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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
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poezie stafé Prahy a romantická četba a postupem času se věnova! pouze
literatuie. Jako mimoiádnf posluchač studoval v Praze filozofii a starověké
kultury, a jakmile se naskytla pňíležitost, utíkal z nenáviděného habsbur-
ského ,,vězení.. a odjížděl za svjmi touhami do ciziny; cestoval z'avzdě|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 potŤetí a počtvrté Rusko. Jinak žil v Praze: r. 1878
se pňestěhoval z rodného domu v tebdejší Mariánské trlici (v mistech ny-
něiších Vrchlického sadfr) do Liboce u obory Hvězda a po tŤech letech na
Vinohrady. Piál si však usaďt se někde v tichém zákoutí, a proto se odstě-
hoval r. 1887 do Vodrlan a strávil tam dvanáct let (piátelsky se stj'kal se
spisovateli o. Mokrlm a F. Heritesem). Roku 1899 se znovu vrátil do
Prahy, kde 29. 1. 1901 zemčel.

Zeyet šaďi se obvykle veďe J. Vrchlického k lumírovcrim, a to zeiména
pro intenzívní kontakt se světovou kulturou, pro zálibu v cizích látkách
a pro ideál krásy,ježmá bÝt nádhernjm protikladem všednosti a stiízlivosti.

Jinak ovšem by| Zeyet ve srovnání s Vrchlického mnohotvárností, pÍo-

měnlivostí a subjektivností autorem téměŤ monotÓnním a uzavčenfm.
Pirsobil v české literatuie dojmem vÍjimečnosti. Poznal četná velká města'
pťrvabné krajiny a staré kultury. Vyhledávď a četl dávné a vzdálené pií-

běhy. Liboval si ve vácnj'ch piedmětech a doveď ie se zrraleckj'm vkusem
popisovat. Tím vším oživoval svou fantazii a dával jí voloost, aby zajímavě
a dramaticky osnovďa zápletky epickfch dějťr a aby tlumočila zklamání
lidskou piízemrrostí a národní omezeností' teskné nálady a kiehkost odvě-
k:ich ctností. Z jeho pŤíběhťr stále prokmitá nostalgie po trvalj'ch hodnotách
jakoby jednou, kdysi zahlédnutfch ve snu, ale snad už docela ztracen;fch
a nenalezitelnfch. Prochází jimi g1ggk po domově a touba po klidu a ulevné
sÍrmotě i zároveĎ tíživá poďeba sdílnosti (dosvědčuie ji několik vydanfch
svazktr Zeyerovy vynikající korespondence) a bolestivé vnitÍní napětí,

neboť celj' Zeyerťs 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 vnitiní.

Zeyětova tvorba piedstavuie tedy dramatickj', rozeklanj', ale těžko
pčístupn a samotáŤskÍ'svět. Vzdalovala se od prožívané reďity, od měš-
éáckého zpťrsobu myšlení a cítěď. Vyrirstala z bytostné potieby vymanit se

ze soudobého života, kterf je šedivÍ', praktickÝ a nemá smysl pro vyšší

vzněty ani pro čisté city. Zeyer, povzlesenj' nad denní spory, nesnažil se

zpodobit okolní skutečnost kÍitichÍm obrazem a.i nevyjadčovď svťrj vztah

ťžiuot,' 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 pčíběh{r, jejichŽ základ už pieial hotovj'nebo

které umíséoval do dalekého času a prostoru. Své hrdiny posílal |ako )'rytíie
smutné postaw(. opětovně za uhrančivj'm snem' Z jebo nedosažitelnosti
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Karlovu univerzitu jejímu ptrvodnímu určení piestoupí i ke katotíkťrm.
Když si dozná, že nic nezachránil a sebe sama málem zradil, vezme si
Život.

Vzdálenost rr1g2i 1i1 l|n{ postavou a mezi historickjni ději se ve skladbě
románu projevuje tí,m, že y znarqné události probíhají bez Kampanovy
časti (o bitvě na Bílé hoče, obsáhle vypodobněné, se dovídá od věrného

žáka Knobelia) nebo za jeho zděšeného, bezrnocného pčihlíŽení, jak je to-
mu pŤi popravě českfch pánir na Staroměstském náměsd. V románě se
stÝkaií' prostupují a sďetají tči zpťrsoby podání: zpťrsob lyricky náladovf
a meďtativní' kterj' pŤipomíná mluvu básnickou (nejen v samomluvách
básníka Kampana); zpťrsob zpravodajsky neosobní a věcnj', jehoŽ objektiv-
nost mívá ironick1i' podtex (charakterizuje dějinné akce a jejich oficiální
pňedstavitele). Tťetí zpťrsob zosobrluje Mollerus se sqim projevem stejně
bodrlm jako vulgárně groteskním. V této stylové rozrťrzněnosti i v jisté
kompoziční rozptj'lenosti díla vyčteme znamenÍ doby, o níž román poied-
nává' i té' ke které se obracel.

Osudy Karlovy univerzity i iejího rektora jsou v románě pojaty jako
pčíznak národnÍho ridělu po bělohorské porážce,.jako pokus vysvětlit, proč
její d sledky byly tak dalekosáble pustošivé. !7intruv pohled ie krajně
nesentituentální, snaží se vystopovat vnitiní slabost Čech pňed Bílou horou
i po ď. Ze slabosti se obviĚuje i titulnÍ rek románu. Kampanus paďí do
galérie !7introdch tragickfch postav' které svou mravní pŤevahu nad
okolÍm prokazujÍ tím, že ve světě plném protimluv a nestálosti trvaií na
citech, vttazlch a myšlenkách, které pÍijďy jako závazné hodnoty.

Julius Zeyer
/ ! '84 '1-1901/

Prozaik, epickf i lyrickf básník a dramatik lumírovské generace.
H|uboké rozčarování soudobfm národním životem ho vedlo
k |iterárním látkám odlehlfch kultur. Y prozaickém i veliovaném
pŤepracování těchto látek zpňítomřoval smyst pro krásu a pro
hodnotu absolutně vytyčenfch ideátrt. |eho rozsáhté dílo, bohaté
v námětech a rozmanité v žánrovfch formách, je proniknuto
ěistfmi pŤedstavami o ušlechtilosti a cti, o ryzích citech a hrdinství.

Narodil se 26. 4, l84l v Praze v zámožné patriciiské rodině (otec měl
velkj. dievaňskf závod), v níž se udržovďa uadice německo-francouzského
pťtvodu. Jeho studia byla zprl'u zaměiena k tomu, aby mohl pčevzít otcťrv
obchod: navštěvoval reálku a krátce praŽskou techniku (do r. 186l), ve
Vídni se učil tesačství a podnikl cestu na zkušenou (v r. 1862 navštívil
Německo, Šqfcarsko a Francii). Uchvacovala ho však česká minulost,
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pak vznikal pocit sladkého smutku. oŽivoval reky romantickfch citir,
trápené napětím mezi snem a skutečrrostí. Ideál,krása a poezie, kieré líčil,
měly pirsobit jako ritěcha, n.eboť umění chápal jak ,,vizi,; a,,sá...

Po počátečních humomfch, ironickj'ch a fantastickj,ch pouata"n pr.a-
stavil se Zeyer osobitě nejprve historiclcjm románém 

-ondŤej 
Č,it,ys,o

(|875) z prostieď ruského dvora konce 18. století. Titu|nt pÁt"uo,' byl
poprvé charakteristickf a torťrv hrďna: jemná, pčecitlivělá á pasívní po-
vaha unášená událostmi a podrobovaná v prťrběh.u bohatě spteianeno deje
plného dvorních inuik rťrznjm zkouškám. obklopen nizkostí a sobectvÍm,
myslí na ušlechtilejší posláď a na|ézá je v ryz|lásce, v oběti pro milovaného
druha, v neosobní službě vlasti a spravedlnosti. obvykle o.všem Zeyerovi
hrdinové poďéhají, jako umírá zklamán životem a ta.i i onďej ČeÁysev,
a ieiich touhy docházejí naploěnt teprve po smrti; stokrát obměůovanf
rnotiv lásky se u Zeyera téměi neodpoutává od motivu smrti.

Podobné postavy a barvitf kolorit rť'znj'ch děiinnfch epoch, někdy
mytickÝ' často stiedověkf a vždycky romantickf nedosaiitelno.stí cíle, staly
se pro Zeyerovu tvorbu už natrvďo vlastní. Mádnou v Rondn.u o i*,an
pťdtelství Amise a Amile (L877) rozvíieiícím poďvuhodné ápletky ve
stŤedověkén prostÍeď staré Francie a líčIcÍm nezlomné pratets.ut áoo.,
rytÍčťt. objevují se i v Zeyeovlchparafrázích cizích děl nelo htek, v iehotzv. obnovenfcb obrazecb: i v nicb žiií v taje-né atmosféče, oyuoi'oe
smutnou obrazotvorností, postavy pŤíbuzné. obdobně ie laděn. napŤiklad
čÍnskf pÍíběh mamého blouznivého citu v povIdce Blaho g zahra;ě ka,e.

broskzi (č. 1882) nebo japonskÝ náEět o lásce nalezené v nejhlubšÍ
bídě a na prahu konce v knížce Gonpači a Konurasahi (1884). Proti pomí.
j"jÍ{- rozkoším a proti slabosti zdvlÚ se pokaždé čest.a hráa dŮstojnost,
piedsava harmonickfch a rotmocennfch ,vztďťl, sfla skutečafch cit0,
ideáI pÍátďství, obětavosti. Své poietí mravních hodnot a lidského charak-
teru opíral Zeya o ŽivotnÍ filozofii lidovfcb vyprávění (vděčně vzpomínď
na svou českou chúvu a její poMdky) a o traďci velké epické poezie. z tech-
1o dvou pranenťr vyrťrsaly rovněž hlavní znaky ieho vypravee*ého stylu.
Jako v pohádkách nebo pověstech zalíbilo '" Ž"yoouíi v pestrérr fiÉení
neobvyklfch prostčeď a v rozvětveném děii; iato v lidoven ',5.praoeoi;,o.,
u něho časté h1perboly a,,konstantní* epiteta a vraceií se obrJzy zachová-
vaiící kouzlo prostfch pčedstav; vystupujÍ u něho osudové moáosti a sen
se prollná s reálnfm životen.

7.,ákJadnl rysy Zeyerovy prÓzy se nezměniln ani když se autoÍ v 90. le-
tech, ve chvíIích vážné myšlenkové krize, obrátil ojedinele k látkám sou-
&'1To. Jebo knížky zťrstaly romantick m vfrazem hledán| ideálu. tenomv nich ieště aemněla náIada a cesta za vírou veďa ho aŽ k mystickfr mo-
tivťrm a k náboženskému Ťešení. PrvnÍ z těchto pozděiších vfznamnfch
praci byl tománJan Maria Plojhar (1888); jeho hrdina pocházqieíz uot'ate
rodiny trpí národnÍ malostí a pňízemnosti lidí, kteÍí ho obklopují, i vášni-
vou a zklarnanou láskou. odchází do Itálie, aby še zotavil ze itanÉní (když

háiil národní čest) a z nemoci. Zasmušilost ŤInské krajiny ritěšně souzněla
s bolestÍ jeho srdce a s jeho marnjm steskem, ale teprve bezmezná láska
darovala mu opět Eochu štěstí - byla to však opět láska' jež skončila spo-
lečnou smrtí obou milenď. V ještě chmurnějších barvách je vyprávěn
Dtni U tonouci haězdy (č. 1894). Českj' student medicíny, jenž pťíběh
z,azaattenává, rozewan;il rozhovory s umírajícim slovenslc.fm blížencem,
áje tentokrát v Pačíži, ve stiedu bizarní staré čtvrti. Z nove|y drasticky
vystupuie tragickf zlom piechodné doby' kdy se rozrušuje dosavadní
bezpečnost filozofie, náboženswÍ i umění a kdy se proti tomu zoufale
vzpírá bytostná poďeba víry. Bez těšné hledání opory je symbolizováno
obrazem ,,tonoucí hvězdy.., to iest okamŽiku, kdy lze naději dosud zahléd-
nout, kdy však už nenáwatně mizí, ,,tone... V tčetí knize vrcholící
Zeyetovy |cize (z níž autor nďézal vfchoďsko v prostotě a v soucitu
s ukťivděnÍmi a chudÍmi)' ve Tžech legenddch o krucifixu (1892) byly
zvoleny znovu látky legendárnÍ: Inultus je pŤíběh z pobělohorsk:!'ch Čech -
sochďka aa|ézá v žebrákovi z Karlova mostu model k soše ukčižovaného
Krista a zabíjí ho, aby dosáhla nejvěrnějšího vyazlt trpící tváňe; El Christo
de la Luz čeryá z traďce toledské a Samko Ptdk je námět slovenskj,.

Poetickf zážit&' kterf by ďespoĎ na cbvíli vykupoval z netečnosti dne
a pÍenášel čtenáie do ideálnějších kraiin a časťr, chtěly poskytovat rovněž
Zeyetovy básně a dramata. Jeho poezie, takika vfbradně epická, myslela
na poníŽení národa a vyslovovďa zklamánt a nostalgii. Náměty bral si
básnik zase z mjtÍr, bájí a pověstí a z r{rznj'ch kultur a ocerloval ie jako
vjtaz kolektivní duše národní a lidové. Pokoušel se pčiblÍžit velebnou slávu
české minulosti i oslavit velikost bobatjxÍr' kteÍÍ prolévali samozŤejmě krev
a Žili v dťrvěrném sepětí s piírodou a s pohanskfmi bohy. Nejprve v,'kruhu
epickfch básní.. Vyšehrad (1880), na nějŽ potom ještě navazoval Čech,út:
pžilchod (1886). Zv|áš ím monotÓnnjm blankversem (ner movanj' deseti-
slabičnf verš jambickÝ) vyprávěl zeširoka o Libuši' o symbolu jara Ze|e-
ném vítězi, o Vlastě, Ctiradovi, Šárce a Lumírovi. Oživoval památné posta-
vy, v jejichž smfšlení a heroickj'ch činech se 76g.lli| spor života a smrti
a zápas lidské a národní hrdosti s kňivdou a slabostÍ. Ani Zeyerova poezie
se však neomezovala na domácí náměty. Mezi básněmi najdeme látku
staloruskou ve Zpětlu o pomstě za lgora (č. 1882)' irskou v Osianooě
ndtsratu (č. 1885), starofrancouzské piíběhy o rytliích z kruhu Karla
Velikého v Karolínské epopeji (1896' ieií součástí je napňíklad Píseř o Ro-
tandu)nebo rozmanité historické novely a obnovené obrazy v cyklu Z leto-
pisti lásky (1889-92). A podobně jako prÓza ie také Zeyerova poezie uzavče-
na ohlasem osobní deprese v Trojtch panětech Vita Chordze (č. 1900)
vedoucích k mystickému naplnění touby po čisté lásce.

Konečně i v tvorbě dramatické (podnícené otevŤením Národního divad-
la) zasazoval Zeyer své pňíběby zase obvykle do prostiedí malebného nebo
stalobylého' mytického nebo historického a počítal se symbolickjmi a ale-
gorickjmi v:i'znamy. Tesklivf pirvab těchto her nezakládal se jako napi'
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hájil národní čest) a z nemoci. Zasmušilost ilmské krajiny těšně souzněla
s bolestí jeho srdce a s jeho marnltn steskem, ale teprve beanezná láska
darovala mu opět trochu štěstí - byla to však opět láska' jež skončila spo-
lečnou smrtí obou milenc.ťr. V ještě chmurnějších barvách je vyprávěn
Dfuti U tonoucí. htlězi|y (č. 1894). Českf student medicíny, jenž piíběh
zazaattenává, rozetvanf rozhovory s umírajícím slovens\fm blížencem,
žije tentokrát v Pďíži' ve sďedu bizarní staré čtvrti. Z nove|y drasticky
vystupuje uagickf zlom pťechodné doby' kdy se rozrušuje dosavadní
bezpečrrost filozofie' náboženswí i uměď a kdy se proti tomu zoufale
vzpírá bytostná poďeba víry. Bezritěšné bledání opory je symbolizováno
obrazem ,,tonoucí hvězdy.., to jest okamžiku, kdy lze naději dosud zahléd-
nout, kdy však už nenáwatně mizí, ,,tone... V tÍetí knize vrcholící
Zeyercvy klize (z níž autor nalézal vfchoďsko v prostotě a v soucitu
s ukňivděnÍmi a chudlmi), ve Tťech legendtich o krucifixu (1892), byly
zvoleny znovu látky legendární: Inultus |e pňíběh z pobělohorskÝch Čech -
sochďka na|ézá v žebrákovi z Karlova mostu model k soše ukŤiŽovaného
Krista a zabíjí ho, aby dosáhla nejvěrnějšího vltazu trpící tváŤe; El Christo
de la Luz četpá z traďce toledské a Sanho Ptdk je námět slovenskf.

Poetickf zÁhtek' kterf by alespoĎ na chvlli vykupoval z netečnosti dne
a pťenášel čtenáŤe do ideálnějších kraiin a časťr, chtěly poskytovat rovněž
Zeyetovy básně a dramata. Jeho poezie, takika vfhradně epická, myslela
na ponížení národa a vyslovovala zklamání a nostalgii. Náměty brď si
básník zase z mftťr, bájí a pověstí a z r{rznj'ch kultul a oceĎovď ie íako
vjraz kolektivď duše národní a lidové. Pokoušel se pŤiblížit velebnou slávu
české minulosti i oslavit velikost bohatjrÍr, kteŤí prolévali samozŤejmě krev
a Žili v dťtvěrném sepětí s pčírodou a s pohansklmi bohy. Nejprve v,'kruhu
epickfch básď.. Vyšehrd (1880), na nějž potom ještě navazoval Čech zl
pííchod (1886). Zvláštním monotÓnním blankversem (nerfmovanf deseti-
slabičnf verš iambickÝ) vyprávěl zeširoka o Libuši' o symbolu jan Zele-
ném vítězi, o Vlastě, Ctiradovi, Šárce a Lumírovi. oŽivoval památné posta-
vy, v jeiichž smfšlenÍ a heroickfch činech se zrcadlil spor života a smrti
a zápas lidské a národní hrdosti s krivdou a slabostí. Ani Zeyerova poezie
se však neomezovala na domácí náměty. Mezi básněmi najdeme látku
staroruskou ve Zpěou o pomstě za lgora (č. 1882)' irskou v Ossianct.lě
rufusratu (č. 1885)' starofrancouzské pčíběhy o rytíiích z kruhu Karla
Velikého v Karolínshé epopeji (1896' ieií součástí je napŤíklad Plsei o Ro-
landu) nebo rozmanité historické novely a obnovené obrazy v cyklu Z leto-
pistt ldsky (1889-92). A podobně jako prÓza je také Zeyerova poezie uzavie-
na ohlasem osobní deprese v Trojích patlětech Víta Chordze (č. 1900)
vedoucích k mystickému naplnění touhy po čisté lásce.

Konečně i v tvorbě dramatické (podnícené oteviením Národního divad-
la) zasazoval Zeyer své pčíběhy zase obvykle do prostiedí malebného nebo
starobylého, mytického nebo historického a počítal se symbolicklmi a ale-
gorickjmi v znamy. Tesklivf pťrvab těchto her nezakládal se jako napi.
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pak vznikal pocit sladkého smutku. oživoval reky romantickj,ch citťr,
trápené napětím mezi snem a skutečrrostí. Ideál, krásá a poezie, které líčil,
měly pťrsobit jako ritěcha, n.eboť umění chápal iak ,,vizi,; a,,sá...

Po počátečrrích humomfch, ironickfch a fantastickj,ch povídkách pčed-
stavil se Zeyer osobitě neiprve historickfm románem o"df,i Č,i,,ys,,,
(1875) z pÍostčedí ruského dvora konce 18. století. Titulď postavou byl
poprvé charakteristickj'. a tortrv hrdina: jemná, pňecitlivělá a pasívnÍ po-
vaha unášená událostmi a podrobovaná v prirběhu bohatě spteianeno aeieplného dvorďch intrik rťrznÝm zkouškám. obklopan nízkost]í a sobectvlm,
myslí na ušlechtilejší poslání a na7ézá ie v ryzllásce, v oběti pro milovaného
druha, v neosobní službě vlasti a spravedlnosti. ouvytte á*em Ževaovi
hdinové poďéhají, jako umírá zklamán Životen a ta.i i o"ar"iČ.'ovs.u,
a iejich touhy docházejí naplnění teprve po smrti; stokrát ouměĚoíany
motiv lásky se u Zeyera téměč neodpoutává od motivu smrti.

Podobné postavy 
1.b"*ity kolorit r znÝch dějinnfch epoch, někdy

mytickf' často stiedověkf a vždycky romanticky neaosaiiteInostÍ cíle, staly
se pro Zeyerovu tvotbu už natrvalo vlastnÍ. Vládnou v Rondnu o it,,a,,
?fételstt)í Amise a Amila (|87?) rozvíjejtcím poďvuhodné ápletky ve
stčedověkém prostčeď staré Francie a líčícím neaomne piátelství ávou
rytíčťt. obievuiÍ se i v ZeyaovlchparafrázÍch ciztch děl n"Lo ut.*, vl.no
tzv. obnovenfcb obrazecb: i v nich áií v tajenné atmosféŤe, 'i'"i.e
smutnou obrazotvorností' postavy pÍíbuzné. obdobně ie radrn napÍinba
čÍnskf pÍíběh marného blouznivého citu v povÍdce Blaho 1, zah,a;ě k,,-

brosklt (č. 1882) nebo iaponskf ''á-& o lásce nalezeoé v neihlubšl
bÍdě a na prahu konce v knÍžce Gonpaěi a Komurasak' (1884). ProtípomÍ.
'"jÍ".Ím rozkoším a proti. slabosti ?Ávthá se pokaždé čest.a hráá at'sio]ion,
p|elstap aarmonickfch'a totmocennfch]vztďr{r, sÍla skutečnfch citťr,
ideál pňátďsM, obětavosti. Své pojetí nrrarmích bodnot a tidského cbarak-
teru opíral Zeya o ŽivotnÍ filozofii lidor.Ícb vyprávění (vděčně vzpomÍnď
oa svou českou chťrvu a její poMdky) a o traďďvetké epické poezie . zte"a-
to.dvou pramen{r vyrŮstaly rorměž hlarmí znaky ieho vypravěčského stylu.
Jako v pohádkách nebo pověstech zalÍbilo se Zeyerovi i v pestrem !éent
neobvyk$ch prostÍeď a v rozvětvenén děii; iako v lidovém 

"yp*oe"rl'o"
" li!9 časté hyperboly a ,,konstantnÍ.. epiteta a wacejí se obrazy zachove.
vajÍcí kouzlo prostfch piedstav; ''y'topoit u něho osudové moáosti a s"o
se prolíná s reálnlm životem.

7'.aHradnt rysy Zeyerovy prÓzy se neaěniln ani když se autor v 90. le.
tech, ve chvilích váŽné myšlenkové krize, ouran oiedinete k látkám sou-
&'l{-. Jeho knížky zťrstaly romantic\fm vfrazem hledánÍ ideáJu. tenomv nich ještě ztemněla náJada a cesta za vírou veďa ho až k mystictym mo.
tivťrm a k náboženskému ňešení. Prvď z těchto pozděiších vfznamnfch
p19í byl to'.áaJan Maria Plojhar (1888); ieho htdina poctuizejicí z uotrate
rodiny ."pí národní malostí a piÍzernnostt fudi, met ho obklojují, i vášni-
vou a zklamanou láskou. odchází do Itálie, aby še zotavil ze zranění (když
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v dramai.ech j. Vrchiického na obratné kombinaci zápletek a na duchapl-rtosti diaiogu, rrybrŽ Navně.na rozvinutí nostalgické atmosféry orJl.i'.'diváka jď<o sen nebo hudbado světa čist ch cit a r,ášní a sir"i,.t. 

"r.u.J....,:.Ze Zeyerovych drarnat, poneivíce čerpajících z českého aa,i,,ex" tí}i)r;nh1ěa, č. 1886', sirka, č. lB87; Neklan, l893), objevuje se dodnes,,u ,.*eStarri kisto;.ie (1883)' koncipovaná v lehkém a rozmarném stylu komedied'ell'arte, a zejména básnická pohádka umístěná do tatranské k.;'i;'Rad z a Mahulena (č. 1896), hraná s hudbou J. Suka. Krásná 
" 

p,o,.a áiut"piemáhá v ní svou oddanosti a za pomoci génia slovenského táu 
" 

pr*"ay
|1:,b" 3 trest, zachrariuje Raduze ze zlé moci a navÍací se s ním do ,,slad-kého žití..' V této oslavě lásky a v tomto poetickém obraze ,lov",otJt'oživota se uplatnila osobitost Zeyeta dramatika nejsitněji,

JMENI\{Ý nEJS'rŘÍK




