
Zey erův V}ršehrad

/ Hes1o ze Slovníktr básnických sbírek /

První Zeyerova kniha báenÍcké epiks s podti.tuil,i}n. " kruh

epických básní" je vénovárra J.v.sládkovi.

Obeah Vyšehrad"u tvoří pět, rozsáhlýeh báenÍ' ./ l,ibuše, Ze,Jier5i

vítěz' V}asta, Ctirad. a Lumír./n v nichž básník evokuje zák-

ladní postavy a c1ěje ěeské národní myto}ogÍe. Ve- vstupnd

básni' Líbuše kresL[ Z"yer ve1mÍ barvítě vizi nytického Vy-

šehradu' kdr vláěnre v 1dylieké g'brod'ě e lÍden moud'rá kněžn'a

Libuše, Po jejínž boku usedá podle sudby bohrl na kn.ížecí s,tc-

lee Přemtr;eJ-. V da1šícb tře ch báerr,í eb" / Vlasta, Ctirad. a n.u-

mí.r / pak ožívají všic'hní znání nytíětí hrdinové : svárlivý

Chrudoě Í stateě'ný přenožitel bájného kence Bivoj, V1^asta,

ved-oucÍ váI}aa žen protí nužům, tragická dvojice Ctirad"& se

šártou a pěvec Lr:mír, uzavíra jící ce1ý etr+ng cyklus věšt-

borr budoucí velikosti. čtveřici,. těchto básní, ztvárňujících

obecně zrrámou Iátku' pak &oplňuje báseň ,ZeLeý vít-éz / Zeper

ji. věnuje t. nezapomentulné památce gtaré své etrr1vyi /, kte.-

l€ ná svýtn zdrlrazněnýn pohádkovýn laděnín poněkud od11šný

ráz než ostatní básně knihg. I zde nal.ézéole. známé n*grtolo-

gické postav;r' jako jsou Krokovy leery Kazi a Tet,a, al'e ní-

lostný vztah kněŽng l'ety k Ze1enému vítězovi, etrr:nbolru Jara,

se svou pohádkovo.stí poněkuti vxmyká z obeeně znáných myto-

loglckýe'h dějú. Všichnx títo pre:hiatorÍětí bohatýři, ob,ývá-

jíeí pane'ns.I3r nelotěenou přírodrr pohanských čgch' žiií s trí

& se svýni bohg v důvěrnén kontaktu 1 strony v posvátnýcb
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hájíeh nají kouzelnou moe & z řek vystupují bohyněl ab,x

amr'te1n{}n5n vyznáva\r evou lágku" 1 když í zde' jako v

každé nytologií' mLz{ velmi ěasto před'ěI uezL světen ě.Lo-

věka a pŤírodníei g1l*mír pod neěi a nlat3r teě.ou proudy

J.ideké krve, jež &oprovázej.í b'oj heroů za spraved.}nost

* proti křivd.án..

C.elý tento epÍcký cgkluLs je napsán veršem $hakeepearovýc,h

d'raaat blankveraep ./ pětistopý janbÍcký nerýmovený ve.rš/n

který je elce nogitelen sllného patosu* zárove,ň však prl-

gob.Í znaěně monotďrrraě* 'ťuto ve'ršo\řou monotďnnoe.t / urarrn-

vers nezná sgstematické ěLenění básně na strofy / Ze5e.r

v3lvažuj.e b,arvitýn pořísen a schopností fantaekní fabu}.aee,

g níž vytvářÍ neo"bgě'ejniě bohatý děj. Zejména barvitost po-

piei*, násobená ještě: básníkovým bohatýu slovníken i vÍrtu-

ózní se}ropností pří užívánf obsáhlých větnýe'b perÍ'd, vta-

hovala ětenáře do sosobítě romantického sryěta Ze3lerových

báen{ & souzněIa se soudobým monuutentáLním malířstvíg..

NapŤíkJ.ad popio Libuš1r4y hrob'lryr.' která má na stěnácb stří-

brné květ3r a kd.e sed.É kněžna' Líbuše v bíJ.é ř{%e na z].atén

trůr.ru uprostřg& ' by1ia jak z ledu prr3hlednýeh' ieŽ se

pnu3$ do výš}ryr jak bírý Les ,n č.i popig VJ-a*tirra odchodu

&o podzenaÍ jes\3rně plné z,e}eného s,větla' kde use'dne rr

ěerné terylrotě aa břeh zLaté řeky' vrhající o rud'ou záŤ

d'o temných vlasrl, v bělost roueflů.,' ,áby očekával,.a. příchod

Moranry . to js.ou výjevy, jejÍehž barvítos't vel.lsL ,i'zee

koreeponduJe s Brožíkovýni plátrrg i s tehdg vznikající

výzdobou Národního d1vadl'a. Na takto až exoticky barvit.é
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scéně pak vystupr:"jí Zg} €rovi nytíčtí hrdinové a básník
dává těnto postaván, Ž'jíeím v čtenářově nysli jako stí-
nové pohádkové fikce, psycho1og1cký rozměr a n*dčasové pos-
Iánío.Jeho Přemys', Ctirad' i další post'avy nejeou naivní
prehístoriětí barbaři, irásník je zobrazLl jako psychologie-
ky s1ožité bytosti p1né romantickýeh vášní a vznětů, a tak
se' často podob.ají spíše středověkým rytířfun jak je známe
z pozdějšÍ Ze;.erovy Karolinské e.popeje, než synbolÍcky
jednorozněrnyn póstaván nýtů / nar>Ť,. milostr$Í vztah CtÍra-
d.a a šárty ná blízko k erotice střed'ověkých rytířskýeh epo-
aů /. r přes svctl, vnitřní gloŽltost však tito hr:&lnové
nluví větš,inou evýni ěinř, proto v ZeJrerové epic.e není
příliš si 'ná reÍ'Lexívní složkai vše je soustřed'ěno na děj,
z jelrož záp]'etek pak vgrůstá celrový suqrnl dí,g.
Vyšehrad vznikal v době upevňujícího sO 1{p66nířro sebevě-
domí, kdy ěeský národ' utvrzoval svou ídentitu a jednotu
i prožÍtkem své prehistorie, jak ji zaehtrr.coavala národ'ní
m;itologi'e. V nýtu, v bojÍch našich prapřed}rl za spraved'}-
nost,  v je- j ich sí]. .e a statečností, 3ak,$v byl  zosobněn
odvěký národní zápas za svébytnost. trroŽitek nýtu něL
pos''ilova.t národní jed.notrr a př.ekrývat soud'obcu epolečen-
skou diferenciaci, která se projevovala zejnéna v bojích
o politickou moc mezi s uaročechy a mlad'oče'ch3:. Zároveň
pak toto pos'íIení zájmu o mýtue, které se nejvýraznějí
projevi lo u l rnělců z tzv. ' '  generace Národního divad'an, 

.

k níž můžeme- víceméně přiřadít i Zeyera ./ closvěděuje to
např. jeho přátelství s J.Y"1\{ys1beken./, včLeňovalo čes-
ké rrunění. / I3.$roetana, J.V.i\{ys1bek ,/ organicky d"o kontextu
součgsného evropského umění, v němž před.stavoval mý-tus,
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zejména pod vlivem 'rVagnerových opert jed'nu z nejzávaŽněj-

šíe,tr ťorem pro lÍyslovenÍ naclěasového pose}ství" Ze3rer měl

k nytick;fim 1át}tán velmi blízko, už ve své pře.dchoz'í pro-

zaické tvorbě / ilomán o věrném přátelství Amise a Amila,

l87? ./ včleňoval d'o svých d'ě,3. nytologické prvk3r. 0sobítý

svět qitů ho přit'ahoval nejen eeteticky, al.e také svýln

rudimentárně monu&entelizujÍcÍn a skepsí nena|rlod'a:ým vý-

k}adem světa i Ze3r.e.r vÍdó1 v mýtu jedíneěný výr*z ko}ektív-

ní d.uše národa a. lidu. Á Zeyer - r:nělec s' romantícffiÍ

rssry' trpící v celém svén dÍLe Touporem mezi svýmÍ. í.deá].-

ními představamí a měšřáctou skuteěností, hleclft- pak Y

nýtu ztrac:ený svět veikých ěiffl a vášní, v němž by došIa.

naplnění jeho toutra po kráse a ve}ikosti, kterou aenaehá-

zeL v prostřed.Í mošřáeté še',di a průměrnosti.

Ťemata z ěeského dávnověku mě1g už pře.d Zeyeren své nísto.

v ěeské literatuŤe l např" Rukopks5r, š. i{něvkovskýl F.

šedivý ad. /, ale Žádný ze Zeseťových před.chůdeů se lo

naší nytologie neponoříl tak hluboko a nevytvoři]' tak mo-

numentální celek' v němž by ožívaly dávné posta:r,q1r se sYý-

ni boji a zápasy o sngsl žívota i posluní kmene. Zeyec.,

básník zjitřené senzÍ'bll ity a se sm;1o}en pro tajemství,

přistupova'} k nytologií s neob3t.ěejnou vážností i její

příběh}r nejen aktualizoval tím, že do nich vtě}ova3 sv{

předstarryr o velkosti ělověka, své pojetí hrd.inství, ct'í

Í' emyslu národ'ních dějín' a}e zachoval Í one& pradávný

d-ěs primitivního ělověka z příro;d'y a z tajuplnosti kogmu.

1 když Zeyer, zejména při popíBu' používal ronantickg
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pastďznÍch barey, nevÍdět v mýtra jako jeho ronantičtf

předchůd'e1 aní jen pohádkovoul exotiku, ani pouhý růtrrr

vzácný odkaz pradědů. Vnínal jej' jak jsne už konstato-

vali '.jako výraa kolekttvní národní &uše' jako vtě}ení

základních národních ideálrtr a archetyp národ'níeh charak-

terových vlastnostÍ 1 proto Zeyer v €: SVém básn1ckén cyklu

zbavuje hrdiny pohádkového nánosu a důs]'edgě je mytizuJe.

.Jeho Přemgsl už není sed'}ák vyzdvižerr;ý na knížecí trůn

Libuší, a}e po}obožský egn Slunce 1 šárka, hynoucí láskou

k CtiradovÍ'' je trestajíeíni něsíěníni.. paprpky proměněna

ve skálu a před YlastotJr Po prořrrané vá],"ce s mužt, se ote-

vírá pod'zerrí a ona tarn odehází pohřbít sebe samu i svotl

myšIenku vzpoury proti od'věkénu přírodnínu řádu. V této

důsledné nyt1zaci tradiěních látek spoěÍvá ojedinělost

i základnÍ význan Z.eyerova básnického ěinu, v němž může-

ne vidět jedj.ný důstojqý literár*ní pendant k hudebnímu

cyk}u $metanovur i jak Smetanova Má v}ast, tak Zeyerrlv

Vyšehrad. představují vreho\r unělecké konkretiza,ee národ-

ního nýtu a rovnomocně se zaalouži\r o jehc aktualizaění

národné s'3nnbo}1.akou proměnuo

K napsání Vyšehra&u přispěL' odqystr.íme-li si př1rozen:é

tvůrěí a d'obové pohnutk3r' í Zegerrlv pobyt v Líboci, kan

se v roce 1878 přestéhovaI a odkud měl velmi blízko d'o

šáreekého iídolí. Př.i svých procházkách po okotí prožíval

ve1nÍ" intenzívně geníue Loci této krajínJr, jak o ton

svéděí jeho dopis J.v"s1ád'kovi, v němž ěteme : t' Byl pod-

z iw, bloud1l jsen oborou .oo Tu se mi zdáLo'  že z těch
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n3-h tan d'aleko v hloubi dlouhých cest vystupují postavg:

já víděl. celý Vyšehrad',. Já viděl Libušu i PřemJísla. n

Vedle tohoto krajinně přírodního 1mpulsu sehráLa přt

vznikrr Vyšehrad'u j1stě svou ro}[ 1 Smetarrova hudba l t't-

buše' }8721 Vyšehrad, }8?4 a Šárka,L97l /, kterou Zeyer

ve}mi- dobře znal a obdivoval" Zcela z vnějšku, ale moŽrrlá

nikoJ.Í. nepodstatně' inspirovaLa Zeyera k napsání Vyšehra-

du í básnÍcké '.soutěženíR s .r.Vreh1ickýn' k něnuž da].a

podrr-ět procházka obou bás,ní}.Ll v šárecJcén úaou, kde se ťolz-

hodJ.i, že každý z nÍch zpracuJe po svén pověst o šárceo

Z tohoto nsoutěženít' vznikla pak Vrehlického šárte a Zey-

erův Ctirďl. I když zájem o nýtue zůstal v Ze3r.erově báe'-

nickén, prozaickén i d'ramat1ckém díLe trva}e přítonen a

neomezoval ee poute na obtagt ěegké nytologte / naše my-

tologie. mu poskytla ještě Látkrl k epoeu čecřrův příchod',

1886 a k dranatt1n Libušin hnÚv, 188?1 šárna, 1887 g ttnFnr,

Nekl-anr 1893 /, v Žáďnén, ze svýc.h pozdějšéch děJ., af už

ínspirovaných uaší éL cizí myto}.oglí' už Zeyer nevytooři l

tak konpoziěně ucelerql a h}uboe'e prožitý c.y.i<lus, jakým je.

jeho V3r.šehrad.' tvoříeí spolu ge SmetanoÝou Mou v].astí a
pozdě'jš,ínÍ'
rl1ráskoqýni' Starýni pověstmí ěesk;ýuí zák}adní trojÍ,ci rný-

totvorr4.ich dě)" naší kulturní tradice"
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