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Sbírka politické lyriky nese název podle Tristií, tj. elegick1fchcyklri,
kterésložilŤímsk básník ovidius ve vyhnanství v Tomidě na bŤehu
Cerného moŤe.VyjádŤil v nich hoŤenad sv1|mosudem v dalekécizině a touhu po Rímu. V podobném, tŤebadobrovolném vyhnanství
se cítíi Machar ve Vídni, když tam po maturitě a vojenskéslužbě
nastoupil místo bankovního riňedníka.Stesk a touha po domově,
ale zátovei i kritick]í/odstup od jeho politického životďnašly vlraz
ve dvaceti elegiích věnovan;fch A. Jiráskovi' Text věnování prozrazuje mnohé o autorově vychozim stanovisku: sbírka nepŤináší
uceleny systémnírzor&na českounárodní otázku ani pozitivní politick1f program, neboťprogramovost není v českénárodní poiaze
a poezii mění v didaktiku. Pozitivnizávěry ponechává autoičtenáŤovělogice a fanÍazli. Jde tedy celkem jen o ,,pár alarmujícíchqfstŤel od osamělévedety na Dunaji... Většina básní je provázena
moty (zpravidla fingovanfmi citáty z netištěnéknihy neznámého
filozofa, ale takéz prrivodce po okolí vídeĎském,z ciiaŤova manif..ltl vypuknutí prusko--rakouskéválky r. 1866,z dějin španělské
\
inkvj"jce izHege|a, S. Cecha a Lermontova), ježv hutn-ostizr"-frazĚují ristŤednímyšlenku básně. Machar se tedy nevyhlbá pňímému racionálnímu rn.|'kladusv1ch politick1fch veršťr;
je zÍejmé,že
y Prué Ťaděmu jde o to, aby čtenáŤpŤesněporozuměl a s pomocí
básně osvobozoval svémyšlení.- nikoliv aby byl prostě zíikáván
pro hotovou tezi.
Kniha se otevírá osobním intimním vyznánírn stesku po vlasti,
',po mráčku kouŤez Ithaky.., do něhožse mísíobavy o budoucnost
národa, kter1|,,bez kormidla, cíle,vesla / se pčedpŤístavemvrahri
notá1c!','
f zprava i|eva|apá káze, hesla, / v nichž všéchnusílu,zápa|
ltrácí,,. UstŤedníbáseĎ sbírky Na Kahlenbergu rozvádí mohutnou
starozákonní parabolu rozmaŤiléženy Vídně a otčiny, slepého
otročícíholva, Samsona ostŤíhaného
Dalilou, kter! sejeánoho dne
zvedne,'zatňesesloupovím chrámu a vjeho troskách zahyne on sám,
ale spolu s ním i Dalila a všichnijeho nepňátelé.V básnich věnovan;.fchsituaci doma se autor pokouší vystihnout vady národní povahy, vzpomínázbytečnych obětí bitvy u Sadovév prusko-rakouskéválce a volá soud dějin na hlavy vládcri, kteŤízavinili nesmyslnou
oběťdvaceti tisícrimlad1fchlidí; s hoňkou ironií sleduje zápasy dvou
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českÝchpolitic!|ch stran (staročechria mladočechri)obviřujících
'é oá,,{j"^,e zrady; posmívá se nadějímvkládan1fm doma tu v bi
ieno ortá Slovanstva, tu v politické frazérstvíZápadu; odmítá dovo|ávatse starjch pergamenri českéhostátního práva místo bojeza
oÍirozenéprávosoudobéhoživoucíhonároda. od českfchpoměrri
iÍechází k situaci Evropy a lidstva. Zamyš|íse posměšněnad reaii.m.m Polákri v rakouském parlamentě, kterf vystŤídaldŤívější
romantičnost,i nad soumračnou nehybností současnostive Srovnání s časy Francouzské revoluce. Uvažuje i nad rílohou negace
aznovltse utvrzuje, ženejhoršíjeklid ustálenjch poměru. Pozdravuje dělníky, kteŤíprvního května táhnou vídeřskou alejí,a hledá
mezi nimi dívku ,,s frygickou čapkou a pomsty žárem,o- alegorickézosobněníjakobínsk1fchtradic Velké francouzskérevoluce
a Komuny. Snažíse pochopit nevyzpytatelnéproudy novodob;fch
lidsk1fch hnutí a posmívá se rriznym reformátorrim' kteÍí svymi
teoriemi chtějívymezit jejich bŤehya kteŤíbudou proudem smeteni.
Budoucí osud Evropy je nejist1f,moŤe lidsk1fch tragédiíse zmítá
mezi dvěma pÓly: pohádkou za námi (ráj) a pohádkou pŤednámi
(lepšíbudoucnost); 19. věk, jehož dějiny jsou tubezi|uzí rekapitu.
lovány, na svém sklonu umírá trapně v mystice a strachu z budoucnosti. V závěru Machar pŤesevševyjadŤujevíru v zdravf koŤensvéhonároda; a jeJi pŤecejen shnily, pak není drivodu litovat
jeho zániku. V epilogu probírá jednotlivé typy českévlastenecké
poezie: efektní romantiku, živícístaré sešlénaděje lacin mi pro.
roctvími, i modernějšítyp plnjz seriÓzních rad a pěkn;fch plán ;
v pŤíští
časy
charakterizuje i poezii vlastní, rodícíse z citu, jenž,,zŤí
okem nevěry l atrhá cetky' kterénárod baví / a klade nriždo hnisajícíchran... A končí nepatetickjum vyznáním otčině: ',Já na tě
vzpomínám, mně po tobě se stfská / a mám té z ce\éduše rád!..
pŤedstavujenov typ vlastenecké
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poezie, odvrhujícíustálená schémata,jež se v tomto žánru po léta
opakovala. Jejíprubojnost vypllvá z toho, žejehlasem nezávislého
mluvčího,kterf svou autoritu neopírá o pŤíslušnostk tradičním
politickfm silám a kterf poměry doma nazírázvideiského odstupu
bez bezprostŤednízainteresovanosti na častomalichernfch domácích sporech a pritkách. Tato nezávlslost umožnila básníkovi
uplatnit racionální analytick;f pohled na národní život,pohled, jenž
nezavftÍtoči pied jeho slabostmi' které básník vidí v nezvykle
ostr ch obrysech. Je to lyrika povftce politická, neblvale konkrétní
a vyznamovějednoznačná. V tom také odpovídala novépolitické
situaci v českémtáboŤe nazaÓátkll devadesátlch let, kdy po punk.
tacích došlo k drtivé volební porážce staročechťra kdy česk! po.
litick! život opanoval neodťrvodněnÝ- jak se později ukáza|o -
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optimismus vkládan1f do nástupu mladočechri'Právě tehdy Machar se od proklamování ideálri a od všeobecného
nadšeníobrátil
k samotnéskutečnosti,podal jejípravdiq/, spíšeskeptick;fnežiluzívníobraz. Věcnost a strohost sbírkyprametícíze zdiraznění v znamovéstránky veršeznamenaly zároveirpŤekonánípatetického
slohu lumírovskéa ruchovské vlastenecképoezie a 1ejívyrazné
zprozalčtění.
PŤitom si básník vytvoŤili novou rétoriku(nejzňetelněji tam, kde užívákratšíhohutnéhouvolněnéhoveršes tendencí
jen k dvojímuakcentu) i novy patos' založenynikoli na Íečnick;ych
figurách a na napětímezi větnou a veršovouintonací' ale na básnickémzvyrazněnía monumentalizovánístrohé,nově koncipované
myšlenky;k tomu užívánapŤ.paraboly (podobenství),v níŽ se
současnásituacea osoby srovnávajís událostmi a postavami z velk1fchobdobísvětov1fchdějin. V protikladu k dosavadnírétoričnosti
a alegoričnostiodkryvala tato paraboličnostpoliticképoezii nové
možnosti, jak o tom svědčíuž Nerudovy ZPÉYY pÁrnČNÍ
a zvláště později BezručovySLEZSKE PISNE.
Mezi Macharovymi současníky,
spolu s básníkemusiiovně prom1fšlejícími
novécílea problémynárodní společnosti,měla sbírka
mocny ohlas daleko za hranicemi běžnéhookruhu zájemcli o poezii
a vyjádňila i spoluovlivnila jejich postoje k veŤejn1im
a politick;fm
otázkám.
zp
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PosledníZeyerovo básnickédí\o,zabásníkovaživotabylo otištěno
pouze časopiseckyv Lumíru v roce 1900.Je to veršovanánovela,
v nížje ve tŤechobrazech zachycen složit;fživotnípŤerodstavitele
YítaChoráze,jenžje sám vypravěčemsvéhopŤíběhu.V prvémobraz'eje děj situován do Benátek, kde se v jedinémokamŽiku jako
bleskem změní cel dosavadní Choráziv život. (,,Světcel1fbyl mi
změněn.Nebyljá to / co sedělzde uprostňedcizíchlidí,/ svéstaréjá
jsem tomu davu hodil /jak obnošenyšata znovu Zrozen,/ tvor pro.
světlen , povznešen1i,
šťastn1Í.,.)
Tuto proměnu zprisobil fascinující
zjev krásnéneztáméŽeny,kterou Vít Choráz zahlédlv opeie a do
nížse' podníceni hlubokym prožitkemhudby, vášnivězirniloval.
Cely jeho dosavadnísvět se rozpadl, vše,co nenímilovanou bytostí,
se mění v nicotu. ona neznámá a nikdy nepoznaná žena,trpící
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tvoÍíjejísvět..a nenávidící,,celou
duší,jež
".orázdnemvšechtěch
její
milostnévzplanutí;jedChorázovo
opětuje
Ťády..,
a
sooleČnost
ptožIjí
vrcholu
až
neskutečné
lásky. Chona
spolu
noc
nu i..linoll
rái, ktery li užnikdy nemá spatŤit,je zdrcenjejímdopisem,v němž
mu ona neznámávyznává lásku, ale zároveí se s ním navždy ioučí'
orotožene|zeprožítčistoulásku ve světě, kter;fje ,,1ež'zbabělost
)anízkámrzkost...Zbyvá jen jediné:,,My nikdy, nikdy, nikdy neseposlézv lrině Boha!..- takov1|je závěrečny
idem se - llečočištěni
ákord milenčinadopisu na rozloučenou.A pro Choráze, vracejícího se z Benátek domri do Čech,jako by všeskončilo;Život i práce
ztratl|y smysl, zbyvá jen čekání na Smrt. V druhém obraze Iíčí
Choráz retrospektivněz odstupu pěti let svťrjproŽitek zoufalství
nad ztracenou láskou i hledání vychodiska, kteréchce naléztpodobně jako zmíze|ámilenka ve splynutí s Bohem. otŤesenaž do
hloubi dušeztrátou svéjedinélásky rekapituluje Choráz svrij dosavadní Život; odvrací se od všehosmyslovéhoa reviduje i svrij sen
o umění,v němŽchtěl dosáhnout velikosti. (''Ach' v mládí zdá se,l
žemezihvězdyZapsat svojejméno/ je vrchol všeho'KŤížje vícneŽ
hvězdy.....)V tichostizapadléhovenkovskéhoměstečkase ponoŤuje do četby nábožensk;Íchmystikri, aby v nich nalezl pokoj
a usmíŤení
duše.Vědomí pomíjivostivšehoparadoxně prohlubuje
jeho vztah ke skutečnosti.Teprve nyní' pŤistavbě vesnickéhokostela pro jakéhosi chudého šlechtice,si Choráz uvědomuje svou
souná1eŽitost
s porobenou vlastí(,,tuStaroupridu, která k nebi volá
/ o spravedlnostpro tak dlouhévěky / a která duní pod cízinskym
krokem..) a s lidem, kter! trpí bídoua sociálním tiskem. ZároveÍl
se stavbou kostela, kter se stal pro Choráze jak1ímsiplatÓnsklm
vtělenímideálníspolečenské
struktury, proměĎujehrdina sám sebe
i svťrjvztah ke společnostia k bliŽnímu.Jediné,co stavía buduje,je
láska (,,Z těch dělníkri,již se mnou budovali / chrám božív lese,
učiniljsem bratry...);jedině s ní a v bratrstvís ostatnímilidmi lze
naléztspočinutív Bohu - k takovémuzávěru dospíváYít Choráz
na konci druhého obrazu. V tňetímobraze, tvoŤícímmeditativní
závěr celébásnickéskladby, uŽ se pouze dovršujeChorázriv spirituální pŤerod,vše,co trápilo jeho smysly, se rozplyvá pod paprsky
všeobjímající
božílásky, která dává Chorázovu srdci mír a pokoj.
Náhodně zaslechnuty hlas jeho neznámé milenky v klášterním
kostele, kam se ukryla pŤedsvětem,už nemrižeporušit Chorázťlv
vnitŤníklid, jelro srdce se pouze plní soucitem,s nímŽpŤejesvédávnélásce nrírna cestě k věčnosti,kde se setkajíkonečněa tavždy.
Troje paměti Víta Choráze jsou napsány jako pŤeváŽnávětšina
Zeyerovy básnické epiky nerymovanyrrr pětistop1fm jambem,
blatlkversem. ale svym subjektivně nreditativním charakterem

