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všanc vše. ProstŤedí nevázané, rrezkrocené kavkazské pŤírody je těmto pŤíběhrirn
nejen dějištěm, ale i paralelou.

Sr".im pŤíspěvkem jsem chtěla pŤiblížit opomíjenou marginá|ní 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 qyzkumu a Že se mi neztratilo to nejdrileŽitější
_ vnímání díla v podobě proŽitku.

PRAMENY

ČEcg, Svatopluk
l874 ''Kresby z Kavkazu.., Lunír |8,|4,II. svazek, s' 408
l 880 Nová sbírka veršovanych prací (Praha: Grégr a Dattel)

1884 Harutman (Praha: Ed. Valečka)

|885 Dagnar (Praha: F. Šimaeet;

|887 Jit ní písně (Praha: Ed. Valečka)

|895 Písně otroka (Praha: F. Topič)

|895 ZpěvníkJana Buriana (Praha: F. Topič)

|899 Lešetínslg kovaŤ a Menší brÍsre, Sebrané spisy S. Č.' dil II' (Praha: Fr. Topič)
|9|0 Posledniverše, Sebrané spisy S. C., díl XXx. (Praha: Fr' Topič)

lrns<n cESTA Jurn Zrvtw I BB3- t BB4

Ann: \rc ick: lnv i

Julius Zeyer navštívil itálii dvakrát' Poprvé tam odjel na podzin'r roku
l 883 a vrátil se do Čech počátkem četwence l 884. Druh1i pobyt byl značně kratŠi
- trval jen od počátku listopadu do poloviny prosince 1892 * a nenrěl pro jelro
literární tvorbu Žádny vyznam; souvisel s ryze soukrom mi spisovatelovjmi
záležitostmi. SoustĚedíme se tedy na první cestu a její odrazv Zeyerově díle.

o tom, kudy vedly spisovatelovy kroky, se dovídáme z dopisti, které psal
Josefu Václavu Sládkovi, Aloisu Kašparovi' Josefu Maudrovi a Marii Kalašové'
dá|e ze Životopisné sťudie Jaroslava Katrrpera a Z monografické práce Jana
Voborníka (viz PRAMENY).

PŤi prvnínr pobytu navštívil Zeyer Íadu italskych měst. Itálie v něni
zaneclrala hluboké dojmy' okouzlila ho umělecloj'mi panlátkami i krásou své
pŤírody. Byl nesmírně nadšen starou architekturou, sochaŤskymi a malír'slqimi
díly, atmosférou starych kostelri, klášterri i pozustatkŮ antich,;'clr staveb. Jeho
cesta vedla pŤes Benátky, Veronu, Milán, Janov a Pisu do Florencie, odsud do
Sieny, Říma, Neapole, na Sicílii a po krátkénr qiletu na pobŤeŽí severní Afriky
opět pres S icí l i i ,  F lorenc i i  a Turín zpět do Cec|r .

o prvních dojmech krátce po pŤíjezdu do Itálie napsal 20, l istopadu 1883
z Janova Josefir Václavu Sládkovi: /.../ chodím jako ve snu po cely den a večer
unavenínt klesám. Jalqlch dojmťl! Hlava mi jde kolen. (Sládek -Zeyer 1957, s.
73) V obdobném tÓnu píše 28. listopadu téhož roku z Florencie Josefu Maudrovi:
/.../ žiju jako ve Šrut! Benátlql, Verona, Janov, Pisa, Florencie _ jeden jediny sen
krásy. (Do|ensk>i l923, s. l76)
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Z korespondence vítne, že ce|y měsíc pob]1ival ve Florencii _ psal o tom
piíteli Aloisu Kašparovi i Josefu Václavu Sládkovi - a měl v rirnyslu vrátit se tam
ještě jednou (Kašpar l902, s. 509). Tento svŮj ziíměr uskutečni| pŤi zpáteční cestě
do Čech. Bloudil v okolí města, díval se z pahork na ně i blízkou krajinu, sedával
ve stínu pinií a cypiiš , procházel se starobyllmi ulicemi. Mnoho času trávil
v zarnyšlení a nadšení v kostelích a klášterech pŤed obrary a freskami Giottoq/mi
a Fra Ange|icovymi i pŤed relié! Luccy de la Robbii: Dnes byl jsen v klášteže sv'
Marka, v cele, kde žil Fra Angelico, viděl jsem jeho freslql v celách ostatních
mnichťt. Bloudil jsem dnes kolent města, viděl pahrblq Florencie a okolní krajinu,
žádná na světě mě dosud tak nedojala. Toje modry sen, jako bajka se ti zdá. Vím
teď, kde staÍí mistži brali pozadí k st.ym madonám. (Dolensh./ |923, s. I76)

Zeyer navštěvoval místa spjatá s vellc-imi osobnostmi italské renesance a
těŽce nesl, Že náš národ nikoho takového nemá: Pžedevčírenl byl jsem v doruě a
v komnatě, kde se Dante narodil, dnes stál jsem v Santa Croce u hrobu Miche-
langela, Galilea a Alferiho. Bože, jak jsolt jiní národové šťastni, a my jsem chudi,
praví žebrácl' (Sládek -Zeyer |957, s.75)

Z Florencie odjel těsně pŤed vánočními svátky, 22. prosince, do Sieny.
Ještě pŤed odjezdem navštívil Fiesole. Nezapomenutelně na něho zapŮsobilo
svymi pŤírodními krásami a vzácnou symbiÓzou stŤedověloj'ch, anticlq7ch a do-
konce i etrusklch památek; Dnes jsem ptttoval do Fiesole, je to nejpoetičtější
místo, které jsem posud viděl, p vabné k nepopsání /.../ vidíš v dálce Florencii,
celé dolí Arna, vily bez počttt. Slovem báječná krása. A co mám Ti teprve žíci
o tom klášteÍefrantiškánském s prastatynl dvorem a se zahradou z cypÍiší a laltrti
/... / Pakpojednou octneš se zasev rozpadléÍítnské aréně, pakvidíš zase zbyt|q',
staré etntské kyklopické zdi, která se táh]a kolem nlěsta pžed b hvíkolika stale-
tími' když zde ještě chrámy boh stály, a z těch chrámťt rozbitych vystavěli kostely
/.../ (Sládek - Zeyer |957, s' 19)

Vánoce strávil Zeyer v Sieně. Město lro ohromilo sqim stiedověk1im
charakterem, monunrentalitou i množstvím umělecloj'ch památek: Co bych Ti nlěl
psát o Sieně? Pňekvapila mne svym vellqlm, stŤedovělEm rázem. To p sobí jako
nějaké drama Viktora Huga. Zde cítíš, že se ttdály velké věci /.,./ Je k nepopsání
nlalebná /.'./ Siena je monument. Ty paláce jsou jako pro giganty, po těch
schodech aby chodily ntramorové sochy /.../ A co tlt pokladii uměleclqlch!
(Dolensky 1923,s. 170)

Na první vánoční svátek' 25. prosince l883, odjel spisovatel do Řínra.
První dojem z ,,věčného města.. nebyl pŤíznil"./ _ čtvrť, kde bydlel, by|a zce|a
moderní, a v porovnání se Sienou se mu zdála banální. Později se jeho názormění
- tak, jak se postupně s městem a jeho památkami seznamuje. Zťrstává však
k Říniu chladn! _ patrně to je v dťrsledku rinavy, zprisobené nrnožstvím dosa-
vadních poznatkri a neustále se stĚídajících zážitků. Vadila mu a rušila ho rovněž
záp|ava cizinc , které na kaŽdém kroku potkáva|: Dnes viděljsem Koloseum pŤi
západu slunce, bez Angličan , bez Arnerikánek, a mán již jitly o Římě pojem. To
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se popsat nedá. Včerajseru byl v ghetttt a ráno u sv, Petra. Sv. Petr nlě pÍekvapil
tím, jak k newěŤení male vypadá, díváš-li se na něj z nánlěstí; uvnitÍ je ovšenl
kolosální. Ale upžímně iečeno, z stal jsem tiplně chladnym. (Dolensk'-i i923,
s.  255)

Ještě koncenr ledna píše Josefu Václavu Sládkovi' Že z Říma utíká a nej-
raději se prochází v okolní krásné krajině _ campagni. občas navštíví divadlo
a nakonec neodolá a lydává se na prohlídky muzeí, galérií, palácŮ, kostelri a
sbírek. PŤi návštěvě vatikánskych muzeí se nedokáže ubránit obdilu: První
navštěva Vatikárut mne porazila. /'../ Jsi tak oslněn, že vsktttku nic nevidíš a že
nemáš doslovně dosti dechu. /.../ Jaké na.yzkounlatelné kottzlo leží v opravdu
vellqlch.lrynorech umění!(Dolenslo-i |923, s.256) Jenho mrzÍ, že se o své dojmy
nem Že podělit s někym blízkym, Že své okouzlení nemriže vypovědět česky
jinému Čechovi: /... / je Ti jen títo, že nem žeš nahlas vykŤiknout, znidíš těm
Angličan m, že vždy zas jiné syny Albionu naleznou, kterym své ,,very beautiful,
indeed,, do ucha šeptat mohotl. (Dolensky 1923,s. 256)

V Římě Zeyer pobyl do konce dubna 1884. Zdejší pobyt pŤerušil asi
čtrnáctidenním vyletem, na kterii se vydal 21. rinora. Navštívil Ťadu měst a míst,
jimiŽ byl nadšen a odkud si odnesl mnolro hluboklclr dojmťr a záŽitk : /..'/ viděl
jsem Spoleto, vodopády u Terni, Foligno, Assisi, Penqi| Urbino, Arezzo, Cor-
tirut, Trasimenské jezero, Chiusi s etruslEmi hroby, orvieto, Montepulciano,
Pienzu, pŤelezl dvakráte Apenin, jednou prťtsmykem u Forli, mezi skalami, pod
kterymi sevoda rvala s balvany a nad kterymi orli krotižili /.../ Byl jsem v místech,
kde nálokdy uvidí člověka _ cizince /.../ V Urbinu bylo právě zenlětiesení /...i
(Dolensky 1923, s.259)

Koncem dubna l884 od1eI Zeyer ze Říma do Neapole a dále na Sicílii.
odtud se vydal na kratší cestu do Tunisu, navštívil ďiceniny Kartága. Litoval, Že
nemá dostatek peněz, aby se nohl podívat do Alžíru, Tripolisu nebo Maroka.
Vrátil se zpět na Sicílii a ještě jednou navštívil Palermo, které na něho zaprisobilo
neoblykle siln11im dojmem a o němž Sládkovi napsal, Že je pozemsk;Ínr rájem
a bledne pŤed ním krása celé Itálie (Sládek _ Zeyer l957, s. 93).

Pak už se vydal na zpáteční cestu. V jejím pruběhu se zastavil v Taormině,
kde ve zŤíceninách starého Ťeckého divadla recitoval scénu ze svého orfea.Píše
o tom Sládkovi: Tak jsem si lynahradil všechrut trpkost, kterou jsem vypil
a polykal v Praze /.../ Alespožt slyšely Etna a moÍe a ty slottpy a portilq) takě
jednou české slovo. Nebe bylo ja.rné, jen žada bílych jemnych obláčkl1 tam plula,
mysliljsem si, že to jsou Mizy. Byl jsent šťasten. (Sládek _Zeyer l957, s.96)
Prohlédl si ještě Pompeje a pŤes Florencii a Turín se vracel do Čech. V prvních
dnech července pĚibyl do Prahy.

Uvedená cesta našla svťrj odraz v Zeyerově tvorbě, pÍestože ne v takové
míĚe, jak by se.podle nadšení patrného z dopisú pŤátelrim dalo očekávat. Ve
Florencii dokončil nevelkou prozaickou legendu Sestra Paskalina (Lunlír |884),
kterou začal psát jiŽ doma. Tato práce čerpá z několika pramenri - z legendy
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Z korespondence víme, Že ce|y měsíc pobyval ve F|orencii - psal o torn
piíteli Aloisu Kašparovi i Josefu Václavu Sládkovi - a měl v ťrmyslu vrátit se tam
ještě jednou (Kašpar |902' s.509). Tento svrij záměr uskutečnil pŤi zpáteční cestě
do Čeclr. Bloudil v okolí města, díval se z pahorkri na ně i blízkou krajinu, sedával
ve stínu pinií a cypiišti, procházel se starobyl mi ulicemi. Mnoho času trávil
v zamyšlení a nadšení v kostelích a klášterech pŤed obrary a freskami Giottolymi
a Fra Ange|icovymi i pŤed relié! Luccy de la Robbii: Dnes byl jsem v klášteče sv.
Marka, v cele, kde žil Fra Angelico, viděl jsem jeho freslE v celách ostatních
ntnichti. Bloudil jsem dnes kolem města, viděl pahrblcy Florencie a okolní kraj inu,
žádná na světě mě dosud tak nedojala. To je modry sen, jako bajka se ti zdá, Vím
teď, kde staÍí mistži brali pozadí k slym madonhz. (Dolensky |923, s. 176)

Zeyer navštěvoval místa spjatá s vello-/mi osobnostmi italské renesance a
těŽce nesl' že náš národ nikoho takového nemá: Píedevčírem byl jsem v donlě a
v komnatě, kde se Dante narodil, dnes stál jsem v Santa Croce u hrobu Miche-
langela, Galilea a Alferiho. Bože, jak jsott jiní národové šťastni, a my jsem chudi,
praví žebrácl' (Sládek -Zeyer |957, s.75)

Z Florencie odjel těsně pŤed vánočními svátky, 22. prosince, do Sieny.
Ještě pŤed odjezdem navštívil Fieso]e. Nezapomenutelně na něho zapŮsobilo
svymi piírodními krásami a vzácnou symbiÓzou stŤedově[ich, anticlqich a do-
konce i etrusklch památek: Dnes jsem ptttoval do Fiesole, je to nejpoetičtější
místo, které jsem posud viděl, p vabné k nepopsání /.../ vidíš v dálce Florencii,
celé dolí Arna, vily bez počtlt' Slovem báječná krása. A co mám Ti teprve žíci
o ton kláštežefrantiškánském s prastatynt dvorem a se zahradou z cypt1iší a laurti
/... / Pakpojednou octneš se zasev rozpadléÍítnské aréně, pakvidíš zase zbytlry
staré etntské kyklopické zdi, která se táhla kolem nlěsta pžed b hvíkolika stale-
tími' když zde ještě chrámy boh stály, a z těch chrámit rozbitych vystavěli kostely
/.../ (Sládek - Zeyer |957, s' 19)

Vánoce strávil Zeyer v Sieně. Město lro ohromilo sqim stiedověk1im
charakterem, monunrentalitou i množstvím uměleckrj'ch památek: Co bych Ti něl
psát o Sieně? Pňekvapila mne svjm vellqlnl, stŤedovělEm rázen. To p sobí jako
nějaké drama Viktora Huga. Zde cítíš, že se ttdály velké věci /.../ Je k nepopsání
ntalebnd /.'./ Siena je moruunent' Ty paláce jsou jako pro giganty, po těch
schodech aby chodily ntramorové sochy /.../ A co ttt poklad uměleclEch!
(Dolensky 1923,s. 110)

Na první vánoční svátek, 25. prosince 1883, odjel spisovatel do Řínra.
První dojem z ,,věčného města.. nebyl pťíznil"-/ - čtvrť, kde bydle|, byla zcela
moderní, a v porovnání se Sienou se nru zdála banální. Později sejeho názormění
- tak, jak se postupně s městem a jeho památkami seznamuje. Zristává však
k Řínru chladnf _ patrně to je v dŮsledku naly, zpŮsobené nrnožstvím dosa-
vadních poznatkri a neustále se stŤídajících záŽitki. Vadila mu a rušila ho rovněž
záp|ava cizinc , které na kaŽdéni kroku potkáva|: Dnes viděljsem Koloseum pži
západu slunce, bez Angličan , bez Arnerikánek, a mdm již jitty o Římě pojem. To
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Se popsat nedá. Včerajsen byl v ghettu a ráno u sv. Petra. Sv' Petr ruě pÍekvapil
tínl, jak k neuvěŤení male vypadá, díváš-li se na něj z nánlěstí: uvnitž je ovšent
kolosální. Ale upžínně Ťečeno, ztistal jsem típlně chladnym. (Dolensk..i l923,
s.  255)

Ještě koncem ledna píše Josefu Václavu Sládkovi, Že z Říma utíká a nej-
raději se prochází v okolní krásné krajině _ campagni. občas navštíví divadlo
a nakonec neodolá a vydává se na prohlídkry muzeí, galérií, palácri, kostelri a
sbírek. PŤi návštěvě vatikánskych muzeí se nedokáže ubránit obdilu: První
navštěva Vatikánu mne porazila' /.'./ Jsi tak oslněn, že vskutku nic nevidíš a že
nemáš doslovně dosti dechu. /.../ Jaké neuyzkounlatelné kouzlo leží v opravdu
vellqlcht.ynorech umění!(Dolensk-j |923, s.256) Jen ho mrzí, že se o své dojmy
nemriŽe podělit s něk m blizkym, Že své okouzlení nem že vypovědět českry
jinému Čechovi: /... / je Ti jen títo, že nemtižeš nahlas vykŤiknout, znidíš těm
Angličan m, že vždy zas jiné syny Albionu naleznou, kterym své ,,very beautiful,
indeed,, do ucha šeptat mohotl. (Dolensky 1923, s.256)

v Řimc Zeyer pobyl do konce dubna 1884. Zdejší pobyt pierušil asi
čtrnáctidenním vyletem, na ktenj' se vydal 21. nora. Navštívil Ťadu měst a míst,
jimiŽ byl nadšen a odkud si odnesl mnolro hluboklch dojmťr a záŽitk i /..'/ viděl
jsem Spoleto, vodopády tt Terni, Foligno, Assisi, Pertqii, Urbino, Arezzo, Cor-
tinu, Trasimenské jezero, Chittsi s etruslEmi hroby, orvieto, Montepulciano,
Piennt, pŤelezl dvakráte Apenin, jednou prťtsmykem u Forli, mezi skalami, pod
kterymi sevoda rvala s balvany a nad kterymi orli krotižili /.../ Byl jsem v místech,
kde málokdy uvidí člověka _ cizince /.../ V Urbinu bylo právě zentětiesení /...i
(Dolenshy 1923, s.259)

Koncem dubrra l884 odjel Zeyer ze Říma do Neapole a dále na Sicílii.
odtud se vydal na kratší cestu do Tunisu, navštívil ďíceniny Kartága. Litoval, že
nemá dostatek peněz, aby se nohl podívat do Alžíru, Tripolisu nebo Maroka.
Vrátil se zpět na Sicílii a ještě jednou navštívil Palermo, které na něho zapŮsobilo
neoblykle siln;;im dojmem a o němž Sládkovi napsal, Že je pozemskfni rájem
a bledne pŤed ním krása celé Itálie (Sládek _ Zeyer l957, s. 93).

Pak uŽ se vydal na zpáteční cestu. V jejím pruběhu se zastavil v Taormině,
kde ve zŤíceninách starého Ťeckého divadla recitoval scénu ze svého orfea.Píše
o tom Sládkovi: Tak jsem si vynahradil všechrut trpkost, kterou jsem vypil
a polykal y Praze /.../ Alespoú slyšely Etna a moÍe a ty slottpy a portilv také
jednou české slovo. Nebe bylojasné,jen ňada bílychjemnych obláčk tam plula,
myslil jsem si, že to jsou M zy. Byl jsenl šťasten. (Sládek - Zeyer 1957, s. 96)
Prohlédl si ještě Pompeje a pŤes Florencii a Turín se vracel do Čech. V prvních
dnech července pŤibyl do Prahy.

Uvedená cesta našla svrij odraz v Zeyerově tvorbě, pÍestože ne v takové
míĚe, jak by se.podle nadšení patrného z dopisú piátelrim dalo očekávat. Ve
Florencii dokončil nevelkou prozaickou legendu Sestra Paskalina (Lunlír |884),
kterou začal psát jiŽ doma. Tato práce čerpá z několika pramenri - z legendy
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o ňeholnici, Žijící současně dvěma Životy _ duchovním v klášteie a tělesrrym ve
světě - spojené v jeden celek s legendou o Marii, všemocné ochránkyni hŤíšníkťr,
dá|e ze stŤedověké pověsti o knězi Janu ajeho báječné Ťíši kdesi na V1ichodě, jeŽ
má svrij privod ve starokŤesťanské legendě o sv. Janu Evangelistovi, kten.}i nikdy
nezemŤel a za|oži| v dalek1/ch vychodních končinách Asie Ťíši blažen;/ch. Sklad-
ba je proniknuta stĚedovělqÍm duchem, promítají se do ní náboŽenské piedstavy
o ráji a boŽím království, nebesk klid a svatost se StŤídají s hr zou pouti peklem
a s poníženínr. Vše se spojuje vjednotn ' organick , neobvykle životny a barviťy
celek.

Pod mohutn1inr dojmem z děl Giottov..fch a Fra Angelicol".ich se Zeyer
cítil mal17, neschopn , pŤestal si této své práce cenit, byl by ji nejraději zničil,
kdyby ho nepoutaly závazky k redakci Lumíru: Poslední jis|rra ctižádosti ve mně
uhasla- Cítítn se barbarem afušerem. A s tím máru Sládkovi dopsat jeden škvár,
kter jsemv Čecháchzačal! (Do|ens|q |923, s. l68)

A Sládkovi se omlouvá: odpust', že není z nejlepších, ale to leží mimo
člověka. Ted,, když vidím obrazy Fra Angelica a Giotta denně a ty poetické jejich
postavy po áde pŤed očima mám, myslím si, jak kr sně oni by tu legendu byli
nanalovali /.../ (Sládek - Zeyer |951, s.75)

Za pobytu v Římc vytvoŤi| Zeyer Kroniku o svatém Brandanu (Lumír
l884), veršovanou skladbu lycházejíci ze stŤedově{ch irskych legend o svatém
Patrikovi aze starych irskfch a bretonsk1ich zpěvti. V|astním podkladem mu byla
starofrancouzská píseř z l2. století, doplněná legendou o králi Abgarovi, již
nalezl v dějinách starokŤesťanského umění. BáseĎ začal psát v Římě, kde ji
dokončil na jaŤe l884. Itálie tedy měla na jejím vzniku vel[i a roáodující podíl. I
architektura a krajina, které jsou zde popisovány, mají svťrj reálny vzor v ital-
skych stavbách a tamní pŤírodě. Na Kronice o svatém Brandarut Zeyer pracova|
s chutí a radostí a pohlíŽel na ni s urči$?m uspokojenínr: Dokončiljsern dlou-
hatánskou báse , Sv. Brandana, jak vyjel hledat pozemslql ráj /.../ Je psán
blankversem, když si cely svět povídá, že neuruím rymovat, tak už si netroufátn.
(Sládek -Zeyer l957, s. 85)

Teprve za několik let po návratu donr začíná Zeyer ztvárĎovat dojmy
z italské cesťy.

Ye Světozoru v roce l887 uveŤejĎuje veršovanou legendu Kam, pane,
kráčíš? Váže se k pobytu v Říme a je v ní zpracován pŤíběh znám později ze
Sienkiewiczova románu Quo vadis. Na Zeyera silně zaprisobila jedinečná sce.
nerie staré cesťy Via Appia, na jejímž okraji stojí skromná svatyně Quo vadis,
Domine, a ve své legendě ji zobraziI.

Památkou na florentsky pobyt je povídka Sniá ve Florencii (Ltmír |887),
v podstatě vaha o síle umění, jejímž hrdinou je Michelangelo Buonarroti'

Látku ke krásné a citově bohaté povídce Feniciin hžích (Květy |888)
poskytla Zeyerovi Taormina. Povídka Ťeší otázku viny - falešné pŤísahy -
a odpuštění, vztah nrezi láskou a sebeobětováním najedné a necitelností práva
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i oficiálního náboŽenství rra drulré straně. Děj se odehrává v reálném prostŤedí
sicilského města Taorminy, ožívajÍ v něm staré Ťecké, kartáginské, ňímské a stŤe-
dověké stavby i krajina v nejbliŽším okolí.

Nejvrj'znarnnějším dílem s italskymi motily je bezesporu rortán Jan
Maria Plojhar. Vznikal v leteclr 1887-1888 a vycházel na pokračování v Luníru
v roce l888. Je to jedno z nejzajímavějších a nejupŤímnějš ích Zeyerovych děl,
vypovídající mnohé i o svém tvrirci. odehrává se v Římě, ale téŽ v Čechách -

v jihočesh.ich Havranicích av Praze _ i na jínych místech.
Hrdina, Jan Maria Plojhar, se narodiljako básník a byl vycltován matkou

i chrivou ve světě snri, ideálri a vidin. Tento svět ho navŽdy upoutal a aŽ do smrti
uzavÍel ve svém čarovném kruhu. Plojhar je záhadny člověk, snrutny pŤedstavitel
národnílro poklesu, ale sk4ivá se v něm pud sebezáchovy ajiskra naděje, probu-
zená ideální láskou mladé Cateriny. Jejich milenecky vztah líčí Zeyer obdi-
vuhodně jemně, s hlubokym pochopením a poezií. Plojlrar a Caterina jsou
zvláštní milenci. Více než životem se zabyvají otáz}iou věčnosti, Ťeší problénr
nekonečnosti lásky a oběti, rozprávějí o splynutí duší v absolutnu.

Jan Maria je od první stránkT románu sice krásny, oduševněl1i, zároveťt
však unaven1i, pŤecitlivěl1i a skepticlry muŽ. Vzponríná v Řínrě na Prahu, jejíŽ
chmurn obraz v sobě nese. Vrací se na čas do Prahy a na své aristokratické sídlo
v Havranicích kdesi v jiŽních Čechách. Stále hledá Prahu, českou Pralru, která má
b;lit jeho spásou a zdrojem nového Života. TouŽí po ní, ale v té, kterou nachází,
nemťrŽe žít - odpuzuje ho sqÍm měšťansky omezenym charakterem. BouĚí se
proti zatuchlému měšťáctví, prchá do ristraní, bloudí světent, poznává poklady
umě1eclq7clr galerií.

Plojharje snílek. Není šťasten, neboť nedovede Žít. NedokáŽe jít stanj'mi
vyšlapan)imi cestami, ale není ani schopen lykročit na nové' Je obětí vlastních
snri a pŤeludťr. Marně hledá svou pravou Životní dráhu a cíl, protože mezi světem,
o kterém sní, a skutečnostíje nepŤekročitelná propast. ZtělesĎuje spisovatelovy
touhy po nezávislé existenci, rodinnénr štěstí a unrě]eckém uplatnění' dezl|uzi
a bolest z malosti našich národních poměru, pesimisnrus, unavu a snrutek z konce
století.

V ronránu se prolínají báseĎ s pravdou, autobiografická skutečnost s ro-
mánovym osudem, elegie a citově hluboká lyrika se satirou. Autobiografickych
prvk'i zde najdeme dostatek. Plojlrarova cesta ltálií, ke které se v myšlenkách
vrací ve svém Ťímském bytě, je vlastně Zeyerov nr italsh.im putováním v letech
l883-l884. Jihočeské Havranice a okolní krajina byly jistě inspirovány spiso-
vateloq'm vychovatelsls.ím prisobením u hrabat LaŽansloj'ch na zámku v Ze|Či
nedaleko Soběslavě a v neposlední Ťadě ,,bíl!m domen v stínné zahradě.. _

matčinou vilou v Liboci. Některé události z Plojharova osobního Života měly
svou pŤímou či nepiímou pŤedlohu ve skutečném Životě autorově a jeho rodiny
(napi. smrt Plojharova otce a myšlenka zakoupit si statek na Kavkaze a usídlit se
tam apod.; Plojharor,y názory na českou společnost, politické a kulturní ponrěry
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o Ťeholnici' Žijící současně dvěma životy - duchovním v klášteňe a tělesrrym ve
světě _ spojené v jeden celek s legendou o Marii, všemocné ochránkyni hŤíšníkri,
dá|e ze stŤedověké pověsti o knězi Janu ajeho báječné Ťíši kdesi na V;1ichodě, jeŽ
má svtij púvod ve starokŤesťanské legendě o sv. Janu Evangelistovi, kteryÍ nikdy
nezemŤel a za|oži| v dalek]1ich vychodních končinách Asie Ťíši blažen;/ch. Sklad-
ba je proniknuta stĚedovělqím duchem, promítají se do ní náboŽenské piedstavy
o ráji a boŽím království, nebesk klid a svatost se StŤídají s hr zou pouti peklem
a s poníŽenínr. VŠe se spojuje vjednotn , organick1i, neobvykle životny a barviťy
celek.

Pod mohutnynr dojmem z děl Giottol".ich a Fra Angelicol".ich se Zeyer
cítil mal!, neschopn , pŤestal si této své práce cenit, byl by ji nejraději zničil,
kdyby ho nepoutaly závazky k redakci Lumíru: Poslední jis|rra ctižádosti ve mně
uhasla- Cítírn se barbarem afušerenl. A s tím mám Sládkovi dopsatjeden škvár,
kter jsemv Čecháchzačall (Do|ens(q |923, s. l68)

A Sládkovi se omlouvá: odpust', že není z nejlepších, ale to leží mimo
člověka. Ted,, když vidím obrazy Fra Angelica a Giotta denně a ty poetické jejich
postavy po áde pŤed očima mám, myslím si, jak krásně oni by tu legendu byli
namalovali /'../ (Sládek - Zeyer |951, s.75)

Za pobytu v Římc vytvoŤi| Zeyer Kroniku o svatém Brandanu (Lumír
l884), veršovanou skladbu lycházejíci ze stŤedově{ch irsh.ich legend o svatém
Patrikovi aze starych irskfch a bretonsk1ich zpěv . V|astním podkladem mu byla
starofrancouzská píseř z l2. století, doplněná legendou o králi Abgarovi, již
nalezl v dějinách starokŤesťanského umění. BáseĎ začal psát v Římě, kde ji
dokončil na jaŤe l884. Itálie tedy měla na jejím vzniku vel$i a roáodující podíl. I
architektura a krajina, které jsou zde popisovány, mají svťrj reálny vzor v ital-
skych stavbách a tamní pŤírodě. Na Kronice o svatém Brandarut Zeyer pracova|
s chutí a radostí a pohlíŽel na ni s urči m uspokojenínr Dokončil jsern dlou-
hatánskou báse , Sv. Brandana, jak vyjel hledat pozemslql ráj /.../ Je psán
blankversem, když si cely svět povídá, že neumím rymovat, tak už si netroufám.
(Sládek -Zeyer l957, s. 85)

Teprve za několik let po návratu dom začíná Zeyer ztvárřovat dojmy
z italské cesry.

Ye Světozoru v roce l887 uveŤejĎuje veršovanou legendu Kam, pane,
kráčíš? Váže se k pobytu v Říme a je v ní zpracován pŤíběh znám1i později ze
Sienkiewiczova románu Quo vadis. Na Zeyera silně zaprisobila jedinečná sce.
nerie staré cesťy Via Appia, na jejÍmž okraji stojí skromná svatyně Quo vadis,
Domine, a ve své legendě ji zobrazi|.

Památkou na florentsky pobyt je povídka Sníhve Florencii (Lumír |887),
v podstatě vaha o síle umění, jejímŽ hrdinou je Michelangelo Buonarroti'

Látku ke krásné a citově bohaté povídce Feniciin hžích (Květy |888)
poskytla Zeyerovi Taormina. Povídka Ťeší otázku viny - falešné pŤísahy -
a odpuštění, vztah mezi láskou a sebeobětováním najedné a necitelností práva
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i oficiálního náboŽenství na drulré straně. Děj se odehrává v reálném prostŤedí
sicilského nrěsta Taorminy, ožívajÍ v něm staré Ěecké, kartáginské' ňínrské a stŤe-
dověké stavby i krajina v nejbliŽším okolí.

Nejv.j'znarnnějším dílem s italskymi motily je bezesporu rornán Jan
Maria Plojhar. Vznikal v leteclr 1887-1888 avycbáze| na pokračování v Lumíru
v roce l888. Je to jedno z nejzajímavějších a nejupiímnějš ích Zeyerovych děl,
vypovídající mnohé i o svém tvrirci. odehrává se v Římě, ale téŽ v Čechách -

v jihočesh.ich Havranicích av Praze _ i na jínych místech.
Hrdina, Jan Maria Plojhar, se narodiljako básník a byl ryclrován matkou

i chrivou ve světě snri, ideálri a vidin. Tento svět ho navŽdy upoutal a aŽ do smrti
uzavÍel ve svém čarovném kruhu. Plojhar je záhadny člověk, snrutn pŤedstavitel
národnílro poklesu, ale sk4ivá se v něm pud sebezáchovy a j iskra naděje, probu-
zená ideální láskou mladé Cateriny. Jejich milenecky vztah líčí Zeyer obdi-
vuhodně jemně, s hlubokym pochopením a poezií. Plojlrar a Caterina jsou
zvláštní milenci. Více než životem se zabyvají otáz}iou věčnosti, Ťeší problém
nekonečnosti lásky a oběti, rozprávějí o splynutí duší v absolutnu.

Jan Maria je od první stránkT románu sice krásny, oduševněl ', záraveÍt
však unaven , pŤecitlivěl1i a skepticlry muŽ. Vzponríná v Řínrě na Prahu, jejíŽ
chmurn obraz v sobě nese. Vrací se na čas do Prahy a na své aristokratické sídlo
v Havranicích kdesi v jiŽních Čechách. Stále hledá Prahu, českou Pralru, která má
b;lit jeho spásou a zdrojem nového Života. TouŽí po ní, ale v té, kterou nachází,
nemriŽe žít - odpuzuje ho svrj,m měšťansky omezenym charakterem. Bouňí se
proti zatuchlému měšťáctví, prchá do ristraní, bloudí světent, poznává poklady
umě1eclq7clr galerií.

Plojharje snílek. Není šťasten, neboť nedovede Žít. NedokáŽe jít stanj'mi
vyšlapan)imi cestami, ale není ani schopen lykročit na nové' Je obětí vlastních
snri a pŤeludťr. Marně hledá svou pravou Životní dráhu a cíl, protoŽe mezi světenr,
o kterém sní, a skutečnostíje nepŤekročitelná propast. ZtělesĎuje spisovatelovy
touhy po nezávislé existenci, rodinnénr štěstí a unrě]eckém uplatnění' deziluzi
a bolest z malosti našich národních poměru, pesimisnrus, unavu a snrutek z konce
století.

V ronránu se prolínají báseĎ s pravdou, autobiografická skutečnost s ro-
nránovym osudem, elegie a citově hluboká lyrika se satirou. Autobiografickych
prvk'i zde najdeme dostatek. Plojlrarova cesta ltálií, ke které se v myšlenkách
vrací ve svém Ťímském bytě, je vlastně Zeyerov nr italsh.im putováním v letech
l883-l884. Jihočeské Havranice a okolní krajina byly jistě inspirovány spiso-
vateloq'm vychovatelsls.im prisobením u hrabat LaŽansloj'ch na zámku v Ze|Či
nedaleko Soběslavě a v neposlední Ťadě ,,bíl!m domen v stínné zahradě.. _

matčinou vilou v Liboci. Některé události z Plojharova osobního Života měly
svou pŤímou či nepiímou pŤedlohu ve skutečném Životě autorově a jeho rodiny
(napi. smrt Ploj|rarova otce a myšlenka zakoupit si statek na Kavkaze a usídlit se
tam apod.; Plojharor,y názory na českou společnost, politické a kulturní ponrěry
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mají své piedclrŮdce v Zeyerově korespotrdenci rrapi. s profesorent Kašparenr,
S|ádkenr, Maudrent). Piesto však nelze román považovat za autobiografick!.
I kdyŽ nrá Plojlrar iadu Zeyerol"j'ch rysri, není jeho věrn5im obrazen].

Ronránenr procházi několik základních motivti, které autor postupně
rozvÍjí a začleřuje do děje - motiv Pralry, lásky a snrrti.

Po Praze touŽí Plojhar, Praha se mu stává, jak uŽ bylo uvedeno,
vysněn1im ideálenr, spásou, zdrojenr novélro Života. Praha oŽívá ve vzpomínkách
Caterininy matky jako obraz ztraceného mládí, štěstí a |ásky, svou pŤedstavu
Prahy, vytvoŤenou na základě matčina lrypravování, nrá i Caterina - její Praha je
zhmotněním nejasnlch sn o kráse, pĚedstav o životě a světě.

Motiv láskyje rozpracován do iady variací. Vedle lásky smyslné, vášnivé
a sobecké, která vlastně ani láskou není ajejíž personifikacíje paní Dragopulos,
je zde láska nrateŤská a synovská (láska matky k Janu Marii a naopak), kŤehká
a zároveĎ hluboká láska ženy k ntuŽi, sclropná nejlyšších obětí (Caterinina láska
k Plojharovi), a|e téŽ láska k národu a vlasti- bolestná, vycházející z vědomí
tragiky národníclr dějin a ristící v obavy o dalŠí osudy vzdáleného domova.

Ce|ym románenr procházi nrotiv snrrti' obava ze zániku národa se pro|íná
s obrazenr skutečné smrti Plojharovy nlatkry a pŤedtucha snrrti vlastní ryrisťuje
nejen ve skon hrdinriv, ale i v dobrovolnou smrt Caterininu. Zvláštní rilohu v ději i
v Caterinině Životě hrají šperky z hrobu etruské dívky _ piedznanrenávají její
vlastní osud. Tak jako ona dávná neznámá provází ve smrti svého otce či muŽe,
rozhoduje se i Caterina ukončit svŮj Život zároveĎ s Plojharovynr.

Zajínavynti a krásn1imi postavamijsou chrivy - Plojharova chriva Běta a
pŤedevším Caterinina chŮva Suntarella. Má ťypické rysy 1idového člověka - je
věrná, plná citu, i kdyŽ jej projevuje svym zvláštnínr zp sobem, pracovitá,
obětavá, ale i podnikavá, schopná najít - díky svénru zdravému rozumu a ener-
gičnosti - u./chodisko zobtíŽnych situací. Je lidol"-inr prvkem rontánu, aě|esĎuje
zdravéjádro, které je v l idu ukryto, jelro schopnosti. Plojhar, dítě dekadentního
konce století, i Caterina, poslední potomek starého aristokratického rodu a Sym-
bol tohoto odcházejícího světa, umírají, Suntarella Žije dál.

V1iznanrné místo v ději náleŽí Římu. oŽívají Ťíntské u|ice, nánrěstí, chrá-
my, paláce, dorny a parky a v nich se pohybuje pestrá společnost. Neobyčejně
prisobivá jsou líčení campagni - zvláštní, zasnrušilé, nrelanclrolické, ale poetické
krajiny v okolí ,,věčnél-to města.., okouzlující, zároveŤl však podivně tklivé, v níž
se mezi kvetoucími nrandlovníky rozpadají trosky staryÍch etrusk]ich a Ěímskych
staveb ajiž oŽivují stáda pasoucích se ovcí. Zeyer pŤijejím líčení projeluje velké
mistrovství slova a malíŤské vidění. S neobyčejnym citem pro krásu a barvy kreslí
krajinu v rriznych částech dne i ročních obdobích. Má cit pro jenrné odstíny,
dovede rozehrát celou stupnici barev a vyvolat v čtenáĚi nezaponrenutelny,
mohutnf dojem. Zdá se, jako byjeho obrazy piírody prostupovala hudba: každy
její tÓn má svúj ekviva|ent v barevnénr odstínu. Čtenáň si zjeho obraz pŤírody
odnáší hluboh.i a neopakovatelny proŽitek krásna.
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Zeyerova italská cesta v letech l883- l884 rrebyla tak siln nt irrspiračrrírn
zdrojenr jako napŤ. pobyty v Rusku a nepodačilo se nlu téŽ tolik proniknout
k podstatě ducltovnílro Života národa a pochopit jej (viz Stejskalová l984). Proto
i literární Žeí z této cesty není nikterak rozsáhlá. Díla, jeŽ jsou jejínr bezpro-
stŤedním ohlasem, vznikají aŽ po tiíletém pobytu doma, v krátkém rozmezí \et
1887-l888. }Jejsilněji v nich púsobí pasáŽe, v nichŽje lyuŽito italskych reálií
(Feniciin hŤích), piedevšín pak obrazy italské pŤírody (Jan Maria Plojhar).

Za poněkud zvláštní pŤípad lze povaŽovat Kroniku o svaténl Brandanu,
která, jak víme, dostala svou deflnitivní podobu na jaie l884 v Římě. Jsou v ní
obrary italské krajiny a architektury, vlastní látku však čerpalZeyer odjinud a do
Říma si uŽ pŤivezl takŤka hotovou piedstavu o tomto svém díle.

Ani román Jan Maria Plojhar nelze označit za dílo s čistě italskou
tematikou. odrazenr cesfy do Itálie jsou v něm obrazy Říma a okolní krajiny' ale
problémy, které zde autor Ťeší - kromě vlastrrích nesplněnych fužeb - jsou ryze
české (pĚedevším problérn existence národa a jeho místa nrezi národy ostatními).

Piínosem italské cesry bylo bezprostiední setkání s největšími umělec-
klmi díly antiky, stiedověku a renesance. jeŽ umožnilo Zeyerovi plněji pochopit
podstatu a velikost unrění i sílu a hloubku unrělecké v.-ípovědi. Zárove však jej

pŤivedlo k piesvědčení o vlastní malosti a nemožnosti vyrovnat se vellq?m
nristr m, jejichŽ díla obdivoval a hluboce proŽíval (viz jelro vlastní hodnocení
legendy Sestra P as kalina).

To asi byl jeden z hlavních drivodťr poměrně malého počtu děl s italskou
tenratikou i toho, proč vzrrikala po tak dlouhém časovém odstupu - teprve tehdy,
až se',yrovnal se všemi dojmy a hlubokjmi otĚesy, které v něnl kontakt s veli-
kyrrri unrěleck;inri díly minulosti zanechal, by| Zeyer sclropen to' co načerpal,
literárně zpracovat a uchovat ve sq7clr dílech.
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mají své piedclrridce v Zeyerově korespondenci napŤ' s profesorenr Kašparem,
Sládkenr, Maudrenr). PŤesto však nelze román povaŽovat za autobiograficky.
I kdyŽ nrá Plojhar Ťadu Zeyeroqiclr rysŮ, není jeho věrn1im obrazenr'

Ronránenr prochází několik základních motiv , které autor postupně
rozvíjí a začleřuje do děje - motiv Pralry, lásky a smrti.

Po Praze touží Plojhar, Praha se mu stává, jak uŽ bylo uvedeno,
vysněnym ideálent, spásou, zdrojen-r nového Života. Pralra oŽívá ve vzpomínkáclr
Caterininy matky jako obraz ztraceného mládí, štěstí a lásky, svou pĚedstavu
Prahy, vytvoienou na základě matčina ''ypravování, má i Caterina -její Praha je
zhmotněním nejasnych sn o káse, pŤedstav o Životě a světě.

Motiv lásky je rozpracován do Ťady variací. Vedle lásky smyslné, vášnivé
a sobecké' která vlastně ani láskou není ajejíŽ personifikacíje paní Dragopulos,
je zde láska mateŤská a synovská (|áska matky k Janu Marii a naopak), kŤehká
a zároveř hluboká |áska Ženy k nruži, sclropná nejvyšších obětí (caterinina láska
k P|ojlrarovi), a|e téŽ láska k národu a vlasti- bolestná, vycházející z vědonlí
tragiky národníclr dějin a ristící v obalry o další osudy vzdáleného domova.

Cellm románenr procházÍ nrotiv smrti. obava ze zániku národa se pro|íná
s obrazenr skutečné smrti Plojharovy nratky a pŤedtucha snrrti vlastní lyrisťuje
nejen ve skon hrdin v, ale i v dobrovo|nou snrrt Caterininu. Zvláštní rilohu v ději i
v Caterinině Životě hrají šperky z hrobu etruské dívky - pŤedznamenávají její
vlastní osud. Tak jako ona dávná neznámáprovází ve snrrti svého otce či muŽe,
roáoduje se i Caterina ukončit svuj Život zároveĎ s Plojharou.im.

Zajímavynli a krásnymi postavanrijsou chrivy - Plojharova chriva Běta a
pŤedevším Caterinina chriva Suntarella. Má typické rysy l idového člověka - je
věrná, plná citu, i kdyŽ jej projevuje svym zvláštním zp sobem, pracovitá,
obětavá, ale i podnikavá, schopná najít - díky svému zdravému rozumu a ener-
gičnosti - vychodisko zobtížnych situací. Je lidoq/nr prvkem rontánu, aě|esĎuje
zdravéjádro, které je v lidu ukryto, jeho schopnosti. Plojhar, dítě dekadentního
konce století, i Caterina, poslední potomek starého aristokratického rodu a sym-
bol tohoto odcházejícího světa' umírají, Suntarella žije dál.

Vlznamné místo v ději náleŽí Římu. oŽívají Ěímské ulice, nánrěstí, chrá-
my, paláce, domy a parky a v nich se pohybuje pestrá společnost. Neobyčejně
prisobivá jsou líčení campagni - zvláštní, zasnrušilé, melanclrolické, ale poetické
krajiny v okolí ,,věčnélro města.,' okouzlující, zárove však podivně tklivé, v níž
se mezi kvetoucínri nrandlovníky rozpadají trosky staryich etrusk] ch a Ěímskyclr
staveb a jiŽ ožiwjí stáda pasoucích se ovcí. Zeyer piijejím líčení projevuje velké
mistrovství slova a malíŤské vidění. S neobyčejnlm citem pro krásu a bany kreslí
krajinu v rrizn1/ch částech dne i ročních obdobích. Má cit pro jenrné odstíny'
dovede rozehrát celou stupnici barev a lyvolat v čtenáŤi nezaponrenutelny,
mohutn! dojem. Zdá se, jako by jeho obrazy pĚírody prostupovala hudba: kaŽd;1i
její tÓn má svťrj ekvivalent v barevnénr odstínu. Čtenái si z jeho obrazri pŤírody
odrráší h|ubolo.i a neopakovateln proŽitek krásna.
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Zeyerova italská cesta v letech l883- l884 rrebyla tak silnyrrr irrspiračrrírn
zdrojem jako napi. pobyry v Rusku a nepodaiilo se nru též tolik proniknout
k podstatě duclrovnílro života národa a pochopit jej (viz Stejskalová |984). Proto
i literární že z této cesty není nikterak rozsáhlá. Dí|a, jeŽjsou jejínr bezpro-
stŤedním ohlasem, vznikají aŽ po tŤíletérrr pobytu doma, v krátkém rozmezí let
l887.l888' Nejsi|něji v nich prisobí pasáŽe, v nichŽ je využito ita|slc,ich reálií
(Feniciin hŤích), pŤedevším pak obrazy italské pŤírody (Jan Maria Plojhar).

Za poněkud zvláštní pŤípad lze povaŽovat Kroniku o svatém Brandanu,
která, jak víme' dostala svou definitivní podobu na jare l884 v Řínrě. Jsou v ní
obrazy italské kajiny a architektury, vlastní látku však čerpa|Zeyer odjinud a do
Říma si uŽ piivezl takŤka lrotovou pŤedstavu o tomto svém díle.

Ani román Jan Maria Plojhar nelze označit za dí|o s čistě italskou
tematikou. odrazem cesťy do ltá|ie jsou v něm obrazy Říma a okolní krajiny, ale
problémy, které zde autor Ťeší - kromě vlastrrích nesplněnlch tužeb - jsou ryze
české (pŤedevším problérn existence národa a jeho nrísta mezi národy ostatními).

PŤínosem italské ces|y bylo bezprostŤedrrí setkání s největšínti umělec-

$mi díly antiky, stŤedověku a renesance, jeŽ umožnilo Zeyerovi plněji pochopit
podstafu a velikost untění i sílu a hloubku unrělecké rypovědi. Zároveťt však jej
pŤivedlo k pŤesvědčení o vlastní malosti a nemoŽnosti vyrovnat se velkym
nristr m, jejichŽ dí|a obdivoval a hluboce proŽíval (viz jeho vlastní hodnocení
legendy Sestra P askalina).

To asi byljeden z hlavních drivodťr poměrně malého počtu děl s italskou
tematikou i toho, proč vzrrikala po tak dlouhém časovém odstupu - teprve tehdy,
aŽ se vyrovnal se všemi dojmy a hlubokyrni otŤesy, které v něnr kontakt s veli-
k mi unrělecklmi díly minulosti zanechal, by| Zeyer sclropen to, co načerpal,
literárně zpracovat a uchovat ve svyclr dílech.
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SLADEK, Josef Václav - ZEYER, Julius
|957 Josef Václav Sládek _ Julius Zeyer. Yzájemná korespondence, red. J. Š.
Kl.apil (Praha: Čsav)

VoBORNÍK, Jan
1907 Julius Zeyer (Praha: Unie)

ZEYER, Julius
l884.,Sestra Paskalina.., Ltuttír |2, l884, č. |, s. 3-6' č.2, s. |7_|9, č. 3, s. 33_36,
č. 4' s. 52-55' č. 5' s. 68_7l
l884 ,,Kronika o svatém Brandanu.., Lutnír 12, 1884, č. |5, s.226-228' č. 16, s'
24|-243, č. l7, s. 259163' č. l8, s. 273176, č. l9, s. 296_298, č. 20, s' 308_3l l '
č. 2 l, s. 325-329, č. 22, s. 3 43-3 45, č. 23, s' 3 59-362
| 886/87 .,Kam, Pane, kráčíŠ?..' Světozor 2|, |886187, č. l, s' 2_3
l 887 ..Sníh ve F|orencii.., Lumír |5, l887' č. 28, s. 395-397, č. 29, s. 407409
l888,,Fenicíin hÍich,,' Květy l0, l888, II, č.9, s.285-304
|888 .,Jan Maria Plojhar.,, Luntír l6, l888, prriběžně č. l-36

ZIKMUND, Jaroslav - KVAPIL Josef Š., ed.
|948 L,e stínu orfea. Julius Zeyer a rodina Kalašov1ich ve vzájemn;ich dopisech
(Praha: Spolek čes. bibliofi l )
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STEJSKALOVÁ, Anna
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Poprxn BtlÁNcvÁ:
BASNICKA DRUŽ|NA KOLEM ŠvnNoy Dupr.rn

B|anka Hemeiíková

Ve čnrfuk 28. záňí 2000 natezta ve věži Ú'r*,, pro Českou literaturu
Blanka Hemelíková dosud neznámy rukopis a s pietou ho otiskla y Ceské lite-
ratuže. Rukopis je pÍesvědčivott ukázkou názoru Popellql Biliánové na parodii.

Literární vŤení v 90. letech l9. století se nejzajínravěji pronlítlo v časopise
Švanda Dudák. V roce l 890 a pak l 893 zde debutova| vzácny básnick1i talent
Karel Mašek napodobením téměi všech souvěk1ich autoru. o rok později vyšly
fyto verše kniŽně v moderní sbírce, první svélro druhu: Utíkej, Káčo! čili Jak by
někteÍi ze souvělqlch veršovcti česlEch zpracovali thenta národni písně: Utíkej,
Káčo, utíkej, honí tě kocour divokej' Káča utíká co nltiže, kocotu. ji chyti1 ,",,,.,,".
Dovolil si hádati Karel Mašek, zvany Fa Presto.

Karel Mašek na radu Ignáta Herrnranna. duchaplného redaktora Švan$,
Dudáka,lyšel vstŤíc náročnému českému čtenáŤi tohoto časopisu. Byl to čtenái,
kterého nám mohla záviděti celá Evropa, čtenáŤ, kteq' byl všestranně vzdělany a
vtipn1i, ovšem právě proto, že čet| Svandu Dudáka' Ctenár tento také dťrvěrně znal
autory nejruznějšílro naturelu, staré i nové, od Tandariáše a J. J. Ko|ára pÍes Jana
Nerudu a Elišku Krásnohorskou aŽ k Jaroslavu Vrchlickénru a Juliu Zeyerovi.
Pouze zdárrlivě se Mašek inspiroval oblíbenou hospodskou zábavou, která spočí-
vala v hereckérrt karikování ,,evropskych vytečníkŮ.., a též vlivenr něnrecké
lrudební zábavy v napodobování stylu ,,ntistr 

.. na nrotily lidové písně.
Krásn! a hodnotn1i byl dobov! kriticky ohlas. Básník Enranuelz Čenkova,
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