerozčilujte se. Urazil jsem královskou vaši Prahu,

jak ji vaši novináři směšně až k omrzení nazývají.’ Vyslovil to

královskou s důrazem posměšným. ‚Naši novináři jsou směšní,

avšak Praha jest královnou,’ řekl Jan Maria a oči jeho šlehaly

plameny. ‚Královnou, pravda zuboženou, plačící nad padlými svými

syny jako Hekuba. Visí cáry z jejího purpuru, ale přece jest

královnou, kdežto vaše Vídeň není než líčená, falešnými šperkem

ověšená, vydržovaná nevěstka.’“422 Pravdou je, že je ukázka

přitažlivá, romantický souboj vyvolává vždy vzrušení mezi čtenářskou

obcí. Plojhar se bije za něco, čemu ne každý věří. Možná až

donquijotská myšlenka marného boje za něco mrtvého a víra v ideály

může být pro učitele východiskem k řízené diskusi.

422 Zeyer, Julius: Jan Maria Plojhar. I. díl. Praha, Česká grafická Unie a. s
1920, s. 111–112.
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Ukázka má podle J. Š. Kvapila reálný původ: „Julius jednou se

vrhl s nožem na bratra Emila, který haněl Riegra a českou věc,

vzpomeňte jen, co z toho udělal Zeyer v Plojharovi.“423 Dle důkazů

podaných J. Š. Kvapilem a dle dopisů, které sám Zeyer napsal, není

možné konstatovat, že by v jeho díle byla záměrně zakomponována

vlastenecká rétorika. Ba právě naopak – Zeyer vidí slávu zašlých

časů. V porovnání Prahy a Říma v románu Jan Maria Plojhar

vyzdvihuje Věčné město, Praha je viděna dekadentně.

Vlastenecká ukázka je v devadesátých letech 20. století a

nastupujícího století jednadvacátého z hlediska společenské

objednávky nepotřebná, a zůstává tedy otázkou, proč autoři čítanek

volí právě ji. Tvůrci čítanek se nesnaží přicházet s ničím novým, a

jednoduše opisují ukázky, které v dnešním kontextu doby nejsou

poplatné ničemu a nikomu. Snad jedině výpůjčkou z výpůjčky je

možné vysvětlit, proč velký milostný román o nešťastné lásce krásné

Cateriny a dekadentního Plojhara, umírajícího celý druhý díl, autoři

čítanek pojímají jako dílo bojující za českou věc.

Román jako takový lze chápat jako psychologický a

dekadentní, je prodchnut až secesní barevností. Je obdobně

nezařaditelný, jako je jeho autor, „zasněný samotář.“ Lze vznést

námitku, že daleko vhodnější by byla ukázka popisující blouznícího

Plojhara: „Teď byl tedy úplně sám, a bylo mu nevýslovně smutno.

Oči se mu chtěly zavírat, ale bránil se proti tomu. Pokud viděl a slyšel

– byl živ. Hluboké ticho té pouště zdálo se mu však brzy jako zvučení

jediného nekonečného tónu, který mu hrůzu působil. Myšlénky

stávaly se čím dál neurčitější… Tu šířila se nějaká zář širým nebem a

připoutala mroucí jeho zraky k sobě. A hle, teď klonil se bledý, bílý

jakýsi obličej nad ním, zastřený stříbrným závojem, kterým

423 Kvapil, Josef Šofferle: Gotický Zeyer, Praha, Václav Petr, 1942, s. 80.
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nevýslovně luzný jas pronikal. Jan Maria se usmál blaženě. ,Kristus!’

zašeptal. ,On neklame a neopouští, ah…’ A ztratil úplně vědomí.“424

Některé čítanky chápou román Jan Maria Plojhar jako střet

dvou evropských měst – Prahy a Říma. Pro Plojhara je Věčné město

vskutku věčné – živé a pulzující, pozná v něm Caterinu. Hlavní

město českých zemí vidí jako město mrtvé, plné bolesti a smutku.

Caterina s ním jeho názory nesdílí, Praha je pro ni město

z legendy, dávné historky, která je spojena s její matkou, a setkání

s Janem Mariou příběh náhle oživuje. I tato ukázka může učiteli

posloužit k mnoha činnostem. Zejména k historickému srovnání obou

měst – Praha byla původně Karlem IV. budována jako malý Řím, či k

zasazení obou měst do evropského prostoru.

Vhodnou by však mohla být i některá ukázka milostného

dialogu mezi Plojharem a Caterinou, která by románu dokázala

získat, stejně jako získávala v minulosti, nové čtenářky.

Jak je možné vidět, čítanky snad kromě několika

prvorepublikových, určených pro střední školy, Zeyera představují

zploštěle. Činí tak i čítanky současnosti. Je na učiteli, jak tohoto

těžko uchopitelného autora svým žákům představí. Otázkou zůstává,

má-li ještě Zeyer v dnešních čítankách místo.

424 Zeyer, Julius: Jan Maria Plojhar. II. díl. Praha, Česká grafická Unie a. s
1920, s. 106.
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15. Obraz českého dávnověku v poezii Zeyerových
současníků

Motivy českého dávnověku se objevily i u Zeyerových

současníků. Jejich nejmarkantnější zobrazování můžeme vysledovat

u Jaroslava Vrchlického.

V jeho Mýtech I. (1878) můžeme nalézt stejné téma – lásku

Ctirada a Šárky na pozadí dívčí války. Na rozdíl od Zeyerových textů,

v nichž spisovatel buduje novodobou mytologii, obsahuje báseň

Šárka erotické motivy – dívka má oblá ramena, přichází si

odpočinout pod dub (který narozdíl od Zeyerových spisů není

propojen s mytologií) a její fešnou vyšívanou řízu zří Ctirad.

Následně se v něm probudí velké choutky:

„Tak rys vyhlídá kořist bystrým okem.

I skočil za kmen dubu; jak šla zvolna,

ji pozoroval; cítil, její krása

jak urychluje tlukot jeho srdce

a žíhá milou duši jemu v ňadrech.

Žár vykouzlil jí plné, žhavé růže

na tváří ovál, plná její ňadra

div zadržel šat, kterak vlnila se,

a nahá, plná ramena se leskla,

jsouc obepjata kovovými kruhy.

Vlas její padal bujnou vlnou dolů

až k pasu, pod nímž pestře vyšívaným

tvar oblých boků ostře vystupoval

pod řasou šatu, který volně splýval
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až nad kotníky útlých, bosých nohou.“425

Přemoženou dívku přiváže ke stromu a chce se dožadovat svých

práv (dívka dříve již pyšně odmítala nápadníky, vedla s nimi zápasy

a všichni prohráli, lstivý Ctirad se rozhodl počkat na příhodnější

okamžik), když tu se náhle objeví jiný rek, Bivoj. Je opět popsáno

jeho lepé tělo. Vyzve Ctirada k boji, může ho zabít, ale daruje mu

život. Šárka je potupena, prosí boha Černoboha o pomoc, chce se

mstít. Narazí na dívky vedené Svratkou, nechá se jimi přivázat

s lahví medoviny. Objeví ji Ctirad, vypije medovinu a usne. Šárka

přivolá dívky a ty Ctirada odvlečou, sama je však nešťastná.

Spoutaný rek je předveden před Vlastu. Šárka zjistí, že ho miluje, a

chce, aby ho vůdkyně žen propustila. Ta se však mstí za to, že

Ctirad kdysi odmítl její lásku a chce ho vplést do kola. To se

skutečně stane, Šárka poté vyzradí Přemyslovi, kde se dívky

ukrývají, Děvín je zničen, Vlasta umírá. Pološílená Šárka se doplazí

k Bivojovi a Kaše, vylíčí jim, co se stalo. Umírá.

Text je kromě občasného zmínění slovanských bohů –

Černoboh, Svaroh prost jakéhokoli mytizování. Pokud by se

odehrával jinde, šlo by o báseň s milostnou tematikou, hlavním

motivem by byla několikrát odmítnutá a zhrzená láska s tragickým

koncem. Vrchlický pouze médeovské motivy lásky a zrady přenáší

do reálií českého mýtu. Používá přitom známý konstrukt. V textu je

zajímavá pouze postava Bivojova. Nejen, že se nečekaně zaplete do

celého příběhu, ale vyniká jeho rozhovor s Kašou, v němž odmítne

jakékoli bohy.

„A tisíc bouří jako tato létlo

nad hlavou mou a tisíc krupobití,

jež zničila, co jarem celým zkvetlo,

a já se tázal stále: kde jsou bozi?“426

425 Vrchlický, Jaroslav: Mýty 1. Praha, Salonní bibliotéka Jan Otto, 1878, s.
8–9.



237

Báseň de facto vyčítá bohům, že se ve světě dějí samé nepravosti,

Bivoj nakonec bohy opouští a hlásá návrat k přírodě.

Nacionální motivy se objevují také ve veršované Legendě o

svatém Prokopu, jež byla součástí stejné sbírky. Text vychází

z prokopských legend, věnuje se založení sázavského kláštera,

lítému zápasu Prokopa se starými bohy a přijetí křesťanství. Narozdíl

od Zeyerova estetického vnímání křesťanství, je zde náboženství

nastoleno jako pokračující jev dějin, není zde viditelný krvavý

bratrovražedný boj pohanstva.

Nacionální charakter Prokopa, jako světce, který se nebál chopit

berly a vyhnat s ní různé nepřátele, přesáhl i do Vrchlického sbírky.

„Prokope! víš líp než básník,

jemuž péro padá z ruky,

pohnutím, ba mnohem lépe,

že bys poznovu měl vstáti,

vyčistit zas českou zemi,

vykoupit ji, osvobodit!

Zapomněl jsi na nás, otče,

či se stydíš za své vnuky?

Rozpomeň se, nedej zhynout

nám všem i budoucím Čechům,

dokud budou pamětlivi

dědictví svých velkých otců.“427

V pokračující sbírce Mýty II. (1879) se už Vrchlický daným

tématem nezabývá, vybírá si zcela jiné náměty, v duchu zaujetí

celým světem se tak zde nachází např. báseň Narození Sakuntaly,

inspirovaná indickou mytologií, či Smrt Aischyla, kde se postava

dramatika mísí s postavami a známými místy řecké mytologie, jež

jsou znovu básníkovou inspirací v Mythu o víně.

426 Tamtéž, s. 39.
427 Tamtéž, s. 174.
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Básně s tematikou českého historického mýtu autor začlenil

do souboru Na domácí půdě (1888), kde lze v pododdílu Pražské

obrázky číst báseň Slzy Vyšehradu. Lyrický subjekt (skála, na níž

stojí Vyšehrad) tu pláče kvůli zašlé české minulosti. Druhá báseň,

kterou Vrchlický zařadil do pododdílu Touhy a vzkazy, je věnována

Josefu Václavu Myslbekovi a nazývá se Lumírova píseň. De facto

odkazuje k soše Lumír a píseň zdobící původně most Palackého.

Tematicky je stejná jako výše zmiňovaná báseň, autor opět štká nad

dávnou českou slávou – objevují se obrazy jako „z bohatýra stal se

rob“ komentující situaci po Bílé hoře. Až pak přišel umělec (myšleno

Myslbek), který Lumírovu píseň vytesal do kamene, aby hájila vchod

do Lumírova města. Musíme si uvědomit, že v době Vrchlického byla

Praha mnohem menší a nová idea mostu s postavami českého mýtu

mu mohla připadat reprezentativní.428

Obdobnou myšlenku vyhnání cizinců a prosazení českých

zájmů přináší v téže knize báseň Píseň zvonu na poplach

s opakujícím se refrénem zvukomalebně připomínající zvuk zvonu:

„Ven z loží, ven!

Noc budiž den!

Ó krev, ó zrada,

vlasť padá

cizáku v plen!

Ó ven!“429

Zeyer byl občas ve svých textech či korespondencích

obdobně vyzývavý, přesto bychom tento názor našli v jeho díle spíše

zlomkově, převážně v básni Kořící se Slavii a určité pasáže

v románu Jan Maria Plojhar. Vrchlický píše provlastenecky

428 Vrchlický, Jaroslav: Na domácí půdě. Praha, Poetické besedy, Eduard
Valečka 1888, s. 85–87.
429 Tamtéž, s. 112.
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orientovanou poezii, kde se mu motivika českého dávnověku pouze

hodí pro jeho politickou lyriku.

Kromě toho byl Vrchlický nápomocen Ignátu Hermannovi při

vydávání Zpěvů pátečních (politická lyrika vydaná po Nerudově

smrti). Pomáhal řadit básně, a dokonce vymyslel i název sbírky.

Řečnil také při příležitosti kladení Nerudovy pamětní desky

v Ostruhové ulici. Nerudova politická lyrika se mohla odrazit i v jeho

vlastní tvorbě. To se ovšem nedělo u Zeyera, který novináře neměl

v lásce a řečnit by mu k domu dozajista nešel. Dokonce Vrchlickému

napsal: „Pan Neruda je vůbec mým ideálem, ten feuilleton o

korunním princi je jeho koruna. Že je lokaj, nevěděl jsem posud, ale ti

velcí demokrati mají často tu slabost, že nosí livrej pod košilí.“430 Zdá

se, že Zeyer svým ideám až upnutě věřil, nechtěje z nich ustoupiti

ani o píď. V nastartované linii vlasteneckého bijce pokračoval

Vrchlický v Pohádce o Šemíkovi otištěné v souboru básní Fresky a

gobelíny (1891). Ve sbírce, kde se opět nejvíce vyskytuje antická

mytologie, jsou pouze dva počiny vyjadřující se k české otázce.

Kromě textu o českém Pegasovi, jak je Šemík také nazýván, je to

ještě Česká ballada reagující na bitvu u Lipan. Po boji přichází na

lipanské bitevní pole personifikovaná Smrt. Je znavená

bratrovražedným bojem a stěžuje si bohu (označován jako Pán

světa). Ten jí odpovídá:

„Dál za tvou prací! Nesmíš klidu mít,

neb dokud člověk šelmou musíš žít!

Až bratr bude bratru věrný druh,

až podmaní si láska světa kruh,

Až v Čechách bude záští, svárů míň

a lásky víc, pak řeknu tobě: Zhyň!

430 Pražák, Albert (ed.): cit. d., s. 195.
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Pak zazní hudba vítězných mých sfér.“431

Autorský záměr je zde stejný, nicméně Vrchlický sám je k němu

skeptický. Smrt totiž na hlas Pána světa reaguje:

„Toť pouť má věčná!“ děla, mizíc v šer.432

Přesto námětově je báseň podobná Zeyerovým výzvám v Čechově

příchodu či Čechovým alegorickým básním. Skepse, která básníka

dohnala v 90. letech (nejen kvůli krachu nevyvedeného manželství

s Ludmilou Podlipskou, ale také kvůli pádu z nejvyšších výšin

popularity), je patrná i v této básni. Nejednotnost myšlení Čechů je

zde hlavní problém české otázky.

V Pohádce o Šemíkovi vystupuje znovu Lumír, který dává

Horymírovi bájného koně, aby s ním mohl pokořit zpupného

Křesomysla. Tento hipogryf (jak je též Vrchlickým nazýván) pokoří

skálu Vyšehradu a opět se navrátí k Lumírovi. Neumírá tedy jako

v obvyklém Jiráskově vyprávění pověsti, ale je to mytická bytost.

Vrchlického kůň je asi nejbližší postavám Zeyerovým, je více

fantastický než skutečný a hodil by se do Zeyerovy mýtotvorné

struktury. Křesomysl upřednostnil mamon před písní, a proto se

zjevuje starý Lumír, aby ho ztrestal. Horymír na Šemíkovi způsobí,

že jsou všechny doly určené k těžbě stříbra zničené. Přesto však je i

oř bájného pěvce nástrojem k tomu, aby básník mohl komentovat

svou současnost.

Podobný vztah k české písni nacházíme také ve Vrchlického

variaci na Hugovu Legendu věků, ve Zlomcích epopeje lidstva

(1886). Jedná se o báseň České písni, kterou chce lumírovec opět

vášnivě pět. Zajímavá z uměleckého hlediska je báseň Čechy, kde je

vlast srovnávána s ženou a obsah tak dostává erotický rozměr.

Apoteóza vlasti může připomínat alegorické figury Čechie známé

431 Vrchlický, Jaroslav: Fresky a gobelíny. Praha, J. Otto 1891, s. 188.
Báseň vyšla znovu v souboru Husitské zpěvy, který byl vydaný ku
příležitosti výročí Husova upálení v roce 1915.
432 Tamtéž.
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Vrchlickému z živých obrazů. Bída české vlasti a její dávná sláva,

včetně víry v návrat starých časů, je znovu opěvována v části sbírky

Bodláčí z Parnasu (1893), konkrétně jde o pododdíl Z české půdy.

Motivy dávnověku se do této části nedostaly.

Některá další témata si prorazila cestu do Vrchlického díla až

později, lumírovec je vydal až ve sbírce Má vlast (1903). Přesto

sbírka obsahovala verše z let 1885–1902. V ní znovu vychází

Lumírova píseň uveřejněná již ve sbírce Na domácí půdě. Vedle ní

v pododdílu Touhy a vzkazy najdeme i další básně věnované

sochám na Palackého mostě: Věštba Libušina, Ctirad a Šárka a

Záboj i Slávoj. Libuše je popsána jako žena, již prvně zmiňuje

Kosmas, pak je vyzdviženo umělecké ztvárnění Myslbekovo. Jeho

práci hodnotí i ve zbývajících dvou básních, v nichž obou lká nad

smutnou současností a skvělou minulostí. Opakuje tím již dříve

vyřčené. Viz:

„Líp nám bylo, příteli,

v šerém pravěku,

my jen velkost viděli

klíčit v člověku.

Tuto chátru nezleká,

před čímž chvěl se děd,

nenajdeš v nich člověka,

ani srdcí sled.“433

Sousoší obou bohatýrů pak opět velebí píseň, a tedy i činnost

básníkovu. Vrchlický nepotřebuje stavět kosmogonii, Vrchlický chválí

básníka, pěvce, který zpívá česky. V jeho díle z hlediska vlastenecké

lyriky je patrná potřeba oslavy umělce.

Obdobný motiv, v němž můžeme vnímat snahu znovu probudit

národ a oživit postavu básníka, nacházíme v básni Ohlas ze sbírky

Básně (1874) také u Jaroslav Golla:

433 Vrchlický, Jaroslav: Má vlast. Praha, J. Otto 1903, s. 152.
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„Zlatý Vyšehrad nám v temnu zhas’,

umlk’ pěvec, jehož mocný hlas

Vyšehradem hýbal i vší vlastí.

Kdy zas vzplane Vyšehradu jas?

a kdo najde varyto nám zas,

jež jím hýbat bude i vší vlastí?

Kdo najde varyto, kdo vzbudí zpěvný ples,

kdo jeden ton té mocné písně vzpěje?

ji nikdo neslyšel, ji neslyšíme dnes,

jen ohlas ohlasu se v dálí chvěje.

Kdy vstane věštec nám? Kdy minulosti zjev

se vyjeví nám v přítomnosti naší? –

Jest temným dnešní den a slabý náš je zpěv,

a pěvec v struny udeřit se straší.434

Pozdější slavný historik, který je spojen s odhalením podvrhu

Rukopisů, uměl plynně česky i německy (jeho rodina se v Čechách

postupně asimilovala). Své přednášky koncipoval tak, že semestr

přednášel v češtině, semestr v němčině. Jeho rodina byla díky strýci

z matčiny strany Josefu Daňkovi (druhým strýcem byl podnikatel ve

strojírenství Vincenc Čeněk Daněk) ve styku s významnými

osobnosti pražského kulturního a společenského života (např. s

Vítězslavem Hálkem, Jakubem Malým či Juliem Grégrem). Goll se

s Janem Nerudou setkal již jako gymnazista. Ve svém profesním

životě se dlouho zabýval rovněž literaturou, psal povídky i básně. Byl

přítelem řady autorů své generace – Vrchlického, Sládka,

Krásnohorské a daších, navíc se stal jednatelem literárního odboru

Umělecké besedy.435 Rozhodně je s podivem, že ve své literární

tvorbě stojí v opozici ke své práci historika. „Básně ukazují na jedné

straně k hálkovské melodické lyrice a k Nerudově střídmé reflexi a na

434 Goll, Jaroslav: Básně. Praha, Grégr a Dattel 1874.
435 Marek, Jaroslav: Jaroslav Goll. Praha, Melantrich 1991, s. 66.
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druhé k vlastenecké rozevláté lyrice Čechově,“436 konstruuje slepou

vývojovou větev v české poezii Jaroslav Marek, ovšem všímá si, že

Goll „měl k lumírovské poezie blíž výběrem a námětů.“437  Historik

však s nimi pracuje dle své invence, na rozdíl od  Vrchlického (se

kterým do češtiny překládal Baudelaira), který motiv básníka píšícího

česky ve své poezii oslaví, Goll ho hledá, volá po dávné české slávě.

Jeho poezie je agitační, vyzývající k obdivu k autorům Lumíru.

Postava bájného pěvce je také několikrát v celé básni zmíněna.438

Spojování smrti Libuše, Lumíra, pádu Vyšehradu se skvělou

českou minulostí se stalo evergreenem většiny českých básníků.

Objevuje se po celé 19. století, např. ve sbírce Lilie a růže Františka

Ladislava Kamenického z roku 1846:

„Z Vyšehradu zpráva truchlivá

Smutně v celé zemi zaznívá,

Ano rozléhá se přes hranice.

Na jejím se hrobě přinášejí

Po sedm dní bohům oběti,

Panny žalostné tu písně pějí. –

Ač se neví její o mohyle,

Přec jest v dobré podnes paměti,

Každý Čech ví této o Sibylle.“439

Nejhojněji je však zastoupena u básníků a básnířek

narozených mezi lety 1840 až 1860. De facto jde o generaci umělců

Národního divadla, dobu, kdy vlastenecký patos vrcholí, je

alegorizován (např. právě postavami českého historického mýtu) či je

436 Tamtéž, s. 71.
437 Tamtéž.
438 Jaroslav Goll překládal rovněž českou poezii do němčiny. Např. báseň
Petra Bezruče, jehož obdivoval, Jen jedenkrát. Dále se historik věnoval
cestopisným črtám, v těch zdá se spočívala jeho největší literární síla.
Vycházely většinou v Lumíru. Je škoda, že nebyly vydány knižně.
439 Kamenický, František Jaroslav: Lilie a růže. Praha, Jaroslav Pospíšil
1846, s. 70.
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podpořena osobnost básníka tvůrce. To čteme kromě výše

zmiňovaných i u Elišky Krásnohorské (sbírka Rozpomínky, 1896),

Eugena Augustina Mužíka (Hymny a vzdechy, 1892), Františka

Chalupy (Zpěvy bohatýrské, 1889) či u Růženy Jesenské (Pozdrav

Praze slovanské, 1882). Většina autorů se také nebojí

povzbuzujících výzev adresovaných českému lidu, jako např.

Růžena Jesenská:

„Tak rozkládáš se v svaté velebnosti,

jak Libuše ti druhdy věštila,

tys srdce Čech, a na tom nám je dosti,

že naším jsi, že v tobě vzkřísila

se Slávy řeč, a potlačen že cizí

je démon. Nuže, bratři, spojme se,

ať nikdy ze srdce nám nevymizí

duch slovanský, leč výše povznese

se zlatá Praha naše, slovanská!“440

Ve výzvách je obecně skryta potřeba bojovat o český jazyk. Někde je

stejně jako u Vrchlického viditelná i tendence vymezit se proti

Němcům, viz:

„Pozdravujte moje syny,

které hostí Vyšehrad,

ať jsou štítem domoviny,

kdyby k nám zas Bavor vpad’.“441

Další motivikou, na kterou můžeme v souvislosti s českým

historickým mýtem poukázat, je oslava krásy české vlasti. Tu

nacházíme např. v básni Elišky Krásnohorské Lumírova smrť (sbírka

Vlny v proudu, 1885)

„Bujným blahem dmou se řeky tvoje

440 Jesenská, Růžena: Pozdrav Praze slovanské. Praha, V. P. Nešněra,
1882, s. 4.
441 Chalupa, František: Zpěvy bohatýrské. Praha, J. Otto 1889, s. 119.
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v stínu hrdých lesů, skal tvých vzdorných,

láskou zkvétají ti vonné nivy,

lahodou tvé studnice se třpytí,

k nimž se zpívajících děvic krásných

bílé ruce kloní s nádobami:

klidem dýší tvoje šťastné chýže,

k nimž se brav i pastýř vrací k spánku,

vzdorem hrozí tvoje pevné hrady,

v nichžto řinčí zbraň a mužné plesy,

hesla reků na obranu vlasti,

na oslavu Libušina stolce!“

Krásná krajina, krásní muži i ženy vystupují v době Libušině

jako v době ideální, v čase, kdy hrdinní bohatýři hájili tyto poklady ve

svých sídlech. Oslava Čech jako takových se opět objevuje v mnoha

textech, nejen u Krásnohorské.

Zcela jinak přistupuje k látce vydavatel Lumíra Josef Václav

Sládek. Básní s tematikou českého mýtu nemá mnoho, přesto však i

v jeho sbírkách nalezneme titul Otka Přemyslova (V zimním slunci,

1897). Z postav českého dávnověku je oslaven hlavně sedlák

Přemysl, jak je patrné už z názvu. Sládek zde buduje mýtus selství,

vztah k zemědělství a rodné půdě. Přemysl na rozloučenou se svou

prací zasadí otku a vyřkne:

„Na nebi dokud neshasne

to slunce zářící všude,

ta štěpná haluz oráčův

na věky růsti tu bude.

Na věky tady bude kvést

v té země žalu i štěstí;

můj zajde kmen, váš přejde den,
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a ona plod bude nésti.“442

Zároveň je patrné, že Přemysl nikdy nesmí zapomenout na své

kořeny, na prostředí, odkud vyšel jako řada jiných, kteří přišli do

velkého světa národního z malých chaloupek (což byl ostatně i

příklad samotného Sládka). Tato upomínka je přítomna v závěru

básně:

„A Přemyslu jak spadla by

teď s prsou osudu tíže –

a čelo zved’ a na kůň sed’,

od hlavy do paty kníže!

Na Vyšehrad, na Vyšehrad

pro úsměv Libušin sladký

teď kníže jel. – Než zajížděl,

se ještě ohlednul zpátky.“443

Mýtus českého selství a zakladatele dynastie oráče ze Stadic

byl mezi českými literáty oblíbený a nebyl to pouze básník českého

venkova Sládek, v jehož díle se tento motiv objevuje nejčastěji. Se

stvořením kosmogonie, tak, jak jsme to viděli u Zeyera, to má pouze

krátkou spojitost, Přemysl ve Vyšehradu je bůh, syn země, v pojetí

ostatních však urostlý chlapák z lidu se vztahem ke své vlasti.

Zeyerovo vnímání je diametrálně odlišné, připomíná reky z ostatních

evropských mytologií – v této podobě se u ostatních nevyskytuje –

další básníci spíše realisticky posilují vizi českého pracovitého

rolníka.

Tu podporuje např. Jan Evangelista Nečas, jenž se v básnické

sbírce Pohledy do dějin (1886) snažil vzdělat českou mládež. Vybral

si různé skutečné i neskutečné události, jež popsal verši. V jeho

pojetí nazvaném O Libuši a Přemyslovi drží stejnou koncepci jako

Sládek:

442 Sládek, Josef Václav: Spisy básnické 2. Praha, J. Otto 1907, s. 298.
443 Tamtéž.
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„Ještě jeden příběh zajímavý

o Přemyslu oráči nám praví

starodávná pověsť z lidu vzatá.

Když byl oděn v roucha přebohatá,

když jej dali na bílého koně,

jako knížete a panovníka,

vzal si s sebou střevíce své z lýka.

Poslům, když se tomu podivili,

řekl: ‚Aby pamětlivi byli

potomci, že z rodu rolnického

došli cti a povznešení svého!‛“444

Nečasovo zpracování látky pro mládež nebylo jediné, ve

sbírce Obrazy z dějin českých (1899) se jí chopil také Josef Uhlíř.

Jeho pojetí však drželo pouze dějovou linku příběhu a bylo jasně

určeno pro školní dítka.

Úplně z jiného úhlu k látce českého mýtu zamířil Svatopluk

Čech. Ačkoli je autorem několika alegorických eposů (např. Slavia,

Adamité, Dagmar), k problematice českého mýtu přistoupil

s nadhledem. Z jeho pera pochází bohužel nedokončený satirický

epos Dívčí válka (otištěn v Květech roku 1908). Na mytické téma se

Čech dívá výsměšně, hrdinský epos se rázem mění v ironizování a

aktualizaci soudobých problémů. Čech se nerozpakuje přidávat do

textu narážky na svou současnost. Jeho epos pojednává o tom, že

po smrti kněžny Libuše se na Vyšehrad nastěhují ženy. To je trnem

v oku Ctiradovi, který událost hodnotí:

„Vyšehrad pak zvuč si kolovratů hudbou

Babihradem staň se, tak-li jeho sudbou.“445

A rek Motol je obdobným způsobem hodnocen ženami:

„Znáte lecha toho, obra huňatého

444 Nečas, Jan Evangelista: Pohledy do dějin. Brno, F. Karafiát 1886, s. 41.
445 Čech, Svatopluk: Poslední básně. Praha, Fr. Topič 1910, s. 87.
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slombidlo to líné, břicha baňatého,

který po celý den bručí jen a kvasí

pak i nocí k ránu věčnou žízeň hasí.“446

Komické epos, které nikomu v hluboké úctě nevěnuje spisovatel,

však zesměšňuje i soudobou kulturní historii, výtvarné umění a jeho

představy o českém dávnověku. Zároveň básník truchlí po

předchozích národních bojích, jeho současnost mu přijde tesklivá,

nastupující generaci vnímá jako kavárenské povaleče.

„Proklatá to dlužnost výpravného pěvce –

lícně v epu jsou jak oka na polévce.

Měl bych svízel mnohou s dávným majestátem,

nebýt našich mistrů se štětcem a dlátem

jejichž pomocí na křepkou postať v mihu

sbásním dlouhou řízu mythického střihu,

ladně zřasnatělým splývající kmentem,

pestřící se ryzím lidu ornamentem,

a k ní přidám z bronzu esovité zdoby,

jaké k popelnicím druží dávné hroby;

s nohy Přemysl zul dávno střevíc z lýčí,

málo hodící se k slávě panovničí,

pročež navléknu-li důstojné mu škorně,

Winter s Zíbrtem snad rozhřeší mne svorně;

na konec jen zbývá něco do zátopy

černých vlasů, sem tam zapletených v copy,

jakž mu Brožík mladou přiozdobil hlavu

– nyní však již stříbro prokmitá v jich tmavu –:

její pokrývka mi sama sebou dána

v té, jež vlastenecky po mém reku zvána –

známať vám, nechť časy s chodníků ji smetly,

jež kdys jako máku záhony jí kvetly.

446 Tamtéž, s. 108.
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Ó vy tulipánky národního jara,

netupím, když po vás teskní hlava stará,

nezřím s pohrdnu na pokolení sivé,

nechválím rty druhů tajným smíchem křivé,

v kavárně když s berním vzpomíná pan sudí,

kterak s hrdě vzdutou, ošňořenou hrudí,

v pestré poděbradce, v přemyslovce s perem

v průvodu se kdysi účastnili sterém,

který záře krojů roztodivných duhou

národního ducha mohutnou byl vzpruhou.“447

Že nově nastupující generaci již Svatopluk Čech nerozumí, je znát i

z dalšího úryvku jeho díla, v němž břitce útočí na odhalení nepravosti

Rukopisů:

„Ó, že dávno již své sněmující ženy

napsal „Gracií ten mazlík nezvedený“,

Aristofanes! Jak moh’ jsem aspoň novou

zlatonosnou blýskat hrudou myšlenkovou!

Nyní kritické jen zavděčím se chase,

po plagiátech jež v Čechách hlavně pase,

jimiž nejlíp možno literáta zničit

a svou sečtělost do výše jasné vztyčit,

ač z nich mnozí v každém nápodobit hnutí

sami slavné cizí kritiky se nutí.“448

V textu, v němž si bere na paškál svou současnost a vysmívá se jí

v kontextu stejně absurdní dívčí války, které navíc dává satirický

rozměr v duchu všehoschopné ženy versus líní muži, již se nemají

k činu a neustále pouze pijí pivo, je mytický námět zcela zbytečný a

je otázkou, proč ho vůbec Čech volil. Možná i z tohoto důvodu

komické epos zůstalo nedokončeno. Končí tažením žen k slombidlovi

447 Tamtéž, s. 74.
448 Tamtéž, s. 102.
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Motolovi, který očekává bujarý alkoholický kvas. Dále Čech

nepokračuje. Inspirací pro kostru satiry mohl být Zeyerův Vyšehrad,

neboť vezmeme-li příběh dívčí války, Čech postupuje po stejné lince

jako Zeyer. Nedokončený epos však lze těžko se Zeyerovým

Vyšehradem srovnat. Čech už svou parafrází na bohatýrské eposy,

v nichž opět brojí proti laxnosti nové generace: Kratochvilná historie

o ptáku Velikánu Velikánoviči (1890) a i v jiných satirických dílech,

ukázal, že jeho hlavní zbraní je satira a aktualizace. Od Zeyera

vytvářejícího si vlastní mýtus je tak velmi vzdálen, drží se spíše linky

tradice „smějících se bestií“. Přesto však se snaží neustále burcovat

své současníky. Svatopluk Čech navíc není jediným Čechem, který

se tématu zhostil z pohledu satirika. O století později mýtus znovu

ožívá v divadelní hře Františka Ringa Čecha Dívčí válka.449

Satira nad danou tematikou pronikla také do díla Jaroslava

Kvapila. V břitce napsaných epigramech, které několikrát vyšly

souborně (Motýli a vosy, 1946; Proti srsti 1946), se zabýval

obecnými lidskými nešvary, jako je např. ctižádost – v básni Kariéry:

„Stejnou ctižádostí veden

každý cpe se jinam:

per rectum to dělá jeden,

449 Satirické zpracování mýtu se objevuje však i v poezii 21. století.
V básnické sbírce Jerzyho Pokorného nacházíme tyto kusy: O příchodu
Čecha praotce, O Přemyslovi, Dívčí válka, Lucká válka. Všechny texty jsou
notně ironické spojené s autorovou vášní, pitím piva. Citováno budiž
z básně Dívčí válka – pasáž pojednává o příjezdu mužů do sídla žen.
...
Na hlavním nádvoří strašlivá pitka,
na vstupní bráně visela blitka.
Málem jim v kolenou poklesly údy,
když Vlasta valila ze sklepa sudy.

„Vy si tu pijete, hanba vám není,“
ženy jen na ně zuby své cení.
„Vy si tu klidně zvedáte sklenice,
no a co předkové a jejich tradice?“
viz Pokorný, Jerzy: To jsem nenapsal já... Na to si nevzpomínám! Praha,
První pražská pedagogická pivní peruť 2009, nestránkováno.



251

druhý per vaginam.“450

...ale dotkl se nejednoho motivu spojeného s českým národním

mýtem, ať už to byl problém RKZ v básni Rozhovor v ráji:

„Smetana:

Věnceslave Hanko, víš-li,

že ti na tvůj podvod přišli?

Hanka:

Zásluha však jemu přísluší,

že jsi stvořil svoji Libuši!

Smetana:

Věnceslave, není zbytí,

budou ti teď zlořečiti!

Hanka:

Ať mi na renomé ubývá,

lhostejno je mi to v ráji,

já shráb’ slávu aspoň za živa –

tvou však dědicové mají!“451

či dokonce náměty z českého mýtu, jako např. v básni Děvín:

„Svůdné Šárce podleh’ mocný Ctirad,

a je trapno na to vzpomínat:

kdysi kdesi vládl triumvirát,

teď jej zmohl triumfeminát.“452

Autor libreta k Rusalce či známé Princezny Pampelišky,

významný divadelní režisér Kvapil má ve svém díle i básnické sbírky,

kde téma historického mýtu zpracovává vážně. U této významné

osobnosti českého kulturního života můžeme vidět, že nastupující

generace už byla neustálými voláními po dávných zašlých časech

450 Kvapil, Jaroslav: Motýli a vosy. Verše hravé, dravé i pošetilé. Praha,
Václav Tomsa, 1946, s. 152.
451 Tamtéž, s. 152.
452 Tamtéž, s. 152.
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otrávena, a ačkoli většinou i ona sama v duchu této poetiky začínala,

zbyla jí už spíše vhodná pro žertování. Český historický mýtus se tak

pro autory sdružené kolem Manifestu české moderny či autory

publikující v Moderní revue stal vyprázdněným pojmem, lesklým

pozlátkem či předmětem zesměšnění. Kvapil byl velký ctitel Zeyera,

jeho manželka Hana jako první hrála Mahulenu v nejznámější

Zeyerově hře, režisér mu věnoval velmi osobní a zanícený nekrolog,

kde námitky nastupující generace shrnul:

„Chlad zimní noci pokrývá Vyšehrad,

ó Vyšehradu básníku dumavý,

kde poprvé spíš opuštěný

pod širým, hvězdnatým naším nebem.

Je dalek povyk ulic a náměstí,

křik nedoléhá k tobě tam kramářský,

a z němých hlubin Vyšehradu

minulost vztahuje k tobě ruce.

Ta velká, bájná, pohanská minulost,

ať pravdou byla, tebou ať vysněná,

však velkolepá, heroická,

stvořená pro věky z vůle tvojí.

Zem česká dýše pod tebou z hluboka,

a s výše hvězdy rojí se nad tebou –

své rodné zemi zcela vrácen,

hvězdám jsi odvěkým přece bližší.

A tys tu zemi vášnivě miloval,

ne křikem hesel, v povyku stranickém,

však pýchou její minulosti,

tesknotou uvadlých dějin jejích.

V střed města dolů sešli jsme s večerem,

a sám jsi zůstal nad námi vysoko,

i po smrti v té strmé výši,
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povždy kde za živa dlíti doved’s.

Ó hrdý kníže, poslední šlechtici,

jenž z lidí českých do pozdní doby zbyl –

kdo dole v Praze mohl říci

tebe že pyšného zcela chápal?

Rváč na ulici, jenž se zve vlastencem,

mdlý omrzelec, vlastí jenž pohrdá,

těm všem už zdáš se staromodní,

tebou ač přišli sem koketovat.

Ó štěstí ještě, z večera odešli,

a tys v té výši zůstal pak sám a sám,

hvězd myriady nad svou hlavou,

za lůžko tvrdou zem českou maje.

Ó jak je Praha překrásná z večera

v té mlžné dálce, za zpěvů zvonů svých!

Ty nemusíš už sejít dolů,

poslední šlechtici z českých lidí...453

Přestože i pro něj už bylo téma dávného mýtu vzdálené, sám si z něj

tropil šprýmy, tak přesto vnímal Zeyera jako spisovatele

nadřazeného ostatním, jako autora Prahy, za něhož nikdy Zeyer

považován nebyl. Tento posun od Zeyerovy přísně budované

kosmogonie k básníkovi magické Prahy (blízkému pojetí pražské

německé literatury) nebyl nikdy vnímán literárními historiky. Kvapil ho

v nekrologu správně postihl. Ukázal tak také, co ze Zeyera přežívá

dodnes – není to složitý mytologický koncept jeho bohů, ale

zamlžený obraz prostor, v nichž se dodnes pohybujeme.

Pokud bychom shrnuli témata, která se u ostatních básníků

objevují, vyjde nám Zeyer jako osamělý tvůrce kosmogonie, nikdo

453 Kvapil, Jaroslav: Na sklonku října. Praha, Čin; Melantrich 1938, s. 87–
88.
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další ji nepostaví – v náznaku ji nacházíme pouze u Vrchlického

pojetí Šemíka – u ostatních zcela chybí. U Zeyera jsou shodně s

ostatními tyto body – oslava básníka, marnost nad osudem Čech a

zánik Vyšehradu. Těm se věnuje obdobně jako jeho vrstevníci.

Erotické látky, satira, vliv selství ani adaptace pro mládež v jeho

textech chybí. U všech je jejich absence zjevná – básník nebyl ženat,

oslava žen v jeho díle patrná není nikde. Stejně tak – neměl děti, ač

se staral o různé potomky příbuzných a přátel, dětskou duši

nepoznal – to se ostatně mohlo stát i důvodem, proč narozdíl od

svých současníků pro děti a mládež nepsal. Dále nepocházel

z venkovského prostředí, mýtus Přemysla jako sedláka mu musel

připadat přízemní, plebejský. Venkov vnímá Zeyer obdobně jako

romantici – jako kouzelnou divokou přírodu, která může básníka

inspirovat, utěšit. A ač sám na venkově pobýval, nikdy se nevěnoval

ani práci na pozemku, natož na poli. Naposledy – u Zeyera rozhodně

nelze mluvit o satiře, neb v jeho celém díle téměř není vtipných textů.

Zeyer satiře nerozuměl, spíš mu ubližovala, než že by ji sám četl a

vyhledával. Jeho dílo je také ve výsledku myšleno vážně, Zeyer jistě

nějaký smysl pro humor měl, ale do jeho představy o obsahu

literárních děl se nehodil.
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16. Obraz českého dávnověku v próze Zeyerových
současníků

Při vyslovení jmen, jako jsou Libuše, Přemysl, Krok, Bivoj ad.,

se nejednomu školákovi dodneška vybaví Alois Jirásek. Hronovský

rodák je vnímán jako ten, kdo uchopil národní látku, vtiskl jí

prozaickou podobu a tím ji učinil v českém prostředí nesmrtelnou.

Jirásek má oproti Zeyerovi velkou výhodu, namísto mnohým

čtenářům nesrozumitelného eposu použije žánr prozaický – povídku.

Daný typ vyprávění si patrně zvolil proto, že chtěl doby minulé

přiblížit mládeži. Jirásek si nevybírá pouze období dávnověku, jeho

Staré pověsti české (prvně vychází r. 1894 u J. R. Vilímka v edici

Vilímkova knihovna mládeže dospívající, už tehdy jsou

použity ilustrace Věnceslava Černého) zpracovávají více tematických

okruhů – nejen český dávnověk. Ten se objevuje pouze v první části

označené stejně jako celý soubor. Další texty jsou řazeny mezi

Pověsti doby křesťanské s pododdílem O staré Praze (jehož součástí

jsou také povídky inspirované židovskou Prahou, např. Ze

židovského města, Golem) a Ze starobylých proroctví. Záběr národní

látky je tedy mnohem širší, než nacházíme u ostatních. Historický

mýtus, který postaví Jirásek, je proto komplexnější, zahrnuje i tradici

židovskou, pražskou, ba dokonce slovenskou.

Do doby Jiráskovy patřila historická pověst k žánrům

tradovaným spíše ústně, Jirásek tuto tradici uchopil a zpracoval do

písemné podoby – ačkoli prvotním záměrem, jak ostatně napsal i

Antonínu Rezkovi,454 bylo přepracovat známé příběhy z kronik pro

mládež. Učitel Jirásek v pověstech úsporně vypráví, opouští fantazii

a drží se linie textu. Vyprávění je strohé, nezaujaté, zbavené snivosti.

454 Janáčková, Jaroslava: Alois Jirásek. Praha, Melantrich 1987, s. 237.
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Jeho pojetí rovněž více směřuje k místní pověsti, svá líčení dějů

obvykle vztahuje k nějakému konkrétnímu místu (popis Řípu;

Kouřimi; situování Vyšehradu poblíž studánky Jezerka; Stadici jako

kmen sídlící u řeky Běliny; konkrétní místo určené pro Prahu – u

potoka Brusnice, z další strany ohraničení Strahovem, znalost

konkrétního místa, kde byl pochován Šemík; kudy táhla vojska za

lucké války, aj.). Místa jsou mnohdy spojena s tajemstvím – například

se neví, kde leží Libušin hrob: „Kde ten hrob vykopán, nikdo najisto

neví. Staří dí, že na jejím hrádku v Libušíně, a také je stará zvěst, že

na hradě libickém, opodál tajemného chlumu Oškobrhu, plného

vzácných bylin a koření.“455 Mytické postavy dávnověku jsou spjaty

s nadějí, že se zjeví opět a že pomohou, až bude českému národu

nejhůře – Libušin poklad tak stále čeká ve vyšehradské skále na

chvíle největší nuzoty. Zlatá kolébka, v níž mohou ležet jen velikáni,

leží na dně Vltavy. Z té vystoupila jen jednou, aby mohla houpat

Karla IV. Stejně tak dokud budou mít Čechové Přemyslův železný

stůl, bude se jim dobře dařit, ale běda, kdyby ho ztratili. V tomto

duchu pokračuje Jirásek i v dalších pasážích knihy – národu

pomáhají postavy historické: svatý Václav se svým praporcem, který

opásán čarovným Bruncvíkovým mečem povede blanické rytíře proti

nepřátelům všem. Tato idea je gradována v závěrečných proroctvích,

slepý mládenec přesně Karlu IV. vyjmenuje budoucí krále a královny

i nepřátele země. Mezi pomahače kromě svatého Václava přidává

svatého Prokopa s jeho berlobijkou.

Jirásek oproti Zeyerovi pojímá zcela jinak náboženský

systém dávnověku, nestaví žádné mytologické systémy, pouze

konstatuje, jaké bohy staří Slované měli, jaké rituály vykonávali.

„Nejvíce však se lekali Peruna, hromu vládce, jeho blesku, „božího

posla“, a jiných mocných běsů, kteří oslabovali tělo lidské, jeho kosti

a rozum zatemňovali. Je prosili, k studánkám dary přinášeli, černé

455 Jirásek, Alois: Staré pověsti české. Praha, Albatros 1988, s. 17.
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slepice neb holuby, oběti zabíjeli, zvláště Velesi, aby chránil jejich

stáda od moru a žehnal jim.“456 Vedle hlavních bohů jmenuje Jirásek

dále různé bytosti, které slovanský svět obývaly, jako polednice, lesní

panny, vodníky, vodní panny, jezinky či různé domácí bůžky. Více se

nedozvíme, spisovatel více neví, v pramenech nic nenašel,  proto

vlastní koncept nevykonstruoval.

Je však nutné si uvědomit, že Jirásek, ač je učebnicovými

výklady řazen mezi realisty457, a de facto jeho velké práce můžeme

stavět na roveň Tolstému, patřil do generace debutující v 70. letech

19. století (psal však narozdíl od ostatních ještě ve 20. letech 20.

století, protože většinu svých kamarádů o mnoho let přežil, umírá

v roce 1930 na prahu osmdesátky), věkově byl Zeyerovým,

Čechovým, Sládkovým či Vrchlického současníkem. S J. V.

Sládkem, stejně jako s Jaroslavem Vrchlickým, ho pojilo přátelství.

To začalo už za studentských let, kdy se mladý Alois připojil k dalším

druhům. Poté sice přijal učitelské místo v Litomyšli, ale ostatní psavci

ho navštěvovali nejen zde, ale také v rodném Hronově. Sládek tam

za ním jezdíval rybařit. Co se týče publikování Jiráskova raného díla,

obvykle se objevovalo převážně na stránkách Lumíra, který sám

autor vřele doporučoval všem svým studentům. Jakmile se v roce

1888 přistěhoval zpět do Prahy, zasedl u Vrchlického stolu v hostinci

U Choděrů.458

456 Jirásek, Alois: cit. d., s. 3–4.
457 Snaha o definici realismu by byla velmi komplikovaná, musí nám
posloužit fakt, že termín se stal od 80. let 19. století předmětem sporů mezi
jednotlivými autory, kritiky i filosofy. Možnost klasifikování realistického díla
skrze znaky a fakta dané doby odpovídá jen určitým pasážím knih – hlavně
popisným. Ty se v dnešní stávají cenným zdrojem pro etnografické studie,
lze je použít i pro kulturní historii. Čistě realistické dílo bychom v české
literatuře hledali jen těžko, vždy bude opředeno nějakou autorovou fikcí.
458 Než zakotvil Jirásek ve svém bytě v Resslově ulici, bydlel v několika
bytech. Z hlediska této práce je zajímavý byt v domě ve Vávrově ulici,
dnešní Rumunská 8, který patřil sestře Julia Zeyera. Spisovatelé tak
podobných zájmů se však nestýkali.
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Při psaní Starých pověstí českých Jirásek postupoval

zpočátku úplně stejně jako Zeyer (a jako asi každý autor, který by

něco podobného činil), začal hromadit dostupné materiály a zdroje

informací. Jako vystudovaný historik k tomu měl také blíže než

Zeyer. Jaroslava Janáčková tvrdí, že se Jirásek ve své práci

důsledně opíral o Kosmovu a Hájkovu kroniku, pro pozdější dobu

čerpal také z prací Václava Nebeského, Jakuba Malého, využil také

Tomkovy Dějiny Prahy a ústní zdroje.459 V jeho archivu zbyly výpisky

určené k daným pověstem.

Jirásek se pravděpodobně inspiroval dostupnými prameny –

Slovanskými starožitnostmi Pavla Josefa Šafaříka. K dispozici mohl

mít také Bájeslovný kalendář slovanský čili pozůstatky pohansko-

svátečných obřadův slovanských (Kober, 1860) Ignáce Jana

Hanuše, nicméně ho asi nevyužil. Hanuš již předtím ve Lvově vydal

text o slovanském mýtu Die Wissenschaft  des slavischen Mythus.

V první jmenované práci Hanuš popisuje nejen slovanské bohy, ale i

různodivné lesní bytosti, které jsou se Slovany spojeny, opírá se

rovněž o Rukopisy.

Přes všechny inspirační zdroje, jež byly při psaní Starých

pověstí použity, zůstává hlavní otázkou: co bylo Jiráskovou intencí?

Jeho pověsti jsou totiž převážně idylou, vše, co by mohlo působit

negativně, vyvolat vzrušení, je potlačeno. Období národního

dávnověku je líčeno jako čas poklidný, prostý jakýchkoli vášní. Ani

hrdinové nepůsobí nikterak negativně ani pozitivně, obývají nově

nabytý prostor, utvářejí nový čas, čtenář se dozvídá o jejich pouhé

existenci, nepůsobí mýtotvorně, přesto se mýtotvornými staly.

Oproti Zeyerových hrdinům je Jiráskovo pojetí poměrně

nudné, není komplikované, je jasně srozumitelné všem čtenářům.

Právě tato poslední vlastnost začala převažovat, Jirásek byl velmi

záhy postaven jako mýtotvůrce, čímž převýšil nejen těžce

459 Janáčková, Jaroslava: Alois Jirásek. Praha, Melantrich 1987, s. 239.
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interpretovatelného Zeyera, tak ostatní současníky. Historickou

povídkou se již ve 30. letech zabýval Josef Kajetán Tyl, obraz

dávnověku zvěčnil v povídce Čech a Lech (Květy 1835), v níž řešil,

kdo z bratrů se má stát vůdcem kmene.460 Samozřejmě svou roli

přitom sehrála věštba – černí ptáci, již zakroužili nad hlavou

vyvoleného. Tyl napsal řadu dalších historických povídek, ale

odehrávají se až v době pozdější – asi nejvíce je jich situováno do

doby husitské.

V úvahu, co mohlo být živým textem v době Jiráskově,

přichází ostatní známé texty, např. z pera Václava Krolmuse či

Primuse Sobotky. Redaktor Světozoru Primus Sobotka byl

spisovatelovým rádcem, když hronovský rodák psal Poklad. Přesto

Sobotkova Kratochvilná historie měst a míst zemí Koruny české

(1884) o českém dávnověku mlčí. Zmíněna je pouze latinsky

zapsaná věštba Libušina.461 Jirásek jistě četl Karla Jaromíra Erbena,

ovšem jeho Báje a pověsti jsou spíše pohádkami. Označení pověsti,

báchorky a pohádky ostatně dosti v této době splývalo, jak můžeme

vidět nejen u Erbena, ale také u Václava Beneše Třebízského.

Jeho Národní pohádky a pověsti (1886, k vydání je připravil

Karel Václav Rais) jsou opět spíše převyprávěním pohádek než

pověstmi – kromě pověsti ze Slánska nazvané Za dračí korunu.

Katolického kněze Třebízského Jirásek ctil, dokonce se s ním radil o

honorářích, jež má obdržet za své knihy. Po jeho smrti v roce 1884

se stal Třebízského nástupcem (tuto roli uchopil patrně ambiciózně a

460 Tematika českého dávnověku se v české literatuře objevovala už od
konce 18. století. Počátky novočeské beletrie objevují hlavně téma dívčí
války. O něm si můžeme číst u Prokopa Šedivého, Šebastiána
Hněvkovského (jeho veršovaný epos Děvín doznal dokonce dvou verzí).
Zmínit je nutné i Lindovu Záři nad pohanstvem a texty Jana z Hvězdy.
Podrobný soupis včetně výkladu podává Karel Sklenář ve své práci
Bohové, hroby a učitelé: cesty českých spisovatelů do pravěku. Viz:
Sklenář, Karel: Bohové, hroby a učitelé: cesty českých spisovatelů do
pravěku. Praha, Libri 2003, s. 11–40.
461 Sobotka, Primus: Kratochvilná historie měst a míst zemí  Koruny české.
Praha, Volvox Globator 1994, s. 72.



260

vědomě) na poli historické prózy. Důležitou roli v interpretaci díla

obou mistrů pera sehrál dozajista i společný přítel, malíř Mikoláš

Aleš.

Je také otázkou, proč se Třebízský pověstem nevěnoval

více. Ve své době byl Václav Beneš velmi populární, jeho historické

romány i povídkové soubory se těšily oblibě. Kromě zpracování

pověstí se Třebízský zabýval českým dávnověkem dříve než Zeyer i

Jirásek, v roce 1873 vydal delší povídku nazvanou Pod skalami.

Jejím celkovým konceptem je spor starého pohanského světa a nově

nastupujícího a vítězného světa křesťanského – což bylo vzhledem

k autorově profesi nevyhnutelné. Povídka je situovaná do časů vlády

knížete Hostivíta, vystupují v ní jednak zastánci staré víry

(ztělesňováni hlavně zlolajnou bábou Lutoškou terorizující celou

obec Loděnice), jednak křesťané či „novokřtěnci.“ Přijetí křesťanství

v Loděnici způsobí poustevník Ivan, který se usadí v jeskyni pod

tetínskou skalou. Zde je objeven rodinou Miroty, jež díky němu

přejde na novou víru. Celkově však všichni stoupenci křesťanství

v povídce zemřou... Kromě poustevníka Ivana se v textu objeví také

Bořivoj, Ludmila, jejich vnuci a kněz Pavel. Ivan je ubit pohany

z Loděnice, které na něj poštve babizna Lutoška. Mirotova dcera

Božetěška umírá v mladém věku při obraně hořícího Tetína. I tento

žhářský kousek má na svědomí Lutoška. Nakonec lítá babice sama

skočí do plamenů. Mladý Domoslávek, věrný druh Božetěšky, dožívá

sám v jeskyni poustevníka Ivana.

Povídka Pod skalami má i přes svou jasnou katolickou

agitaci nejblíže k Zeyerovým textům, pohani jsou viděni obdobně –

jako postavy vášnivé, ovládané chtíčem a pomstou. Přibližují se tak

nejen hrdinům Vyšehradu – jako například Vlastě, ale hlavně

dramatu Neklan. Tyr z Chýnova tajně vyznává křesťanství a jako

svému vladaři oddaný rek má blízko k loděnickému Mirotovi, jenž

tajně ctí svou víru s celou svou rodinou, ale oddaně bojuje v čele
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Hostivítova šiku při dobývání Tuhošti, během kterého umírá. Oslava

křesťanství je v obou textech naprosto totožná, stejně tak i pád

pohanského světa. Třebízského povídka má také blízko k Zeyerově

dílu V soumraku bohů. I zde je nastoleno nové náboženství, starý

svět pohanů zhasíná. Podobně postupoval Třebízský i v povídce

Křest na Libušíně. Zde se opět jako hlavní námět objevuje střet

pohanského a křesťanského světa.

O Vánocích roku 949 se libušínský župan Podivoj rozčiluje,

že svět už není to, co býval, že už nikdo neuctívá staré bohy. Těm

nabízí i svou dceru Božislavu (ta už přitom sympatizuje s novou

vírou). Na Libušín přichází žrec Věrota a prorokuje sňatek Božislavy

s Vítkem ze Stochova, který se již přiklonil ke křesťanství. Ve

skutečnosti jsou však jeho skutky hnány pomstou, Podivoj získal

ženu, na kterou si Věrota dělal zálusk. Celý život se mu proto mstí,

libušínský župan mohl za smrt Ludmily, vraždu knížete Václava a

pobití některých členů ve dvorci stochovském. Tajemný žrec mu totiž

neustále našeptává. Okolo běží „velké dějiny“, Boleslav bojuje

s cizozemci, opírá se o pomoc pyšného Slavníka. Ve finále se oba

soci poperou, spadnou ze srázu a umírají. Božislava se nechává

pokřtít, na Libušína vztyčí kříž. Tím je definitivně zlomena víra celého

místa ve staré bohy. Proto je taky sídlo vypáleno nepřáteli a již nikdy

není obnoveno. „Libušín již také z rumu nepovstal. Zdá se, že

nechtěli vybudováním nového hradu z hrobu vyvolávati uplynulé dny.

Či vyplnila se tu ona kletba Podivoje, posledního župana, aby

v zříceniny sesuly se stěny, kdyby vypuzeni měli být staří bohové a

na Libušíně vztyčili kříž?“462 I sousední Skochov končí špatně, jediný,

kdo přežívá, je mladý Vítek, který zůstává na Boleslavově dvoře.

Stejně jako předchozí práce ukazuje katolický kněz Beneš, jak

to nové náboženství mělo těžké, pohanský svět je spojen s intrikány

462 Beneš Třebízský, Václav: Křest na Libušíně. In: Povídky starověké
z dějin vlasteneckých. Praha, Alexandr Štorch syn, 1884, s. 64.
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a mstivými lidmi. Přesto Třebízský ukazuje i křesťanské Němce jako

cizáky, kteří plení české země. Jeho pojetí se nese v rovině

katolického vlastenectví, v těchto intencích Zeyer neuvažuje.463

Komplikace s označením textu jako báchorka či pověst je

patrná také u Sofie Podlipské. Sestra Karoliny Světlé sepsala pro

mládež různé texty, které se nazývaly např. Báchorky a pověsti či Tři

pověsti. Nešlo však o zpracování samotných látek českého

dávnověku, ale o vlastní autorčino vyprávění. Přesto se však

nebránila ani zpracování námětů z období českého dávnověku –

uchopila je však po svém. Pro děti a mládež vydala v nakladatelství

Alexandra Štorcha ml. několik vlastních variací výše zmiňovaného

tématu; a to dokonce v pěkném provedení s původním

barvotiskovým obrázkem a původními obrázky zhotovenými

světlotiskem Karla Bellmanna. Byly to tyto tituly: Legenda o praotci

Čechovi (1888), Dívčí boj v Čechách – obraz z dávných dob našich

praotců a pramateří (1889), Přemysl a Libuše (1889) a Horymír

Neumětelský. Historický obrázek z českého starověku (1900).

Všechna čtyři dílka Podlipské jsou delší, obsáhlé povídky

čítající přibližně sto stran každá. Podlipská pracuje obdobně jako

Zeyer, co neví, to si doplní, nicméně její autorská invence postupuje

úplně jiným způsobem. V příběhu o praotci Čechovi je hlavní hrdina

Abrahamem, který dovedl svůj slovanský lid do země zaslíbené pod

horu Říp. Inspirace oblíbenými evropskými syžety je nasnadě, Čech

obdobně jako Odysseus či Aeneas bloudí Evropou a marně hledá

svůj ztracený lid. A stejně jako antičtí hrdinové zažívá roztodivná

dobrodružství. Jako hoch, „a to hoch smělý a podnikavý, udatný a

463 Sklenář, Karel: Bohové, hroby a učitelé: cesty českých spisovatelů do
pravěku. Praha, Libri 2003, s. 63–65. Sklenář ve své práci upozorňuje na
vztah Třebízkého k archeologii. Tvrdí však, že jeho vidění historie bylo
v podstatě romantické a de facto odpovídalo nadšeným archeologům jeho
doby. K těm patřil i Zeyer.
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rozumný“464, je okouzlen novgorodskými kupci, odchází s nimi na

zkušenou na západ do Hercynského lesa, kde žijí diví Markomané,

z výpravy se vrací, ale jeho lid je přepaden lítými Huny. Odvlečou

mladíka s sebou a musí jim sloužit. Postupně se naučí jejich jazyk,

dostává se s nimi na západ, setkává se s Attilou a bojuje na straně

Hunů proti Markomanům. Je zraněn a zachráněn Korkonty,

obrovitými obry, již sídlí v Krkonoších. Je nalezen na Velkou noc

(tehdejší Vánoce) a dítkám je vysvětlováno, kterak Čechův kmen

tento svátek slavil. „Ve všech domech plála světla na oslavu Velké

noci. Děti skákaly radostí. Dostávaly toho dne po sladkém červeném

jablíčku z dálky přivezeném ze zemí, kde měli jabloně; neboť na

severu byla pouze pláňata.“465 Objeví ho staří obři, manželé, celá

scéna má silně christologický podtext. Stará Korkontka věští, že její

zimní nové dítě Čech se stane novým pánem země. Čech u těchto

velikých lidí zůstává a slouží jim, dokud neumřou. Obři si svou sluj

obestavili velkými valy, Podlipská to přirovnává k skalním útvarům

v Adršpachu, Teplicích či Broumově. Čechovi se dlouho nedaří

prostor opustit.

Nakonec uspěje, vydá se na další pouť, seznámí se

s markomanskou ženou a jejími dětmi – opět o ně pečuje; jsou slabí

a mají hlad. Loví pro ně zvěr a přepadne ho lítá saň – Podlipská do

příběhu neváhá zpracovat pohádkový motiv. Píše: „Za našich dob

ztěžka věříme na líté saně čili draky, o nichžto báje a pověsti

vypravují. Víme ovšem o obrovských plazech, již za nepaměti

v zemích našich žili, ale přírodozkumci pochybují, že by byli bývali

tak dravé povahy, jak slýcháme v pověstech. Leč každý národ má

staré pověsti o hrdinných mužích, kteří byli obhájci slabších, kteří jich

464 Podlipská, Sofie: Legenda o praotci Čechovi. Praha, A. Storch syn,
1888, s. 5.
465 Tamtéž, s. 51.
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zbavovali nebezpečných dravců, zvláště lítých saní.“466 Ačkoli nikde

v kronikách se obraz Čecha bojujícího s drakem neobjeví, Rottova

dcera ho do příběhu zasazuje. Intence je zřejmá: děti znají draky

z pohádek a mytický zakladatel českého státu o boj s drakem nesmí

zůstat ochuzen. Draka samozřejmě přemůže, ale je zraněn.

Markomané ho ošetřují. Dozvídá se od nich o jejich hlavním městě

zvaném Marobudum. Nakonec je opustí, aby se u čarokrásné Vltavy

seznámil s keltskými druidy (Bóji) v krásných oblecích s bronzovými

sponami. „Ty obleky byly z bílé vlny řásnaté a dlouhé, na obrubách

vyšívané pestrým kvítím barev překrásných. Vlasy žen byly podobny

zlatému lnu a věnčeny vonným kvítím.“467 Tito „hippies českého

dávnověku“ však chtějí Čecha obětovat na hoře Říp, kde je jejich

hlavní svatyně. Od obětního balvanu praotec statečně uniká.

Přichází do města Marobudum (dříve Kelty nazývaného Bubienum),

to je již jen zbořeništěm. Za městem potkává jiné Bóje, právě

prchající před Huny. K těm se připojil a cestovali spolu, až

dohromady doputovali na hrad Zvíkov. Čech se od svých nových

přátel učí dávná moudra, dokonce se odváží vstoupit do tajemné

věže hradu, již údajně obývá zlý duch. Ve skutečnosti zde Čech

nalezl ukrytou vzdělanost Bójů – mapy a astronomickou observatoř.

„Ba věru, můžeme tu říci, že náš hrdina našel zakletou princeznu, jak

v pohádkách se vypravuje. Našel vzdělanost, kterou ze zakletí

bádavý duch lidský.“468 Následně je pro svou odvahu vyzván starou

druidkou, aby se vrátil ke svému kmeni. Vypraví se tedy zpět, ale

nastane veliké bloudění, kmen už nesídlí na stejném místě. Čech

potká nějaké jiné Slovany, ale jeho lid jako by se propadl do země.

Poté následuje hrdinova cestovatelská anabáze. Jelikož nenašel své

příbuzné, projíždí Čech celou Evropu – pozná Marseille, obepluje

466 Tamtéž, s. 85.
467 Tamtéž, s. 91.
468 Tamtéž, s. 107.
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celou Itálii, navštíví Řecko i Byzanc. Tato odyssea mu však není nic

platna, jeho lid je ztracen. Až tu – při své cestě na východ je Čech

oloupen, nocuje v lese se svými společníky a uslyší cinkat rolničku.

Rozvzpomene se na to, jak je u nich doma přivazovali dobytku na

rohy. Najde zatoulanou jalovičku a pak i hošíka, který ji hledá.

Šťastné shledání! Ukáže se, že je to jeden z hochů jeho zmizelého

kmene. Zde ožívá koncept ztraceného a znovunalezeného, včetně

návratu ztraceného syna, známý z josefovského cyklu. Všichni

Čechovi příbuzní žijí (včetně stoletého dědečka) a radují se. Čech

poté svůj lid vyvede do země zaslíbené, do kraje pod Říp.

Text má výchovnou funkci – je to logické vzhledem

k recipientům. Je didaktický, děti se mají dozvědět o zvycích starých

Slovanů, znalostech Keltů i válečných kouscích Hunů a Markomanů.

Zároveň Podlipská nevynechává ani dle ní soudobé dějinné události.

Veškeré spletité Čechovy příhody připomínající starověké eposy

situuje do doby Attilovy, tedy do 5. století našeho letopočtu, dobu

děje však nikde explicitně neuvádí. Shodně se Zeyerem vytváří

Podlipská nový národní mýtus, který chce vštěpovat školním dítkům.

Její pojetí je přímočaré, de facto postaveno na konstruktu cesty, tj.

zasvěcení. Jen díky cestě může být Čech úspěšný.

I Podlipské Přemysl a Libuše přináší nový výklad tohoto

mýtu. Přemysl žije se svým pradědem Dolislavem u Milešovky, kde

donedávna žili v okolních pralesích zubři, kanci, medvědi a lišky,

rysové a divoké kočky a všude byla jen houština. Nicméně Dolislav

se chopil pluhu a krajinu začal obhospodařovat. Mladý Přemysl

pracuje často se svým pradědem, ačkoli mu to mnoho nejde,

vytrvává. „Nechť má krev  teče a půdu mrví, ať ji porosí  pot mé

tváře. Dávám jí oboje ze srdce rád, aby nám všem za to dala

chleba.“469 U Přemysla Podlipská vědomě buduje obecně přijímaný

469 Podlipská, Sofie: Přemysl a Libuše. Praha, Praha, A. Storch syn, 1889,
s. 6.
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mýtus o českém selství, hrdina je vnímán již od mládí jako pracovitý

oráč, se vztahem k práci a půdě. Dolislavovo sídlo je obdobně

idylické: „Nade střechou jeho domu poletovala hejna holubův, a

kolem kol bylo plno úlů pilných včel. Ty nalézaly hojně potravy na

květu starých lip kolem dvorce a blízko posvátného háje.“470

Podlipská znovu ukazuje svou představu světa starých Slovanů –

ztracený ráj ve stínu lip a s hukotem včel přejímá z obecného

povědomí. Svou ideou je poměrně blízká Zeyerovu pojetí mýtu –

staví idylickou koncepci světa bez násilí, plnou klidu a drobné práce.

Čtenářům dokonce podá obrázek oslav svátků jara – jakýchsi

Pravelikonoc spojených s házením Morany do vody, zdobením

kraslic, jež dle Podlipské jsou symbolem Svantovítovy kulaté hlavy, a

s jedením mazanců s medem – tento pokrm je podle autorky volen

na počest krvežíznivé bohyně Měsíce Děvany. Ta byla pověstná tím,

že chtěla lidské oběti. Celé svátky jara jsou vnímány jako oslava

sňatku Děvany a Svantovíta. Podlipská se snaží zažité oslavy

Velikonoc přesadit do pohanského světa, dochované lidové zvyky

propojuje s vlastní představou o oslavách svátků jara. Jak bylo již

vidět v Legendě o praotci Čechovi, Podlipská si buduje i vlastní

představy o historii, které znovu opakuje i v tomto díle. Dolislav totiž

vypráví o prostoru, kde žijí. I v této krajině původně sídlili draci, pak

vzdělaní Bójové, následovali bojovní Markomané. Z keltských sídel

toho moc nezbylo, ale setrvává vzpomínka na posvátný háj druidů ve

Stromovce a na jejich obětiště na Chuchelském vrchu. I tady je

zajímavé si všimnout, jak Podlipská zabudovává do své ideje o

vzdělaných Keltech prostředí Prahy 19. století. Kupec Samo pak

podle ní na skále nad Vltavou zbudoval Vyšehrad. Po jeho smrti byl

zvolen za panovníka bývalý soudce Krok. Rodokmen Krokův bere

sestra Karoliny Světlé z Hájkovy kroniky. Objevuje se proto bratr

Lapak a žena Zvratka (ti se jinak vyskytují pouze v díle Zeyerově –

470 Tamtéž, s. 8.
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velkou roli hrají, jak jsme již viděli, v dramatu Libušin hněv), žena

Niva a tři dcery. Krok jednou zavítá na návštěvu k Dolislavovi,

z prostředí je okouzlen. Při další návštěvě přiváží své dcery. Libuše

dostane od Přemysla darem koníka. I obě sestry dostávají dárky –

Kaša úl, zlatý kužel, nádoby a koš léčivých bylin (je to předpoklad pro

to, aby byla budoucí věštkyní a léčitelkou) a Teta páva. S třetí

sestrou si Podlipská neví rady, proč jí daruje zrovna opeřence a co je

dívka zač, se čtenář nedozví. Příběh třetí sestry ukáže pouze

Zeyerův Vyšehrad. Všechny tři sestry i mladý Přemysl, také Bivoj a

Vlasta, sestřenice dívek, dcera Zvratky a Lapaka, jdou poté studovat

do slovanské školy v Budči. Všichni spolužáci jsou pořád spolu a

dobře se učí. Tady je opět patrné, že Podlipská píše práci pro

mládež, podporuje studium, vzdělání. Zároveň nechává ožít ideu

slovanské školy v Budči, která byla v 19. století zažita jako slovanské

centrum vzdělanosti – na to ostatně navázal Karel Slavoj Amerling

založením školy stejného jména na Novém Městě pražském.

Poté, co sestry vyrostou, začnou se o ně ucházet nápadníci.

Jen Vlasta o tom nechce slyšet:  stává se stoupenkyní krvavé

Děvany, propaguje lidské oběti a na Libušině koni odjíždí do Šárek,

kde má bohyně svou svatyni. Tam chce oře obětovat, nicméně ho

zachrání statečný Bivoj. Silák se již předtím proslaví chycením

divokého kance – za odměnu se pak žení s Kašou. Zato Libuše

odmítne nápadníka – Chrudoše. Následuje známá scéna – očernění

kněžny, která se rozhodne, že lidu obstará mužského vůdce. A

skutečně – koník dojde k Přemyslovi a přiveze ho. Chrudoš je

roztrpčen a mizí ze scény. Slaví se svatba a je opět oslaven

Přemyslův selský původ. V závěru ještě Podlipská stihne vysvětlit

svým kritikům, že píše pravou historii: „Jestliže má toto líčení moje

ráz tak zvané utopie, poukazuji s hrdostí národní k tomu, že mi ji říká

do péra sama pověst dějepisná, veškerým duchem v sobě
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zachovalým.“471 Pověst dějepisnou přepisuje Podlipská z Hájka,

nicméně si ji uzpůsobuje po svém – vytvoří Přemyslův selský původ

skoro tak, jako by byl ze šlechtického rodu, pokračuje rozpracováním

ideje slovanské školy. Co je fascinující, jsou její popisy života starých

Slovanů, oslavy svátků a bohů. Právě lítá Děvana je Podlipské

novum, které jsme předtím v této podobě neviděli. Přesto je

Podlipská se svým fikčním světem blízká Zeyerově pojetí, její

vyprávění však není tolik propracované, avšak navazuje na sebe.

To je vidět v dalším příběhu z dávnověku – Dívčí boj

v Čechách. Obrázek z báječného pravěku českých dějin. Dávnověk

Sofie Podlipská považuje za dobu báječnou, plnou romantických

příběhů, jakou je také dívčí válka. Vlasta, o které byla řeč už

v Přemyslovi a Libuši, žije v Šárkách, uctívá Děvanu a stará se o

mladou dívku Šárku, dceru druidky. Tady znovu vidíme, kterak byla

spisovatelka ctitelkou keltského světa. Vlasta nenávidí Přemysla,

protože jí vzal kamarádku, navíc nesympatizuje s Bábou, bohyní

orby. Chce navštívit těžce nemocnou Libuši a léčit ji krví získanou

z mladé dívky obětované Děvaně. Přemysla lidská oběť rozčílí a

Vlastu vyžene. Libuše umírá, Vlasta obviní Přemysla, že za vše

může on a začne proti němu verbovat ženy. Tetka (tady opět náhle

vstupuje na scénu třetí sestra, jinak Podlipská stále neví, co s ní)

najde někde v starých knihách zprávy o Amazonkách: „Ty Amazonky

starověku sousedily kdysi se kmeny slovanskými.“472 Muži zničí

svatyni Děvany a ženy na oplátku dobudou Motol. Zabijí rovněž jeho

majitele. Přemysl se s nimi chce usmířit, ale Vlasta to nechce dovolit.

Mladý Nezamysl, syn Libuše a Přemysla, vyrůstá na Kazíně s Kašou,

Bivojem a Tetou. Kromě Lumíra, který mu vypráví pohádky, zde žije

ještě jeho žák Ctirad.

471 Tamtéž, s. 125.
472 Podlipská, Sofie: Dívčí boj v Čechách. Obrázek z báječného pravěku
českých dějin. Praha, A. Storch syn, 1890, s. 44.



269

Když válka trvá již sedm let, chce se tento mladík pokusit o

útok na Vlastu. Ta se začne smát. Smála se pak tři dny a tři noci a

rozesmála i zlé duchy. Podle dlouhého smíchu místo, kde se

nacházela, pojmenovali Smíchov. Šárka pak zabije Ctirada, když si

na něj počíhá pod dubem. S ním je na cestě i mladý Nezamysl,

zajme ho a odveze k Vlastě. Vůdkyně žen ho chce zabít, ale

přemůže ji mateřská láska k chlapci. Bohyně Děvana ji proto opouští,

ženy jsou poraženy, Vlasta umírá v boji, Šárka je nalezena mrtvá

vedle Ctirada. Podle Podlipské Šárka a Vlasta straší od té doby

v Divoké Šárce jako duchové. V této knize, jako jediné ze čtyř

pokusů autorky, je patrná i oslava ženy a ženské otázky: „Ale odkud

se vzaly v národě našem, jenž povahy jest holubičí a mravů v pravdě

mírumilovných, tyto ženy bojovné, ať již jsou pouhou bajkou čili nic?

Byl to živel rekovný, skrytý v té holubičí povaze, který časem opět

oživoval v dobách budoucích v dějinách husitských, v hrdinství žen

českobratrských. V Husitkách ožila Vlasta, v ženách českobratrských

poznáme zase ducha dcer Krokových. Kýž pojí se ctnosti všech

v ladný souhlas žen českých přítomnosti i budoucí.“473 Ačkoli je

Vlasta lítou stoupenkyní Děvany, přesto je příkladem pro další

pokolení. Ženy jsou oslaveny jako takové, Podlipská vnímá slabší

pohlaví jako statečné, stojící pokorně vedle mužů. Přesto jsou pro ni

ženy národními hrdinkami, které bojují pro vlast, ačkoli v době, do niž

situuje mýtus o dívčí válce, tomu tak rozhodně nebylo. V závěru

Obrázku z báječného pravěku českých dějin opouští Přemysl Prahu

a odchází orat. „Bral se z Prahy, kterou založil, s nížto i s veškerou

vlastí zdědil velkou myšlénku prostoty a poctivosti, rovnosti a

volnosti.“474 Dobrý oráč je navíc spojen i s ideály francouzské

revoluce.

473 Tamtéž, s. 76.
474 Tamtéž, s. 97.
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Horymír Neumětelský je další z Podlipské pokusů. Celý

příběh je postaven na konfliktu Horymíra a knížete Křezomysla

(Podlipská jej píše se z). Uvážlivý majitel Šemíka radí svému

panovníkovi, aby se země začala orientovat na obdělávání půdy,

pěstování plodin a chov dobytka a opustila těžení drahých kamenů

z lůna země – neb z nich se lid nenají. Křezomysl se naštve a

vyžene Horymíra z Vyšehradu. Poté jsou Horymírovy rodné

Neumětely vypáleny dobyvateli cenných rud. To ho rozběsní, a proto

zasype doly. Je zatčen a na Vyšehradě odsouzen k trestu smrti.

Touží se naposledy projet na svém Šemíkovi – ten si ho sám najde –

Horymír na něj vyskočí, kůň se blýskne veleskokem a z místa

popravy uteče. Křezomysl (v té chvíli už svých rozhodnutí lituje) sdělí

národu, že to byla vůle bohů a neumětelský hrdina je omilostněn.

Stává se pak knížecím rádcem a umírá v boji s Němci. Povídka je

psána pro mládež, a proto v ní vystupují dva mladí hoši – knížecí

synek Neklan a Čestmír. Je oslaveno jejich nehynoucí přátelství a

snaha být dobrým a pokorným přítelem. V závěrečné kapitole

nazvané Horymírův duch Podlipská zcela opouští téma a jme se řešit

obhajobu rukopisů. Její povídka o jezdci na Šemíku má být dle

autorky jakýmsi prologem k básni Záboj z Rukopisu

královédvorského. „A ta báseň o nich! Že ji nemohu přepsati sem!

Jaké to dílo ryzí poesie. Však znáte ji všickni. Neníť divu, že přísná

kritika našich dnů váhá uznati za dílo českého starověku. Neb

myslíme si onen věk barbarský a dětinský.“ 475 Celý text vrcholí

obhajobou RKZ, hlavně pro jejich estetické hodnoty. Podlipská

nepovažuje za důležité, zda jsou padělek, nebo ne, ona je dojata

mocnou výpovědní hodnotou obou textů, kterou chce vštípit mládeži.

Obdobně se vyslovila také ve Světozoru v článku Myšlénky prostého

čtenáře o rukopise Zelenohorském a Královédvorském v roce 1886:

475 Podlipská, Sofie: Horymír Neumětelský. Historický obrázek z českého
starověku. Praha, A. Storch syn, nedatováno, s. 85.
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„Můj bože! To je přece práce, to není hříčka. Při takovém tvoření tají

se pěvci dech, v něm sleduje hlas velkého nadání, při něm nemyslí

na nic než na své myšlénky. To není děláno a ještě méně paděláno.

To není odkoukáno odjinud a chytře neb důmyslně sestaveno. V tom

je organismus velké tvorby.“476 Ve své knížce o Horymírovi se

odvolává také na Erazima Vocela, který podle ní dokázal, že staří

Slované byli moudřejší a vzdělanější než Germáni. Tato

protiněmecká dikce je možná ještě markantnější než plamenná

obhajoba padělků. Odsouzení zlých Němců se totiž objevuje

několikrát v celém textu – Podlipská zde útočí na nacionální české

jistoty.

Pokud bychom měli shrnout tvorbu Sofie Podlipské – ačkoli

píše pro mládež – k Zeyerovi se ze všech současníků nejvíce

přibližuje. Netvoří sice celý pantheon bohů, ale oživuje postavy

Hájkovy kroniky a Rukopisů (které stejně jako Zeyer uznává pro

estetické kvality). Vyšehradu i Čechovu příchodu se přibližuje také

domýšlením syžetů – opět je zde mladý praotec Čech, který ovšem

neodvrací rodinnou kletbu, ale jako Odysseus bloudí po světě. Stejně

tak Podlipská ukáže čtenáři do té doby neznámé charaktery či bohy.

I tato autorka je vášnivou obdivovatelkou keltské kultury – tematiku

druidů, keltských hájů atd. se snaží vyzdvihovat, upozorňuje na ni.

Podlipská sice přejímá dobově nejčastější stereotypy, ale pracuje

s nimi dále po svém. Od Zeyera se liší didaktičností svých příběhů.

Její vyprávění místy suplují pověst tak, jak je vykládána dnes (např.

odvozuje názvy částí Prahy). Má snahu také o velmi laickou

etnografii. Na základě fikce vysvětluje čtenáři, jak staří Slované slavili

své svátky, jak žili ve svých domech aj. Karel Sklenář tvrdí, že Zeyer

a Podlipská „si jsou vnějškově podobní v tom, že tradiční kostra jim

nedostačovala“ a že Zeyer tvoří své mýty v opozici k mýtům

476 Podlipská, Sofie: Myšlénky prostého čtenáře o rukopise Zelenohorském
a Královédvorském. In.: Světozor, roč. 14, č. 8., 1886, s. 127–8.
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západoevropským. „Podlipská budí podezření, že jejím cílem bylo jen

romantizující napínavé čtení.“477 Se Sklenářovým tvrzením lze

souhlasit jen z části, Zeyer nevytváří protějšek, ale spíš vytváří zcela

nový koncept, který mu v české literatuře chybí. Podlipská má (na

rozdíl od Třebízského i Zeyera) dar vyprávět, ovšem romantizující

napínavé čtení není její intencí. Spisovatelka svým didaktickým

fantazijním světům upřímně věří, jak je patrné z jejích různých

poznámek.

Ani rodák z Mladé Vožice, August Sedláček, nebyl se svým

převyprávěním českých pověstí tak úspěšný jako spisovatel Jirásek,

ačkoli se spolu oba muži přátelili a měli se ve vzájemné úctě. Sbírka

pověstí historických lidu českého v Čechách, na Moravě a ve

Slezsku sepsaná Sedláčkem na Hradišti hory Tábor, kde pilný

historik vyučoval, poprvé proudila mezi českou mládež v roce 1894 –

ve stejné roce jako Jiráskovy Staré pověsti! Oba dva autoři byli již v

této době zavedenou značkou – Jirásek jako spisovatel historické

prózy a Sedláček jakožto tvůrce monumentální patnáctidílné práce,

již věnoval českým hradům, zámkům a tvrzím a jež vycházela

v Šimáčkově nakladatelství s ilustracemi Karla V. Liebschera od roku

1882. Vydání Sedláčkem převyprávěných pověstí – dílu – shodně

jako u Jiráska – určenému mládeži se chopil Jan Otto. Přesto se

však toto zpracování objevivší se v edici Česká knihovna zábavy a

poučení, na jejímž vydávání se podílel Ústřední spolek českých

profesorů, neujalo a od roku 1894 vyšlo nemnohokrát – v roce 1898,

1922, 1972 a 1998. Hojněji se kupodivu Sedláčkovy pověsti začaly

vydávat až po roce 1989, ale Jiráskových úspěchů nikdy nedosáhly.

Sedláčkova sbírka obsahuje 111 pověstí, stejně jako u

Jiráska jsou řazeny chronologicky. Další logickým členěním je pak

pět „věnců“, z nichž každý je vybaven historickým  a literárním

477 Sklenář, Karel: Bohové, hroby a učitelé: cesty českých spisovatelů do
pravěku. Praha, Libri 2003, s. 51.
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exkurzem. Sedláček v úvodu píše: „Nebylo mým úmyslem poříditi

úplnou sbírku a sebrati všecky i ty romantické pověsti, které se jindy

nejvíce líbívaly, nýbrž vybrati takové pověsti, jichž původ z lidu aneb

z jednotlivých stavů byl patrný, které se k určitým místům neb

osobnostem aneb rodům vázaly.“478 Dále dodává, že ke každé

pověsti považoval za nutné vysvětlit, kdy se daná událost stala,

k jaké době se váže. Texty zároveň řadí dle prvního výskytu pověsti,

nikoli podle posledního jejího ustálení.479 Díky tomu se mu podařilo

sestavit poměrně zasvěcený, systematický výbor, jenž poskytuje

nejen působivá, jednoduchým jazykem podaná vyprávění, ale také

informace, odkud, z jakého zdroje pocházejí.

V úvodu k prvnímu oddílu Věnec pověstí z 11. století Sedláček

vysvětluje, co je to pověst, popisuje rozdíl mezi ní a báchorkou.

Pověst má být stručná a jasná, prosta mytických bytostí, tzv.

mytologická pověst je podle historikova názoru pohádkou či

báchorkou. Sedláček prosazuje lidský faktor při vzniku textu – lid

pomíjí celá dlouhá léta, z mnoha příběhů vykonstruuje jeden a ten

aplikuje na osobnost mu nejmilejší – spisovatel zde volí krásný

příklad o tom, jak se ujalo, že všechny hrady v Čechách poničil

Žižka. Sedláček neopomíjí ani lidskou fantasii a vytváření pověstí o

dobových celebritách – ještě malebnější je jeho příklad, kterak si

český lid vysvětloval ztrátu Slezska po válkách o dědictví rakouské –

Marie Terezie ho dle lidové tvořivosti prohrála v kartách.480 Tyto

všechny koncepty lze dle tvůrce výboru uplatnit i na nejstarší období

spojené s Čechem, Krokem, Vyšehradem, založením Prahy aj.

V rámci raněstředověké společnosti se v údolí Vltavy konstituoval

nejsilnější kmen se svými vládci a lidé si začali nejasně vyprávět o

478 Sedláček, August: Sbírka pověstí historických lidu českého v Čechách,
na Moravě i ve Slezsku. Praha, Jan Otto 1894, s. 5.
479 Tamtéž, s. 6. Sedláčkovi se však stává, že některé texty podle výskytu
v kronikách opakuje, zapisuje pověst znovu dle nového výskytu v literatuře
pozdější provenience.
480 Tamtéž, s. 8.
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tom, jak se událo, že... Sedláček si uvědomuje i Kosmovu inspiraci

antikou a antickými mýty. Kupodivu opomíjí vliv Bible, konkrétně

zmatení jazyků u věže babylonské a následné přesídlení kmene do

české kotliny. V závěru knihy pak uvádí, odkud kterou pověst přejal –

celá část věnovaná českému dávnověku je kompletně vzata

z Kosmovy kroniky a u textů týkajících se Ctirada a Šárky navíc

z kroniky takřečeného Dalimila, kterou však historik nazývá

Boleslavská kronika.481

Zde stojí za zmínku, že dívčí válku líčí Sedláček dvakrát.

Nejprve v pověsti Dívčí válka, kterou řadí do 11. století, a posléze ve

vyprávěních o Vlastě a dobytí Děvína, jež situoval do 13. století.

Zatímco v první krátké pověsti po dlouhodobém hašteření mužské a

ženské plémě spolu popije medovinu a poté si každý muž „uchytil

dívku, při níž stál a která se mu nejlépe líbila, a unesl ji do svého

domu. Když pak býlo ráno, tu šťastní manželé odnesli jídlo a

medovinu z Děvína a prázdné stěny spálili. Od té doby byl v

Čechách ten zvyk, že vždy jinoch si volil dívku a ženy mužů

poslouchaly.482 Text, jak správně Sedláček upozorňuje v úvodu,

připomíná únos Sabinek známý z římské mytologie. Historik při

druhém zpracování uvádí, že si je vědom další verze pověsti, tvrdí,

že novější vylepšená verze pravděpodobně Kosmovi známa nebyla,

a pokud ano, tak nikoli v souvislosti s dívčí válkou.483 Druhá verze je

také lačnější, obsahuje tři pověsti – Vlasta, Ctirad a Šárka a O dobytí

Děvína a povraždění dívek. V první z nich Vlasta vyzývá dívky:

„Podbijme pod sebe ty bradaté kozly, kteří ani nad sebou moci

nemají, zpíjejíce se na každou noc. Zvítězíme-li nad nimi, učiníme

481 August Sedláček zde zřejmě pracuje s povoláním údajného autora
kroniky Dalimila Meziříčského uváděným v Hájkově kronice. Dle té byl (byl-
li vůbec) produktor textu boleslavský kanovník. Je patrné, že poctivec
Sedláček v pravost těchto údajů pravděpodobně nevěřil, a proto s
označením Dalimilova kronika nepracoval.
482 Sedláček, August: cit. d., s. 21.
483 Tamtéž, s. 38.
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z nich, co chceme.“484 Dívkám se daří a mužům již není do smíchu.

Druhá popisuje lstivost dívek. Ty vábí muže na Děvín různými lstmi a

pak je vraždí, vyprávění o Ctiradovi a Šárce zde slouží jako názorný

příklad těchto ženských úskoků, milostná linka zcela chybí. Zato je

uvedeno, že místo v lese, kde se celá akce udála, se od těch dob

nazývá Šárka. V posledním textu Sedláček zachycuje znovu konec

dívčí války – tentokrát válka končí kvůli smrti Vlasty a kapitulace žen.

Pověst je však přesnou reprodukcí veršů z kroniky takřečeného

Dalimila – ta je pouze převedena do prozaické podoby.

Mladovožický rodák kromě zřejmých pramenů, z nichž čerpal

při sepisování jednotlivých příběhů, v závěru sbírky rovněž popisuje,

kde se nachází geografická místa, jež se v pověstech vyskytují.

Nechybí ani vysvětlivky archaismů. Jeho podání jsou tak bez příkras,

stručná, přesto čtivá a zajímavá.

Položíme-li si otázku, z jakého důvodu čitelnější Sedláčkova

adaptace zapadla a proč se do širokého povědomí probojoval

Jirásek, máme hned několik odpovědí:

Při snaze o historickou přesnost táborský historik některé

pověsti opakoval – to mohlo čtenáře zmást a soubor mu mohl

připadat nelogický – proč je Přemysl v 11. století a pak znovu ve 13.?

Jirásek je na rozdíl od Sedláčka lepším podrobnějším

vypravěčem – pověsti sestavil z více zdrojů, zbyl mu větší prostor pro

kombinaci a fabulaci než autorovi rozsáhlého díla o českých

hradech, zámcích a tvrzích. Sedláčkův „profesorský“ výklad mu sice

zabezpečil vážnost mezi odbornou veřejností, ale čtenáře nezískal.

Svou roli mohla sehrát i Jiráskova práce s jazykem – využívá

mnohem více archaismy, neužívá přímou řeč, většinou všechny

proslovy postav upravuje dle sebe, používá řeč nepřímou, stylisticky

je text bohatší. Jednotlivé pověsti jsou rovněž delší. Navíc širokou

484 Tamtéž, s. 45.
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veřejností byl Jirásek vnímán jako spisovatel historické prózy, od

něhož se adaptace takovéto látky mohla očekávat, Sedláček nikoli.

Svou roli sehrála také angažovanost jednotlivých

nakladatelských domů – Jan Otto i Josef Richard Vilímek ml. oba

soubory vydali v témže roce, zopakovali vydání o čtyři (u Sedláčka)

či o pět (u Jiráska) let později – poté však vydával již jen Vilímek, a to

až do roku 1945. Nicméně v období přelomu století ani jedna

adaptace světlo světa znovu nespatřila, Staré pověsti české

vycházejí pak až v roce 1910 – a od té doby jsou vydání velmi četná

– hlavně v roce 1917 a 1919, kdy knihu Vilímek připraví třikrát –

pravdou však je, že dvě vydání byla školní. Důležitým faktorem

zůstává pro toto porovnání také fakt, že Jan Otto v roce 1916 zemřel,

ale jeho nakladatelství předtím i poté nadále vydávalo ostatní

Jiráskovo dílo.

Staré pověsti české vycházely v ediční řadě Vilímkova

knihovna mládeže dospívající. Nakladatel rovněž sázel na

ilustrovaná vydání – Jiráskovy pověsti hned napoprvé vyzdobil

Věnceslav Černý. Do roku 1940 se kniha u Vilímka dočkala

devatenácti vydání. Tomu kupodivu může konkurovat Zeyerův

Vyšehrad, který do té doby vyšel v České grafické Unii a. s.

čtrnáctkrát – pouze dvakrát se však čtenářům dostalo ilustrovaného

vydání. Ačkoli se Unie pyšnila vydáváním Babičky s ilustracemi

Adolfa Kašpara a měla specializované oddělení určené k reprodukci

(bývalý reprodukční ústav Jana Vilíma), byla primárně tiskařským

podnikem. Nakladatelská činnost byla soustředěna na produkci

učebnic a odborné literatury či obrazových edic. Není náhodou, že

z beletrie tu kromě sebraných spisů Julia Zeyera bylo vydáno pouze

souborné dílo Sofie Podlipské.

Staré pověsti české získávaly na síle právě v době 1. světové

války a zrodu svobodné republiky – byl v nich obsažen národní

mýtus, který nikomu nevadil a mohl být aplikován na školní mládež.
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Narozdíl od Sedláčka byl už v té době Jirásek uznávanou autoritou –

nesídlil v jihočeském Písku, ale v Praze. Během válečného konfliktu

vychází jeho román Temno (1916), který se těšil velké čtenářské

oblibě. Při jeho uvedení na trh Arne Novák napsal: „...udeřila hodina,

v níž také ten, kdo Jiráska jako umělce a básníka přijímal vždy

s výhradami, přimyká se k němu jako k učitele národní energie a

národní víry.“485 Tím jen Novák podtrhl aureolu, jež kolem

spisovatele byla vytvářena od počátku 20. století. Za vše mluví

báseň Pozdrav Aloisu Jiráskovi Jaroslava Vrchlického, již věnoval

svému věrnému druhu od Choděrů k padesátinám:

„Ke dni 23. srpna 1901.

Jak horník nesa kahan za svým pasem

do hlubin země stoupá, z temných bání

by z trosek prasvěta a spousty štěrku

na světlo vynes’ jiskru s třpytným jasem

drahého kovu, v umném zpracování

jež zářila by ve korunním šperku;

a nedbá tmy, ni srázné dolů dráhy,

ni otravného dechu zhoubných plynů,

ni proudů tajných hukotu kdes v stínu,

ni potu na šíji a skráni,

za světlem kahance své zářné snahy

dál spěje bez únavy, nezná léčí,

jež zlobný skřetů podzemních král strojí,

až přes vír nebezpečí

v mozolné dlani třímá kořist svoji:

Tys, mistře, od prvních všech mládí vznětů

byl kovkopem ve historie báních

a neustal’s, až na zmučených skráních

tvé matky zaplál v nejryzejším květu

485 Janáčková, Jaroslava: Alois Jirásek. Praha, Melantrich, 1987, s. 432.
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lesk velké, slavné její minulosti!

Jak badatel ze snůšky vetchých kostí

a málo znatelných jen otisků

pravěké fauny staré světy křísí,

tká zlomky v celek, trhliny pak tmelí,

je vtipem tu, tam obrazností mísí,

až v prvotního tvaru záblysku

se objeví jich rysy

a pomalu svět pohřben vstane celý;

Ty z nepatrných zlomků zniklých zvěstí

jsi stkal nám celou velebáseň

o zašlých dobách, s pádným mlatem v pěsti...“486

Narozdíl od Zeyera, který dle Vrchlického míchal všechny látky

dohromady, je tu Jirásek viděn jako jasný stvořitel národního mýtu,

který znovu vskřísil jiskru národního vědomí v mdlých mozcích. To

vše Vrchlický završuje zdravicí, v níž vidí Jiráska jako toho, kdo

zhmotnil své ideály:

„Let práce třicet! – Padesát let žití!

Kde plnou dlaní vzíti

to nevadnoucí kvítí,

jež sluší skráni Tvé? – Jen v díle Tvém

a v tom vědomí, že nebylo snem,

po čem Jsi ruku vzpjal ve tužbách mládí:

Tys vrátil skvost nám, který věky ztracen

a jehož cenu nikdo nenahradí,

Tvým umem vynesen, Tvým srdcem zlacen

plá v ryzí kráse, a nechť časy pádí,

nechť mění se vkus těkavého davu,

486 Vrchlický, Jaroslav: Pozdrav Aloisu Jiráskovi. In.: Má vlast. Praha, J.
Otto 1903, s. 177–178. Celkově však v básnické sbírce zabírá báseň čtyři
strany.  Prvně byla otištěna ve speciálním čísle Zlaté Prahy.
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vždy ozáří v svém jasu,

a jak osvítil dávnou naši slávu,

náš vrchol síly, pád i probuzení,

vše boje minulých i dnešních časů

se v slávy paprsk na Tvém čele změní,

neb láskou pěstěn byl a láskou zrál.

Dík! šeptáme. – Ty v odvet pravíš: Dál!

Dík! Ideal Tvůj nebyl marným snem,

jdem za Tebou. – Ty pravíš: Proti všem!“487

Vrchlického báseň publikovaná u příležitosti Mistrových

padesátin ve Zlaté Praze nebyla ojedinělá, časopis věnoval Jiráskovi

k padesátinám celé číslo. Téměř půl roku po Zeyerově smrti se autor

historické prózy objevil na titulní straně. Po Vrchlického úvodní básni,

pěl obdobně ve zdravici Jsi lidu vůdcem, věštcem, učitelem... Adolf

Heyduk. I v tomto textu je Jirásek vnímán jako hlavní tvůrce

historického mýtu:

„Tys vyjasnil nám temných časů děje,

kdy český voj byl samý bohatýr,

a české činy – jedna epopeje,

v níž český chorál zvučel u vesmír...“488

Svou vzpomínku na spisovatele zanechali v periodiku také Josef

Václav Sládek, Karel Václav Rais, Josef Thomayer, Matěj Anastasia

Šimáček, Gustav Schmoranz, Karel B. Mádl, který se věnoval

Skalákům a připojil i kresbu náchodského zámku Josefa Mánesa,

František Herites, Jan Žeranovský, Josef Štolba, Alois Škampa,

Emanuel, rytíř z Čeňkova, Jiří Guth, Viktor Dyk, Josef Šmaha,

Zdeněk Nejedlý, Eliška Krásnohorská, Jan Lier, manželé Svobodovi

a další. Kromě toho jsou v listu vyfotografováni také herci Národního

487 Tamtéž, s. 180.
488 Heyduk, Adolf: Jsi lidu vůdcem, věštcem, učitelem. In.: Zlatá Praha, roč.
18, č. 42–43, s. 501.
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divadla při ztvárnění postav Jiráskových dramat a dary určené

mistrovi – pohár z českého skla (dar Dlouhého Stolu) a stříbrný

kalamář ve tvaru postavy z Psohlavců (dar nakladatele Otty).

Vzpomínky na spisovatele jsou první vlnou v řadě pozdějších

opakovaných stereotypů, Jirásek je vnímán jako národní mýtotvůrce,

tvůrce celé české historie, již na papíře oživil. Takto masivně oslaven

nebyl žádný z jeho současníků. Ve Zlaté Praze jsou rozebírány jeho

romány a zážitky ostatních spisovatelů při jejich četbě (či dokonce

poesie inspirovaná jejich četbou), občas se objevují vzpomínky na

místa spojená s oslavencem (Hronov, Litomyšl). Obdobná čísla

časopisů (nebo sborníky či rozhlasové a televizní pořady) připravená

k výročím jsou dodnes populární – u Jiráska musíme konstatovat, že

tam přispěla řada autorů jeho doby, hlavně z okruhu starší generace

či jeho přátel od Dlouhého Stolu. Celý list koncipoval Jaroslav Kvapil.

Ten se také rozloučil závěrečným Přípitkem Aloisu Jiráskovi:

... „Lze laurem uctít slavněji, kdo vítěz, zaslouží ho –

leč nad přípitek přátelský nic není vřelejšího!

Ať víno šlehne křišťálem, jak plamen srdcem Čech,

ať křišťál vínem zahoří – je svátek Čechů všech.

Kdo nejlépe z nás dovedl číst ve kronice dědů,

kdo nejlíp doved´ pochopit jich velikost i bědu,

kdo s tragedií země své až do kořenů srost´,

kdo do křišťálu vyjasnil zas její minulost,

kdo do krvava vyplakal se nad tou českou zemí,

kdo červánkem ji ozářil a světla nadějemi,

kdo rozpláče i rozzáří, když o tom vypráví –
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Vám, Vám dnes, mistře Jirásku, ten pohár na zdraví!“489

Jirásek se také, možná trochu náhodou, stal prvním

signatářem Manifestu českých spisovatelů v roce 1917, který sestavil

opět Jaroslav Kvapil. Neinformovaná veřejnost však měla za to, že

právě populární autor byl hlavním iniciátorem veškerého dění, ačkoli

sám Jirásek při podpisu textu namítal, že to stejně k ničemu

nebude.490 Poté následovala strmá politická kariéra – nejprve

v dubnu 1918 přečetl v Obecním domě za zvuků husitského chorálu

„národní přísahu“, kterou sepsal jeden z pozdějších mužů října

František Soukup, a poté řečnil u příležitosti výročí položení

základního kamene Národního divadla. Po vzniku republiky se stal

poslancem Národního shromáždění a poté senátorem za národní

demokraty. Tato jeho činnost asi byla trnem v oku mladým

spisovatelům, Richard Weiner Jiráska sedícího v parlamentu spolu

s Macharem a Kvapilem označil jako Panoptikum Národního

shromáždění.491 I přes tyto poznámky vydržel Jirásek v politice až do

roku 1925, kdy rezignoval na veškerou veřejnou činnost kvůli vleklým

zdravotním problémům. O jeho osobnosti se uvažovalo jako o

kandidátovi na Nobelovu cenu. Oproti tomu August Sedláček dále

chodil po hradech a pořádal písecký archiv a mnohé jiné. Na

veřejnosti vystoupil pouze v roce 1923, když mu město Měsíce nad

řekou přichystalo mohutné oslavy jeho osmdesátin. K té příležitosti

oblékl slavnostní oblek, který mu nechala ušít druhá manželka

Tereza. Sedláček prý plakal jako malé dítě. Obdobně se dojal, když

mu jeho žena nechala vyrobit schůdky do bazénku, ve kterém se

denně koupal – do té doby lezl ven za pomoci železné tyče. Ve

svých osmdesáti letech žil spokojeně v Písku a do kontaktu

489 Kvapil, Jaroslav: Přípitek Mistru Jiráskovi. In.: Zlatá Praha, roč. 18, č.
42–43, s.  516. Báseň není citována celá, jen část, ostatní pasáže jsou
v obdobném duchu.
490 Janáčková, Jaroslava: Alois Jirásek. Praha, Melantrich 1987, s.  438.
491 Tamtéž, s. 440.
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s vysokou politikou se dostal pouze díky blahopřáním

k narozeninám. Prezident Masaryk mu kromě zdravice věnoval také

deset tisíc korun, jež August Sedláček odevzdal Tereze za to, že se

o něj tak obětavě starala.492

Další pokusy o převyprávění českých pověstí, ať už Adolfa

Weniga, nebo ve 20. století posléze Ivana Olbrachta už nikdy Jiráska

nepřekonaly. Olbrachtovo Ze starých letopisů (1940) si kladlo za cíl

převyprávět příběhy kronik. Wenig se ve svých Českých pověstech

(1932) českému dávnověku věnuje jen okrajově – zabývá se dívčí

válkou a Lučany. Jeho soubor už vnímá pověst jako záležitost

konkrétního geografického místa, Wenigův záběr pojímá celou

republiku – proto si čteme O hastrmanech ve Vlachově Březí nebo O

Vodolence na Svatoboru. Pražské pověsti, strašidelné historie

z Prahy a popisy životů různých obyvatel Prahy ve dvou svazcích

sepsala také vyšehradská obyvatelka Popelka Biliánová – Pověsti

vyšehradské (1906) a Z tajů pražských pověstí (1904 a 1905).

Svou roli hrála u popularity Jiráskových pověstí masová

Vilímkova propagace a distribuce či mnohočetná vydání tohoto

zpracování nejen v období monarchie a první republiky, ale i po roce

1948. Jiráskovský kult budovaný Zdeňkem Nejedlým z Jiráska

definitivně učinil čítankového a mezi mládeží nepříliš populárního

autora. Megalomanská jiráskovská akce patřila k jedné z největších

ideologických kulturních kampaní komunistického režimu

v Československu. Vyhlásil ji Klement Gottwald, který dokonce o

spisovateli napsal sám drobný spisek Klement Gottwald Jiráskovi.

Celý podnik měl vrcholit k roce 1951 u příležitosti stého výročí

literátova narození. Staré pověsti české vyšly již v roce 1949 jako

první díl edice Odkaz národu. Do roku 1951 se však zdaleka vše

nestihlo, ale i tak jen výše zmíněná edice, již mělo za úkol připravit

492 Kolář, Ondřej (ed.): Vzpomínky Terezy Sedláčkové. Písek, Prácheňské
muzeum 1996, s. 29–30, 37 a 45.
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několik nakladatelství najednou, vydala Jiráska v celkovém nákladu

3 485 000 výtisků.493

Obdobné masové propagace se Zeyerovi nedostalo, naopak

jeho dílo po únoru 1948 téměř vypadlo z čítanek a přestalo být

vydáváno. Mohl-li jeho Vyšehrad se Starými pověstmi soupeřit

v počtu vydání, nyní se situace zcela proměnila, Vyšehrad byl vydán

až v roce 1988 ve výboru Epické zpěvy. Jiráskovy pověsti překonalo

až komiksové zpracování – Obrázky z českých dějin a pověstí

Zdeňka Adly, Jiřího Černého a Jiřího Kalouska přinesly od roku 1980

potěšení již několika generacím. Snad proto, že jsou pro porozumění

ještě jednodušší.

493 Bauer, Michal: Ideologie a paměť. Literatura a instituce na přelomu 40. a
50. let 20. století. Jinočany, HaH 2003, s. 182.
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17. Obraz českého dávnověku v dramatech Zeyerových
současníků

Hrám s námětem českého dávnověku se věnovala již

Thámova Bouda. Nicméně ve druhé polovině 19. století jich mnoho

na divadelní prkna nevstoupilo. V roce 1862 otevřené Prozatímní

divadlo se kromě realizace Smetanových oper Prodaná nevěsta či

Hubička soustředilo spíš na frašky či na překlady zahraničních

autorů. Z těch byli populární Shakespeare, Molière, Gogol či Schiller.

V programu nacházíme také tituly jako 500 000 čertů, Běs a víla či

Bodří venkované. Autor poslední hry Victorien Sardou pak s dalšími

podobnými tituly (Strýc Sam, Opožděné psaní, Fedora) pronikl i na

česká jeviště. Ke sledovanému tématu přineslo Prozatímní divadlo

Tylovy hry České Amazonky aneb Ženská vojna (1868), Čestmír

(1863). První jmenovaná se však odehrává na vesnici v 19. století,

kdy se rychtářova žena Dorota vášnivě oddá četbě Hájkovy kroniky a

usmyslí si, že je Vlastou. Vede posléze všechny ženy proti mužům,

kteří jsou líčeni jako valaši a pijáci piva. Válku nakonec prohraje,

protože muži vyhladoví ženy – ty se pak nechají chytit do pasti. Na

louce u Motola vidí v trávě koláče, vrhnou se na ně a muži na ně

hodí síť. Hra je obohacena zpěvy různých lidových písní, jimiž si

muži a ženy odpovídají. Dobové pozornosti neunikl ani výňatek

z Rukopisů Jaroslav Sternberg. Divadlo kupodivu neuvádělo Tylovu

dramatickou prvotinu Vyhoň Dub, jež byla rovněž inspirována

rukopisnými podvrhy.

Postavy výrazných žen českého dávnověku se v Prozatímním

divadle objevily dvakrát, konkrétně lze mluvit o hře Zdeňka

Kolovrata-Krakovského Libuše (1870) a o kusu Václava Vlčka Vlasta

(1871).
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Ani nově zbudované Národní divadlo se příliš k českému

dávnověku neohlíželo. Mnohem častěji dramaturg Ladislav

Stroupežnický a ředitel Národního divadla František Adolf Šubert

volili překlady zahraničních her, frašky či hry ze současnosti.

Oblíbené byly např. hry Emanuela Bozděcha Svět pána v županu,

Zkouška státníkova, navracely se hry Václava Klimenta Klicpery,

Josefa Kajetána Tyla či Josefa Jiřího Kolára. Také Stroupežnický a

Šubert realizovali v národním svatostánku řadu svých titulů.

V obdobném duchu Národní divadlo pokračovalo až do konce 19.

století, velké popularity dosahovala např. Raupachova hra Mlynář a

jeho dítě, která na jevišti zlaté kapličky vydržela dvacet sezon.

Kromě Zeyerových dramat s tematikou českého dávnověku

tak na pódium Národního divadla vstoupil se svými historickými

dramaty pouze Jaroslav Vrchlický.494 Narozdíl od Zeyera, jemuž jeho

estetismus nedovoluje opustit vysoký styl, Vrchlického dramata se

snaží být dramaty lidovými určenými pro všechny, aby i obyčejný

divák mohl zažít velkolepou podívanou. Netřeba zde připomínat

notoricky známou komedii Noc na Karlštejně, jejíž zápletka je

obdobně jako v italských komediích del´arte postavena na záměně

postav.

Jiné Vrchlického hry inspirované českou minulostí sice

zamýšleny jako komedie nebyly, přesto v nich nacházíme divnou

směs spektáklu a komiky.

494 Text o Vrchlického historických dramatech byl přednesen autorkou
práce na konferenci Rozosmiať človeka je hotova veda alebo Podoby
komiky v umeleckej literature – mezinárodní konference uspořádaná
Katedrou slovenského jazyka a literatury Fakulty humanitnych vied
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ve spolupráci s Ústavem
bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské
univerzity v Opavě ve dnech 12. – 13. října 2010. A následně byl
publikován, viz: Křišťanová, Dita: Humor v historických dramatech
Jaroslava Vrchlického. In: Bariaková Z.; Kubealaková, M.: Rozosmiať
človeka je hotova veda alebo Podoby komiky v umeleckej literature.
Sbornik z konference. Fakulta humanitnych vied Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici, 2010, s. 124–129.
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Do českého dávnověku situuje Vrchlický své drama Záboj,

v němž jeho jasnou inspirací byly Rukopisy. Realizováno bylo pouze

jako libreto k opeře E. Chvály v roce 1918. Záboj a Slávoj milují

Milenu, dceru starého lecha Lubora. Dílo se odehrává v pohraničním

hvozdě šumavském v době mytické. V textu najdeme české bohatýry

utkávající se se zlotřilými Franky, v jejichž čele stojí Luděk. Záboj a

Slávoj se místo, aby bojovali s nepřítelem, handrkují mezi sebou o

Milenu. Vše dopadne smírně, Milena slyší, jak Slávoj vypráví o své

lásce k ní, vyjeví mu své city. Záboj (na rozdíl od mírumilovného

Slávoje) udělá gesto – Mileny se vzdá ve prospěch vlasti. Místo

hádek s druhým bohatýrem dá přednost lásce k vlasti – jeho

milenkou se stává mlat a štít.

V závěru Vrchlický jako vyvrcholení představí celý herecký

ansámbl, který nemá daleko k živým obrazům: „Nejdříve v plné záři

poledního slunce jdou šiky vojínů s oštěpy a štíty, vše ověnčeno

lípovými věnci. Za nimi v bílém hávu zástupy dítek a dívek

mávajících kvetoucími haluzemi. Nesou košíky a sypou kvítí z nich

na cestu. Na to mezi šiky ozbrojenců jdou s hlavami k zemi

schýlenými a rukama houžvemi a provazy vázanými řady zajatých

Franků s Luďkem v čele. Většinou jsou v kožích a s přilbami, divé

zvěře lebky a rohy trčí nad huňatými jejich hlavami. Pak Lubor, za

ním Slávoj vedoucí Milenu kvítím ověnčenou. Za nimi v malé

přestávce Záboj sám, s mlatem v pěsti a štítem na rameni

zavěšeným. Pak sbor pohanských kněží a žreců. věštkyně v bílých a

šedých řízách. Naposled Straba v černé říze a s berličkou v ruce.

Pak nové a nové řady vojska oštěpy, štíty a meči nad hlavami

mávajícího až při nejvyšší gradaci hudby opona spadne.

Sbor: Buď sláva bohům! Svobodna jest vlast.495

495 Vrchlický, Jaroslav: Záboj. Báseň k opeře bohatýrské o třech jednáních.
Praha, Nakl. F. Šimáčka 1918, s. 67–68.



287

Dnešnímu divákovi by při sledování této hry závěrečné finále

jistě připadalo komické, musíme však brát v potaz naprosto jinou

tradici 19. století, kdy právě živé obrazy byly nesmírně populární.

Dále i motiv hry, která v podstatě nemá žádný náboj, je hodný

pousmání. Ačkoli ani o to autorovi nešlo, v duchu vlasteneckých

snah, pořád mějme na paměti, že píše pro českou vlasteneckou

společnost, je jeho téma sváru dvou mužů o jednu ženu alegorií

k problémům jeho vlastní doby.

Další Vrchlického dramata jsou již zasazena do raného

středověku. Jedná se o jeho českou trilogii, obsahující díla

Drahomíra, Bratři a Knížata.

V prvním kuse Vrchlický volí oblíbený a osvědčený motiv 19.

století – spor pohanky Drahomíry a křesťanky Ludmily. Problematika

zaujala i Zeyera a také a v jednom z mála dopisů, které se mezi

oběma muži zachovaly, píše Vrchlickému, když naráží na to, že psal

o tématu, které jej, myšleno Zeyera, také zajímá: „...vždyť Šarku jsme

také oba psali, proč bychom nemohli sv. Václava a Drahomíru též

každý dle svého způsobu podat? Nezdá se Ti to také? Je to divné,

že jsme oba stejnou dobou se pohroužili do dob prvního křesťanství

v Čechách. Mezitím, co jsi psal Václava, meditoval jsem o době před

Bořivojem, když už první dopady nového učení a nové kultury se

skvěly pod povrchem pohanství a barbarství.“496 Zeyer dále

pokračuje, že Tyra z Chýnova (vystupujícího v jeho dramatu Neklan)

volí jako „jakousi předtuchu příštího svatého Václava.“497

Celý spor je tu sporem matky a babičky o výchovu dětí. Sněm

zvolí Drahomíru po smrti Vratislava vladařkou, určí však, že děti má

vychovat Ludmila. To se pohanské kněžně pranic nelíbí. Tajně unese

děti na své sídlo – Kazín. Ovšem její oddaný služebník Palhoj

vyzradí, kde jsou synci schováni. Bohatýři se vypraví Kazín dobýt.

496 LA PNP, fond Vrchlický Jaroslav, č. inv. 3646-3649, č. př. 74/64.
497 Tamtéž.



288

Palhoj, aby napravil chybu, je připraven Drahomíru bránit. „To dělá

dobře, na smrt připíjím, na Zdraví Běsů, paní Moraně! Zmar kříži,

Pavlovi a Ludmile. Nu pijte také, chaso bezhlavá, a hlásejte, že

Palhoj veliký byl stejně v boji jak při džbánu.“498 Při obraně hradu se

zbabělý Palhoj skryje do sklepa, kde odhalí soudek medoviny: „Hej,

brachu, připij mně, slyš, já mám nos, já vyčuchal ten soudek ve

sklepě! Snad Bivoj ještě kdys ho uložil pro příští časy!“499 Místo, aby

bránil Kazín, rozhodne se Palhoj bojovat se soudkem, a válčí s ním

tak dlouho, dokud ho nevypije celý. Tento motiv působí velmi

komicky a je otázkou, proč postava Palhoje u Vrchlického vystupuje.

Ačkoli drama představuje závažnou událost z raných dějin

českého státu, figura Palhojova ukazuje na českou malost, zbabělost

a lásku k dobrému jídlu či pití. Palhoj je souputník Matěje Broučka

známého z Čechových satirických próz. Nechce se do ničeho

namočit, jde mu o jeho vlastní prospěch a v rámci vážného kusu

musela již v 19. století jeho postava vyvolávat smích.

Dobová kritika si zřejmě se samotným dramatem nevěděla

příliš rady, dílu bylo vyčítáno, že dramatická scéna je příliš

roztříštěna, vadilo také mnoho postav a složité vztahy mezi nimi.

Julius Nejedlý si v Českých novinách posteskl: „Jakkoli dramatická

scéna ona pěkně založena i provedena, přičítáme jí velmi účinek

tříštění dojmu a z příčin technických byli bychom proto, aby aspoň

byla omezena na minimum.“500

Nad postavou samotného Palhoje se zamýšleli zřejmě i

Vrchlického současníci, v témže textu Julius Nejedlý uvádí:

„Vrchlického Palhoj jest věrně oddaný sluha Drahomířin; dokud má

sám sebe v moci, dokud sebou vládne je perlou. Ale když ho ovládne

498 Vrchlický, Jaroslav: Česká trilogie. Praha, Rodina 1931, s. 56.
499 Tamtéž, s. 57.
500 České noviny, 14. března 1882.
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medovina, které je oddán, přestává být svým a škodí bezděky

žvanivostí.“501

Pravdou, na kterou upozorňuje i dobová kritika, je to, že

Vrchlický se pro svou divadelní hru inspiroval u německy píšícího

autora. Předlohou pro Drahomíru byl text Josepha Weila (1828–

1889), Ritter von Weilen, Drahomira z roku 1867. Shodou náhod se

tento německy píšící autor Joseph Weil, Ritter von Weilen narodil na

Tetíně, proto ho i rodný kraj inspiroval k budoucím divadelním hrám.

Vrchlický text proměnil dle svého mínění, původní postavy

(včetně jmen!) Weilovy však ponechal. I v německé verzi postava

Palhoje vystupuje. Žertovnou úlohu tam ovšem nemá, je to pouze

oddaný lstivý Drahomířin sluha. Proč Vrchlický transformuje Palhoje

v pijana a raracha, má několik důvodů.

Zaprvé Vrchlický chce ukázat dle své doby typizovanou

povahu Čecha, kterému není nic svaté a který holduje pouze dobré

krmi a dobrému moku a nic jiného ho v podstatě ani nezajímá – ač

jdou okolo „velké dějiny.“ Zadruhé pak Vrchlický navazuje (nejenom

v této hře) na tradici vídeňské frašky, kterou české prostředí dobře

znalo a autoři se ji snažili použít i ve svých vlastních hrách. Postavy

frašky tak mnohdy ožívají v kusech vážných.

Celá hra končí tak, že Václav i Boleslav jsou odvedeni na

Tetín, kam se vydá Drahomíra, zavraždí Ludmilu. Sněm přisoudí

vládu Václavovi. A zbývá otázka, co s Drahomírou? S tím si nevěděl

rady asi ani Vrchlický sám. V první verzi dramatu, které vyšlo

časopisecky v roce 1882 v Květech, ji nechá zemřít. Ovšem již o rok

později, když dílo vychází knižně, Drahomíra zůstává žít. Snad proto,

aby mohl Vrchlický pokračovat „dvojkou“ – dalším obrazem

z českých dějin – dramatem Bratři (1889), jež se týká svatého

Václava a Boleslava.

501 České noviny, 17. března 1882.
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Bratři nemohou pojednávat o ničem jiném než o sporu

Václava a Boleslava o moc vrcholícím vraždou Václava. Boleslav

v tomto případě nevraždí ani tak z touhy o moc, jako ze žárlivosti.

Vystupují také oblíbení hrdinové z „jedničky“ – Radslav, Mistivoj a

hlavně Palhoj, který se opět stává hnacím motorem událostí.

Vrchlický přidává také postavy nové, důležitý je Radslav a jeho dcera

Běla.

Drahomíra se vydá ze svého ústraní, kde žije poté, co

zavraždila svou tchýni za synem Václavem, aby ho přemluvila, aby

neprodal zemi za sto dvacet volů a pět set hřiven stříbra.

Drahomíra je velkou zastánkyní Slovanů: „Však sen byl sen –

Slovanstvo není kmen, je pouze prokletí, které vichry rvou.“502 Na

sněm dorazí i rozčilený Boleslav, který Václavovi toto jednání vyčítá.

Drahomíra navede Palhoje, aby poštval lid proti německému

poselstvu Jindřicha Ptáčníka. To se pražskému cudaři povede a

jeden z poslů je zabit a druhý zraněn. Václav musí komplikovanou

situaci řešit. Palhoj, který se bojí trestu, prchne za Boleslavem, ten

mu přislíbí, že ho ochrání, ale něco za něco, Palhoj musí splnit úkol.

Jeden z Boleslavových lechů, Krajslav má dceru Bělu, kterou

Boleslav miluje. Palhoj ji má unést. Mezitím je Krajslav spolu

s dalšími lechy pozván na Boleslavovo sídlo, kde dojde mezi oběma

muži ke konfliktu, Boleslav Krajslava propíchne, neboť tento lech ho

nechce poslechnout a nechce se podílet na stavbě nového

Boleslavova hradu. Palhojovi se podaří unést Bělu, přivede ji

k Boleslavovi. Dívka tam najde mrtvolu otce, nechce se od mrtvoly

hnout, za trest je přivázána ke stromu. Objeví se Václav se svým

sluhou Podivenem, děvče osvobodí. K Boleslavovi dorazí opilý

Palhoj (kupodivu tentokrát nebojuje se soudkem), prozradí, že se

k nim blíží Václav. Kníže nechce bojovat, pošle posla, kterého však

zabije Palhoj. Nastane boj, během něho však Radslav poklekne před

502 Vrchlický, Jaroslav: Česká trilogie. Praha, Rodina 1931, s. 136.
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Václavem a začne mu provolávat slávu, vidí ho totiž jako světce, u

hlavy se mu vznášejí dva andělé s ohnivými meči. Ostatní

Boleslavovi stoupenci také přestanou bojovat. Václav chce, aby se

vše napravilo, chce, aby si jeho bratr vzal Bělu (ten to nyní tvrdošíjně

odmítá). Ze scény (zřejmě i k lítosti všech diváků) odchází Palhoj,

který je za trest poslán k Jindřichu Ptáčníkovi. Ve čtvrtém jednání

graduje spor mezi bratry, když Boleslav nachytá Bělu, se kterou je

nakonec oddán, jak si povídá s Václavem. Svatý muž se svěřuje

švagrové, že nechce vládnout. Boleslav si vyvodí, že mu bratr chce

manželku přebrat a najme vrahy, aby bratra zabili. Při tomto

hrozivém úkonu se Drahomíře zjeví Ludmila. Radslav se stává

mnichem, Boleslav prožívá duševní muka. V zákulisí se ozývá píseň

Svatý Václave, vojvodo české země. Boleslav prosí, aby Václav

chránil český národ.

Zde je vidět, že i v tomto dramatu Vrchlický měl snahu celou

záležitost zlehčit, nicméně postava Palhoje už  nepůsobí tak komicky

jako v první části. Přesto i tady můžeme nalézt shodnou motivaci –

zesměšnění záporných stránek chování českého lidu, národní

povahy. Palhoj je také za své kousky potrestán.

Psaní o českých dějinách se Vrchlickému zalíbilo, a tak v roce

1903 vydává pokračování, tentokrát s názvem Knížata. V této hře

představí diváku období, které dnes trefně popisuje označení „příliš

mnoho knížat“. Spor mezi syny Boleslava II. o český trůn situuje

dramatik do let 999–1003. Kromě Boleslava III, Oldřicha a Jaromíra,

pozve na jeviště také Boleslava Chrabrého, vršovce Kochana

sídlícího na hradišti Motol, který ožení svého syna s Boleslavovou

dcerou. Celé dílo zachycuje intriky Boleslava III. i jeho bratrů a také

snahy vršovce Kochana a polského Boleslava. Sobecký Boleslav,

tyran a podlec největší, je ve finále dramatu oslepen a uvrhnut do

vězení.
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Některé postavy Vrchlického vypadají, že mají diváka spíše

pobavit, obdobně jako to činí jeho veselohra Noc na Karlštejně.

Vrchlický však s tímto záměrem českou trilogii nepíše, narozdíl od

Noci na Karlštejně. Při své práci vychází z Hájka, zná však historické

práce 19. století, během studia filozofické fakulty se setkává

s Tomkem, Gindelym. V dramatech prožívá spor pohanství a

křesťanství. Jeho příčinou však podle něj není ani tak náboženství,

jako nějaký osobní spor – o výchovu synů, žárlivost v Bratrech, což

zase více ukazuje blíže ke komediálnímu žánru, a i to, jak je děj

posouván, téma de facto degraduje. Tehdejšímu divákovi se již

některé dialogy i scény mohly zdát komické, současný divák by už

takovéto představení nevyhledal.

Ani životnost Vrchlického historických dramat nebyla velká.

Prkna neobývala dlouho a na rozdíl od autorových komedií Noc na

Karlštejně či Soud lásky, případně trilogie inspirované antikou

(Námluvy Pelopovy, Smír Tantalův, Smrt Hippodamie) se ani

mnohokrát nehrála. Přestože po hrách s historickou tematikou bývá

obvykle poptávka alespoň v časech národního ohrožení, zřejmá

roztříštěnost tématu – tj. rozkol mezi snahou pobavit a přinést

poučení z dějin – byla zjevnou příčinou toho, proč první dvě hry

Drahomíra a Bratři byly hrány málo. Nastudovány byly znovu, leč

v nikterak velké míře oproti jiným Vrchlického dramatům. Drahomíra

byla po premiéře v Prozatímním divadle znovu uvedena v Národním

divadle v roce 1888 a hrána byla pouze šestkrát – do roku 1895.

Podruhé byla nastudována v únoru 1918, poté již ji hlavní

československá, potažmo česká scéna neuvedla nikdy. Bratři byli

Národním divadlem nastudováni znovu už pouze jednou v roce 1928

a na prknech vydrželi pouze jednu sezónu, za niž proběhlo šest

repríz. Knížata nebyla znovu realizovaná vůbec.

Neuchopitelnost tématu, roztříštěnost koncepce a příliš mnoho

postav, o jejichž funkci lze polemizovat, vysvětluje, proč tyto
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Vrchlického hry (obdobně jako Zeyerovy hry s historickou tematikou)

upadly do zapomnění. Současný divák už by jim nerozuměl a

působily by na něj směšně – pouze snad kdyby byly parodizovány,

měly by šanci se stát novým textem, který by však s sebou nesl již

úplně jinou funkci, než jakou měl Vrchlického původní záměr.

Mnohem později se téma stalo námětem loutkového divadla,

k postavám českého dávnověku přibyl Kašpárek v díle Vojtěšky

Baldessari-Plumovské (1854–1934) Přemysl a Libuše. Vlastenecká

hra o třech jednáních české učitelky, jež psala texty pro ochotnická a

později loutková divadla, je její pozdní prací. Celé představení je

situováno do doby po smrti Kazi, na kterou Kašpárek láskyplně

vzpomíná: „A tenkrát, když se mi bradavice velká a ošklivá jako

ropucha tuhle na bradu posadila, svým dlouhým vlasem mi od

bradavice pomohla. Jemine – domine kdyby se mi dnes i deset

bradavic na nos posadilo, brrr!“503 Tu přicházejí Rohoň, syn Kabův, a

„tvrdohlavý hřeb“ Milovec, syn Přeslavův, k Libuši, protože se

nemohou správně rozdělit o pole. Následuje známá hádka a osočení

a Libuše vysílá svého koně, aby dovedl posly k ženichovi. Tato cesta

je obohacena o komický výstup Kašpárka – vzájemně spolu

s koníkem hupkají přes sebe. Následuje další pasáž o tom, kterak

volové vlétnou do skály, Přemysl zasadí otku a na železné radlici

pojídají plesnivý chléb. Zapíjejí ho ze džbánu a  Kašpárek se málem

opije. Poté Přemysl přichází za Libuší, přináší střevíce z lýčí. To

Kašpárek komentuje: „Bačkory, bačkory?“504 Nejvíce se ale loutka

s rolničkami těší na chystanou svatbu Přemysla a Libuše: „Ach to

budou hody, hody, hody! Chleba, zvěřiny, ptákův a ryb bude taková

hojnost, že každý zblízka i z dáli hostem vítán bude. A medoviny

503 Baldessari-Plumovská, Vojtěška: Přemysl  a Libuše. Knihovna našich
loutek č. 31. Praha, A. Münzbergr 1930, s. 4.
504 Tamtéž.
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(zapískne si). Medoviny! Celé sudy! Ach, ach, jazyk se mi již chtivostí

lepí na podlebí.“505

Komická postava Kašpárkova je úplně stejná jako Vrchlického

Palhoj – podporuje humornost spojenou s pitím alkoholu; takový

bodrý ctitel medoviny je pak předmětem komiky. Můžeme zde také

vidět, kam se motiv národního mýtu posunul – stal se předmětem

loutkové frašky. Ačkoli Vojtěška Baldessari-Plumovská zanechala

hře výchovný závěr, který zazní, když se Přemysl ujímá vlády: „V

práci je síla každého národa. To budiž heslem každého dobrého

Čecha. Pak zmohutní země a vyroste. Já pak ctný muž chci učiti vás

nejen v práci a píli hledati štěstí, ale i všecka práva zachovati a sám

nic jiného nehledati než pokoje a vzdělání poddaného lidu svého!“506

U loutkové hry, která se objevila zhruba padesát let po prvním

vydání Vyšehradu a uvedení Zeyerem zcela vážně zamýšlených

dramat, vidíme, kterak s národním mýtem začalo pracovat pozdější

publikum. Ačkoli Zeyer svým látkám věřil, už v jeho době v podstatě

odeznívala, pro jeviště byla nevhodná. Přicházela nová témata a

blížilo století, v němž začne první housle hrát film. Ačkoli se první

republika pokusila národní mýtus znovu uchopit a dbát na jeho

výchovnou funkci (viz Přemyslova řeč), v této době už byl pouze

jakousi odosobnělou národní ideologií, k níž neměl nikdo vztah,

recipienty otravovala. Proto do vážného tématu vstupuje piják

Kašpárek, rarach, hybatel děje, kvůli kterému byl tehdy již notoricky

známý námět snáze stravitelný pro publikum loutkového divadla.

505 Tamtéž, s. 26.
506 Tamtéž, s. 30.



295

18. Závěr

O tom, že Julius Zeyer stvořil celý mytický systém, netřeba

po přečtení této práce pochybovat. Spisovatel myslel v příbězích, jež

vetkával do složité koncepce pantheonu bohů a bůžků. Stejně tak,

jako si musíme kreslit složitý rodokmen Buendíů v Márquezově

románu Sto roků samoty, musíme zapisovat spletité osudy

Zeyerových hrdinů, usouvztažňovat je. Příběh je spouštěcím

mechanismem dalšího příběhu, blíží se tak dlouhým starověkým

eposům s mnoha odbočkami vlevo, vpravo. Ačkoli Zeyer sepsal

eposy umělé (plus tři divadelní hry na ně navazující), žánrově se těm

původním přibližují – právě svou komplikovaností a nelogičností.

Jak práce ukázala, Zeyer se obdivoval starým kulturám

celého světa, vyzdvihoval z nich to, co ho mohlo okouzlit. Právě žánr

eposu ho musel okouzlit obdobně jako různá náboženství a jejich

projevy. Nejedná se tedy o nutnost prosazovat národní ideu za

každou cenu – ale vznešeně vyprávět v hávu něčeho, co je trvalou

světovou kulturní hodnotou.

Ačkoli byla díla spisovatelova s problematikou českého

dávnověku vyzdvihována jako díla vlastenecká a nacionální, nelze o

nich hovořit v této intenci – Zeyer pro jejich sepsání poskládal

dohromady výňatky z mytologie celého světa. Text Vyšehradu ani

Čechova příchodu nebyl primárně zaměřen na budování národního

vědomí, byl oslavou zlatého věku ideální představy Zeyerovy o životě

starých Slovanů. Tato romantická vize, ačkoli generací realistů

opuštěná, byla již za života produktora postavena na oltář národního

dědictví. Zeyer začal být redukován a oslavován jako národní básník.

Všimli jsme si také, že ve svém počínání byl svým

způsobem ojedinělý, ačkoli postupy, které volil, bychom dnes označili

za kompilátorské a nestandardní. Jeho vrstevníci se však pevně
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drželi silně do českého myšlení a vnímání vkořeněných témat. Zeyer

je svým variováním světové mytologie (kterou důkladně prostudoval)

novátorský, ale jeho koncept je příliš komplikovaný. Dnešnímu

čtenáři musí připadat obtížně uchopitelný.

Příměr k Márquezovu románu nebyl zvolen náhodou, Zeyer

ve svých textech překračuje hranice mezi magií a svou fikční realitou

(nastudovanou z dobově dostupných knih). Polobohové přicházejí,

odcházejí, žijí s lidmi i bez nich, zlatý věk končí. Mez mezi světy je

velmi tenká. Zeyer de facto kromě kosmogonického systému

Vyšehradu dle své fantasie staví svět bájných bytostí tam, kde chybí.

Dnešní doba by literáta s jeho příběhy přiřadila mezi autory fantasy

literatury.

Viděli jsme, že Zeyer historický mýtus modifikuje,

odnárodňuje, košatí. Stává se básníkem, jehož provádějí můzy, aby

mohl oslavit krásu. Tu právě pro spisovatele představuje mytický

dávnověk.
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