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i autobiografickj'mi rysy Se odlišují od ostatních Zeyerovych
silná
epick ch děl. Pro Zeyerovu básnickou epiku byla pŤíznačná
dějovost,osoby i věcijsou většinouzachycovány v pohybu, v proměnlivémtoku akcí i čin , zatímcov Trojích pamětech Víta Choráze pÍevládá statická meditace' jež skutečnédění pňenášído nitra
hrdinova. Zák|adnim typem básníkovavyjádÍeníje silně lyrizovaná reflexe; stejně tak zde nenalézámejeho obvykl vypravěčs\|
odstup: subjektivnídeníková forma jej zcela eliminova|a' Zistává
však typická Zeyerova barvitost popisu; Benátky a pa|ác, v němž
prožil Vít Choráz svérozhodujícísetkání s milenkou, i popis její
krásy - to všezobrazi| Zeyer ve velmi syt]fch barvách, jejichž paletu ovlivnila soudobá vltvaná secese.Podobně pĚi vyslovenícitovych prožitkrisvéhohrdiny se Zeyer nevyhnul podnětrimz tvorby
zejménabásníkrisymbolismu. V podsvlch mladšíchsoučasníkri,
statě celéZeyerovo dílo vyrostlo z romantickékonfrontace básníkova snu o velikosti s měšťáckoumalostídoby. Tento latentněpŤi
tomn svár se projevoval v Zeyerovédíle pňedevšímpŤíklonem
k nevšedním
látkám, na nichŽ básníkmohl demonstrovatsvou vizi
prrivelikosti a hrdinství a stavět ji do protikladu k měšťácké
měrnosti;v Trojích pamětech Yíta Choráze však básník vyslovuje
svrij polemicky vztah k soudobéskutečnostizcela nepokryté, aniž
by hledal oporu v alegorii čiv paraťrázováníexoticky nevšedních
skutečnostisvědčí
témat.o Zeyerovékritickémvztahu k současné
Ťádu,
nejednapŤímáinvektiva proti nespravedlnostispolečenského
proti pozitivismu, vulgárnímu materialismu a dekadentněestétské
zbožnosti á la Chateaubriand. Základni milostn! motiv díla má
všechnytypické znaky Zeyerova romantickéhopojetí lásky jako
hodnoty, pro niŽ neníve všednímživotěmísta (v celémZeyerově
dílejde v podstatě vždy o romantickou lásku' v nížje ženasotva
spatŤenaa uŽ je tragicky opouštěna,aniŽ by se mohlo rozvinout
trvalésoužití).
Tento milostnf motiv je zde ovšempouze impulsem,
byť v romantickém hávu, k existenciálně laděnému monologu
o základních otázkách lidskéhoživota,v němžbásník velmi pŤíkie
odsuzuje ',světpln1fpuchu a pozlacen ch zdechlin..,aby našelposlézejedinou těchu v mystickémspojenís Bohem. Neznámá milenka je zde symbolem vášnivésmyslovosti i asketickéhoodvratu
od světa, ona pŤedstavujev určitémsmyslu Chorázrjv stínovy
pŤedobraz;proto Se také mnohá z myšlenek milenčina dopisu
na rozloučenou stává v1!'chodiskempro Chorázriv nábožensky
pŤerod.Jedině na horizontu tétomilenčinyproměny z rozkošnické
kurtizány v kajícíMaŤíMagdalénumŮžeklást Vít Choráz svémetafyzickéotázky a hledat zdrivodněnípro svrij náboženskyorientovany životnínázor.
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Zeyerova veršovanánovela má autobiografickérysy' a to nejen
m, žejemnohonásobně literárně sublimovanlm vlrazem dávno
minulé básníkovy citové krize, ale sv1im náboženskjlm akcentem
vzdáleného
zŤetelnědoka zu1eZeyer.ťxnitern;fprožitek kÍest'anství,
se spiriinstitucionalizovanym církevnímformám, i jeho sblížení
tualisticklmi tendencemina sklonku století(Katolická moderna).
Tyto tendenceještěpodtrhují literární filiace; zatímco Žánrově obdobnémilostnépÍíběhyz cyklu Z letopis ldsky (|889-1892) se
ještěorientujína historická a pohádkovátémata, zde se setkáváme
s mystiky,unichžZeyer navedle sv. Augustina a Danta pŤedevším
cházel mysticko-asketickou argumentaci pňi líčeníChorázova náboženskéhov]l'voje.Hlavním inspiračnímzdrojem v této oblasti
mu byla francouzská mystická autorka Guyon du Chesnoy
pod jménemMadame de Guyon; znítakéZeyer
(1648-1] |7,píšící
používáčastopfím ch citací)a Angěle de Foligno (francouzská
mystičkaz počátku l4. století,která opustila bouŤliv! dvorsk1fživ níŽnašelZeyer pÍedlohupro postavu
vot, aby se kála v klášteŤe),
Chorázovy kajícímilenky.
Troje paměti Víta Choráze spolu s románem Jan Maria Plojhar
(1891)a novelou Dťtmu tonoucíhvězdy(1897)tvoÍítrojici nejsub.
jektivněji laděnych Zeyerovych děl, do kter1fchbásník vtělil s autentickou pŤesvědčivostí
svrij společensko-národní
vzdor i metafyzickétázání po smyslu lidskéhobytí. A jestližev prvních dvou
prízách Zeyer zachytil pňedevšímbolestnou problematiku doby
i jedince' odvracejícíhose od staréhosvěta a tápajícíhov mlhách
dekadentnírozpolcenosti' Troje paměti Víta Choráze se sv1ÍmpŤitakáním absolutnílásce tvoňízávěreč,ny
smírn akord tétotrojice,
v nížje básnicky nejpŤesvědčivějí
zobrazen umělec\f i lidsk1fvlvoj
Julia Zeyera. Tato díla takérozhodujícímzprisobempŤispělak tomu' Že da|ekodňívea silněii nežVrchlickÝ se stal Zever blízk'ÍŤadě
nejrriznějiorientovanychumělcrj mladšíchpokolení (V. Mrštík.
M . M a r t e n }i j e 1 i c hč t e n á Ť r i m .
im

TváÍ. František
Halas1931,1933,1940
V deflnitivnípodobě z roku |940 má sbírka TváŤ tŤioddíly;první
zustal nepojmenována kryje se s privodní TváÍí(l93|), druhédva'
Hoíec a Iríe (od poválečnéhovyaání v opačnémpoŤadí),
jsou totoŽnés privodně samostatnou sbírkou HoŤec (|933). Kniha takto
vzniklá spojenímdvou sbírekje jednotná stylem i životnímposto-
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jem, její vnějšíkompozice však nenízcela domyšlena:v první polovině sbírky jako v privodní TváŤi jsou volně promíseny erotické
a reflexívníverše,v druhé polovině, shodně se Samostatnym HoÍcem,každy z těchto lyricklch žánrri dostal svrij oddíl (erotickéftš..a
a reflexívníHoÍec).
PŤíznačn1fm
rysem sbírky je pŤíklon k melodickému, místy dokonce písĎovémustylu. ZaméÍenik melodičnosti, u Halase pŤekvapující, není dáno jen rozhodnutím autora ukázat kritikrim
záměrr skňípavéknížky KoHoUT
PLAŠÍ SMRT, že to ,,také
dovede..:melodie spolutvoŤíintimní, zněžnělou polohu TváŤe, naznačuje,že citové drama Halasovy poezie se tentokrát odehrává
v rizkém' ohraničenéma relativně uzavŤenémprostoru soukromí.
Krátké básně vesměs uskutečřujípohyb od konkrétníhopocitového v1fchodiska,od vstupního kontaktu s vnějšískutečnostído stŤedu, k tomu, co se básníkovijevíjako jádro a duchovnípŤedpoklad
lidského bytí. Posledním veršem se tento pohyb zaráži u některé
z konstant Halasovy poezie, k nimž patŤípŤedevšímsmrt, ticho,
tma, ohrožená láska, sen, hoŤképoznáni. Tyto mocné konstanty
jsou v TváÍí nazkány perspektivou intimity, v niŽje jim člověk
zceIa vydán napospas. U konstant všechnokončíjako v mimoŤádně pŤitažliv1fchčern1chhvězdách. Ale to neníjedin1f qfsledek
propojení mezi člověkem a metafyzicklm pÓlem bytí: prožitek
(napŤ'estetickéuchvácení, vidění krajiny a noci, dotek ženy)není
v tétokonfrontacipouzeznicotřován nebo redukován; stává se tím
ohrožen}im'drahocennym málem, kterékaždéml zbyvá. V obavě
o svénedovršenéživotnínaplnění se člověk doŽaduje porozumění
druh1fch.Yznlká vědomí bolestnélidskédružnosti v ohnisku metafyzick1fch nebezpečenství,jež jsou společná všem. Tak je oproti
pÍedchozímsbírkám v soukromém a ohraničenémsvětě TváŤe paradoxně stupĎována sociabilita Halasovy lyriky. Tato družnostje
motivována existenciálně, nikoli zatím sociálně, pro vyznění sbírky
i pro její pozici v Halasově vfvoji je však pŤestorozhodující.
Samota a uzavŤenost není izo|ací v lučnéhojedince, lyrickému
subjetku TváŤejeho básnick1f dar velí ,,zmástí s cizí bědou vlastní
žal.. a svou písnívykupovat tíseĎ nejen svoji (báseri Komu dík).
Proti vzpurn1fm postojrim' jinde Halasovi vlastním' pŤevládá
v TváŤi lítost.Pro pŤírodnímotivy jsou pÍíznačnépÍiznaky
slabosti,
popínavosti (bŤečťan'
svlačec,tŤtina)' okamžiky počínání'v nichž
věci se dosud nedotvoŤily (rána nedozrá|á, plářata). Programovy
veršvyhlašuje,žesytébarvyjsou v rozporu s uměním;Halas odmítá
intenzívnísmyslovévjemy a volí dojmy ztlumenéa kŤehké(KŤehká
je krása tvá nad dětskévzdychnutí l uhybáplaše dnrim- Tr!zeú),
Mluvčí TváŤe se vzněcuje a dojímá pŤedstavami bezbranného,ze
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zo.
všechstran zranitelnéhodětstvi,ježse samo stává pŤedmětem
a metafor
aj.)nebopramenempÍírovnání
brazeni(DěvčátkonaŤece
(nekŤtěřátka'děcko ode všechopuštěné,
ba dokonce ,,ditézáhy
ptevzat!
exprez německého
odstín
Tento
infantilní
odstavené..).
sionismuzabarvujei erotickéveršeTváÍe.Milenčinatělesnostje tu
je tělo tvé,báseř liš.a),mi.
a nerozvinutá(Kláskem huben1ím
dívčí
(básefi//oci věnovaná
ochrany
noci
se
dožadují
lenci bez domova
jejich
na smrt prostupujekažd:í
St. K. Neumannovi)a pomyšlení
se však
okamžikdětskourízkostí.Prožiteklásky a jejíhoohrožení
a vnitÍnímurristučlověstává i podnětemk hlubšímusebepoznání
ka (Doznání).
tlak nepŤekoCítímezalím všímdrama životninedovršenosti,
nadčasoV tétodoběmajípro HalasepŤedevším
nanjch pŤekážek'
vou povahu, je to myšlenkana smrt jako nivelizátorku všech
hodnot a rušitelkudiferencí;jen qfjimečněse motivacetohoto až
postojespatiuje v nesplněnétouze po lepšímsvětě
bolestínského
(Prázdno). PŤestoužněkterésoudobékritickéohlasy soudily, že
takovou interpretacilze rozšíiitna celou sbírku;prožiteknedovrehudéhodítěte
šenostia ohroženísouvisís Halasovou zkušeností
krize.
a sezachmuŤen1fm
sociálnímklimatemvrcholícíhospodáŤské
sociálních
V druhéčástisbírky,pocházejicizabdobívyostŤenějších
konfliktri,stoupá dramatičnostviděníi aktivita subjektu.PŤevlá.
dajícíreflexschouleníje pŤekonávánspíšejen postulovan1fmromanticklm gestemstatečnosti
vÍrči
absurditěbytí(Tišedomlouvlino) , Pro saméhobásníkastála poezieTváŤev protikladu k umění
společensky
angažovanému.
Vyčítalsi tuto roztržku,jakukazují
závěrečné
básněobou privodněsamostatnfchpolovin knížky:tou.
ženyspolečenskfpťevratv prvnímz těchto závěri miLznamer'at
i konec,,rodusmutnfch..,k němužsepočítá
i sámbásník(Je čas).
Y Rozcestíje sociálníchudobaopětviděnapŤesutrpenímaličlfch
dětí,tedy v duchu obraznostipievládajícív celéknize;pŤestorozluka mezi lítostnjlma aktivnímpÓlem poezie nenípŤekonatelná
spontánně.Halas si jejípŤekonání
uvědomujejako povinnost'k jejímužsplněnísměŤujes vynaložením
vrile. odvaha k vykŤiknutí
,,slovaCambronnova..(tj. odpovědi,,Merde!..,
kteroudal Napoleon v generálu Waterloo navlzvuke kapitulaci)je všakjak1fmsi
pŤíslibem
drsnéhotÓnu, jímŽbudepŤíští
Halasovapoeziefeagovat
jak na ritisk smrti a nicotv.tak na sociálníritlak a ritok fašismu.Nedovršenos
její
t životaje v ŤváŤireflektovánai zv|áštnipodobou
melodiěnosti.Piesn1ffytmus' zvučn1rym, rozvinut1fsystémopakovanjlchslov a paralelismri,jaképatŤík písni,tu nikdy nedojdou
naplnění,tvar je systematickyzpochybřován nepravidelnostmi
a záměrnouneohrabaností.
Melodičnostna okamžiknastolenáie
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vzápéti rozrušena' Řada básní má charakter strohé reflexe aforisticky shrnujícícelésoubory zkušeností.Pestrost slovního qfběru
je radikálně zredukována, neboťmluvčíjefascinován několika návratn mi slovy a motivy.
V době vzniku sbírky byl Halas umělecky nejblížeJosefu Horovi
fiemuž je TváŤ věnována) v jeho období ,,časua ticha... Sbírka
uzavirajíci první částHalasovy tvorby a vynucujícísi její pokračování na zcela nové zák|adně byla rozporně hodnocena nejen po
prvním vydání, ale i v pozdějšíchpokusech o celistvé koncepce
Halasova díla. K v'.ftcekvietismu, pouhého pasívníhomelodizování dále neprobojovávanfch rozporri, byla častopňipojována i kritika za odvrat od aktuálního společenskéhozápasu.
mč

Tyrolskéelegie.
Karel Havlíček
BorovskÝ
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Skladba o 9 oddílech a stylizovaná jako ,,diškuryrování,,s měsícem
nad tyrolskfm Brixenem podává v satirické nadsázce historii autorova zatčeniv Německém Brodě (II-V), cesty směrem k Jihlavě,
kolem básníkovy rodné Borové (VI), do Lince za starostlivépolicejní asistence, vyržívajícídobrodiní techniky (te|egraf), a za
doprovodu vrchního pražskéhokomisaŤeDederry (v básni zčeštbvanéhojako Dedera), kterf v Budějovicích (VII) básníka hostíměl.
nick1fmvínem (,,Mělnické jsem dávno dopil, / piju vlaské zas1'f a|e
zďáse, žeje v obou stejn1f/ nepokojnf kvas..). Zpěv VIII. pÍechází
v ,,heroick1ftÓn.. pŤi popisu strmécesty z Reichenhallu do Waidringu, která ,,se nedá žádnou ordonancí / pŤeoktrojovat..,- kdy
policajti - vybídnuti podobenstvím o Jonášovi - z vozu, jehož
spŤežení
se splašilo, vyskákali a básník-vypravěč',čerstvějnežcár
rusk!.. sám pokračuje v cestě. Závěrečn! IX. zpěv kuse, ve tÍech
slokách' tento ,,lístekz památníku českéhožurnalisty..(ak zněl
pracovnípodtitul najednom z rukopisri skladby) uzavká konsta.
továním,žecestaskončilav jihotyrolskémBrixenu a místobásníka
se do Čechvrátil kus papíru: potvrzení o jeho pŤevzetípod dohled
místníchorgánri.
ProstŤedky vysoké poezie, ke kteq/m se tu okázale odkazuje
(,,elegie..v titulu skladby nepŤímose odvolávající na ovidiovy
básně z vyhnanství,Tristia a Epistulae ex Ponto,,,heroickf tÓn..
zpěvu VIII, stejnějako Sama vstupníformule Sviť,měsíčku,pole

Hav|íčekBorovskÍ
Tyrobkéelegie Karel
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p dorysem celéstrofy pŤimo
houčku, pÍevzatáspolu s rytmickym
písní'
ve své době poukazující
ch
ale
lidov
sbírky
)' e.u"o6w
-,,,'vděpodbbně
hlavně k známéKalinově baladě Hadrnice), jsou
iritr. oatt.'árřovány a vlastně parodovány. PŤedevšímzák|adní
ltesick'Í postoj, pro kterf ještě Jungmar|nova Sloyesnost (|846)
oŤápijovala, aby byl ,,čistěčlověck!,tykajíci se vŮbec člověka, ne
žoc,Le samotného..a soustŤeďovalse na vztah piedmětu a subjek.
tu, nikoliv na pŤedmět sám, je jednoznačně spojen s konkrétním
a povytce neliterárním životnímobsahem. BáseĎ jak jsme viděli
_),uLou^",ává četnéokolnosti Havlíčkova zatčeni16. 12. l85l
a jeho deportace do Tyrol (i s dramatick1fm splašením koĚri
v Átpacn;. Policejní zpráva c.k. vrchního komisače Fr. Dederry
tuto epizodu popisuje - v pŤekladu - takto: ,,Asi 1 l/2 hodiny
pŤedpoštovnístanicíWaidringen musil postiliÓnpro náIeďízabtzditi zadní kola Íetězy.Hodil opratě na kozlík a zabrzď1|levékolo;
když se však chystal zabrzdit kolo pravé, dali se koně do běhu
z kopce. Jakmile jsem to zpozoroval, seskočiljsemzyozu,zachytí|
jsem všakpouze opratě zadníchkoní. Jedinf Ťetězu kola praskl ajá
byl sraženk zemi, aniž jsem si však vážně ublížil.Na moje volání
vyskočil zyoZ'|J policejní voják, upadl však, a Havlíčekse zmocnil
podruhé opratí zadních koní, nemohlje však v běhu zadržeti a vy.
skočil též.Koně se iítili s vozem aždo Waidringu, kde byl vriz nalezen pčevržen...Konvenční literární prostŤedky jsou vpádem ži.
votního materiálu nemilosrdně usvědčovány z nepravdy, obvyklá
postava preromanticko-romantické poezie, ,,vězeĎ..,ve svéobvykléapostroÍělunyje vytlačenavlrazně novodob1fmhrdínou, českym
žurnalistou, apostrofaje tak proměněna v beletrizovanésvědectví
a v publicistickou invektivu. obdobně hrdinovo osamoceníje tu
zbaveno svéustálené funkce jako odrazovf mristek ,,elegického
postoje.. a filozofujícíchreflexí.Je samotou vnucenou - a v tomto
smyslu samotou, která je nikoliv prrivodním atributem hrdiny-rozervance' ale jeho protihráčem.
Tyrolské elegiejsou na tétoobecnérovině vlastně pojaty jako
zápas s vnucenlm osamocením' Již samo zietelné navázáni na|ídovou píseř jde daleko za meTi tehdy již dávno vyžiléohlasové
poezie.Je v danémpňípaděvěd mfm gestemhrdinova ztotožnění
s lidovlm duchem, cítěnym nově již nikoli jako abstraktní národní
specifičnost,ale jako ,,duch vzpoury.. proti Zv li moci, ostatně i sám
text '.elegií..- stejnějako text ostatníchskladcb brixensk1íchbyl pojat jako text, určenyzcela aktuální společenské
komunikaci
(jestližetext nemohl dlouho aspirovat na oficiální zveŤejněnía šíÍil
se v opisech, byl zŤetelke komunikačnísituaci jen tím více zďiraznen).

