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Vyšehrad .
Kruh epick;ich básní - Julius Zeyer 1880
První Zeyerova kniha básnické epiky je věnována J. V. Sládkovi.
Vyšehrad tvoÍí pět rozsáhl:fch básni (Libuše, Zelenj, vítěz, Vlasta,
Ctirad a Lumír), v nichž básník evokuje zák|aďní postavy a děje
české národní mytologie. Ve vstupní básni Libuše pŤed námi
plasticky vystupuje vidina mytického Vyšehradu, kde vládne
v idylické shodě s lidem moudrá kněŽna Libuše; po jejím boku
usedá podle sudby boh naknížecí stolec Pňemysl. V dalších tňech
básních (Vlasta, Ctirad a Liumír) pak ožívají všichni známí hrdi-
nové nejstarších česk1fch pověstí: svárliv1f Chrudoš i statečn! pŤe-
možitel bájného kance Bivoj, Vlasta, vedoucí válku žen proti mu-
žrim, tragická dvojice Ctirada se Šárkou a pěvec Lumír, uzavftajicí
cel1f cyklus věštbou budoucí velikosti. ČtveŤici těchto básní' ztvár.
Ďujících obecně známou látku, doplřuje báseí Zelen vítěz (Zeyer ji
věnuje ,'nezapomenutelné památce staré své chrivy..), která se od
ostatních částí knihy odlišuj e zdtr aznénym pohádkovlm laděním.
I zde nalézáme známé postavy, jako jsou Krokovy dcery Kazi
aTeta, ale milostny vztahkněžny Tety k Zelenému vítězovi (slova
,,vítěz,, je zde užito v archaickém v'j'znamu ,,hrdina..), symbolu jara,
se svou pohádkovostí značné vymyká z okruhu obecně známych
pověstí. Všichni tito prehistoričtí bohat;fŤi, ob1fuající panensky ne-
dotčenou krajinu pohansk;ich Čech, ŽIjí v drivěrném kontaktu
s pŤírodou a se sqfmi bohy; stromy v posvátn;|'ch hájích mají kou-
zelnou moc a z Ťek vystupují bohyně' aby smrtelníkrim vyznávaly
svou lásku. I zde, jako v každé mytologii, mizí pŤeděl mezi světem
člověka a pŤírodními silami, pod meči a mlaty tečou proudy lidské
krve, jež doprovázejí boj herori za splněníjejich osudového poslání
v kosmu i ve společenství lidí.

Celf cyklus je napsán blankversem (ner;fmovan;f pětistop1f
jamb), kter! je sice nositelem silného patosu, zárovet však prisobí
značně monotÓnně' Tuto veršovanou monotÓnnost Zeyer vyvažuje
barvitlm popisem a schopností fantaskní fabulace' s níž vytváŤí
neobyčejně bohat1f děj' Zejména barvitost popisu' násobená ještě
básníkov1fm bohatlm slovníkem i virtuÓzní schopností pŤi melo-
dickém utváňení obsáhl1fch větn;fch period, vtahovala čtenáŤe do
osobitě romantického světa Zeyercvych básní a souzněla Se Sou-
doblm monumentálním malíŤstvím. NapŤíklad popis Libušiny
hrobky, která má na stěnách stŤíbrné květy a kde sedí kněŽna Li-
buše v bilé Ííze na z|atém trrinu uprostÍed ,,bylin jak z ledu pr -
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hlednfch' jež se pnuly do v!šky jak bíl! les.., či popis Vlastina
odchodu do podzemní jeskyně plné zeleného světla' kde usedne
v černé temnotě na bŤeh zlatéÍeky, vrhající ,,rudou záŤ do temn ch
vlasri, v bělost rouch.., aby očekávala pŤíchod Morany - to jsou
r4fjevy' jejichž barvitost velmi zce koresponduje s tehdy vznikající
r.fzdobou Národního divadla. Ukolem těchto popisri, vedle vyvo-
lání sugestivních smyslov1ích dojmri, je evokace mytického světa,
v němž činy hrdinri i jejich motivy odkazují k elementárním da-
nostem a silám určujícím individuální i kmenovf osud. Zeyerovi
hrdirrcvé, i kdyŽ svlmi činy kladou fiktivní základy duchovní
orientace a tradic budoucího života slovansklch kmenŮ na českém
izemí, vytváŤejíce z nich národ, nežíji v souvislostech rekonstruo-
vané historické skutečnosti, ale v rámci mimočasové skutečnosti
mytické. PŤemysl už není sedlák vyzďvtženy na knížecí trrin Libuší,
ale polobožsk 'syn Slunce; Šárka, hynoucí láskou k Ctiradovi, je
trestajícími měsíčními paprsky proměněna ve skálu, a pŤed Vlastou
se po prohrané válce s muži otevírá podzemí a ona tam odcházi
pohŤbít sebe samu i svou myšlenku vzpoury proti odvěkému pŤ!
rodnímu ňádu. V tom se Zeyer podstatně odchyluje od pŤíběhri ze
starj'ch kronik, jež byly jeho inspirativním vychodiskem. Posta-
vám, žíjicím v čtenáňově mysli jako stínové pohádkové fikce, pŤi-
dává básník psychologicky rozměr individualizovan ch prožitkti.
Jeho PŤemysl, Ctirad i další posta\T nejsou naivní prehistoričtí
barbaŤi, básník je zobrazl|jako složité bytosti plné romantick ch
vášní a vznět , takže se často podobají spíše stŤedověkfm rytíŤrim,
jak je známe z pozdější Zeyetovy KAROLINSKE EPoPEJE, než
symbolicky jedlorozměrn;,i'm postavám m]ftri (napŤ. milostn]f
vztah Ctirada a Sárky má blízko k erotice stŤedověk ch rytíŤsk;fch
eposri). I pŤes svou vnitŤní složítost však tito hrdinové mluví větši-
nou svymi činy; proto v Zeyerově epice není pŤíliš silná reflexívní
složka, všeje soustŤeděno na děj,zjehož konfliktri azáp|etekvy-
rristá celkov1f smysl díla.

Vyšehrad vznikal v době upevřujícího se národního sebevědomí,
kdy česk! národ utvrzoval svou identitu ajednotu i prožitkem své
fiktivní prehistorie. V m;i'tu, v této vysněné projekci uceleného světa
s privodní kulturou a hierarchií hodnot, v obrazech bojri našich
prapŤedkri za spravedlnost' v jejich síle a chrabrosti měl b;ft zosob-
něn i odvěk1f zápas za národní svébytnost. ProŽitek pradávného
českého světa, srovnatelného se světem germánského nibelunžské-
ho cyklu nebo bájí keltskfch, měl posilo-vat národní jednotu a pŤe-
krlvat soudobou společenskou diferenciaci, která se projevovala
zejména v bojích o politickou moc mezi staročechy a mladočechy.
Zároveíl pak toto posílení zájmu o m1ftus' které se nejvlrazněji
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projevilo u umělc ztzv. generace Národního divadla, k níž mriže-
me víceméně pŤiiadit iZeyeru, včleřovalo české umění (B. Smeta-
na' J' V. Myslbek) organicky do kontextu současného evropského
umění, v němž m1|'tus pŤedstavoval, zejménapod vlivem Wagnero-
vf ch oper, je ďnu z nejzáv ažněj ších forem pro vyslovení nadčasové-
ho poselství. Zeyer měI k mytick m látkám velmi blízko, už ve své
pŤedchozí prozaické tvorbě (Román o věrném píátelství Amise
a Amila,1877) včleřoval do sqfch děl mytologické prvky. osobi|f
svět mftri ho pŤitahoval nejen esteticky, ale také sv5im rudimentár-
ně monumentalizujícím a skepsí nenahlodanym vjlkladem světa;
Zeyer viděl v m1ftu jedinečn! vyraz kolektivní duše národa a lidu.
A Zeyer - umělec s romantickfmi rysy, trpící v celém svém díle
rozporem mezi sv1fmi ideálními pňedstavami a měšťáckou sku-
tečností, hledal pak v mytu ztraceny svět velk1fch činri a vášní,
v němž by došla naplnění jeho touha po kráse a velikosti, kterou
nenacházel v prostŤedí měšťácké šedi a prriměrnosti.

Témata z českého dávnověku měla už pŤed Zeyerem své místo
v české literatuŤe (napŤ. Š. Hněvkovsk;| , Krtitovéívorsk!, a Zeleno-
horsk!, rukopis, TyItlv Cestmír ad.), a|e žáďny ze Zeyerovych pŤed-
chridcri se do naší mytologie neponoŤil tak hluboko a nevytvočil tak
monumentální celek, v němž by oživa|y dávné postavy se sv1imi boji
a zápasy o smysl života í poslání kmene'

Jako základního inspiračního zdroje využíva| Zeyer pňedevším
Rukopisu královédvorského a zelenohorského a Hájkovy kroniky;
zák|adni prameny pak doplĎoval rriznlmi pohádkov1fmi a myto-
logickjmi motivy, jak je poznal ze studia zejména stŤedověké lite-
ratury. Jako básník zjítÍené senzibility a se smyslem pro tajemství
pŤistupoval k mytologií s neobyčejnou vážností; její pŤíběhy nejen
aktualizoval tím, že do nich vtěloval své piedstavy o velikosti člo-
věka, své pojetí hrdinství, cti i smyslu národních dějin, ale dokazo-
val znovu vyvolat pradávn! děs člověka z pňírody a z tajuplnosti
kosmu. Ikdyž Zeyer, zejména pŤi popisu, používal romanticky pas-
tíznich barev, neviděl v m;ftu jako jeho romantičtí pÍedchridci ani
jen pohádkovou exotiku, ani pouhf vz ácn! odkaz pradědri. Vnímal
jej jako v1fraz kolektivní duše národa, jako vtělení zák|aďnich ná-
rodních ideálri a archetyp národních charakterov ch vlastností.
V této drisledné mytizaci tradičních látek, podnícené i potŤebami
národní společnosti, spočívá ojedinělost i zák|adni vlznam Zeye-
rova básnického činu, v němž mrižeme vidět dristojn literární
pandán k hudebnímu cyklu Smetanovu; jak Smetanova Má vlast,
tak Zeyerriv Vyšehrad pňedstavují vrcholy umělecké konkretizace
národního m;ftu a rovnomocně se zasloužily o jeho aktualizační
národně symbolickou proměnu.

K napsání Vyšehradu pňispěl, kromě obecnějších tvrirčích a do.
bovfch pohnutek, iZeyeriv pobyt v Liboci, kam se v roce 1878
piestěhoval a odkud měl velmi blízko do šáreckého ridolí. PŤi su.fch
procházkách po okolí prožíval velmi intenzívně genia loci této kra-
jiny, jak o tom svědčí jeho dopis J. V' Sládkovi: ',Byl podzim, blou-
dil jsem oborou',. Tu se mizdá|o, že z těch mlh tam daleko v hloubi
dlouhfch cest vystupují postavy: já viděl celf Vyšehrad' já viděl Li
buši i PŤemysla...Vedle tohoto krajinně pŤírodního impulsu sehrála
pÍi vzniku Vyšehradu jistě svou roli i Smetanova hudba (Libuše'
igz2; vys"r''áa, tgz+ a Šárka, 1875), kterou Zeyer velmi dobŤe znal
a obdivoval. Zce|a zvnějšku, ale možná nikoli nepodstatně, inspi-
rovalo Z'eyera k napsání Vyšehradu i básnické soutěžení s J. Vrch.
lickfm, k němuž dala podnět procházka obou básníkri v šáreckém
rídolí, kde se rozhodli, Že každy z nich zpracuje po svém pověst
o šárce. Z toho vznikla Vrchlického Šárka aZeyeriu Ctirad. I když
zájem o mftus zristal v Znyercvě básnickém, prozaickém i drama-
tickém díle trvale piítomen a neomezoval se pouze na oblast české
mytologie (ta mu poskytla ještě látku k eposu Cechtn pÍíchod, |886
a k dramatrim Libušin hněv, |887 Sárka, 1887; Neklan. 1893)'
v žádném ze sr".fch pozdějších děl, ať už inspirovanlch naší či cizí
mytologií, už Zeyet nevytvošíl tak kompozičně ucelen:f a hluboce
prožit! cyklus'jakfmjejehoVyšehrad. jm

Ze ŠumaYY . Eliška Krásnohorská 1873
Druhá básnická sbírka E' Krásnohorské byla inspirována autorči-
nlm několikatfdenním putováním po Chodsku a Šumavě (získala
k němu stipendium podprirného spisovatelského spolku Svatobor).
Na své pouti po pomezí Čech vnímala autorka nejen krásu šumav.
ské píírody, ale i blízkost německého živlu, která v ní probudila
hlubokf vlasteneckf cit a národní vzdor. Už vstupní birc Chod-
skd, opěvující a aktualizující dávnou rilohu Chodri pŤi obraně hra.
nic, pŤedznamenává vlastenecké ladění celé sbírky. Jejími patetic.
klmi a riderně rytmicklmi verši (,,Pokyd vy nám chcete Ěeč i duši
bráti, budem jako vojsko proti vám vždy sté i; / místo mečťr hněvy,
místo štítri vzdory, / seŤadíme muže, seŤadíme hory..) chtěla básníŤ.
ka burcovat národní vědomí a po vzoru stateěn1feh Chodú volala
k obraně ohrožené vlasti' Báseř Chodsk , citlivě vyrržívající chod-
ského dialektu, oe stala pro svrij patos básnick1fm v1frazem boje
proti národnímu rítisku a po Ťadu let patŤila k autorěin;fm nejzná.
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