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Andrea Vtová

VáŽné rivahy o národním ridě|u, verše poznamenané reflexí sociálních
problémú, historické obrary, barvité líčení nejprostších lidskych osudú i pokusy
o rozpoznání a pojntenování nejniternějších lidslo-ich pohnutek, vlastní nevyjí-
maje _ to všeje obsaŽeno v poezii Svatopluka Čecha, která sejiž nrnohokrát stala
piedmětem zájmu literárních vědcti a kritikti.

Na rozdíl od niclr mě v díle tak rozsálrlém a myšlenkově i liirazově
bohatém zauja|a zdán|ivě nezávaŽná, okrajová motivika: obraz pŤírody a krajiny,
jenž prolíná Čechovynri básněmi - ať uŽ v drobnějších veršovanych ritvarech či
naopak rozměrnyich básních, ohlasech historick]1ich událostí, nebo ve verších, jeŽ
sdělují autorovu bezprostŤední dobovou zkušenost. Motily pŤírody a krajiny,
související nejčastěji s místenr, kde se odehrává dan1i pŤíběh, jsou nrnolrdy spíše
v roliprvkri dopliiujících a dokreslujících děj samotn1i. Je dokonce velnri těŽké
najít Čechovu báseř, v níŽ by lylíčení pŤírody v jakékolí z jejích podob tvoŤilo
jádro uměleckélro sdělení. A najdenre.li pŤece takovou, jde pak napiíklad o per-
sonifikaci (v básni Váda květ , kde spolu roznllouvají květiny,Čech |899,s.252).
PŤestoŽe pŤírodní motivy nestojí v pomyslném poŤadí co do závažnosti na prvnínr
místě, jsou drileŽitější součástí Čechovy poezie, neŽby se snad nrohlo zdát.

opustínr proto tradiční priority zkoumání (a vribec čtení) Čechovy poezie
a pokusím se nahlédnout do básníkova bohatého repertoáru piírodního.

obraz pŤírody má v Čechově poezii nrnoho ruzn;ich obměn. Utěšené
q/hledy do poklidné české krajiny se stŤídají s divokou krásou člověkenr ne-
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dotčen1iclr míst, dávrro zapotrtenutá zákoutí s pečlivě pěstěnou zahrádkor.r. Ve
všechjnrenovanych piípadechje ale vidětjedno společné _ objevují Čechajako
básníka, kten./ citlivě vyuŽívá vjem , poskytovan ch doslova všemi snrysly. Pro
uplnost je zde tŤeba podotknout, že tato vnímavost se zdaleka ne$7ká jen popisri
prostŤedí a lyuŽití pŤírodníclr nrotivŮ. Popis, kterii nám prozradí stejnou citlivost
pro detailní zachycení i ponrěrně nepatrnych vjemri, nalezneme ve verších Sva-
topluka Cecha opravdu nrnolrokrát. Piíkladenr toho mťrŽe byt první sloka z básně
Zintní noc:

Naslouchám sanloten, co vítr pěje.
Zhasíná svíce. Hledín na stěnu,
kde mroucí zá|, jak lampa čaroděje,
míhavych stínri kreslí proměnu.
Stín vánočního stronlu nlezi nimi
větvemi $vá, hraje kosmatynri.
Tnra nyní kol. SkráĎ do dlaně se hrouží'
Leč kolem čela, cítím, Že mi krouŽí
má poesie chnrurná vděkri planlch
jak nro|/l noční kÍídel otŤeparr1ich.

(Cech  1880 ,  s . 219)

Jak je na tonlto ryvku patrné, zasahuje básníkova pŤedstavivost a citlivé
rozliŠování určitého obrazu nejen do popisri pŤírody. Zároveťl se ovšem dáÍíci, že
jsou to právě ony zmíněné piírodní nrotivy' ať uŽ v drobn1ych nebo v rozsáhlejších
líčeních, kde dochází tato Čechovajedinečná schopnost největšího uplatnění.

|. V kra.;ině domova

JiŽ poslední si ověnčili snop
koukolem, clrrpou, ntákem v plné slávě...

(Ve stínu |ípy,  Čech l880,  s .  l29)

Česká krajina a venkov - to je u Čecha Ťada motivri spojenych pŤedevším
s pŤedstavou domova. Je to ntísto návratu, nísto, které kontrastuje marnosti,
prchavé slávě, rušnénru Životu města. Je spojeno s dětstvím a čistotou citti,
ačkoliv má zajisté daleko k bezstarostné idyle. I v malebnych tidolích se mohou
odehrávat dramatické lidské osudy (LešetínslE kovái,), a uprostied ťlrodnjclr polí
zalit])ich sluncem doc|lází také k osudoqinr stŤetrim mezi lidmi (Sekáči),
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o rozpoznání a pojntenování nejniternějších lidslc-ich pohnutek, vlastní nevyjí-
maje _ to všeje obsaŽeno v poezii Svatopluka Čecha, která sejiŽ nrnohokrát stala
piedmětem zájnru literárních vědcti a kritikti.

Na rozdíl od niclr mě v díle tak rozsáhlénr a myšlenkově i qirazově
bohatém zauja|a zdánlivě nezávaŽná, okrajová motivika: obraz piírody a krajiny,
jenž prolíná Čechovynri básněmi - ať uŽ v drobnějších veršovanych ritvarech či
naopak rozměrnyich básních, ohlasech historick11ich událostí, nebo ve verších, jeŽ
sdělují autorovu bezprostŤední dobovou zkušenost. Motivy pŤírody a krajiny,
související nejčastěji s místenr, kde se odehrává dan1i pŤíběh, jsou mnohdy spíše
v roliprvkri doplriujících a dokreslujících děj samotn . Je dokonce velnri těžké
najít Čechovu báseř, v níŽ by lrylíčení pŤírody v jakékoli z jejích podob tvoŤilo
jádro uměleckého sdělení. A najdenre-li pŤece takovou, jde pak napŤíklad o per-
sonifikaci (v básni Váda květ , kde spolu roznllouvaj í kllětiny, Čech 1899, s.252).
PŤestoŽe pŤírodní motivy nestojí v pomyslném poŤadí co do závaŽnosti na prvnín-t
místě, jsou driležitější součástí Čechovy poezie, nežby se snad nrohlo zdát.

opustínr proto tradiční priority zkoumání (a vribec čtení) Čecholry poezie
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obraz pŤírody má v Čechově poezii nrnoho ruznych obměn. Utěšené
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dotčen1iclr míst, dávtro zapotrtenutá zákoutí s pečlivě pěstěnou zahrádkor.r. Ve
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kde mroucí zá|, jak lampa čaroděje,
míhavych stínri kreslí proměnu.
Stín vánočního stronlu mezi nimi
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má poesie chmurrrá vděkri planlch
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(Cech  1880 ,  s . 219)

Jak je na tomto ryvku patrné, zasahuje básníkova pŤedstavivost a citlivé
rozliŠování určitého obrazu nejen do popisri piírody. Zároveíl se ovŠem dá Ťíci, Že
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(Ve stínu lípy,  Čech l880,  s .  l29)

Česká krajina a venkov - toje u Čecha Ťada nrotivti spojenych piedevším
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prchavé slávě, rušnému Životu města. Je spojeno s dětstvím a čistotou citti,
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PŤesto rrení ntožné upŤít české krajině zobrazované v Čechol ch básních
značnou dávku nralebnosti, ztvárněnou napŤíklad již zmíněnlm ridolínr. V ná-
sledujícínr popisu souzníobraz drivěrně známé krajiny v čisté a nedotčené podobě
se silně citově podbarven1inr návratem k dětství a mládí.

Buď zdrávo, ridolí nré tiché, skromné!
M j ráji dávno ztracen!, buď zdráv!
Jak hejno kŤepelek tu vzlétá pro mne
z kaŽdičké brázdy upomínek dav.
Ty jabloně nad moŤem zlat'.ich klasri
mi šeptají o blahu zašlfch časri,
ta blízká stezka, vinoucí se v bor,
nrne vábí k nrístu, kde tak často vítal
mladého samotáie jedlí sbor
azníz}rych větví poustevnu mu splítal.

(Ve stínu lípy, Čech 1880, s. l22)

V další ukázce jde skutečně o ideální stav, vychozí podobu určité části
krajiny. Ta tvoŤí protiklad pozdějších změn, kteryimi v pruběhu děje krajina i lidé
v ní procházejí.

Krásně bylo v Lešetíně:
Vesnička ta prostonri|á
jak robátko v matky klíně,
utajena světu, snila
ve lrvozdnatérn ridolí.
VíŽkou rděl se nad dědinou
kostel mezi topoly,
a kol něho v zeleĎ stinnou
tŤešní, jabloní a hruší...

(Lešetíns{| kováŤ, Čech l899, s. 5)

Jinynr podstatn1im rysem krajiny domova v Čechol"jch básních je její
těsné spojení s člověkem. Není to piitom jen prostĚednictvím některé z postav
lyprávěného piíběhu, jeŽ by byla k zobrazovanému místu vázaná svou pŤítom-
ností nebo vzpomínkou. Je to všudypŤítomnost dávnlch a nejprostších lidsk;ích
činností, zachycená v obrazech ticltlch vesnic, zdálky viditelnych kostelních
věŽí, sadú, zahrad, polí. Právě pole, a to zejména v čase Žní, se stávají závaŽnym
motivem mnoha básní. V!|učně v tonrto prostŤedí se odehrává báseí Sekáči,
zachyceno je i v dalších básních (ve sbírce JitÍní písně, v cyklu Ve stíru lípy
i j inde).
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To vojsko míru v pozlacenénr lrat'u,
kam sahá zor, plái i lralí kolkolenr,
mák rúměn! se mísí k jeho davu
a modrooká chrpa s koukolem.

(Moravě, Čeclr 1887, s. 47)

Z|até ob1|Í, červené nláLry nebo nrodré chrpy doprovázejí v něko|ika
básníclr Svatopluka Čecha čas Žrrí. Autor zde poloŽil driraz na nanráhavou lidskou
práci a na její spojení s bohatstvínr, které člověku dává pŤíroda. PŤítomnost
člověka v krajině, kde má sv j domov' zachycují často právě ty básně, kteréjsou
zm íněnyrrt propoj enínr věnovány sociáln ím problémrim.

V širším pojetíje básníkovi loukou i celá vlast' která neopatrována z stává
p\stá (Komenslql, Čech l899, s. 273). Je dokonce podobna ,,zinrnímu luhu..
(Cech: Zpěvník... ' l895, s. l2) a znoru rozkvést nrriŽe jen s novynr snaŽenínt
(Mládeži, Cech l877, s.65).

Stejně jako l"./h|edy do otevŤené krajiny po|í a luk dokáŽe Čechova
obraznost vytvoiit ticlrá zákoutí, která jsou místem rozjínrání' ponoiení se do
minulosti, snění, ale i konečnosti, zmaru. PiíšeŤi s bŤečťanem, omšeljlmi kameny,
rozvalinami a mechem je napiík|ad dějištěm básni Tajné ho.e, Z dob zašlych nebo
První a poslední (Komenst<y, Čech l 899, s.22|,223 a 262). RovněŽ V tomto typu
popisri je moŽné pozorovat opakující se základní charakteristickii okruh nrotivŮ,
ktery ovšem autorova fantazie vŽdy doplĎuje o další podrobnosti závislé na
lyprávěném pŤíběhu. opakující se motiv trosek poboiené stavby upomíná i ten-
tokát na piítomnost člověka, avšak ta je zde jiŽ jen minulostí, vzpomínkou.
PŤíkladenr zníněn1iclr rypodobnění mťrŽe byt závěr zlonrktr o dívčí vá|ce z Po-
sledníchveršá, kde je vylíčeno okolí bojovníky dávno opuštěného lrradu Motola:

Spíšjak zelené se pohorky tu pjaly
za snraragdnou loukou bezstarostné valy,
místy balvan z nlch,jejŽ samet nlechu halil,
v pŤed se do pŤíkopu zarostlého svalil,
puk|ice kde listú bylí všeho rodu
kladlo na hnijící zelenavou vodu...

(Dívčí vá lka lz|omekl ,  Čech l9 l0,  s .  l12)

Zobrazování dŮvěrně znánré krajiny, kteráje básníkovi pňedevším nreta-
forou domova' dětství a klidu' nrá svou pevně zakotvenou podobu. Básník
lyuŽívá omezenyÍ repertoár nrotivri' jako je napiík|ad víska usazená v ridolí, věž
kostela, z|aty |ánobilí, šumící stromy, |ípa, chrpy, v|čí mák atd. Tyto motily mají
ráz určinj'ch zástupnlch syntbolŮ, k nimŽ není tŤeba hromadit množství dalších
atributri, neboť jsou ve všeobecném povědonrí. Stačí fyto synlboly zmínit a čtená-
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PŤesto není moŽné upŤít české krajině zobrazované v Čechorry7ch básních
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V další ukázce jde skutečně o ideální stav, v chozí podobu určité části
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tŤešní, jabloní a hruší...

(Lešetínsk'./ kováŤ, Čech l899' s. 5)

Jin17nr podstatn1im rysem krajiny domova v Čechoq/ch básních je její
těsné spojení s člověkem. Není to piitom jen prostiednictvím některé z postav
lyprávěného pĚíběhu, jež by byla k zobrazovanému místu vázaná svou pŤítom-
ností nebo vzpomínkou. Je to všudypŤítomnost dávnlch a nejprostších lidsklch
činností, zachycená v obrazech ticlrlch vesnic, zdá|ky viditeln/ch kostelních
věŽí, sadú, zahrad, polí. Právě po|e, a to zejména v čase Žní, se stávají závaŽrylm
motivem mnoha básní. Vf|učně v tonrto prostŤedí se odehrává báse Sekáči,
zachyceno je i v dalších básních (ve sbírce JitÍní písně, v cyklu Ve stíru lípy
i j inde).
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To vojsko míru v pozlacenénr lrat'u,
kam sahá zor, pláĎ lralí kolkolenr,
mák rriměn]1i se mísí k jelro davu
a modrooká chrpa s koukolenr.

(Moravě, Čech | 887, s. 47)

Z|até obi|i, červené nrákry nebo nrodré chrpy doprovázejí v několika
básních Svatopluka Čecha čas Žní. Autor zde poloŽil d raz na nanrálravou lidskou
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člověka v kajině, kde má svŮj domov, zachycují často právě básně' které jsou
zníněnyrn propoj ením věnovány sociálním problémrim.

V širším pojetíje básníkovi loukou i celá vlast, která neopatrována zristává
pustá (Komenslql, Čech l899' s. 273). Je dokonce podobna ',zinrnímu |uhu..
(Čech; Zpěvnik..., 1895, s. l2) a znovu rozkvést mŮŽe jen s noq7nr snaŽenínr
(Mládeži, Čech l877, s. 65).

Stejně jako l"-/lr|edy do otevŤené krajiny polí a luk dokáŽe Čecltova
obraznost vytvoŤit ticlrá zákoutí, která jsou místem rozjímání' ponoiení se do
minulosti' snění, ale i konečnosti' zmaru' PiíšeŤi s bŤečťanem, omšel1imi kameny,
rozvalinami a mechem je napiík|ad dějiŠtěm básni Tajné hoÍe, Z dob zašlych nebo
P rv n í a p os l e d n í (Ko m e ns lgl, Čech l 899, s. 22 |, 223 a 262). RovněŽ v tomto typu
popisri je moŽné pozorovat opakující se základní charakteristich./ okruh nrotivri,
ktery ovšem autorova fantazie vŽdy doplřuje o další podrobnosti závislé na
vyprávěném pŤíběhu. opakující se motiv trosek poboŤené stavby uponríná i ten-
tokrát na piítomnost člověka, avšak ta je zde již jen minulostí, vzpomínkou.
Piíkladem znríněnyclr lrypodobnění mriŽe b11it závěr zlonrktr o dívčí vá|ce z Po-
sledníchveršei, kde je vylíčeno okolí bojovníky dávno opuštěného hradu Motola:

Spíšjak zelené se pohorky tu pjaly
za snraragdnou loukou bezstarostné valy.
místy ba|van z nich, je1Ž samet nrechu halil,
v pŤed se do piíkopu zarost|ého svalil,
puklice kde listri bylí všeho rodu
kladlo na hnijící zelenavou vodu...

(Dívčí válka /zlomek/' Čech l 9 I 0, s. 1 l2)

Zobrazování dťrvěrně znánré krajiny, kteráje básníkovi pŤedevším nreta-
forou domova' dětství a klidu' nrá svou pevně zakotvenou podobu. Básník
lyuŽívá omezen! repertoár motivri' jako je napŤík|ad víska usazená v ridolí' věŽ
kostela, z|aty |ánobilí, šumící stromy, |ípa, chrpy, v|čí mák atd. Tyto nlotiq/ mají
ráz určirrj'ch zástupn;/ch symbolŮ, k nimŽ není tŤeba hromadit mnoŽství dalších
atributŮ, neboť jsou ve všeobecnérn povědomí' Stačí fyto symboly zrnínit a čtená-
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ňova fantazie na základě obdobn1ich, známych obraz sanla do\ytváŤí krajiny
a místa, kde se děj odehrává.

Pokouší-li se však Čech evokovat prírodu a krajinu neznámou, exotickou,
znamená to pro vystavbu popisu zásadní obrat.

l l .  okouzleny dálkami

Ó pralese, ty spousto nádlrerná
ty krás, velebnosti, kouzel, hrriz i Žasri,
pokladnice tvaru nezměrná
i barev' světel, stínú, vúní, hlasri...

(Cech 1884, s .  l7)

Svatopluk Čech není pouze básníkem české krajiny. Jeho piíběhy se
odehrávají také v daleklch a pro tehdejšího čtenáŤe velrrri exoticklch zemích,
jako je napiíklad Indie ve veršované bajce Hanuman, v b|íže neurčeném dějišti
Písní otroka nebo v Čeclrem tolik obdivované kavkazské krajině.

Zde se neďídka dostává ke slovu pŤíroda bujná, divoká a (oproti pŤed-
chozínru) mnolrdy nedotčená lidskou rukou, v některiiclr piípadech i oproštěná
od vzpomínek a užšílro osobního vztahu. Tínr všínr se liší piíroda exotická od
piírody domova.

Avšak není to jen rozdíl q7znantovy. Znlěna prostiedí se promítá i do
formální podoby popisri obou ťypŮ krajin. PŤi popisu krajiny cizi, neznámé, ať
byla sanrotnénru autorovi blízká či nikoli, nelze uŽ vystačit s pouhym náznakenr,
nelze uvést jen konkrétní vizuální motiv a spolehnout se na to' Že všechny ostatní
vjenry se zce|a pŤirozeně sanry pridají. Vy|íčení místa děje, jeŽje čtenáŤi vzdá-
lené, pak skutečně vyrisťuje v poezii všech pěti smyslŮ. Je nepoměrně bohatší
a detailnější, qlznačuje se zhuštěnym ÍazenÍm epitet a bohatyn slovníkem, navíc
ozvláštněn 'm užíváním cizích slov, která pŤidají popisu na cizokrajnosti. Tak
prisobí v!razy zlaty velmogula parasol nebo liana, jež visí gttirlandami se syko-
mory (Čech l884' s. l8), které čteme ve veršované ba1ce Hanunan.

obrazy exotické krajíny na první pohled zaujmou svou barevností. Barlry
a odstíny v popiseclr pŤírody nezlyklé jsou vyobrazeny vyrazně a jejiclr ričinek je
navíc lystupriován adjektivy planenny, bleskotavy apod. K driležib-/m barvám
patŤí sytá zeleř, purpurová, rudá (Tam kolébá se motyl na květu jak ohežl kžídlaty.
Čech 1884, s. l9). Názly barev nrohou byt zastoupeny také pojnrenováním
drahych kamenti, rubínu' snraragdu, chalcedonu nebo safíru, jindy hrou světla,
která zasahuje do široké a prisobivé barevné škály. Doklademje ukázka:

V tom listŮ mnohotvánlém zpeŤení
noc po$iká se hravě s dennín svitenr
v odstínu sterém, vábně rozntanitém,
až dolej hustší, hustŠí šeŤení
pÍechází zvolna v soumrak pověčn.i... 

(Cech 1884, s. l8)

Stejně prisobivá je Čechova schopnost vylíčit v nejruznějších podobách
moie, s nímŽ se setkávánre hned v několika jeho dílech. Těnrto popisrim Svou
dynamičností vévodí ty' kdeje vyobrazena nroiská bouie. Za všechnyjnrenujme
alespoĎ jeden, v závěrečnénr oddílu Pisní otroka, kten.i je zároveř alegorií
nesnadné cesťy lidstva za ideálem.

NestvŮrnlch vln hňbery táhlé, rozšlehané vláhy prach,
smrště divoké a strže - všeclrno děsn1i krve nach
a sluch plní tŤesk a hlomoz, jakby v boji bez mezí
sráŽely se lít'.ich vojri oštěpy a pavezy _ -

(Čech: Písně otroka, 1895, s. 75)

Stejně pestŤe jako nespoutanou pŤírodu pralesa či jiŽní nroŤskou hladinu
rysuje básníkova fantazie v básni Dagmar obraz zce|a odlišné krajiny Dánska
jako země ladně nakupenych vrch , hvozdt1 snivych a zároveri lučin snlarag-
dovych, jarní vláhou zpitych, / stinnych vrb a bukťt, šerych r zno hájin, / pestrych
stád a chatek olším poukrytych (Čech l885, s. l l6). Vykreslení snového jezera
s l'rradenr ukrytym v lesích uvádí kapitolu s názvem Gurre. Celá je prostoupena
barvilinri popisy pŤírody, jež nrají vypodobnit zvláštní krásu tolroto místa a pod-
trhnoutjeho pohádkovost i k|id, vše, co kontrastuje s dalším vyvojem pŤíběhu.

Zv|áštní nrísto nrá v Ceclrově tvorbě Kavkaz, kam se autor lrypravil
v květnu l874. Své okouzlení kavkazskou pŤírodou vypsal nejen v Kresbách
z Kcwkazu, které byly uveŤejněny v Lumínt, ale i ve své poezii. Ve verších
inspirovan ch reáln1inr a hlubokym autorovynr záŽitkem lrystupují z Čechovy
epikry scenérie nezkrocené kavkazské pŤírody, púsobivě vykreslené v básních
Čerkes, Na hrob Havlasfu nebo v jednom z oddílri cyk|u Ve stírut lípy (Čech
l880). Čech sám je popsal s|ovy: Ale nuď se, když ti hlavouvíŤí tisíc obrazti,

jejichž obrysy tě uchvaa1jí novostí a lahodností svou, jejichž bany tě omamt1jí
svěžestí a živostí svolt, že nevíš, ktery z nich zachytiti a položiti první do rámce
zpomínání. (I874, s. 408) PŤedstalují záplavu rŮznobarevn)ich květr'i, husté po.
rosty, kde se kmeny stromri zaplétají do sebe, porostlé riponky planého chmelu a
divoké révy. PŤes zÍejnlé zaujetí kavkazskou piírodou nejsou ovšern znríněné
Cechovy básnějěn nadšenlm popisem cizízemě. PŤedevším vyprávějí o osudech
lidí nespoutanych konvencemi, touŽícíclr po svobodě, kteŤí na cestě za ní dávají
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iova fantazie na zák|adě obdobnych' známych obraz sanla do\ytváŤí krajiny
a nrísta, kde se děj odehrává.

Pokouší-li se však Čech evokovat prírodu a krajinu neznánlou, exotickou,
znamená to pro vystavbu popisu zásadní obrat.

l l .  okouzleny dálkami

Ó pralese, ťy spousto náďrerná
ty krás, velebnosti, kouzel, hrriz i Žasri,
pokladnice tvaru nezměrná
i barev, světel, stínú, vúní, hlasri...

(Cech 1884, s .  l7)

Svatopluk Čech není pouze básníkem české krajiny. Jeho piíběhy se
odehrávají také v daleklch a pro tehdejšího čtenáŤe velrrri exoticklch zemích,
jako je napiíklad Indie ve veršované bajce Hanuman, v b|íže neurčeném dějišti
Písní otroka nebo v Čeclrem tolik obdivované kavkazské krajině.

Zde se neďídka dostává ke slovu pŤíroda bujná, divoká a (oproti pŤed-
chozínru) mnolrdy nedotčená lidskou rukou, v některiiclr piípadech i oproštěná
od vzpomínek a užšílro osobního vztahu. Tínr všínr se liší piíroda exotická od
piírody domova.

Avšak není to jen rozdíl q7znantovy. Znlěna prostiedí se promítá i do
formální podoby popisri obou ťypŮ krajin. PŤi popisu krajiny cizi, neznámé, ať
byla sanrotnénru autorovi blízká či nikoli, nelze uŽ vystačit s pouhym náznakenr,
nelze uvést jen konkrétní vizuální motiv a spolehnout se na to' Že všechny ostatní
vjenry se zce|a plirozeně sanry pridají. Vy|íčení místa děje, jeŽje čtenáŤi vzdá-
lené, pak skutečně vyrisťuje v poezii všech pěti smyslŮ. Je nepoměrně bohatší
a detailnější' qlznačuje se zhuštěnym Ťazením epitet a bohatyn slovníkem, navíc
ozvláštněn1im uŽíváním cizích slov, která pŤidají popisu na cizokrajnosti. Tak
prisobí vi,razy zlaty velmogula parasol nebo liana, jež visí gttirlandami se syko-
mory (Čech l884, s. l8), které čteme ve veršované ba1ce Hanunan.

obrazy exotické krajiny na první pohled zaujmou svou barevností. Barlry
a odstíny v popisecl-r pŤírody nezlyklé jsou vyobrazeny vyrazně a jejiclr ričinek je
navíc lystupriován adjektivy planenny, bleskotavy apod. K driležib-/m barvám
patŤí sytá zeleř, purpurová' rudá (Tam kolébá se nlotyl na květu jak o}ležl kžídlaty.
Čech 1884, s. l9)' Názly barev nrohou byt zastoupeny také pojnrenováním
drahych kamenti, rubínu' snraragdu' chalcedonu nebo safíru, jindy hrou světla,
která zasahuje do široké a prisobivé barevné škály. Doklademje ukázka:

V tom listŮ mnohotvánlém zpeŤení
noc po$iká se hravě s dennín svitenr
v odstínu sterém, vábně rozntanitém,
až dolej hustší, hustší šeŤení
pŤechází zvolna v soumrak pověčn.i... 

(Cech 1884, s. l8)

Stejně prisobivá je Čechova schopnost vylíčit v nejruznějších podobách
moie, s nímŽ se setkávánre hned v několika jeho dílech. Těnrto popisrim Svou
dynamičností vévodí ty' kdeje vyobrazena nroiská bouie. Za všechnyjnrenujme
alespoĎ jeden, v závěrečnénr oddílu Pisní otroka, kten.i je zároveř alegorií
nesnadné cesťy lidstva za ideálem.

NestvŮrnlch vln hibery táhlé, rozšlehané vláhy prach,
smrště divoké a strže - všeclrno děsn1i krve nach
a sluch plní tiesk a hlomoz, jakby v boji bez mezí
sráŽely se lít'.ich vojri oštěpy a pavezy _ -

(Čech: Písně otroka, 1895, s. 75)

Stejně pestŤe jako nespoutanou pŤírodu pralesa či jiŽní nroŤskou hladinu
rysuje básníkova fantazie v básni Dagmar obraz zce|a odlišné krajiny Dánska
jako země ladně nakupenych vrch , hvozdt1 snivych a zároveri lučin snlarag-
dovych, jarní vláhou zpitych, / stinnych vrb a bukťt, šerych r zno hájin, / pestrych
stád a chatek olším poukryylch (Čech l885, s. l l6). Vykreslení snového jezera
s l'rradenr ukrytym v lesích uvádí kapitolu s názvem Gurre. Celá je prostoupena
barvi mi popisy pŤírody, jež nrají vypodobnit zvláštní krásu tolroto místa a pod-
trhnoutjeho pohádkovost i k|id, vše, co kontrastuje s dalším vyvojem pŤíběhu.

Zv|áštní nrísto nrá v Cechově tvorbě Kavkaz, kam se autor lrypravil
v květnu l874. Své okouzlení kavkazskou pŤírodou vypsal nejen v Kresbách
z Kcwkazu, které byly uveŤejněny v Lumínt, ale i ve své poezii. Ve verších
inspirovan ch reáln1inr a hlubokynr autorovynr záŽitkem lrystupují z Čechovy
epikry scenérie nezkrocené kavkazské pŤírody, púsobivě vykreslené v básních
Čerkes, Na hrob Havlasiu nebo v jednom z oddílri cyk|u Ve stírut lípy (Čech
l880). Čech sám je popsal s|ovy: Ale nuď se, když ti hlavouvíŤí tisíc obrazti,

jejichž obrysy tě uchvaa1jí novostí a lahodností svou, jejichž bany tě omamt1jí
svěžestí a živostí svolt, že nevíš, ktery z nich zachytiti a položiti první do rámce
zpomínání. (I874, s. 408) PŤedstalují záplavu rŮznobarevn)iclr květr'i, husté po-
rosty, kde se kmeny stromri zaplétají do sebe, porostlé riponky planého chmelu a
divoké révy. PŤes ďejnré zaujetí kavkazskou piírodou nejsou ovšern znríněné
Cechovy básnějěn nadšenlm popisem cizízemě. PŤedevším vyprávějí o osudech
lidí nespoutan1ich konvencemi, touŽícíclr po svobodě, kteŤí na cestě za ní dávají
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všanc vše. Prostiedí nevázané, nezkrocené kavkazské pŤírodyje těmto piíběhrirn
nejen dějištěm, a|e i paralelou.

Su.im piíspěvkem jsem chtěla pŤiblíŽit opomíjenou marginální motiviku
Čechova básnického díla a poukázat najeho schopnost dívat se pečlivě kolem
sebe a viděné věci také procítit. PŤi této pŤíležitosti chci také poděkovat paní
profesorce Janáčkové za to, Že se mi pod jejím vedením literární dílo nikdy
neproměnilo jen v pouhou poloŽku vyzkumu a Že se mi neztratilo to nejdriležitější
_ vnímání díla v podobě proŽitku.

PRAMENY

ČpcH, Svatopluk
l874 ''Kresby z Kavkazu.., Lttmír L874,II. svazek, s. 408

l880 Novrj sbírka veršovanlch prací (Praha: Grégr a Dattel)

1884 Hanuman (Praha: Ed. Valečka)

|885 Dagnar (Praha: F. Šimaeek;

1887 JitŤní písně (Pralta: Ed. Valečka)

|895 Písně otroka (Praha'. F. Topič)

|895 ZpěvníkJana Buriana (Praha: F. Topič)

|899 Lešetínsly kováž a Menší básně, Sebrané spisy S. Č., díl II. (Praha: Fr. Topič)
19|0 Poslední verše, Sebrané spisy S. Č', oit xxx. (Praha: Fr. Topič)

lr,qsKA cESTA Jurn Zrvrw I BB3- 1BB4

Ann.z (rei<k.: lnr i i

Julius Zeyer navštívil itálii dvakrát. Poprvé tam odjel na podzinr roku
l 883 a vrátil se do Čech počátkem července l 884. Druhy pobyt byl značně kratši
- trval jen od počátku listopadu do poloviny prosince 1892 _ a neměl pro jelro
literární tvorbu žádny vyznam; souvisel s ryze soukrom1imi spisovateloqimi
záleŽitostmi. SoustŤedíme se tedy na první cestu a její odrazv Zeyerově díle.

o tom, kudy vedly spisovateloly kroky, se dovídáme z dopisri, které psal
Josefu Václalu Sládkovi, Aloisu Kašparovi, Josefu Maudrovi a Marii Kalašové,
dá|e ze Životopisné studie Jaroslava Kanrpera a Z monografické práce Jana
Voborníka íviz PRAMENY).

PŤi prvnínr pobytu navštívil Zeyer Ťadu italslc.1ich měst. Itálie v něnr
zanecl.rala hluboké dojnry, okouzlila lro unrěleck mi panrátkami i krásou své
pŤírody. Byl nesmírně nadšen starou architekturou, sochaŤsk 'mi a malíŤslcj'mi
díly, atmosferou staryich kostelŮ, kláŠterri i pozustatkťr antic$iclr staveb. Jeho
cesta vedla pŤes Benátky, Veronu, Milán, Janov a Pisu do Florencie, odsud do
Sieny, Řína, Neapole, na Sicílii a po krátkém vyletu na pobŤeŽí severní Afriky
opět pŤes Sicíli i, Florencii a Turín zpět do Čech.

o prvních dojmech krátce po pŤíjezdu do Itálie napsal 20. listopadu l883
z Janova Josefu Václavu Sládkovi: /.../ chodím jako ve sntl po cely den a večer
unavením klesám. JalEch dojmft! Hlava mi jde kolenl. (Sládek - Zeyer l957, s.
73) V obdobném tÓnu píše 28. listopadu téhož roku z Florencie Josefu Maudrovi:
/.../ žiju jako ve Šrut! BenátlE, Verona, Janov, Pisa, Florencie - jeden jediny sen
Érásy. (Dolensk l923, s. 176)
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