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TristiumVindgbop_I-XX - JosefSvatopluk
Machar

optimismus vkládan1f do nástupu mladočechri'Právě tehdy Machar se od proklamování ideálri a od všeobecného
nadšeníobrátil
k samotnéskutečnosti,podal jejípravdiq/, spíšeskeptick;fnežiluzívníobraz. Věcnost a strohost sbírkyprametícíze zdiraznění v znamovéstránky veršeznamenaly zároveirpŤekonánípatetického
slohu lumírovskéa ruchovské vlastenecképoezie a 1ejívyrazné
zprozalčtění.
PŤitom si básník vytvoŤili novou rétoriku(nejzňetelněji tam, kde užívákratšíhohutnéhouvolněnéhoveršes tendencí
jen k dvojímuakcentu) i novy patos' založenynikoli na Íečnick;ych
figurách a na napětímezi větnou a veršovouintonací' ale na básnickémzvyrazněnía monumentalizovánístrohé,nově koncipované
myšlenky;k tomu užívánapŤ.paraboly (podobenství),v níŽ se
současnásituacea osoby srovnávajís událostmi a postavami z velk1fchobdobísvětov1fchdějin. V protikladu k dosavadnírétoričnosti
a alegoričnostiodkryvala tato paraboličnostpoliticképoezii nové
možnosti, jak o tom svědčíuž Nerudovy ZPÉYY pÁrnČNÍ
a zvláště později BezručovySLEZSKE PISNE.
Mezi Macharovymi současníky,
spolu s básníkemusiiovně prom1fšlejícími
novécílea problémynárodní společnosti,měla sbírka
mocny ohlas daleko za hranicemi běžnéhookruhu zájemcli o poezii
a vyjádňila i spoluovlivnila jejich postoje k veŤejn1im
a politick;fm
otázkám.
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PosledníZeyerovo básnickédí\o,zabásníkovaživotabylo otištěno
pouze časopiseckyv Lumíru v roce 1900.Je to veršovanánovela,
v nížje ve tŤechobrazech zachycen složit;fživotnípŤerodstavitele
YítaChoráze,jenžje sám vypravěčemsvéhopŤíběhu.V prvémobraz'eje děj situován do Benátek, kde se v jedinémokamŽiku jako
bleskem změní cel dosavadní Choráziv život. (,,Světcel1fbyl mi
změněn.Nebyljá to / co sedělzde uprostňedcizíchlidí,/ svéstaréjá
jsem tomu davu hodil /jak obnošenyšata znovu Zrozen,/ tvor pro.
světlen , povznešen1i,
šťastn1Í.,.)
Tuto proměnu zprisobil fascinující
zjev krásnéneztáméŽeny,kterou Vít Choráz zahlédlv opeie a do
nížse' podníceni hlubokym prožitkemhudby, vášnivězirniloval.
Cely jeho dosavadnísvět se rozpadl, vše,co nenímilovanou bytostí,
se mění v nicotu. ona neznámá a nikdy nepoznaná žena,trpící
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tvoÍíjejísvět..a nenávidící,,celou
duší,jež
".orázdnemvšechtěch
její
milostnévzplanutí;jedChorázovo
opětuje
Ťády..,
a
sooleČnost
ptožIjí
vrcholu
až
neskutečné
lásky. Chona
spolu
noc
nu i..linoll
rái, ktery li užnikdy nemá spatŤit,je zdrcenjejímdopisem,v němž
mu ona neznámávyznává lásku, ale zároveí se s ním navždy ioučí'
orotožene|zeprožítčistoulásku ve světě, kter;fje ,,1ež'zbabělost
)anízkámrzkost...Zbyvá jen jediné:,,My nikdy, nikdy, nikdy neseposlézv lrině Boha!..- takov1|je závěrečny
idem se - llečočištěni
ákord milenčinadopisu na rozloučenou.A pro Choráze, vracejícího se z Benátek domri do Čech,jako by všeskončilo;Život i práce
ztratl|y smysl, zbyvá jen čekání na Smrt. V druhém obraze Iíčí
Choráz retrospektivněz odstupu pěti let svťrjproŽitek zoufalství
nad ztracenou láskou i hledání vychodiska, kteréchce naléztpodobně jako zmíze|ámilenka ve splynutí s Bohem. otŤesenaž do
hloubi dušeztrátou svéjedinélásky rekapituluje Choráz svrij dosavadní Život; odvrací se od všehosmyslovéhoa reviduje i svrij sen
o umění,v němŽchtěl dosáhnout velikosti. (''Ach' v mládí zdá se,l
žemezihvězdyZapsat svojejméno/ je vrchol všeho'KŤížje vícneŽ
hvězdy.....)V tichostizapadléhovenkovskéhoměstečkase ponoŤuje do četby nábožensk;Íchmystikri, aby v nich nalezl pokoj
a usmíŤení
duše.Vědomí pomíjivostivšehoparadoxně prohlubuje
jeho vztah ke skutečnosti.Teprve nyní' pŤistavbě vesnickéhokostela pro jakéhosi chudého šlechtice,si Choráz uvědomuje svou
souná1eŽitost
s porobenou vlastí(,,tuStaroupridu, která k nebi volá
/ o spravedlnostpro tak dlouhévěky / a která duní pod cízinskym
krokem..) a s lidem, kter! trpí bídoua sociálním tiskem. ZároveÍl
se stavbou kostela, kter se stal pro Choráze jak1ímsiplatÓnsklm
vtělenímideálníspolečenské
struktury, proměĎujehrdina sám sebe
i svťrjvztah ke společnostia k bliŽnímu.Jediné,co stavía buduje,je
láska (,,Z těch dělníkri,již se mnou budovali / chrám božív lese,
učiniljsem bratry...);jedině s ní a v bratrstvís ostatnímilidmi lze
naléztspočinutív Bohu - k takovémuzávěru dospíváYít Choráz
na konci druhého obrazu. V tňetímobraze, tvoŤícímmeditativní
závěr celébásnickéskladby, uŽ se pouze dovršujeChorázriv spirituální pŤerod,vše,co trápilo jeho smysly, se rozplyvá pod paprsky
všeobjímající
božílásky, která dává Chorázovu srdci mír a pokoj.
Náhodně zaslechnuty hlas jeho neznámé milenky v klášterním
kostele, kam se ukryla pŤedsvětem,už nemrižeporušit Chorázťlv
vnitŤníklid, jelro srdce se pouze plní soucitem,s nímŽpŤejesvédávnélásce nrírna cestě k věčnosti,kde se setkajíkonečněa tavždy.
Troje paměti Víta Choráze jsou napsány jako pŤeváŽnávětšina
Zeyerovy básnické epiky nerymovanyrrr pětistop1fm jambem,
blatlkversem. ale svym subjektivně nreditativním charakterem
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i autobiografickj'mi rysy Se odlišují od ostatních Zeyerovych
silná
epick ch děl. Pro Zeyerovu básnickou epiku byla pŤíznačná
dějovost,osoby i věcijsou většinouzachycovány v pohybu, v proměnlivémtoku akcí i čin , zatímcov Trojích pamětech Víta Choráze pÍevládá statická meditace' jež skutečnédění pňenášído nitra
hrdinova. Zák|adnim typem básníkovavyjádÍeníje silně lyrizovaná reflexe; stejně tak zde nenalézámejeho obvykl vypravěčs\|
odstup: subjektivnídeníková forma jej zcela eliminova|a' Zistává
však typická Zeyerova barvitost popisu; Benátky a pa|ác, v němž
prožil Vít Choráz svérozhodujícísetkání s milenkou, i popis její
krásy - to všezobrazi| Zeyer ve velmi syt]fch barvách, jejichž paletu ovlivnila soudobá vltvaná secese.Podobně pĚi vyslovenícitovych prožitkrisvéhohrdiny se Zeyer nevyhnul podnětrimz tvorby
zejménabásníkrisymbolismu. V podsvlch mladšíchsoučasníkri,
statě celéZeyerovo dílo vyrostlo z romantickékonfrontace básníkova snu o velikosti s měšťáckoumalostídoby. Tento latentněpŤi
tomn svár se projevoval v Zeyerovédíle pňedevšímpŤíklonem
k nevšedním
látkám, na nichŽ básníkmohl demonstrovatsvou vizi
prrivelikosti a hrdinství a stavět ji do protikladu k měšťácké
měrnosti;v Trojích pamětech Yíta Choráze však básník vyslovuje
svrij polemicky vztah k soudobéskutečnostizcela nepokryté, aniž
by hledal oporu v alegorii čiv paraťrázováníexoticky nevšedních
skutečnostisvědčí
témat.o Zeyerovékritickémvztahu k současné
Ťádu,
nejednapŤímáinvektiva proti nespravedlnostispolečenského
proti pozitivismu, vulgárnímu materialismu a dekadentněestétské
zbožnosti á la Chateaubriand. Základni milostn! motiv díla má
všechnytypické znaky Zeyerova romantickéhopojetí lásky jako
hodnoty, pro niŽ neníve všednímživotěmísta (v celémZeyerově
dílejde v podstatě vždy o romantickou lásku' v nížje ženasotva
spatŤenaa uŽ je tragicky opouštěna,aniŽ by se mohlo rozvinout
trvalésoužití).
Tento milostnf motiv je zde ovšempouze impulsem,
byť v romantickém hávu, k existenciálně laděnému monologu
o základních otázkách lidskéhoživota,v němžbásník velmi pŤíkie
odsuzuje ',světpln1fpuchu a pozlacen ch zdechlin..,aby našelposlézejedinou těchu v mystickémspojenís Bohem. Neznámá milenka je zde symbolem vášnivésmyslovosti i asketickéhoodvratu
od světa, ona pŤedstavujev určitémsmyslu Chorázrjv stínovy
pŤedobraz;proto Se také mnohá z myšlenek milenčina dopisu
na rozloučenou stává v1!'chodiskempro Chorázriv nábožensky
pŤerod.Jedině na horizontu tétomilenčinyproměny z rozkošnické
kurtizány v kajícíMaŤíMagdalénumŮžeklást Vít Choráz svémetafyzickéotázky a hledat zdrivodněnípro svrij náboženskyorientovany životnínázor.
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Zeyerova veršovanánovela má autobiografickérysy' a to nejen
m, žejemnohonásobně literárně sublimovanlm vlrazem dávno
minulé básníkovy citové krize, ale sv1im náboženskjlm akcentem
vzdáleného
zŤetelnědoka zu1eZeyer.ťxnitern;fprožitek kÍest'anství,
se spiriinstitucionalizovanym církevnímformám, i jeho sblížení
tualisticklmi tendencemina sklonku století(Katolická moderna).
Tyto tendenceještěpodtrhují literární filiace; zatímco Žánrově obdobnémilostnépÍíběhyz cyklu Z letopis ldsky (|889-1892) se
ještěorientujína historická a pohádkovátémata, zde se setkáváme
s mystiky,unichžZeyer navedle sv. Augustina a Danta pŤedevším
cházel mysticko-asketickou argumentaci pňi líčeníChorázova náboženskéhov]l'voje.Hlavním inspiračnímzdrojem v této oblasti
mu byla francouzská mystická autorka Guyon du Chesnoy
pod jménemMadame de Guyon; znítakéZeyer
(1648-1] |7,píšící
používáčastopfím ch citací)a Angěle de Foligno (francouzská
mystičkaz počátku l4. století,která opustila bouŤliv! dvorsk1fživ níŽnašelZeyer pÍedlohupro postavu
vot, aby se kála v klášteŤe),
Chorázovy kajícímilenky.
Troje paměti Víta Choráze spolu s románem Jan Maria Plojhar
(1891)a novelou Dťtmu tonoucíhvězdy(1897)tvoÍítrojici nejsub.
jektivněji laděnych Zeyerovych děl, do kter1fchbásník vtělil s autentickou pŤesvědčivostí
svrij společensko-národní
vzdor i metafyzickétázání po smyslu lidskéhobytí. A jestližev prvních dvou
prízách Zeyer zachytil pňedevšímbolestnou problematiku doby
i jedince' odvracejícíhose od staréhosvěta a tápajícíhov mlhách
dekadentnírozpolcenosti' Troje paměti Víta Choráze se sv1ÍmpŤitakáním absolutnílásce tvoňízávěreč,ny
smírn akord tétotrojice,
v nížje básnicky nejpŤesvědčivějí
zobrazen umělec\f i lidsk1fvlvoj
Julia Zeyera. Tato díla takérozhodujícímzprisobempŤispělak tomu' Že da|ekodňívea silněii nežVrchlickÝ se stal Zever blízk'ÍŤadě
nejrriznějiorientovanychumělcrj mladšíchpokolení (V. Mrštík.
M . M a r t e n }i j e 1 i c hč t e n á Ť r i m .
im

TváÍ. František
Halas1931,1933,1940
V deflnitivnípodobě z roku |940 má sbírka TváŤ tŤioddíly;první
zustal nepojmenována kryje se s privodní TváÍí(l93|), druhédva'
Hoíec a Iríe (od poválečnéhovyaání v opačnémpoŤadí),
jsou totoŽnés privodně samostatnou sbírkou HoŤec (|933). Kniha takto
vzniklá spojenímdvou sbírekje jednotná stylem i životnímposto-

