
3U Troie parněti Víta Choráze - Julius Zever

i autobiografickj'mi rysy Se odlišují od ostatních Zeyerovych
epick ch děl. Pro Zeyerovu básnickou epiku byla pŤíznačná silná
dějovost, osoby i věcijsou většinou zachycovány v pohybu, v pro-
měnlivém toku akcí i čin , zatímco v Trojích pamětech Víta Cho-
ráze pÍevládá statická meditace' jež skutečné dění pňenáší do nitra
hrdinova. Zák|adnim typem básníkova vyjádÍení je silně lyrizova-
ná reflexe; stejně tak zde nenalézáme jeho obvykl vypravěčs\|
odstup: subjektivní deníková forma jej zcela eliminova|a' Zistává
však typická Zeyerova barvitost popisu; Benátky a pa|ác, v němž
prožil Vít Choráz své rozhodující setkání s milenkou, i popis její
krásy - to vše zobrazi| Zeyer ve velmi syt]fch barvách, jejichž pa-
letu ovlivnila soudobá vltvaná secese. Podobně pĚi vyslovení ci-
tovych prožitkri svého hrdiny se Zeyer nevyhnul podnětrim z tvorby
svlch mladších současníkri, zejména básníkri symbolismu. V pod-
statě celé Zeyerovo dílo vyrostlo z romantické konfrontace básní-
kova snu o velikosti s měšťáckou malostí doby. Tento latentně pŤi
tomn svár se projevoval v Zeyerové díle pňedevším pŤíklonem
k nevšedním látkám, na nichŽ básník mohl demonstrovat svou vizi
velikosti a hrdinství a stavět ji do protikladu k měšťácké prri-
měrnosti; v Trojích pamětech Yíta Choráze však básník vyslovuje
svrij polemicky vztah k soudobé skutečnosti zcela nepokryté, aniž
by hledal oporu v alegorii či v paraťrázování exoticky nevšedních
témat. o Zeyerové kritickém vztahu k současné skutečnosti svědčí
nejedna pŤímá invektiva proti nespravedlnosti společenského Ťádu,
proti pozitivismu, vulgárnímu materialismu a dekadentně estétské
zbožnosti á la Chateaubriand. Základni milostn! motiv díla má
všechny typické znaky Zeyerova romantického pojetí lásky jako
hodnoty, pro niŽ není ve všedním životě místa (v celém Zeyerově
díle jde v podstatě vždy o romantickou lásku' v níž je žena sotva
spatŤena a uŽ je tragicky opouštěna, aniŽ by se mohlo rozvinout
trvalé soužití). Tento milostnf motiv je zde ovšem pouze impulsem,
byť v romantickém hávu, k existenciálně laděnému monologu
o základních otázkách lidského života, v němž básník velmi pŤíkie
odsuzuje ',svět pln1f puchu a pozlacen ch zdechlin.., aby našel po-
sléze jedinou těchu v mystickém spojení s Bohem. Neznámá mi-
lenka je zde symbolem vášnivé smyslovosti i asketického odvratu
od světa, ona pŤedstavuje v určitém smyslu Chorázrjv stínovy
pŤedobraz; proto Se také mnohá z myšlenek milenčina dopisu
na rozloučenou stává v1!'chodiskem pro Chorázriv nábožensky
pŤerod. Jedině na horizontu této milenčiny proměny z rozkošnické
kurtizány v kající MaŤí Magdalénu mŮže klást Vít Choráz své me-
tafyzické otázky a hledat zdrivodnění pro svrij nábožensky orien-
tovany životní názor.
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Zeyerova veršovaná novela má autobiografické rysy' a to nejen
m, žeje mnohonásobně literárně sublimovanlm vlrazem dávno

minulé básníkovy citové krize, ale sv1im náboženskjlm akcentem
zŤetelně doka zu1e Zeyer.ťx nitern;f prožitek kÍest'anství, vzdáleného
institucionalizovanym církevním formám, i jeho sblížení se spiri-
tualisticklmi tendencemi na sklonku století (Katolická moderna).
Tyto tendence ještě podtrhují literární filiace; zatímco Žánrově ob-
dobné milostné pÍíběhy z cyklu Z letopis ldsky (|889-1892) se
ještě orientují na historická a pohádkovátémata, zde se setkáváme
vedle sv. Augustina a Danta pŤedevším s mystiky,unichžZeyer na-
cházel mysticko-asketickou argumentaci pňi líčení Chorázova ná-
boženského v]l'voje. Hlavním inspiračním zdrojem v této oblasti
mu byla francouzská mystická autorka Guyon du Chesnoy
(1648-1] |7 ,píšící pod jménem Madame de Guyon; znítakéZeyer
používá často pfím ch citací) a Angěle de Foligno (francouzská
mystička z počátku l4. století, která opustila bouŤliv! dvorsk1f ži-
vot, aby se kála v klášteŤe), v níŽ našel Zeyer pÍedlohu pro postavu
Chorázovy kající milenky.

Troje paměti Víta Choráze spolu s románem Jan Maria Plojhar
(1891) a novelou Dťtm u tonoucí hvězdy (1897) tvoÍí trojici nejsub.
jektivněji laděnych Zeyerovych děl, do kter1fch básník vtělil s au-
tentickou pŤesvědčivostí svrij společensko-národní vzdor i meta-
fyzické tázání po smyslu lidského bytí. A jestliže v prvních dvou
prízách Zeyer zachytil pňedevším bolestnou problematiku doby
i jedince' odvracejícího se od starého světa a tápajícího v mlhách
dekadentní rozpolcenosti' Troje paměti Víta Choráze se sv1Ím pŤi-
takáním absolutní lásce tvoňí závěreč,ny smírn akord této trojice,
v níž je básnicky nejpŤesvědčivějí zobrazen umělec\f i lidsk1f vlvoj
Julia Zeyera. Tato díla také rozhodujícím zprisobem pŤispěla k to-
mu' Že da|eko dňíve a silněii než VrchlickÝ se stal Zever blízk'Í Ťadě
nejrrizněji orientovanych umělcrj mladších pokolení (V. Mrštík.
M. Marten} i je1 ich čtenáŤr im. im

TváÍ . František Halas 1931, 1933, 1940
V deflnitivní podobě z roku |940 má sbírka TváŤ tŤi oddíly; první
zustal nepojmenován a kryje se s privodní TváÍí (l93|), druhé dva'
Hoíec a Iríe (od poválečného vyaání v opačném poŤadí), jsou to-
toŽné s privodně samostatnou sbírkou HoŤec (|933). Kniha takto
vzniklá spojením dvou sbírek je jednotná stylem i životním posto-
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jem, její vnější kompozice však není zcela domyšlena: v první polo-
vině sbírky jako v privodní TváŤi jsou volně promíseny erotické
a reflexívní verše, v druhé polovině, shodně se Samostatnym HoÍ-
cem,každy z těchto lyricklch žánrri dostal svrij oddíl (erotické ftš..a
a reflexívní HoÍec).

PŤíznačn1fm rysem sbírky je pŤíklon k melodickému, místy do-
konce písĎovému stylu. ZaméÍeni k melodičnosti, u Halase pŤe-
kvapující, není dáno jen rozhodnutím autora ukázat kritikrim
záměrr skňípavé knížky KoHoUT PLAŠÍ SMRT, že to ,,také
dovede..: melodie spolutvoŤí intimní, zněžnělou polohu TváŤe, na-
značuje, že citové drama Halasovy poezie se tentokrát odehrává
v rizkém' ohraničeném a relativně uzavŤeném prostoru soukromí.
Krátké básně vesměs uskutečřují pohyb od konkrétního pocitové-
ho v1fchodiska, od vstupního kontaktu s vnější skutečností do stŤe-
du, k tomu, co se básníkovi jeví jako jádro a duchovní pŤedpoklad
lidského bytí. Posledním veršem se tento pohyb zaráži u některé
z konstant Halasovy poezie, k nimž patŤí pŤedevším smrt, ticho,
tma, ohrožená láska, sen, hoŤké poznáni. Tyto mocné konstanty
jsou v TváÍí nazkány perspektivou intimity, v niŽje jim člověk
zceIa vydán napospas. U konstant všechno končí jako v mimo-
Ťádně pŤitažliv1fch čern1ch hvězdách. Ale to není jedin1f qfsledek
propojení mezi člověkem a metafyzicklm pÓlem bytí: prožitek
(napŤ' estetické uchvácení, vidění krajiny a noci, dotek ženy) není
v této konfrontacipouzeznicotřován nebo redukován; stává se tím
ohrožen}im' drahocennym málem, které každéml zbyvá. V obavě
o své nedovršené životní naplnění se člověk doŽaduje porozumění
druh1fch. Yznlká vědomí bolestné lidské družnosti v ohnisku meta-
fyzick1fch nebezpečenství, jež jsou společná všem. Tak je oproti
pÍedchozím sbírkám v soukromém a ohraničeném světě TváŤe pa-
radoxně stupĎována sociabilita Halasovy lyriky. Tato družnost je
motivována existenciálně, nikoli zatím sociálně, pro vyznění sbírky
i pro její pozici v Halasově vfvoji je však pŤesto rozhodující.
Samota a uzavŤenost není izo|ací v lučného jedince, lyrickému
subjetku TváŤe jeho básnick1f dar velí ,,zmástí s cizí bědou vlastní
žal.. a svou písní vykupovat tíseĎ nejen svoji (báseri Komu dík).

Proti vzpurn1fm postojrim' jinde Halasovi vlastním' pŤevládá
v TváŤi lítost. Pro pŤírodní motivy jsou pÍíznačnépÍiznaky slabosti,
popínavosti (bŤečťan' svlačec, tŤtina)' okamžiky počínání' v nichž
věci se dosud nedotvoŤily (rána nedozrá|á, plářata). Programovy
verš vyhlašuje, že syté barvyjsou v rozporu s uměním; Halas odmítá
intenzívní smyslové vjemy a volí dojmy ztlumené a kŤehké (KŤehká
je krása tvá nad dětské vzdychnutí l uhybáplaše dnrim- Tr!zeú),
Mluvčí TváŤe se vzněcuje a dojímá pŤedstavami bezbranného, ze
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všech stran zranitelného dětstvi, jež se samo stává pŤedmětem zo.
brazeni(DěvčátkonaŤece aj.) nebo pramenem pÍírovnání a metafor
(nekŤtěřátka' děcko ode všech opuštěné, ba dokonce ,,dité záhy
odstavené..). Tento infantilní odstín ptevzat! z německého expre-
sionismu zabarvuje i erotické verše TváÍe. Milenčina tělesnost je tu
dívčí a nerozvinutá (Kláskem huben1ím je tělo tvé, báseř liš.a), mi.
lenci bez domova se dožadují ochrany noci (básefi //oci věnovaná
St. K. Neumannovi) a pomyšlení na smrt prostupuje každ:í jejich
okamžik dětskou rízkostí. Prožitek lásky a jejího ohrožení se však
stává i podnětem k hlubšímu sebepoznání a vnitÍnímu rristu člově-
ka (Doznání).

Cítíme zalím vším drama životni nedovršenosti, tlak nepŤeko-
nanjch pŤekážek' V této době mají pro Halase pŤedevším nadčaso-
vou povahu, je to myšlenka na smrt jako nivelizátorku všech
hodnot a rušitelku diferencí; jen qfjimečně se motivace tohoto až
bolestínského postoje spatiuje v nesplněné touze po lepším světě
(Prázdno). PŤesto už některé soudobé kritické ohlasy soudily, že
takovou interpretaci lze rozšíiit na celou sbírku; prožitek nedovr-
šenosti a ohrožení souvisí s Halasovou zkušeností ehudého dítěte
a se zachmuŤen1fm sociálním klimatem vrcholící hospodáŤské krize.
V druhé části sbírky, pocházejicizabdobí vyostŤenějších sociálních
konfliktri, stoupá dramatičnost vidění i aktivita subjektu. PŤevlá.
dající reflex schoulení je pŤekonáván spíše jen postulovan1fm ro-
manticklm gestem statečnosti vÍrči absurditěbytí (Tiše domlouvli-
no ) , Pro samého básníka stála poezie TváŤe v protikladu k umění
společensky angažovanému. Vyčítal si tuto roztržku,jak ukazují
závěrečné básně obou privodně samostatnfch polovin knížky: tou.
ženy společenskf pťevrat v prvním z těchto závěri miL znamer'at
i konec,,rodu smutnfch.., k němuž se počítá i sám básník (Je čas).
Y Rozcestí je sociální chudoba opět viděna pŤes utrpení maličlfch
dětí, tedy v duchu obraznosti pievládající v celé knize; pŤesto roz-
luka mezi lítostnjlm a aktivním pÓlem poezie není pŤekonatelná
spontánně. Halas si její pŤekonání uvědomuje jako povinnost' k je-
jímuž splnění směŤuje s vynaložením vrile. odvaha k vykŤiknutí
,,slova Cambronnova.. (tj. odpovědi ,,Merde!.., kterou dal Napo-
leon v generál u Waterloo navlzvuke kapitulaci) je však jak1fmsi
pŤíslibem drsného tÓnu, jímŽ bude pŤíští Halasova poezie feagovat
jak na ritisk smrti a nicotv. tak na sociální ritlak a ritok fašismu. -
Nedovršenos t života je v ŤváŤi reflektována i zv|áštnipodobou její
melodiěnosti. Piesn1f fytmus' zvučn1 rym, rozvinut1f systém opa-
kovanjlch slov a paralelismri, jaké patŤí k písni, tu nikdy nedojdou
naplnění, tvar je systematicky zpochybřován nepravidelnostmi
a záměrnou neohrabaností. Melodičnost na okamžik nastolená ie
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vzápéti rozrušena' Řada básní má charakter strohé reflexe afo-
risticky shrnující celé soubory zkušeností. Pestrost slovního qfběru
je radikálně zredukována, neboť mluvčíje fascinován několika ná-
vratn mi slovy a motivy.

V době vzniku sbírky byl Halas umělecky nejblíže Josefu Horovi
fiemuž je TváŤ věnována) v jeho období ,,času a ticha... Sbírka
uzavirajíci první část Halasovy tvorby a vynucující si její pokračo-
vání na zcela nové zák|adně byla rozporně hodnocena nejen po
prvním vydání, ale i v pozdějších pokusech o celistvé koncepce
Halasova díla. K v'.ftce kvietismu, pouhého pasívního melodizová-
ní dále neprobojovávanfch rozporri, byla často pňipojována i kri-
tika za odvrat od aktuálního společenského zápasu. mč

Tyrolské elegie .
Karel Havlíček BorovskÝ 1852
Skladba o 9 oddílech a stylizovaná jako ,,diškuryrování,, s měsícem
nad tyrolskfm Brixenem podává v satirické nadsázce historii auto-
rova zatčeni v Německém Brodě (II-V), cesty směrem k Jihlavě,
kolem básníkovy rodné Borové (VI), do Lince za starostlivé poli-
cejní asistence, vyržívající dobrodiní techniky (te|egraf), a za
doprovodu vrchního pražského komisaŤe Dederry (v básni zčeštb-
vaného jako Dedera), kterf v Budějovicích (VII) básníka hostí měl.
nick1fm vínem (,,Mělnické jsem dávno dopil, / piju vlaské zas1' f a|e
zďáse, že je v obou stejn1f / nepokojnf kvas..). Zpěv VIII. pÍechází
v ,,heroick1f tÓn.. pŤi popisu strmé cesty z Reichenhallu do Waid-
ringu, která ,,se nedá žádnou ordonancí / pŤeoktrojovat.., - kdy
policajti - vybídnuti podobenstvím o Jonášovi - z vozu, jehož
spŤežení se splašilo, vyskákali a básník-vypravěč ',čerstvěj než cár
rusk!.. sám pokračuje v cestě. Závěrečn! IX. zpěv kuse, ve tÍech
slokách' tento ,,lístek z památníku českého žurnalisty.. (ak zněl
pracovní podtitul najednom z rukopisri skladby) uzavká konsta.
továním, že cesta skončila v jihotyrolském Brixenu a místo básníka
se do Čech vrátil kus papíru: potvrzení o jeho pŤevzetí pod dohled
místních orgánri.

ProstŤedky vysoké poezie, ke kteq/m se tu okázale odkazuje
(,,elegie.. v titulu skladby nepŤímo se odvolávající na ovidiovy
básně z vyhnanství, Tristia a Epistulae ex Ponto,,,heroickf tÓn..
zpěvu VIII, stejně jako Sama vstupní formule Sviť, měsíčku, pole

Tyrobké elegie - Karel Hav|íček BorovskÍ 3,'

houčku, pÍevzatá spolu s rytmickym p dorysem celé strofy pŤimo

)' e.u"o6w sbírky lidov ch písní' ale ve své době poukazující-,,,'vděpodbbně 
hlavně k známé Kalinově baladě Hadrnice), jsou

iritr. oatt.'árřovány a vlastně parodovány. PŤedevším zák|adní

ltesick'Í postoj, pro kterf ještě Jungmar|nova Sloyesnost (|846)

oŤápijovala, aby byl ,,čistě člověck!,tykajíci se vŮbec člověka, ne

žoc,Le samotného.. a soustŤeďoval se na vztah piedmětu a subjek.

tu, nikoliv na pŤedmět sám, je jednoznačně spojen s konkrétním
a povytce neliterárním životním obsahem. BáseĎ - jak jsme viděli
_),uLou^",ává četné okolnosti Havlíčkova zatčeni 16. 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
pŤed poštovní stanicí Waidringen musil postiliÓnpro náIeďí zabtz-
diti zadní kola Íetězy. Hodil opratě na kozlík a zabrzď1| levé kolo;
když se však chystal zabrzdit kolo pravé, dali se koně do běhu
z kopce. Jakmile jsem to zpozoroval, seskočil jsemzyozu,zachytí|
jsem však pouze opratě zadních koní. Jedinf Ťetěz u kola praskl ajá
byl sražen k zemi, aniž jsem si však vážně ublížil. Na moje volání
vyskočil zyoZ'|J policejní voják, upadl však, a Havlíček se zmocnil
podruhé opratí zadních koní, nemohlje však v běhu zadržeti a vy.
skočil též. Koně se iítili s vozem až do Waidringu, kde byl vriz na-
lezen pčevržen... Konvenční literární prostŤedky jsou vpádem ži.
votního materiálu nemilosrdně usvědčovány z nepravdy, obvyklá
postava preromanticko-romantické poezie, ,,vězeĎ.., ve své obvyk-
lé apostroÍě lunyje vytlačena vlrazně novodob1fm hrdínou, českym
žurnalistou, apostrofaje tak proměněna v beletrizované svědectví
a v publicistickou invektivu. obdobně hrdinovo osamocení je tu
zbaveno své ustálené funkce jako odrazovf mristek ,,elegického
postoje.. a filozofujících reflexí. Je samotou vnucenou - a v tomto
smyslu samotou, která je nikoliv prrivodním atributem hrdiny-ro-
zervance' ale jeho protihráčem.

Tyrolské elegie jsou na této obecné rovině vlastně pojaty jako
zápas s vnucenlm osamocením' Již samo zietelné navázáni na|í-
dovou píseř jde daleko za meTi tehdy již dávno vyžilé ohlasové
poezie. Je v daném pňípadě věd mfm gestem hrdinova 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.. - stejně jako text ostatních skladcb brixensk1ích -
byl pojat jako text, určeny zcela aktuální společenské komunikaci
(jestliže text nemohl dlouho aspirovat na oficiální zveŤejnění a šíÍil
se v opisech, byl zŤetel ke komunikační situaci jen tím více zďiraz-
nen).




