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nit se jim, stát se vnímav m k ostatním lidem' Silnějšípotňeba
oslokontaktu se projevujei oproštěnímbásně' ježjako pŤátelské
vení se stává pŤístupnouvšem.
Zmnoha hledisekje tedy DokoŤán v tvorbě svéhoautora knihou
pŤechodu,vyostŤeníniternych rozporri, zesílené
myšlenkovéaktivity. Sbírka není ovšem vyznamná jen tím, co pŤedznamenala,ale
svymi vlastnímihodnotami, kteréspolutvoŤilyobraz česképoezie
v polovině tricát]''chlet. Halas sejí začlenildo období,v němžvyhraněnéosobní a skupinovéprogramy byly docelovány, prohlubovány kritérii pravdivosti a společenskéhodosahu, otvírány
směrem k objektivnískutečnostiv celéjejí složitosti.
mč

Duch a sYět. JaroslavVrchlicky 1878
Duch a svět pfedstavujeprvní svazek básníkova rozsáhléhocyklu
epicko-reflexívní historické poezie nazvaného Z|omky epopeje'
jenžměl nastínitduchovní v1ívojlidstva od nejstarších
dob až po
současnost.Cyklus je vybudován na tŤechžáwově odlišn1fchtypech básnick1fchknih. K prvnímu patŤísbírky,v nichžepickéhistorické motivy zvyraziuje zesílenyprvek reflexe(Duch a svět, Sfinx,
1883, Dědictví Tantalovo, |888, BreviŤ moderníhočlověka,|892,
Skvrny na slunci, 1897).Tyto sbírky vytváŤejípŤedevším
myšlenkovou osnovu cyklu. Druhf typ reprezentujedrobnějšíepika, která
historicklmi obrazy konkretizuje ideovou koncepci cyklu vytváŤenou první Íadou(Starézvěsti, |883, Perspektivy,l884, ZLOMKY
EPOPEJE, |886, Fresky a gobelíny, l89|, Nové zlomky epopeje,
|895, Bozi a lide, |899, Votivnídesky,1902,Epizody,1904).TŤetí
typ pŤedstavujíobsáhlésamostatnéepickénebo epicko-reflexívní
skladby (Hilarion, 1882, Twardowski, 1885,Bar Kochba, |897, Píseř o Vinetě,1906).K nim se Íadíi dva svazky M|t (1879)'znichž
první pŤinášíčeskélegendární látky, a také sbírka Selské balady
íl885) s tematikou revolučníhoselství'která ovšemje rízcespjata
i s Vrchlického vlasteneckou a politickou poezií.
Myšlenka cyklu se zrodila za Vrchlického vychovatelskéhoprisobenív Itálii a souvisí s tehdejšímbásníkovlm intenzívnímstudiem románskych literatur. Zvláště ve francouzsképoezii existují
po celé 19. století pokusy o básnické ztvárnění vlvoje lidstva
(V. Hugo, Leconte de Lisle aj.). o poslání cyklu se Vrchlick1f obšírnějirozepsal roku 1875 vjednom ze sv ch dopisri z ltálie: chce
všemsvym sbírkám vtisknoutjednotn1f cí|,ukázat člověkavjeho
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historie, filozofie, dogma i legenda,nádějinnémv1fvoji,pŤičemž
boŽenstvíi pověra by tvoŤilyjedin1 Ťetěztohoto rozvoje. Je si vědom, že zachytijen zlomky; proto se hodlá soustÍedithlavně na
etickéjádro člověka'kteréby postihl myšlenkově,formou moderní
reflexe. Zárovei se pÍiznává, že tento člověk bude pod rrizn mi
maskami on sám se sv mi soudob1imisnahami, tužbamia zápasy.
Jestližeprvní impulsy k tétolidskéepopeji nabídla francouzská
literatura,pak ideovou osnovu prvnímsvazk m dala modernívěda
se svym historismem podložen1/mvlvojov1Ími teoriemi a Darwio postupném
novym učením.Tato věda se hlásila k pŤesvědčení
zdokonalování lidstva, o jeho stálémpŤibližováníse ideálrim svopokroku. Konkrétnípodobu této
body, humanity a společenského
ideovéosnově však v souhlasu s načrtnutymplánem z italského
dopisu dala autorova subjektivita,která sice v prvních svazcíchse
o tuto osnovu opírala, ale postupně' jak se měnil autorriv vztah
k současnosti,si ji podŤizovala,vtiskujícjí rysy okamžitéhobásníkova citového naladění. A tak po dlouhá léta vznikajícícyklus
neustále kolísá mezi vírou v lepšípŤíštía skeptick1fm vztahem
k perspektivám lidstva, mezi oslavou ideá|ri' poezie, lásky a krásy
a rítočnoukritikou společnosti.PŤitomjako celek se neŤídíjednotn m kompozičnímplánem, jednotlivá období lidskéhovyvoje se
v dalšíchsbírkáchopakují,měnísejen jejich pojetípodle toho, nač
v dané chvíli básníkova subjektivita kladla největšídriraz'
Sbírka Duch a světje zasvěcenapamátce básníkova otce. Obsahuje Prolog a Epilog amezi nimi čtyŤitematicky a časověrozlišené
oddíly: |. ohlasy pravěku,2. Helénskémotivy,3, osnl legendstŤedověkj,ch,4. Problémy.Jako vstupnísvazek cyklu má kníŽkavšechny rysy počátečníhozaujetí optimisticky naziranymi perspektivami lidstva. Je v ní patrn mladistvy elán básníka, ktery v plné
dtivěŤeve vlastnísílyse neleká sebenáročnějších
rikolri. Zato sbírce
zcela scházívlastnídějinn1fv1Ívojov zÍetel,a to pŤesto'žeje pŤeváŽně obrácena do minulosti lidstva, žepŤinášíi obrazy konkrétníchhistorickych událostía žese v jejíkompozici uplatřuje dějinná
chronologie (od vzniku světa pňesstaréŘecko k stňedověku).Kniha tedy neobsahujehistorickou epiku v plnémslova smyslu;místo
ní tu pŤevažujereflexe a s ní básnickáfantazie. Reflexívnícharakter
sbírky ostatně naznačujeuž moto k Prologu, pÍevzatéz V. Huga
(''Clověk nutí sfingu,by mu drželalampu..)i sám Prolog s titulem
Věkové,v němžpÍedbohem defilujívěky s Ťadounezodpovězenych
otázekpo svémsmyslu; i básník se tu pŤiznává ke klíčícím
pochyb.
nostem o svédobě, ale takéke svémuoptimistickémuposlání:,,Buď
lidstva vesny skňivánkem,Ó písni!..UŽ z Prologu je tedy zÍejmé,Že
básníkovy perspektivy nemajícharakter pÍedem d,anéteze,Že je
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autor vydobyvá na tajemnésfinze,uprostŤedmeditacínad záhadami lidského bytí i existencesvěta.
ZvIášÍ.vyrazně
se symbiÓza moderníreflexes básnickou fantazií
uplatřuje v prvním oddí|eohlasy pravěku, kter zpracovává|átky
Starého zákona od vzniku světa. A zaÍímcoreflexe tu vede k mohutn m kosmogonickym vízím, básnická fantazie spŤádá m!ty'
kterépo svémmodifikují biblicképŤíběhy.Dochází tak k podivuhodnésměsi poznatkri vědy (obraz vzniku světa báseí StvoŤení,
geologick 'ch vrstev Zeměv stejnojmenné
líčení
básni) s autorovou
mytotvornou aktivitou, která napňíkladpŤimějeanděla obdivovat
Zemi a s nechutí Se Vracet do ráje ( Andě l ) , ztození Evy proměřuje
jak se v bratrov oslavu ženstvía zdroje poezie ( První bťlh), |íčí,
vrahovi probudilo svědomí( První obět,);nakonec básník oslovuje
a oslavuje jako integrujícía stabilizujícíspolečenskousílu, plod
lidskéhoducha' samotn mytus: ,'dej sílumdl;fm a slab1lzm
těchu, /
neb lidstvo žije' dokud bá1|', (My|tus).
V druhém oddíle nazvanémHelén'ské
motivy vystupuje ještěv1fraznéji do popŤedíautorova subjektivita. Projevuje se tu totiž
mnohem zŤetelnějinež v pŤedcházejícímoddíle básníkriv vlastní
názorovy svět.V antickémŘecku Vrchlick! shledává ideál, matku
uměníi Žítí,z|atou dobu a mládí lidstva' čas,kdy člověkžil v sou.
ladu spŤírodnímiŽivly a kdy si stvoňili bohy jako symboly svésíly.
Toto Recko je proto cele světembájí' z historick1fchpostav se tu
objevujejediná - básník Hésicldos,a to zasejen proto, žev básni
Theogoniá vytvoŤilsoustavu Ťecklch boh:&( Hesiodl. Vrchlického
reflexe nyní směŤujík apoteÓze tohoto ideálu, zatímco zaujetímytem konstruujeepická podobenstvík oslavě harmonie, lásky, ženy,
krásy a poezie (Akteon, Psychéa satyr, Kentaur) ' I v následujícím
oddíleje stŤedověk1Í
mnich unesenkrásou antickésochy nahéženy
( Socha) , Poezie se tu stává takédědicem dávn1fch m1ftri,kterévytlačila věda hledajíc pravdu, a tak ',teď jen v písni mluví brih!..
( Pythie).
Konečně ve tietí částiknihy s titulem osm legendstŤedol',ěkych
se
básník v názorovy svět projevujetakika nezávisle na zvolenéhistorickédobě. Utvar legendyje tu opětjen m tus pojmenovan stŤedověkou terminologií' rreboťprávě ve stňedověku našla legenda
svrij vznik i největšírozšíiení'S vlastnílegendou nemá tato epika
většinounic společného,
aťužv nívystupujíhistoricképostavy (Cid
v sociálně laděné básnl Klasy chud|ch odmítá pŤi návratu z vítěznéhotaŽeníjetpŤespole chud1Ích'
ačtímriskuje pád do propasti),ať
postavy mytické,ojedinělei obojínajednou (Dante a Ahasver jako
vyhnanci z Florencie v básni Dva vyhnanci).Dokonce sem zablotrdila i lyrika, kdyžAhasver apostroíuješťastnou
matku Zemi (Jarní
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zpěv Ahasvera). Pro poznáni básníkovy evolucionistické víry mají
vyznambásně Legenda o Antikristu a Na prahu ráje.Y první pŤedstavuje Antikrist věčněneukojenéhoducha člověka,jenž vítézínaď
tmou a podmařuje si pŤírodu,jehož vlastíje cel! vesmír a jenž
vzlétnei k nebi. V druhépak brih nezatratíčlověka odvrhujícíhona
cestěza pravdou ,,starébludnébáje..i ,,hnusnéokovy... Byťi ,,strhal
s nebe hvězdy í zoÍíl"-fchodní..,brih zahrne ho láskou, neboť,jen
láskou trvá božství,jen láskou žije svět!...
Poslední odďí| Problémy zavádí čtenáŤeužzce|a mimo historii
i epiku do oblasti reflexe. Nejde tu pŤitom o myšlenkovéshrnutí
pÍedcházejícíchoddílri; Vrchlick1f se tu vyznává ze svych ryze Současnlch duševníchzápasi, rozporri a kolísání. Několikrát s rictou
a pokorou stojípÍedvelebnostípŤírody,v nížv duchu panteistického učenínalézá vtěleného boha, a|e zátoveí objevuje s Darwinem, žejejíklid je klamny, žeív ní probíhá krutě boj o žívot( Nad
močálem),Ytdi,žezemě nem žeuživitchudého,a klade si otázku,
jak skončítento boj o život,zda pňedstava,,žešťastnější
kdys pÍijde
pokolení.. nenípouhlm snem ( Posledníklas) . Zmítá se v hoÍi,když
pozoruje,jak kejklíŤvyužívávlastníhodítětek riskantnímvystoupením v honbě za skromn m vfdělkem (Dítě kejklíÍovo), tváÍí
v tváŤ pŤíroděsi klade otázku, co je a kam spěje člověk. Nakonec
všakvšechnytyto pochybnosti pŤeklenujeoptimisticképŤesvědčení
o nesmrtelnostiživota,jenžvítězněodolá i kosmickfm katastrofám
(cyklus znělek Zvony večernl);stejně tak i člověk povstane jako Fénix vždyznovu nezkrušenk novému Životu (FénixJ. Svou víru bás.
ník opírá o génie,titány lidského rodu' kteŤínedbajícepohrdání
a posměchu jdou stále vpÍed za svou myšlenkou. A tak i Epilog
(s titulem Neznámilm bohťlma podtitulem Hymna budoucích pokolení) m:Ů'ŽevyzníÍv hluboké pŤesvědčení
o síle lidského ducha,
kter! v harmonii s pŤírodouodhalívšechnatajemstvíčlověka'Země i kosmu.
Sbírka Duch a svět znamená vyvrcholení Vrchlického raného
tvrirčíhoobdobí. Autor se v ní pŤedstaviljako univerzální tvrirce,
jenž po májovcích vnášízcela nové rysy do qfvoje česképoezie:
reflexívnost,vyznačujicíse pronikavostí otázek i šíŤí
záběr , tvťlrčí
historickéděje i trafantaztí,která si pÍivlastřuje a po svémpŤetváŤí
dičním;fty, a konečněi nové pojetí básníka jako věštcea zároyeit
i soudce lidstva' kter! v kontaktu s evropskou poez1ía moderním
myšlením pŤekonává obzory poezie zižené na službu národním
hodnoty, povznášející
zájmrim a kter! v poezii shledává nejvyšší
člověka nad všednosta ritrapy každodenníhoživota. VytvoŤil si
také osobit! styl: rozvětvenou větnou periodu, bohatě členěnou
větní'nrizávislostmi a provázenou četn.ímiparentezemia inverze-

,r,1,:l.l:.!;;;!l,i!i

50

Duch a svět- JaroslavVrchlickÝ

mi, veršs pravidelnym metrem (zpravidla jambicky vzestupn m),
jehož strojová pravidelnost je oživenaintonačnírozr zněnostíširoce rozvitych vět plnlch zvolání,otázek a apostrof.Tento zvukově
bohat1fveršspolu s básnickou obrazností,která hromaděním obruz:&zmnožujebásníkovu pŤedstavua jeŽ neustále kumuluje slova
stejnéhonebo pŤíbuzného
vyznamu (,'Cos rovno vzteku, posměchu
a hněvu / mu spělo tváŤí,pielétlomu tahy..).vytváÍíVrchlického
svébytny,vzletně patetick1frétorick;ístyl' v němžnositelem vyznamu se stávajízpravid|a obsáhlejšíslovnícelky (věta)' a to na ríkor
vyznamovénosnostijednotlivéhoslova. Tento styl obohacuje i Ťada zvláštních prostŤedk , zď r aziujících svébytnost básnického
jazyka:neologismy(čarolet),kráceníslov (všekroky místovšechny
kroky) nebo naopak jejich složeniny,zvláštěu adjektiv (světlovlnny, mlhotkan , tmavoŤasn1!'),
nadměrná frekvence apostrofickych
citoslovcí,vokalizace neznělych pšedloŽekaj. Některéz ntch maji
ráz pouh1íchlicencí a Vrchlick! je uplatĚuje v zájmu dodržování
pravidelnéhometra; pŤedevším
však se tyto poetismy stávajísou.
částíosobitéhoprojevu, kter!.m se poetick1ijazykvyrazně odlišuje
od jaz,yka běžnékomunikace.
I tu sejiž taképrojevujezájem o rozmanitéstrofickéritvary světovépoezie. Vedle lyrick1fchsonet se ve sbírceobjevuje i složit1Í
tvar Spencerovystance,j ežje lžívánahlavně v epice;je pojmenována podle anglickéhobásníka l6. století,kter1fobměnil privodní
stanci italskéhoprivodu. Tvoií ji devětjambick1fchverš (osm pěti.
stop ch azáv&ečny šestistop1|
alexandrín)r movan ch ababbcbcc
(Dva hlasy) .
Duch a svět SeŤadík těm svazkrim epopejníhosouboru, v nichŽ
reflexepŤevažuje
nad epicklmi složkamia stává se páteŤíceléknihy.
Kosmickou poeziíprovázenoupŤesvědčením
o schopnostilidského
P|znání proniknout k záhadám vesmíru Souzní s Nerudovymi
PISNEMI KOSMICKYMI'
vydanymi v témŽeroce jako Duch
a svět; navazuje zároveĎ na tradici založenou v česképoezii K. H.
Máchou. Sbírka vyšla uprostŤedprobíhajícíchbojli o charakter
Vrchlického poezie, které konzervativní kruhy kolem časopisu
Osvěta vyčítalyzálibu v cizích látkách a nezájem o potieby národrríhozápasu. Sama se pŤedmětempolemiknestala,pňestoprávě nad
ní se Jan Neruda jednoznačněvyslovil k probíhajícímusporu:
,,Básníkpěje to, co mu duširoznítilo,a pěje-li to krásně' unrělecky'
prospěch českého
činítak vždyavždy na velik1Í
píducha, českého
semnictvívŮbec.Toťje stanovisko avyznammoderní poeziečeské,
jak jsmeji zahíji|ív letechpadesátfch' stanovisko všechmoderních
národri, a jen ten mrižebyt proti volnosti myšlenek'kohož kruh
je vribec obmezen...
myšlenkov1f
zp
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Pátá ortenova básnická sbírkabyla uspoňádána těsněpňedbásníkovou smrtív krut1ich podmínkách okupované zemé,z cenzurních
drivodri však mohla vyjít až po druhé světové válce.
Sbírka je souborem devíti elegií(elegieje v moderních evropladění,kontemplacenadsmrtí
sklch literaturáchbáseř smutečního
člověka,zánikem hodnot apod.), v nichžbásník resumujesvrij dosavadní žívota loučíse se vším,co tvoŤilojeho mládí, pŤedevším
s láskou a s naivnívírou,žesnadno najde smysl svéhoživota.První
dvě elegie, promítajícíse na horizontu ztracené lásky, ,jež našla
svého Kaina.., jsou naplněny pocitem nenávratnosti. Vše plyne
a pomíjí(,'Vraťtese věci,ježjste pomáhaly néstikŤíŽdne... Těžítka
jen
moje, vraťtese mi zase.TěŽkéje nemítvás, vy určitéa pevné..),
je
životem
a
nezkostí
mezi
Básník,
napínan
věčná.
a
země
smrt
smrt jako poznanou nutnost, protožesvou existenci
bytím,pÍr.1ímá
pociťujejako vinu. Ale jeho srdce,jeho mladost nechceještě,,uvítat
hrob..,protoŽeje zde ještě,,milenkazemě..,která mu vycházívstŤíc
svf m j arem. orten j i v máchovsky rizkostném zpěvl zaklíná (,,o země... Krásná, Hluboká a Pevná..),mytizuje ji jako jedinou milenku, jako jedinou stálost v plynoucím čase.
V tŤetíe|egiiužmizí napětímezi básníkovoutouhou a ztracenou
láskou, místo toho vchází všudypŤítomnárizkost a klade otázky '
Bylali smrt pŤijatajako vykoupeníza naševiny, zrazuje.li i láska
(,'A ani lásky není!Dívky spína ložícha jejich loŽe lžou!..)a zlo se
nám vítězněsmějedo očí- je životsnad jen absurdnímsnem?Navzďory tétoabsurditějej však básník pŤijímá,protožeje zde stále
ještě tvorba, která dává možnost pÍežití,V závěrečnéčástíTíetí
nalézámealegorii o pŤevozníkovi,kterou mťtžeme
chápat jako v!zvu ke vzpouŤeproti smrti tvorbou: ,,Cosi je pŤedtebou. Je pozdě
umírati. Rozvědky obzor Íika1i,žejde den...
PŤeddalekou cestou,která básníkačeká,je nutnése rozloučitse
šťastnou
dobou dětstvíam|ádí,kdy ,'malíbyli jsme i pro nejmenší
rakev...V elegickémtÓnu loučení( Čtvrtd,Pátá) skládá orten s neobyčejnoucitlivostípro vfstižn;fdetaiIjakousi kaleidoskopickou
mozaiku šťastn1fch
okamžikri dětství,kterése mu jeví z ,,protější
strany..životajako rá1.Zachycujei svéprvníkroky v Praze, kde poznával ,,vratkostsvěta..,jehoŽ je ,,chorym dítětem...Chce se opŤít
o ,,něžné
rameno věcí..a volá na pomoc slova, aby mu vrátila mizejícíjistotudětství.orten si všakuvědomuje,žetento ráj je nenávratně ztracen, a proto _- chce-li zristat práv svémurídělu,jehož
tragiku píijal - musísvédětstvía mládí sublimovat v dílejako sen;

