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kou, která se projevila zvláště divadelním referentstvím ve staročeskfch
denících Pokrok a Hlas národa a literární kritikou v Sládkově Lumíru.
Živ! vztah prokázal Vrchlickf také k hodnotám starší české literatury.

Vrchlického prÓza stojí jen na okraji jeho tvorby. skládá se z několika
knih povídek a črt a z pesimistického románu Loutky (1908). Název tu
symbolizuie pojetí člověka, jehoŽ mechanické pohyby ňídí iakási taiemná
ruka.

Mnohem závažnějši role piipadla Vrchlického dramatickému dílu, iež
začal psát v době otevňení Národního divadla. Bylo piirozené' Že virdčí
piedstavitel národní literatury se pokusí i o reprezentativní dílo pro nově
vzniklou prvni českou scénu. I v draeatu Vrchlickf dosáhl značného roz.
pětí žánrového a tematického. Psal tragédie, činohry, proverby i veselobry,
a to veršem i prÓzou; látkově obsábl takŤka celou historii, zpracovával
antické motivy' četpa| z renesance' z neistarších českfch děiin' ze 14.
i 1?. století, a|e i ze současnosti. Tuto širokou rozlohu sjednocuie lyrickf
prvek, kter'' zpraviďa v básnftovj'ch divadelních hrách pieváŽil nad prv-
kem dramatickjm. Dělo se tak do zlačr'é miry v souladu s básníkovou
intencí vnést na jeviště - trpící pŤízemností dosavadních romantickjlch
dramat a plytkostí konverzačrrich veseloher - poezii a pťostťednictvím
básnického obrazu, fantazie a vtipu povznést české drama. To se však
Vrchlickému poměrně dobie daiilo jen ve veselohrách, kde vtipnf nápad
zpravidla vystačil na vytvoŤení děiové osnovy a poskytl mu možnost v Ťadě
zápletek rozpoutat hru fantazie; dějištěm komedií se staly starověké Atény
(V sudu Diogenouě, prem. 1883), papežskj' dvťrr v Avignoně (Soud ldsky,
1885) i hrad Karla IV. (Noc na Karlštejně, prem' 1884). Méně uspěl autor
v dilech, která vyžadovala náročněiší koncepční risilí' ať už šlo o dramata
z česk1i'ch dějin' v nichž zpracoval tradičrrí české literfuní téma srážky
pohanství s kčesťanstvím (trilogie Drahomira, prem. 1882; Bratii' L889.,
Knížata, 1903)' nebo z antiky (Smrt odyssea, prem. 1882). Ví/iimku tvoií
dramatická trilogie Hippodamie (N mluay Pelopooyt, t889; Smir Tantalťlo'
L89|; Smrt Hippodamie, 189l)' iež se stala podkladem pro scénick1i me-
lodram Zderlka Fibicha.

Vfjimečnost Vrchlického zjevu v české literatuče pĚitahovala od počátku
zájem kritiky, která usilovala vyrovnat se s jeho tvorbou. První vlna zasáhla
již runé dílo. Jeho zesílená subiektivita a zeiména volba cizích látek pŤiměly
mluvčí konzervativních moravsk!.ch literárních kruh{r a kritiky kolem časo-
pisu Osvěta k tomu, Že obvirlovali Vrchlickélro z pŤehlíŽení potÍeb národ-
ního Života. Druhí/' ještě silnější kritickf nápor zasáhl básníkovo dílo
v prírběhu 90. let; pŤedmětem kritiky se stala sama metoda a styl básníkovy
tvorby. Snaha obsáhnout co největší tematickou i formální šíii spolu s leh-
kostí inspiracďa se schopností pťizpťrsobit se neirťrznějším cizím podnětťrm
vedla totiŽ \y\eblického k vyváčení určitfch konvencí. Zprvu objevné
postupy ztrácely na své prťrbojnosti a měnily se v básnická klišé' která
rozměliiována ieště iadami básníkovj,ch pokťačovatelŮ, tzv. epigonťr, stala
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se brzdr:u pťi hledání riovjlch možnosti básrrické tvoÍby. T.ak to alespoĎ
pociťovala nrladá kritika 90. let, která obviťrovala Vrchlického dílo z eklek-
ticismu, z nedostatku vnitíní pravdivosti a jednotného, uceleného názoru
na svět' A tak došlo k tomu, že básník, ktery svou pŤedcházející tvorbou
a sv mi piekiady neivíce piipravil pťldu pro nástup mlad1y..ch, v rozhoduií-
cích chvílích se s mlad,1imi rozcllázi a hájí proti nim pŤedstavy o umění jako
naplóování ideálu krásy, tedy pojetí, lteré bylo pťrvodně namíŤeno proti
vládnoucí měšéácké společnosti' Avšak již následující mladá generace,
básníci St. K. Neumann, FráĎa Šrrímek a po nich další až k autorirm sou-
časn;fm dovedli rozlišit živé, trvalé hodrroty Vrchlického smyslovosti
a lyričnosti od doboqfch konvencí a šablon a najít si tvrirčí vztah k básniko-
vu dílu, oceĚujíce piitom mimoiádnost jeho zievu v české poezii l9. stoletÍ.

Zikmund Winter
i 7846-r912/

Historickf spisovatg| se zál ibou v kulturně historickém obrázku,
se smyslem pro všednodennost děj in, pro l idskou vášeř, pro
koníl ikty jedince s dobou; umělec životního paradoxu
a tragické ironie.

Narodil se27. |2, 1846 v rodině zvoníka na Starém Městě v Praze.
Vystudoval Akademické gymnázium a filozofickou fakultu. Jako stiedoško!-
sk;i profesor historie pirsobil v Pardubicích, v Rakovníce (1874-1884)
a v Praze' Osuclern se mu stal rakovnick1f archív. Zasvéti| ho do mírrulého
života nevelkého r'enkovského města, podporor'al a rozvijel jeho zájem
(probuzen na i.miverzité V. V' Tomkem) o poznáváni toho, jak lidé v mi-
nulosti bydliii, jak se odívali, vzdělávali, jak cestovali, čím se živili, iak se
bavili' hádali, soudili' Nejcennější fondy rakovnického archívu isou ze
16, a |7' století, a to je také doba, v níž se zabydlil winter historik a histo-
ricky lrelctrista' lrrašné prostťedi archívťr v Rakovníku a v Fraze vyvolalo
tr něho krčrrí nernoc, která rnu později bránila v pramenném studiu.
Cascro mu nedovolcrvala arri učastnit se tydennich pňátelskjlch schtrzek,
pči nichž Se s7inter uplatrioval jako skvěl1!- společník se smyslem pro
humor a pro sebeironii. Měl piátele a ctitele v generaci mladší i nejmladší
(napi. J. S. N{achara, o. .|heera). 

Nicméně v základním generačním sporu
se pčiňazoval k Vrchlickému a k Jiráskovi (s nirni, s K' V. Raisem a s M" A,
Šimáčkem sedal od r. 1900 v redakci časopisu Zuon). Pojetim děiin a člo.
věka v nich, zprisobem práce s archívním materiálem a s jazykem stál ovšem
iinde než iehtl pŤítel A. Jirásek, blíŽ raoderním snahám počátku století.
Ze.nňel 12. 6, |9|2 v bavorskÝch láznich Reichenhail'
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PilnÝm aÍchívnim v zkumen sledoval !|tinter cíle vědeckého i popu-

larizačního po7nání. Ve stuďích o jednotlivfch stránkách dávného Života
uplatĎovď prvky beletristické (Z měšťanské gětniď staro&ioné, L882;
Zač bylo žioobytí za staroddvno' 1888; Zlatd iloba měst česk"ltch, L9|3).
osudy drobnfch liď zkratkovitě z.aznarrrcaávď i v obsáhlfch monogra-
fiích' které vynikají věcnou poučeností a rizkostlivou neosobností (Žloor
círketlnl v Čechdch,1895-96; O žívotě na aysokllch škotdch pražskllch knihy
dooje, t899; Dějiny Ťemesel a obchodu zl Čechá.ch ae 14. a 15. stoleti, |906).
Pojetím historie jako vědy popisně faktografické' zaujetín pro všednoden-
nost minulosti a nedťrvěrou v teoretickou rivahu se Vinter ocítal v napětí
s historikem Jaroslavem Gollem a s jeho školou, která klaďa dťrraz na
problémovou a metodologickou stránku ve vfkladu dějin.

Archívy byly ie4inečnou inspirací pro !7intra beletristu. V ranfch prÓ-
zách pňino odkrlvď svťrj vaah k historickj'm pramenťrm, používal citátťr
z nich a své obrázky podával tak, aby bylo zjevné, iak vyprávěč ze zlorrko-
vitfch dokumentťr shledává, sestavuie a dotváŤi pťrvor|ní dějové souvislosti
(Starobylé obr zky z Rahoonicka, 1886-88; Pražské obr zky, L893).
Hlavní postava povídky Nezbednj, bakakii (č. 1883) je málem zasuta v rrnož-
ství epizoďckj'ch figur' pčíběhťr' informací a citátu, které skládají pestie
rozmarn; obraz dobodch poměrťr. Bakďái Pička, mladík lehkomyslnj''
tlochu ubohf a směšnj'' vyztaje na rakovnické měšéany. Když zjisti, že za
něho hledají do školy náhradu, odchází sím se svjmi žáky do Prahy a tam
posléze zakowí jako rispěšnf advokát. Také v dalších prÓách uplatrlovat
!7inter bohatswí dobového koloritu tak, aby současně poučoval a bavil.

Ve wcholném tv rčím období rozvirrul psychologickou charakteristiku
postav - napěti mezi jednánírrr a chtěním, mezi zevnějškem a nitrem člo-
věka' kter'.il se ocítá v konfliktu se sq|lm prostčedím i se svjm určenín.
V povídce Kr tkll jeho wět (č. 1901) piijlmá Jan Tňebenickj' místo učitel-
ského pomocníka v t'nské škole s pŤedsevzetim co nejďíve dostudovat.
Jeho naďízenf Marchio Žutslrg ho však vtáhne do své milostné ptetky
s vdanou ženou, aby se jím kryl. Zamilovanf' dtrvěňivf mladík chce odvrátit
neštěstí od zbožůované Marry Bogn.arové, která klame svého muže se
správcem tÝnské školy. Intrikami milenecké dvoiice a svj'm neobratnfm
počlnán|m obrátí na sebe Žfulivost pcdváděného manžela a je od něho
smnelně zraněn. Nejtajnější myšlenky a city tana Tčebenického prozrazují
jeho samomluvy; nad nimi ovšem pčevažují věcně zpodobené situace, po-
stavičky' iotrikn společenské zábavy. PŤi nich se setkávají a sďetáváií
lidé vzdáleď sobě a naprosto cizí mladíkovi, kterj' píišel z venkova do
Prahy s velkjmi nadějemi a s touhou prosaďt se ve vzdělaneckfch kruzích,
a zatlm byl zmďen tidmi žijícími v zajetlsqfch smyslťr.

Také dďší Vintrovy novely prostupuje obdobná ironie. Nepoměr
mezi cílem, lrter postava sleduje, a Í\ezi jeho vj,sledkem vyznívá někdy
směšně, častěji smutně. V humoresce V pasti (1904) rychtáč Vaněk tak
dlouho dohlíží na počestnost svťrdné a veselé vdovičky, až ho podčízení
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najdou pod jeií postelí, aonza to zaplatí celou svou }gí|ni kariérou, na ďž
si nemálo zakládal. Hrdinka Voiačky (1902) se vzpírá dělu vojenské žerr-
štiny. KdyŽ ii ieií zbožůovanf muž Lorenc Hoff prodá, aby mohl odeiít
z atmády a usadit se jako bezrihonnÝ měšťan v Praze na Starém Městě,
volí nakonec smrt. Ironií Životního běhu je postiŽen voják' kter! něžnou
Ženu Hoffovu koupil, protoŽe se mu líbila, zatímco v blahobytu žije muŽ,
kterÝ ji zrádně prodal. Podobnj tÍpce ironickf konec má také rozsáhleiší
novelistická skladba Rozina sebranec (1903). První a rozhodující viník

zmaru krásného děvčete, které vyrostlo jako sirotek v praŽském klášteňe

sv. Anežky a celou bytostí piilnulo k mladému Vlachovi, uteče domťr do

Itálie. A ještě pak opuštěnou Rozinu z dálky utazi vzkazem' v němž ji

odmítá pto její neznámj'ptrvod. Rozina se odhodlá mstít svou zbrzenou
lásku. Svoluje k manželstvÍ se starším zednickjn mistrem Karfem a tobo
pak klame, mučí jebo i sebe. Smrt na rítěku najde riHadnÝ walr' kterého si

na nevěrnou a utrápenou Rozinu, unrírající s hoikou myšlenkou na opuště-

nou dcerku, zjedná její muž. on sám vyvázne bez tÍestu. Řeholďci a prosďe-

dí ve staroanežském klášteie piedstavují protěišek postav' jejicM životy'

činy i pčeěiny určuje neovládnutelná vášeů' cit, instinkt. Svou lidumilností'
shovívavjm chápáním všeho lidského včetně milostné vášně mohou kláš-
terď kněží mírnit tidské ponížení a bídu i dušermí trÝzed ne jim ovšem

zabraĎovat.
To, co pňicházÍ od děitl historickÝcb projevuje u Vintra schopnost

komplikovat děje a osudy soukromé. Trintrťrv člověk mÍrže pŤihlÍžet aktům
veké po[tiky, mťrže iim sloužit i posluhovat, ďe nakonec se strute nevolnou
jejich ougti. Voják Dupák v povídce Proti pdtz:btt (č. 1901) opustÍ pravidď-

nÝ žold v císďské armádě a pčichází r. 1608 do Prahy s pÍedstavou' že

vstoupí do českého voiska, které zvedne zbtai' zs' náboženskou svobodu.
Svjrm- bezelstně otevienjn vystupovánlm na sebe pošwe nejprv veokova-

nv, pak pražskf ,,sněm.. žebrákrl a posléze ho pražští měštané dají vsaďt

do vězeď jako buŤiče. Zkušenf voiák s duší dítěte a s jednánin rytíÍe kráčí

na popravu bos - sv mi botami zap|ati| ve vězení iíďo pro cbudou ženu.

Konflitt ied,ince a doby sleduje také jedinÝ VirntrÍrv tomál Mistr

Kampanus (č. 1906-07). Podává obsáh$ obraz poměr& na Karlově uni-

verzitě kolem r. 1620. v rivodní části qmiká svéráznf ptrvab studentského
života i běŽné a souklomé starosti vysokoškolskfch mistrťr v letech pied

Bílou horou. Jan Kampanus Vodůanslcf tu vysťupuie iako laskavÍ i nároč-

nj'učitel, jemnf člověk a nešťastnj'muž, jehož manŽelské štěstí aičila smrt

mladé Ženy, a on se tím víc oddal svému poslání na univerzitě. Poměmě
rozsáhlá ťrvodní část téŽ naznafuje, ko[k malicherné ješitnosti a zášti čekďo

na piíležitost pomstít se na ryzím, citově založeném člověku Kampanovi.

Jiťí Mollerus, lehkovážnf a línf mluvka prahnoucí po pomstě ?A znemož-

něnou kariéru, vstoupí do sluŽeb pobělohorskfch držitelťr Čech, kteÍí

zbavují Karlovo učení jeho autonomie a pŤeváděií je do rukou jezuitťt.

Rektor Kampanus piistupuje na rťrzné kompromisy, ve snaze zachránit
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Pilnfm archívním vfzkumem sledoval !7irnter cíle vědeckého i popu-

larizačního poznání. Ve studiích o jednotlivfch stránkách dávného života
uplatůoval prvky beletristické (Z měštanské g:ětnici starodávné, L882;
Zač bylo žioofuttí z4 starod(ion*' L888; Zlattí doba měst česk ch, L9!3).
Osudy drobnfch liď zkratkovitě zaznamenával i v obsáhlfch monogra-
fiích' které.-vynikaií věcnou poučeností a rizkostlivou neosobností (Žloor
církezlní v Čech ch,1895-96; O žizlotě na z4lsokllch školdch pražskllch knihy
dooje' 1899; Dějiny femesel a obchadu g Čechtich oe 14. a 15. stotetí, |906).
Pojetím historie jako vědy popisně faktografické, zaujetím pro všednoden-
ngg1 minulogti a nedťrvěrou v teoretickou rivahu se Vinter ocítď v napětí
s historikem Jaroslavem Gollem a s jeho školou, která klaďa dťrraz na
problémovou a metodologickou stránku ve rrÍkladu dějin.

Archívy byly jedinečnou inspirací pro Vintra beletristu. V ranfch prÓ-
ách pčímo odkrlval sv{rj vztah k historick:im pramenťtm, používal citátri
z nich a své obráz.ky podával tak, aby bylo zjevné, jak vyprávěč ze zlomko-
vitfch dokumentťr shledává, sestavuje a dotváčí pirvodní dějové souvislosti
(Starofutlé obtázk3l z Rahwnicka, 1886-88; Pražské obrdzky, |893).
Hlavní postava povídky Neabednll bahaláť (č. 1883) je málem zasuta v mnoŽ-
ství epizoďckfch figu, piíběb ' informací a citátťr, které skládají pestče
rozmarn!' obraz dobovfch poměrťr. Bakatái Pička, mladík lehkomyslnji
trocbu ubohf a směšn1f, vyztaje na rakovnické měšťany. Když zjistt, že za
něho hledají do školy nábradu, odchází sám se svlmi žáky do Prahy a tam
posléze zakotví jako rispěšnf advokát. Také v dalších prÓách uplatrloval
Vinter bohatswí dobového koloritu tak, aby současně poučoval a bavil.

Ve wcholném firťlÍčÍ'n období rozvinul psychologickou charakteristiku
postav - napětí mezi jednáním a chtěním, mezi zevnějškem a nitrern člo-
věka' kter' se ocítá v konfliktu se sr4|lm prosďedím i se svjm určením.
V povídce Krdtkll jeho nět (č. 190l) piijírná Jan Tiebenickf místo učitel-
ského pomocaÍka v tjnské škole s pčedsevzetím co nejďíve dostudovat.
leho nadčízen Marchio Žaas*y ho však vtáhne do své milostné pletky
s vdanou ženou, aby se jím kryl.latni|q'ya , dtrvěfivf rrlaďk chce odvrátit
neštěsti od zbožůované Marry Bogn'arové, která klame svého muže se
správcem tÍnské školy. Intrikami milenecké dvojice a svj'm neobratnj'm
počínáním obrátí na sebe žárlivost pcdváděného manžela a je od něho
smnelně zraněn. Nejtajněiší myšlenky a city Jana Tčebenického ptonazají
jeho samomluvy; nad nimi ovšem pievažují věcně zpodobené situace, po-
stavičkn intriky, společenské zábavy. Pňi nich se setkávají a stÍetavaji
lidé vzdálení sobě a napÍosto cizí mladíkovi, kterj' pňišel z venkova do
Prahy s velbjrni nadějemi a s touhou prosaďt se ve vzdělaneckfch kruzích,
a zatímt byl 'mďen lidrrri Žijíclmi v zajetí svj'ch smyslťr.

Také další Vinuovy novely plosfupuje obdobná ironie. Nepoměr
mezi cílem, kter; postava sleduje, a mezi ieho vj'sledkem lryzn\vá 

"etaysměšně, častěii smutně. V humoresce V pasti (1904) rychtáč Vaněk tak
dlouho dohliŽí na počestnost svťrdné a veselé vdovičky, až ho poďízení
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najdou pod její postelí, aor;-za to zaplatí celou svou uŤerlní kariérou, na níŽ
si nemálo zakládal. Hrdinka Vojačky (1902) se vzpírá ridělu vojenské žen-
štiny. Když ji její zbožůovanf muž Lorenc Hoff prodá, aby mohl odejít
z atmády a usadit se jako bezrihonnj'měšťan v Praze na Starém Městě,
volí nakonec smrt. Ironií životního běbu je postižen voják, kterf něžnou
ženu Hoffovu koupil, protože se mu líbila, zatíínco v blahobytu žije muŽ,
kterÝ ii zrádně prodal. Podobnf trpce ironickj'konec má také rozsáhlejši
novelistická skladba Rozina sebranec (1903). První a rozhodující viník
zmaru krásného děvčete, které vyrostlo jako sirotek v pražském klášteie
sv. AneŽky a celou bytostí pčilnulo k mladému Vlachovi, uteče domťr do
Itálie' A ještě pak opuštěnou Rozinu z dálky urazl vzkazem' v němŽ ji
odmítá pro její neznámf pťrvod. Rozina se odhodlá mstít svou zhtzenou
lásku. Svoluie k manželswí se starším zednickjm misuem Karfem' a toho
pak klame, mučí jeho i sebe. Smrt na ritěku naide rikladnÝ walr' kterého si
na nevěrnou a utÍápenou Rozinu, umírající s hoíkou myšlenkou na opuště-
nou dcerku, zjedná její muž. on sám vyvázne bez trestu. Řeholníci a prosďe-
dí ve staroanežském klášteie pťedstavují ptotějšek postav' jejichž Životy'
činy i pťečiny urfuje neovládnutelná vášed cit, instinkt. Svou lidunilností,
shovívavjm chápáním všeho lidského včemě milostné vášně mohou kláš-
terď kněží mÍrnit lidské poníženÍ a bídu i duševní trfzeĎ, ne jim ovšem
zabraĎovat.

To, co pÍichází od dějfr historickÝcb projevuje u !7intra schopnost
komplikovat děje a osudy soukromé. s7intrťrv člověk múže pÍihlÍžet aktŮm
velké politikn mťrže jim sloužit i posluhovat, ďe nakonec se stane Devol'rou
jeiich obětí. Voják Dupák v povídce Proti pdttbtt (č. 190l) opustí pravidel-
nf žold v cÍsďské armádě a píichází r. 1608 do Prahy s pÍedstavou' Že
vstoupí do českého voiska, které zvedne zbtai za náboženskou svobodu.
Svjm bezelstně otevčenlrn vystupovánÍm na sebe pošwe nejprv venkova-
nY, P* praŽskf ,,sněm.. žebrákri a posléze ho pražští měšťané dají vsaďt
do vězení jako bďiče. ZkušenÝ voják s duší ďtěte a s jednánírn rytíie kráčí
na poptavu bos - svjmi bota-i zaplatil ve vězenÍ jÍďo pro chudou Ženu.

Konflikt jedince a doby sleduje také jedinf 1Vintr&v rcmál Mistr
Kanpanus (č. 1906-07). Podává obsáhlÝ obraz poměr& na Karlově uni-
verzitě kolem r. l620.v rivo4'í části vyniká svéráaf pťrvab studentského
života i běžné a soukromé starosti vysokoškolskfch mistrťr v letech pÍed
Bílou horou. tan Kampanus Vodůanskf tu vystupuie jako laskavÍ i nároč-
nÍ'učitel, jemnf člověk a nešťastnj'muž, jehož manŽelské štěstí z.ičila smrt
mladé Ženy, a on se tím víc oddal svému poslání na univerzitě. Poměrně
rozsáhlá rivodní část též naaafuje, kolik malicherné ješitnosti a ášti čekďo
na pťíležitost pomstít se na ryzím, citově založeném člověku Kampanovi.
Jičí Mollerus, lehkovážnf a línf mluvka prahnouci po pomstě za znemož-
něnou kariéru) vstoupí do služeb pobělohorskfch drŽitelťr Čech, kteií
zbavuií Karlovo učení jeho autonomie a pieváděií je do rukou jezuitťt.
Rektor Kampanus piistupuje na rťrzné kompromisy, ve snaze zachránit
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Karlovu univerzitu jejímu ptrvodnímu určení pčestoupí i ke katolíktrm.
Když si dozná, že nic nezachránil a sebe sama málem zradil, vezrne si
Život.

Vzdálenost mezi titulní postavou a mezi historickjmi ději se ve skladbě
románu projevuje tím, že vfznanné události probíhají bez Kampanovy
tičasti (o bitvě na BíIé hoŤe, obsáhle vypodobněné, se dovídá od věrného
žáka Knobelia) nebo za ieho zděšeného, bezmocného pŤihlÍŽeni, iak je to-
mu pii popravě českfch pántr na Staroměstském náměstí. V románě se
stj'kají' prostupují a stietaií tňi zpťrsoby podání: zptrsob lyricky 'áladorrÍ'
a meditativní, kter1 pŤipomíná mluvu básnickou (neien v samomluvách
básníka Kampana); zpťrsob zpravodajsky neosobní a věcn , jehož objektiv-
nost mívá ironickj'podtext (charakterizuje dějinné akce a jejich oficiálrní
pňedstavitele). TŤetí zpťrsob zosobĎuje Mollerus se svjm projevem stejně
bodrlm jako vutgárně groteskním. V této stylové rozrťrzněnosti i v jisté
kompozi.ční rozptÍ'lenosti díla vyčteme znnmení dobn o niž román pojed-
nává, i té, ke které se obracel.

Osudy Karlovy univerzity i iejího rektora jsou v románě pojaty jako
piíznak národního ridělu po bělohorské porážce,'jako pokus vysvětlit, proč
jejÍ dťrsledky byly tak dďekosáhle pustošivé. !7intruv pohled ie krajně
nesentimentáIÍtí' snaŽí se vystopovat vnitiní slabost Čech pčed Bílou horou
i po ď. Ze slabosti se obviřuje i tiťulnÍ rek románu. Kampanus patií do
gďerie T7introvfch uagickfch postav' které svou mravď pťevahu nad
9[9lím prokazují tím' že ve světě plném protimluvri a nestálosti tÍvaií na
citech, vztazích a myšlenkách, které piijďy jako závazaé hodnoty.

Julius Zeyer
/7 '841-190J-/

Prozaik, epickf l lyrickf brísník a dramatik lumírovské 8enerace.
Hluboké rozčarování soudobfm národním životem ho vedlo
k |iterárním látkám odIehlfch kultur. Y prozaickém i veltovaném
pňepracování těchto látek zpňítomřoval smysl pro krásu a pro
hodnotu absolutně vytyčenfch ideálú. |eho rozsáhlé dí|o, bohaté
v námětech a rozmanité v žánrovjch formách, je proniknuto
čistfmi pÍedstavami o ušlechtilosti a cti, o ryzích citech a hrdinství.

Narodil se 26. 4, 184l v Praze v zámožné patriciiské rodině (otec měl
velk1i' ďevaisk:i závod), v níŽ se udržovďa tradice německo-francouzského
pťrvodu. Jeho stuďa byla zprvrr zaměiena k tomu, aby mohl pŤevzít otcirv
obchod: navštěvoval reálku a krátce praŽskou tecbniku (do r. 186l), ve
Vídni se učil tesďství a podnikl cestu na zkušenou (v r. 1862 navštívil
Německo, Šv1icarsko a Francii). Uchvacovala ho však česká minulost,

poezie staré Prahy a rcmantická četba a postupem času se věnoval pouze
literatuie. Jako mimoiádnÝ posluchač studoval Ý Praze filozofii a starověké
kultury, a jakmile se naskytla pŤiležitost, utíkal z nenáviděného habsbur-
ského .vězení.. a odiíŽděl za svjmi touhami do ciziny; cestoval zavzdě|á-
ním a prací téměč po celé Ewopě. Byl vychovatelem v Rusku (1873
a 1880-81), pobyl ve Švédsku a na Severu, v Německu, v Itálii, odtamtud
se vypravil do Tunisu, navštívil Řecko a Turecko, znovu Francii' pak
Španělsko, Německo a potčeti a počtvrté Rusko. Jinak Žil v Ptaze.' r. 1878
se pňestěhoval z rodného domu v tehdejší Mariánské ulici (v místech ny-
nějších Vrchlického sadťr) do Liboce u obory Hvězda a po tŤech letecb na
Vinohrady. Pčál si však usadit se někde v tichém zákoutí, a pÍoto se odstě.
hoval r. 1887 do Vodrlan a strávil tam dvanáct let (pŤátelsky se st:íkal se
spisovateli o. MokrÍm a F. Heritesem). Roku 1899 se znovu vrátil do
Prahy, kde 29. l. 1901 zemŤel.

Zeyer Íadí se obvykle veďe J. Vrchlického k lumírovcťrm, a to zejména
pro intenzívní kontakt se světovou kulturou, pro zálibu v cizích látkách
a pro ideál krásy, jež má blt nádhernjm protikladem všednosti a stiízlivosti.

Jinak ovšem byl Zeyet ve srovrrání s Vrchlického mnohotvárností, pro-
měnlivostÍ a subjektivností autorem téměň monotÓnním a uzavŤenfm.
Pťrsobil v české literatuie doimem vfiimečnosti. Poznal čemá velká města,
pťrvabné krajiny a staré kultury. Vyhledával a četl dávné a vzdálené pňí-

běhy. Libovď si ve váor!'ch pŤedmětecb a doveď je se znďeckj'm vkusem
popisovat. Tím všÍm oživoval svou fantazii a dával jí volnost, aby zajímavě
a dramaticky osnovala zápletky epickfch děirl a aby tlumočila zklamríní
lidskou pčízemností a národní omezeností, teskné nálady a kŤelrkost odvě-
kj,ch ctností. Z jeho pfíběhťr stále pÍokmitá nostalgie po trvalj'ch hodnotách
jakoby jednou, kdysi zahlédnutj'ch ve snu, ale snad už docela ztracenfch
a nenďezitelnj'ch. Prochází jimi stesk po domově a touha po klidu a ulevné
snmotě i zároveů tÍŽivá potŤeba sdílnosti (dosvědčuje ii několik vydanfch
svazkťr Zeyetovy vynikající korespondence) a bolestivé vnitÍní napětí,
neboť celf ZeyetÍtv život byl poznamenán svárem skepse a víry, rozporem
dychtivosti, jež se nemťrže nasytit světa a kultury, a asketismu prahnoucího
jenom po tom, co má platnost ideální a vnitŤní.

Zeyerova tvorba píedstavuje tedy drarrratickj', rozeklanj', ale těžko
pčístupn a samotáishí' svět. Vzdalovala se od proŽívané reality, od měš.
ťáckého zpúsobu myšlení a cítění. Vyrťrstala z bytostné potÍeby vymanit se
ze soudobého života, kterf je šediq , praktickf a nemá smysl pro vyšši
vzněty ani pro čisté city. Zeyet, povz'nesenjl nad denní spory, nesnažil se
zpodobit okolrrí skutečnost kÍitick''m obrazem ani nevyjadioval sv&j vztah
k životu ve formě subjektivních pocitťr a reakcí. Vysníval si zvláštní svět

s lidmi a vlastnostmi, jež byly jeho době protikladné. Svou touhu po vzne-
šenosti vtěloval nejraději do pčíběhťr, jeiichž základ uŽ piejal hotovj'nebo
které umíséoval do datekého času a prostoťu. Své hrdiny posílal jako )'rytíie
smutné postaw.. opětovně za uhrančivj'm snem' Z jeho nedosažitelnosti




