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Ahasverskf mftus v básni
V. B. Nebeského Protichťldci
jako transformace jednoty

života - smrti - nesmrtelnosti

NADJA pot - tŠČuxovÁ

Romantismus' podobně jako později modernismus a postmodernismus, nalezl
pronikavě osobité vyjádŤení zák|adních proměn uměleckého světonázoru, pro-
bíhajících v souvislosti s civilizačním procesem. Soudob;/ svět, pln! politick1/ch
pŤevratri a změn ve zpťrsobu života, se romantikrjm jevil jako cosi rozbitého
a chaotického, dožadujícího se nového uspoňádání (Janáčková 1998:206).

VnitŤní podlomenost osobnosti, volné ve své individualitě' krajní pomíjivost
jejího stavu s charakteristickym sklonem ke sféňe iracionálního, piedvídaného,
tajemného v rámci romantické estetiky zrodily jednu z klíčovych postav evrop-
ské romantické literatury - Ahasvera. V kontextu ahasverského m tu, vytvoŤe-
ného romantick m kánonem konce l8. a první poloviny 19' století, vyniká ly-
rickoepická báseř V. B. Nebeského Protichúdci. Poeticky komplex věčného ži-
da' proměřující se ve filozoficko-symbolické rovině básně, tvoŤí atmosféru ne-
pomíjející otázky živoÍa a smrti, okamžiku a trvání, odhaluje ambivalenci uni-
verzálních kategorií bytí: lásky a boje, dobra a zla, světla a tmy, intuitivního
a racionálního.

Dějov;Ý motiv spojeny s Ahasverem se realizuje v jeho hledání smrti na po-
zadí pŤíhod dvou cestujících jezdcri.

BáseĚ tvoŤí - v souvislosti s romantickou tradicí - časoprostor tajemství:
očekávání události probíhá v nočním |ese; tento časoprostor se drobí: noc se
prohlubuje ripln;Ím ponoŤením do snového stavu, do ticha, v nepŤítomnosti ja-
k1Íchkoli zvukrj a pohybri; nebe a země pÍekonávají vertikálni meze, spl;/vajíce
v jedinl/ celek.

Symbol zavÍen,lch očí: měsíc ukryt! za černlm obloukem se odchyluje od
své tradiční rilohy němého, a pÍece živého svědka z|očinnosti; hvézda - nebes-
ké oko padá do|ri _ vzdává se pohledu na cosi rižasné a nato|ik nebezpečné, že
dívat se je strašné. otevŤené oko se zbavuje strachu, avšak záměna pohledu za
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sluchové vnímání zesiluje záhadné pňedtuchy: ne dfchání, a|e vzdech strom ,
tlumené šplouchání jezerních vod, mlčení znásobují pocit napětí pŤi každém
sotva viditelném šustotu' Zvěstovatelem bídy je kÍíž na rozcestí, m stek mezi
minul;i m, pŤítomn]i m - kŤíž jako znamení na paměť krvavého neštěstí, o němž
sice není nic známo, avšak stalo se a stalo se na tomto místě - a budoucím: kňíŽ
jako ochránce pÍed zlověstnou událostí v lese' tragédií, jeŽ se zjevuje se smeč.
kou hladov ch vlk napadajících bezrnocnéhojezdce.

Tajemství nočního z|očinu z stane nepatrnlm pozristatkemjediné noci' s pŤí-
chodem rána stopy tragédie mizí, rozpouštějí se v denním světle, zristávají jen
v pŤírodním světě, v |idském však nikoli.

obraz šarvátky s vlky má určité rysy boje s reáln m soupeÍem, které se vy-
noŤují v asociaci s |íčením pocitri jezdcova koně: ve|ikosti statečného odporu
nepŤíteli, šílenství boje, simultánního rytmického tlukotu srdce, splynutí a ripl-
ného podvolení vojenské hudbě, kontrastu vysněné hrdinné smrti v boji za idcu
s nerytíŤskou potupnou záhubou či se zmarněn m hrdinstvím a nadarmo utra.
cenou jinošskou vášnivostí v nesmyslném souboji s vlkem'

V pÍedtuše nebezpečí pro život člověka, pňitahovaného pachem možné smr-
ti, vstupuje do boje mezi člověkem a pňírodou Ahasver, nadpŤírodní a nadlidská
bytost' jeŽ beznadějně doufá, Že bude zbavena svého věčného mučivého utrpe-
ní neustá|ého putování po celém světě.

Zásah do smrtelného boje se stává dalším z Ťady pokusŮ skoncovat se živo-
tem' V básni se opakuje námět hledání vlastní smrti, kter do poezie uvedl
Schubart:' požár leruzaléma hňíšníka nespálil, zÍíceniny \ččného města Říma
žida pod svymi troskami nepochovaly, v kruté bitvě se mu Smrt vyh1/bá, divoká
zvěÍ lituje odpadlíka od Boha; les objaty plamenn1im Živlem, vulkán, a]e anl no-
vé prvky _ Niagarsky vodopád, poušť, severní pÓl - nemohou nic změnit v osu.
du' jenž mu byl Andělem zvěstován jako trest za zneuctěni Krista, vykupitele
lidskych hÍích ' Ahasverovo prokletí, neklid, kter;/ nosí v prsou, nemožnost od.
dechu ani dočasného ve spánku, ani věčného v hrobě, ho odsuzuje jako ,,Pout-
nÍka, Žízniciho po umírání, Lovce, Ženoucího se v divém běhu za smrtí [. ' 'lBez
oddechu, bez tichého spaní (Nebesk! 1844: ||2; dále cit. jen číslem strany).

I Zv|áštností díla V B. Nebeského je básníkriv pÍechod od osobního zoufalství osamoceného poutníka ke kos.

mjckénlu měiítku tragédie Iidstva, jeiíž smysl tkví v nemožnosti pŤeh|édnout vesmírnÝ pÍostor, v nepostihnu-

telnosti hlubinn;fch pocit jak člověka samého, tak i celého světa _ v nemožnosti poznat a pochopit Záhady
jsoucna' Nebesk)í tedy nepÍerušuje tradici romantické postavy Ahasvera _ trpitele (Schubart' Brentano, Arnim,

Lenau, Harnerling, Žukovskij atd') - ve svém pokusu o fi|ozofick vfklad problému nesmrtelnosti (k Nebes.

kého perspektivní zkratce ahasverského m1/tu zčejmě pŤispělyjeho mimoIiterární zkušenosti, zv|áštějeho uni-

verzitl lí studia fi lozofie _ srov. S|ovník l964: 33.5, Macura l983: l85) zaujímá práven místo ved|e vynikají-

cích zjevŮ západoevropského, a zejména anglického romantismu (Coleridge, Byron. Shelley)'
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Zoufalostjeho osudu Se Zesiluje smyslov}'m pŤetváŤením konce všeho živé-

ho a neŽivého v symbolic(/ obraz světového hrobu' jehoŽjedin1fm a posledním

svědkem a hlídačem zŮsÍává věčn;i žid:

Až vše zbyne - hrob na hrobě všude -

Na hŤbitově světa velkém bude
Bloudit zoufa|e od polu k pÓ|u,
V řadrách nesa Žhavé uhlí bo|u
Smutnou země hlídat kostnici.

( r  11 )

Když nesvede zemtíÍ v bitvě s vlky, kteií pňi zjeveni strašného starce Žalobně
zapláčou a utečou, chytá se pŤíleŽitosti zemíit zbraní zachránéného jezdce.'

avšak prokletí nebes nemrjže pŤekonat. Podle mého mínění je zde namístě zmí-
nit ambivalenci ,,Kainovy pečeti..: znamení vypálené Bohem na če|e prvovraha
chrání hŤíšníka pŤed Smrtí, nedovoluje mu ukončit nesnesitelné trápení jeho

bloudění; pokus pŤipravit Kaina o Život se obrací pro ,,ochránce..v trest; ohni-
vj kŤiž na Ahasverov ch prsou nejenŽe nenapomáhá uniknout z véčného zajetí
do smrti _ drtí ostŤí kopí namíŤeného na bohozrádce. nlbrž trestá jezdce otis-
kem rány v něm samém, ponechávaje Ahasvera, aby dále vykupoval svá provi-
nění.

Zachránény jezdec je ztělesněnírn ideje obyčejného pozemského usedlého
života: je věrn Bohu a vlasti' za kterou je pŤipraven dristojně a čestně odevzdat
svúj život v boji s nepňítelem' člověk, jenž pospíchá ke své Ženě a rodině.

PŤíchod druhého 1ezdce ztělesřuje protikladnou myšlenku, která se ohlašuje
ve všem: nedoprovází ho zlověstné proroctví okolní pŤírody: píestože se vše dě-
je ve stejném hustém záhadném |ese' kde vládne ticho či jen vzdech boru a šus-
tot pták , rozdíl je citeln1i: jestliže |es v pŤípadě prvního jezdce zmlkl v piedtu-
še čehosi pŤíšerného, les pŤi pŤíchodu druhéhojezdcejeŽivy,tÍebaŽe pohroužen
do spánku. lezdec sám Se dává do Íeči s pŤírodou, naplřujeji svlm životem: ti-
še rozmlouvá s hvězdami, zpivá, vzpomíná na milované děvče; také les se ote-
vírá jezdci; duby ,,se rozklenou.., měsíc ',větvemi své stŤíbro pláče...

Podobně jako oba lesy, jimiž hrdinové projíŽdějí, i oba m|ádenci stojí k sobě
navzájem v protikladu; každ;/je zobrazenjinym Zp sobem: prvníjezdecje oddán

1 Bereme-li v rivalru Nebeskébo zálibu v tvorbě N' Lenaua (S|ovník l964: 335). mťrŽeme mluvit o pfuvzetí mo-

tivu Ahasverova sebevražedného pokusu prostŤednictvín onoho zb|oudilého.iezdce od tohoto rakouského ro-

mantika. V Baladě N. Lenaua Věčn ži<l ( l 839) vystupuje také myslivec, jehož stie|a se rovněŽ odrazí od Ahas.

verov5ich prsou. označen1ich znanlením'
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sluchové vnímání zesiluje záhadné pňedtuchy: ne d chání, a|e vzdech strom '
tlumené šplouchání jezerních vod, m|čení znásobují pocit napětí pŤi každérn
sotva viditelném šustotu, Zvěstovatelem bídy je kÍíž na rozcestí, m stek mezi
minul;i m, pÍítomnlm - kŤíŽ jako znamení na paměť krvavého neštěstí, o němž
sice není nic známo, avšak stalo se a stalo Se na tomto místě - a budoucím: kŤíŽ
jako ochránce pŤed zlověstnou událostí v lese, tragédií, jeŽ se zjevuje se smeč.
kou hladov ch vlk napadajících bezrnocnéhojezdce.

Tajemství nočního z|očinu z stane nepatrn]i m pozristatkem jediné noci' s pňí.
chodem rána stopy tragédie mizí, rozpouštějí se v denním světle, zristávají jen
v pňírodním světě' v l idském však niko|i '

obraz šarvátky s v|ky má určité rysy boje s reáln m soupeŤem' které se vy-
noŤují v asociaci s líčením pocitri jezdcova koně: velikosti statečného odporu
nepŤíteli, šílenství boje, simultánního rytmického tlukotu srdce, splynutí a pl-
ného podvo|ení vojenské hudbě, kontrastu vysněné hrdinné smrti v boji za ideu
s nerytíŤskou potupnou záhubou či se zmarněn m hrdinstvím a nadarmo utra.
cenou jinošskou vášnivostí v nesmyslném souboji s vlkem.

V pÍedtuše nebezpečí pro život člověka, pŤitahovaného pachem moŽné smr-
ti, vstupuje do boje mezi člověkem a pňírodou Ahasver, nadpiírodní a nadlidská
bytost, ježbeznadéjně doufá' Že bude zbavena svého věčného mučivého utrpe-
ní neustálého putování po celém světě.

Zásah do smrtelného boje se stává dalším z Ťady pokus skoncovat se živo-
tem. V básni se opakuje námět hledání vlastní smrti, ktery do poezie uvecll
Schubart:I poŽár Jeruzaléma hiíšníka nespálil, zÍíceniny \ččného města Řírna
Žida pod sv mi troskami nepochovaly, v kruté bitvě se mu Smrt vyh,!bá, divoká
zvěň lituje odpadlíka od Boha; les objat1/ p|amennym živlern, vulkán, ale ani no.
vé prvky - Niagarsk1i vodopád' poušť, severní pÓl - nemohou nic změnit v osu-
du' jenž mu byl Andělem zvěstován jako trest za zneucÍéní Krista, vykupite|e
lidsk1/ch hŤíchrl. Ahasverovo prokletí, neklid, kter nosí v prsou, nemožnost od.
dechu ani dočasného ve spánku, ani věčného v hrobě. ho odsuzuje jako ,,Pour
nika, Žizniciho po umírání, Lovce, Ženoucího se v divém běhu za Smrtí [...] BeZ
oddechu, bez tichého spaní (Nebesk! 1844: ||2; dá|e cit. jen číslem strany).

Zvláštností díla V B' Nebeskéhoje básníkťrv pŤechod od osobního zoufa|ství osamoceného poutníka ke kos-

mickéntu měŤítku tragédie l idstva,jejíž smysl tkví v nemožnosti piehlédnout vesmírn;/ prostor, v nepostihnu-

telnosti hlubinn;/ch pocitri jak č|ověka samého, tak i celého světa _ v nemožnosti poznat a pochopit záhady
jsoucna. Nebesk;/ tedy nepŤerušuje tradici romantické postavy Ahasvera _ trpitele (Schubmt, Brentano, Arnin]'

Lenau, Hamerling, Žukovskij atd.) - ve svém pokusu o filozofick;/ vyklad problému nesmrtelnosti (k Nebes-

kého perspektivIrí zkratce ahasverského m;/tu zŤejrně pŤispělyjeho mimoliterární zkušenosti, zvláštějeho uni-

verzintí studia fi lozofie _ srov' S|ovník | 964: 335' Macura | 983: | 85) Zaujímá práven) místo vedle vynikají.

cích Zjev západoevropského, a zejména angIického romantismu (Coleridge' Byron. She||ey)'
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Zoufalostjeho osudu Se Zesiluje smyslovym pŤetváŤením konce všeho živé-

ho a neživého v Symbolick]/ obraz světového hrobu, jehoŽ jedin1Ím a pos|edním

svědkem a hlídačem zŮstává věčn;1i žid:

Až vše zhyne - hrob na hrobě všude -

Na hŤbitově světa velkém bude
B]oudit zoufa|e od polu k pÓ|u,
V Ďadrách nesa žhavé uhlí bolu
Smutnou země hlídat kostnici.

( l l 1 )

Když nesvede zemlít v bitvě s vlky, kteií pňi z1eveni strašného starce Žalobně
zap|áčou a utečou, chytá se pÍíleŽitosti zemŤít zbraní zachránéného jezdce,'

avšak prokletí nebes nemriŽe pŤekonat' Podle mého mínění je zde nanrístě zmí-
nit ambivalenci ,,Kainovy pečeti..: znamení vypá|ené Bohem na čele prvovraha
ohrání hŤíšníka pŤed smrtí' nedovoluje mu ukončit nesnesitelné trápení jeho

bloudění; pokus pŤipravit Kaina o Život se obrací pro ,,ochránce,,v trest; ohni-
vy kšiž na Ahasverov ch prsou nejenŽe nenapomáhá uniknout z věčného zajetí
do smrti _ drtí ostŤí kopí namíŤeného na bohozrádce, n brŽ trestá jezdce otis-
kem rány v něm samém, ponechávaje Ahasvera, aby dále vykupoval svá provi-
nění.

Zachránén,! jezdec je ztělesněním ideje obyčejného pozemského usedlého
života: je věrn;í Bohu a vlasti, za kterou je pŤipraven dristojně a čestně odevzdat
svúj život v boji s nepíítelem, člověk, jenž pospíchá ke své ženě a rodině.

PŤíchod druhého jezdce ztělesřuje protikladnou myšlenku' která se ohlašuje
ve všem: nedoprovází ho z|ověstné proroctví okolní pŤírody: pŤestože se vše dě-
je ve stejném hustém záhadném lese, kde vládne ticho či jen vzdech boru a šus-
tot ptákrl, rozdíl je citeln : jestliže |es v pŤípadě prvního jezdce zmlkl v pŤedtu-
še čehosi pÍíšerného, les pŤi pÍíchodu druhéhojezdcejeŽivy,tÍebaŽe pohrouŽen
do spánku. Jezdec sám Se dává do Íeči s pňírodou, nap|řujeji svlm životem: ti.
še rozmlouvá s hvězdami, zpivá, vzpomíná na mi|ované děvče; také les se ote-
vírá jezdci: duby ,,se rozklenou.., měsíc ,,větvemi své stííbro pláče...

Podobně jako oba lesy, jimiž hrdinové projíždějí, i oba mládenci stojí k sobě
navzájem v protikladu; kaŽdy jezobrazenjinym zp sobem: prvníjezdecje oddán

'  Bereme.li v r1valru Nebeského zálibu v tvorbě N' Lenaua (S|ovník l964: 335). mťržeme mluvit o pfuvzetí mo-

tivu Ahasverova sebevraŽedného pokusu prostňednictvín onoho zb|oudilého jezdce od tohoto rakouského ro-

mantika. V Baladě N ' Lenaua Věčn]í Žid ( l 839) vystupuje také myslivec, jehtlž stie|a se rovněŽ odrazí od Ahas-

verov1ich prsou. označenych znatncním'
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rodině a vlastenecké povinnosti, druh! je pln! lásky k životu ve všech privabech,
které pro mládence mrjže mít: v myšlenkách se nechává unášet milostně-erotic-
klmi viděními lásky a hňíchu, která pŤitahují a bouŤí horkou krev vášniv m živlem
-jednou ho pŤenášejí do válečného světa, kdejako bojovník ukáže svoujinošskou
moc, jednou do světa slávy a bohatství světského života (l 15_1|7).

Epické zobrazeni těchto životních rysri vytváňí protagonistu milujícího život,
prociťujícího jeho projevy v riplnosti, prožívajícího krásu života cel m srdcem;
a protojeho píírodní chápání světa nepojímá modlitbujako rezignaci a pokoŤe-
ní' jako znak umírání a negaci Života samotného; pÍirozeny je pak odpor k smr-
ti a pomíjivosti, které odmítá s pŤáním zvitézit, cestuje lesem a hledá čaroděje
ovládajícího černou magii, aby získa| nápoj nesmrtelnosti.

Putování lidí' kteŤí žíznípo věčnosti, je symbolicky podáno ve v;/pravném ob-
razu lidské smrti' I když konkrétní poukaz na časov prriběh v básni není, pohyb
v čase a probíhající změny se ukazují prostÍednictvím proměn prostorovych prv.
krj: smrt, morní panna, již jezdec nevidí, ho doprovází na koni, rozsévá kolem se-
be pláč' sténání a kletbu umírajících obětí jejího osudového rukyvztaŽeni..

Kolikráte ona pokyne,
Tolik drah1/ch žttí zahyne,
Tolik dom v rumy smutné padne,
Tolik vŤelych srdcí v jámy chladné'
Kudy kráčí kletba jejích stop -

Skryj se srdce pŤed hrrjzou těch slov -

Roste ze zemé za hrobem hrob
0r8)

PonoŤen do veselych, záÍivlch myš|enek o životě,,žhoucím, šťavnatém aze|e-
ném.., ve spěchu vlastním světské duši mládenec necítí blízkost smrti. Th kráčí
vedle něj a zpomaluje svou ch zi, když ji chlapec chce spatŤit v jejím ničení
a rozvracení. Tehdy stane pŤemožena bujnou květenou života, vlastnoručně zni-
čena: vytrácí se, odstupuje od chlapce, kter]/ náhle pociťuje sílu darovanou ná-
pojem nesmrtelnosti.

Pohání ho vroucí pňání získat bezcenny poklad nesmrtelnosti, kter;/ mu po.
skytne nezměrnou moc nad obyčejnlmi smrtelníky, povznese a proslaví ho ja-

ko vládce nad cel m světem. Je to však zároveťljeho slabost, vědomí životního
konce, které z něj učiní nevolníka, zatemni mu rozum a postrkuje ho k strašné-
mu z|očinu, kterym ztrácí kouze|ného dárce: ,,Sámjsem pánem, sám chci všec-
ko Žít1,, (|22). Krátké setkání s Ahasverem bylo pro mládence vystrahou, jež

n0

však nemohla splnit svou rilohu a ochránit chlapce pŤed neštěstím, ve které se

proměnilo neuhasitelné pŤání lidstva získat věčn;i život ještě během pobytu na

zem| jehož ztělesněním jsou nekonečnátrápení věčného žida.

lezdec se však Zastavuje a činí to zptisobem, ktery je pro čtenáÍe záhadny

a pro romantického spisovatele charakteristick!: jeho zastavení zprisobí zásah

tajemnych nadpŤirozenych mocností do osudu člověka. Jde o běžnj baladick

Žánr s námětem mrtvého ženicha, kter1/ je však v Nebeského básni vyznamně

proměněn: namíSto obvyklého páru, živého děvčete a mrtvého ženicha, je zde
pár protikladny _ živ! mládenec a mrtvé děvče. Neslučitelnost této transforma-
ce S mládencovou touhou (mladík chce zastavit smrt, aby prodloužil vychutná-
vání životní plnosti, dívka je smrt _ protiklad všeho živého) se ještě zesiluje
jezdcoq/mi vzpomínkami na nedávnou náruč milovaného děvčete, jež se pro-

měnila v objetí nevěsty-smrti v její děsivé kráse:

\ěnec hoÍí, jasné jiskry prší'
Z oka černorudy kouÍ srší
TváŤ je mramor, bílé roucho spl1/vá
Z osudrj mocn1ich tisíceré ňase
V ruce krvav1i šat pozachvívá

(1.32\

Smrt vniká do chlapcova bezoblačného světa neobvyklfm' pohádkovym zpriso-
bem: kouzelné azároveíl podivné děcko nalezené na rozcestí se vjezdcov ch
rukou proměřuje v bŤemeno dábelské moci' která se nevzdává své oběti. PŤí-
tomnost smrti ve světě (i v pÍírodě -,,červa v boru hlodat, stébla vadnout..) opět
pňivolává Ahasvera, kter! znovu utrpí porážku a zŮstane sám se svou neuhasi-
telnou žízní a trvajícími muky.

Nepozorovatelná jezdkyně rozsévá svyma rukama smrt. Stvrzuje tím podŤíze-
nost slabého, tlejícího časového života. Obraz hromadné smrti celého mnišského
iádu v symbolické prilnoční hodině prisobí strašně. Proniknutí jezdkyně do Ťíše
kvetoucího života, pĚekypujícího štěstím, prisobí silnfm dojmem, čas jejího pÍí.
choduje charakteristick1i: svatební čas naplněn;i životodárn m proudem radosti,
světla, lásky, ještě zesílen1/m rodícím se ránem v pŤírodní nádheŤe _ zárodkem
nového dne a života, bohatého v rozmanitosti zrakov ch, sluchov ch, čichov1/ch
vjemri a jejich odstínťr, jež se slévají v jedin]/ záchvév radostného vnímání světa,
otevÍenosti pÍírody lidskému štěstí. Smrt je necitelná v ničení iluze plného pro.
žitku, vyjádŤené v žhav1ich, tĚpytivych azáÍivych barvách, ve vášnivych tÓnech
hudby a tance. Smrt pŤetváŤí člověka v bezmocnou bytost v okamžikujeho nej-

\-
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rodině a vlastenecké povinnosti, druh1/ je pln! lásky k životu ve všech pŮvabech,
které pro mládence mriže mít: v myšlenkách se nechává unášet milostně-erotic-
klmi viděními lásky a hiíchu, která pŤitahují a bouŤí horkou krev vášniv m živlem
-jednou ho pŤenášejí do válečného světa, kdejako bojovník ukáže svoujinošskou
moc, jednou do světa slávy a bohatství světského života (l 15-1 17).

Epické zobrazeni těchto životních rysri vytvárí protagonistu milujícího život,
prociťujícího jeho projevy v riplnosti, prožívajícího krásu Života cel m srdcem;
a proto jeho pÍírodní chápání světa nepojímá modlitbu jako rezignaci a pokoŤe.
ní' jako znak umírání a negaci života samotného; pÍirozen1/ je pak odpor k smr-
ti a pomíjivosti, které odmítá s pŤáním zvítézit, cestuje lesem a hledá čaroděje
ovládajícího černou magii, aby získal nápoj nesmrtelnosti.

Putování lidí' kteŤí žizní po věčnosti, je symbolicky podáno ve vypravném ob-
razu lidské smrti' I kdyŽ konkrétní poukaz na časovy prriběh v básni není, pohyb
v čase a probíhající změny se ukazují prostŤednictvím proměn prostorov/ch prv-
krj: snrrt' morní panna, jiŽ jezdec nevidí, ho doprovází na koni, rozsévá kolem se.
be pláč' sténání a kletbu umírajících obětí jejího osudového rukyvztaŽení..

Kolikráte ona pokyne,
Tolik drah]17ch žiti zahyne,
Tolik dom v rumy smutné padne'
Tolik vŤelych srdcí v jámy ch|adné'
Kudy kráčí kletba jejích stop -

Skryj se srdce pŤed hr zou těch slov -

Roste ze zemé za hrobem hrob
( 1 1 8 )

PonoÍen do veselych, záÍivlch myšlenek o životě,,žhoucím, šťavnatém aze|e.
ném.,, ve spěchu vlastním světské duši mládenec necítí blízkost smrti. Ta kráčí
vedle něj a zpomaluje svou chťrzi, když ji chlapec chce spatŤit v jejím ničení
a rozvracení. Tehdy stane pŤemožena bujnou květenou života, vlastnoručně zni-
čena: vytrácí se, odstupuje od chlapce, kter;/ náhle pociťuje sílu darovanou ná.
pojem nesmrtelnosti.

Pohání ho vroucí pŤání získat bezcenn poklad nesmrtelnosti, kter1/ mu po.
skytne nezměrnou moc nad obyčejn1/mi smrtelníky' povznese a proslaví ho ja-

ko vládce nad celym světem. Je to však zároveťtjeho slabost, vědomí životního
konce, které z něj učiní nevolníka' zatemní mu rozum a postrkuje ho k strašné-
mu z|očinu, kter1im ztrácí kouzelného dárce: ,,Sám jsem pánem, sám chci všec-
ko Žíti,, (122), Krátké setkání s Ahasverem bylo pro mládence v1/strahou, jeŽ
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však nemohla splnit svou rilohu a ochránit chlapce pÍed neštěstím, ve které se

proměnilo neuhasitelné pfání ltdstva získat věčn;/ život ještě během pobytu na

zemi' jehoŽ ztělesněním jSou nekonečnátrápeni věčného Žida.

Jezdec se však zastavuje a činí to zptisobem, kter1/ je pro čtenáňe záhadny

a pro romantického spisovatele charakteristick!: jeho zastavení zprisobí zásah

tajemnfch nadpŤirozen1/ch mocností do osudu člověka' Jde o běžn1/ baladick1/

žánr s námětem mrtvého ženicha, ktery je však v Nebeského básni vlznamně

proměněn: namísto obvyklého páru, Živého děvčete a mrtvého Ženicha, je zde

pár protikladny - živy mládenec a mrtvé děvče. Neslučitelnost této transforma-

ce S mládencovou touhou (mladík chce zastavit smrt, aby prodloužil vychutná-
váni Životni plnosti, dívka je Smrt - protik|ad všeho živého) se ještě zesiluje
jezdcovj,mi vzpomínkami na nedávnou náruč milovaného děvčete, jež se pro-

měnila v objetí nevěsty-smrti v její děsivé kráse:

\čnec hoŤí, jasnéjiskry prší,
Z oka černorud1i kouŤ srší
TvaŤ je mramor, bílé roucho splf vá
Z osudri mocnych tisíceré ňase
V ruce krvav šat pozachvívá

(r32)

Smrt vniká do chlapcova bezoblačného světa neobvyklym' pohádkovym zpriso.
bem: kouzelné a zíroveťl podivné děcko nalezené na rozcestí se v jezdcovych
rukou proměřuje v bÍemeno dábelské moci, která se nevzdává své oběti. PÍi
tomnost smrti ve světě (i v pŤírodě _,'červa v boru hlodat, stébla vadnout..) opět
píivolává Ahasvera, kter znovu utrpí porážku a z stane sám se svou neuhasi-
telnou žízní a trvajícími muky'

Nepozorovatelná jezdkyně rozsévá sv1ima rukama Smrt. Stvrzuje tím podŤíze-
nost slabého, tlejícího časového Života. obraz hromadné smrti celého mnišského
iádu v symbolické pŮlnoční hodině prisobí strašně. Proniknutí jezdkyně do Ťíše
kvetoucího Žívota, pŤekypujícího štěstím, pŮsobí siln1im dojmem, čas jejího pŤí-
choduje charakteristicky: svatební čas naplněn životodárn;/m proudem radosti'
světla, lásky, ještě zesílen1/m rodícím se ránem v pŤírodní nádheŤe - zárodkem
nového dne a života, bohatého v rozmanitosti zrakovych, sluchovych, čichov1fch
vjemri a jejich odstínri, jeŽ se slévají v jediny záchvév radostného vnímání světa,
otevŤenosti pÍírody lidskému štěstí. Smrt je necite]ná v ničení iluze plného pro-
žitku, vyjádŤené v Žhav1ich, tÍpytiv1/ch azáÍivych barvách, ve vášnivlch t nech
hudby a tance. Smrt pŤetváŤí člověka v bezmocnou bytost v okamžikujeho nej-
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většího štěstí, jehož pojem sám tak činí nejist]/m, téměŤ nepostiŽiteln m, a proto
nedosaŽiteln m. PňesahujíC meze konkrétního lidského života, smrt se stává
vládcem světa, panuje také v pňírodě a určuje zákony jejího chodu a proměn. Me-
taforickou smrtí je podzim (129), podzim pŤináší vnímání Žtvota a smrti, pňe-
myšlení o smyslu obou pojmri, o minulosti a cyk|ickém návratu všeho jsoucího.
Ahasver se zjevuje jako symbol lidské zkušenosti, pied jeho očima se jedny pňe.
ludy mění v druhé' Jeho vidění rlpadku Římské ňíše, vlády, tvoŤené jak Bohem,
tak i člověkem, následuje vidění zrodu a formování kŤesťanství, i kdyŽ tajemství
proměny odjednoho k druhému z stane proAhasvera nevyzpytatelné, protožeje
nepŤístupné duši bez citu, kde ,,pro dech ducha nemá v řadrech struny...

Chod času se zvyrazťnje nejen v míjení _ redukovaném do krátkého oka-
mžiku _ nezčís|nych objektri v prostoru, kteréjezdec v náručí smrti pŤeskakuje.
Pocit času uvádí také pozorování vnějších proměn jezdce samého, které prová-
zeji jeho h|edání odpovědi na otázku lidské existence ve světě. Zestárnout pŤe-
ce mláclenec nemohl v jednom okamŽiku.

Vniknutí do tajného světa smrti, odhalení ŽivoÍa z hlediska jeho ohroŽení
a nakonec poznání smrtelnosti všeho Živého mládenci vtisklo pečet závaŽného
poznáni. Neobvykle bohatá zkušenost ho proměĚuje v mudrce, ktery poznal
svět a unavil se pod tíhou sv ch znalostí'

Jak byla síla, bujnost, krása, květ
Je teď obraz smrti bídn:i, zmdleny:
TváŤe zbledly, zesinavěl ret,
oči zhasly, zvadnul pruŽn! sval,
A to tělo věčna žití chtivé
Bylo nyní umíráni Živé

(r32)

V silí pochopit záhadu bytí se opět scházejí oba h|edači, protikladní v za|oŽe.
ní svého chápání světa i lidské existence: druh1/ jezdec prahnoucí po pocitu pl-
né rozmanitosti světa a Ahasver, unaven z marného putování tímto světem.
I pŤes odlišnost touhy, která oba tuláky pohání najejich cestě, pňes mládí a sta.
robu, radost a zármutek, pŤes námahu zastavit či naopak najít smrt, z perspekti-
vy marnosti vešker ch sv;/ch tužeb jsou oba stejní.

Ti dva muži z míru stánk hnaní,
V kletbu bludri závrativ;Ích daní,
Duše na protivách člověčenstva

r12

Ve tmách, v pustách věčn1Ích kráčející,

Ani jsou vymknu|y se z kolejí

Naznačenfch Bohem veškerenstva:

Hrdě bloudíc na propastn ch drahách
odervanci v hŤíšnych klamn;Ích snahách
PÍemoženi teď se oba vracejí

( l 3 3 )

Konec obou protagonistťr Nebeského básně je tedy rovněž stejn1/: zbloudilí
v hledání nedosaŽitelného, unavení marností uchopit nedosaŽitelné, a tak, v píe-
kočení poznáni člověku pŤiděleného a pÍístupného, proniknout Za stanovenou
mez' najdou boŽí odpuštění v darované smrti.

Pojem opozice, kter;/ tvoŤí jedno ze sporadickych pojítek rrizn1/'ch definic ro-
mantismu (Vašák 1993: 151)' Se stává píedpokladem mnoha rovřové struktury
opozic v Nebeského básni:

1) Protiklad ideje zvykového usedlého života a v|astenectví Qlrvní jezdec -

bohabojn1/ ženaty člověk, věrn! Bohu a Vlasti) a ideje vychutnávání životní pl-
nosti (hŤíšná těcha v něze lásky, vojenské hrdinství ve světě mládeneck ch her
či ve světě bohatství a slávy Světského života ve viděni druhého jezdce).

2) Ambivalence nesmrtelnosti, touhy po ní v risilí zastavit Smrt, v hledání
moci Života (druh|, jezdec) a ztělesnění její negativity pros ednictvím navy
z nesmrtelné existence, v pokusu o zrušení Života a hledání osvobodivé smrti
(Ahasver).

3) Transformace baladického motivu mrtvého ženicha a milované dívky v ob-
rácen pár mrtvé nevěsty a živého milovaného ve fatálním objeti druhého jezd-
ce a smrti-

4) Rozvrstvení pňírody _ čtvrté postavy v loze němého svědka: buď zvyšu-
je napětí v pŤedzvěsti neštěstí, jako pŤedpovéď aproŽívání smrti, nebo vystupu_
je jako ochránce vitality v protikladu k okamžité smrti.

Motivické konfrontace a paralelismus děje a postav v tématu zániku' reflek-
tovaném v Ťadě r1stŤedních symbolri (noc, vlci, morní panna, podzim - Macura
|993: 42), jsou uchovány i v Ťadě jin1/ch obrazri, souvisejících s centrální po-
stavou -Ahasverem: symbo| světového hrobu (konec všeho Živého a neživého)
i ,,Kainova pečeť.. (ohniv]/ kÍíŽ na Ahasverov ch prsou, symbol v znamného
poznání - tíhy, symbo|poznání smrtelnosti všeho kolemjsoucího) organicky za-
pisu1i Protichúdce do ]iterární tradice mltu věčného žida. Lyrickoepická báseř
V. B. Nebeského, jež sv m uměleck]/m vyzněním pŤesahuje do světového kon-
texfu, stvrzuje svéráznost a originalitu české literatury.
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většího štěstí' jehož pojem sám tak činí nejist;Ím, téměŤ nepostižitelnlm, a proto
nedosažiteln m. PŤesahujíc meze konkrétního ]idského Života, smrt se stává
vládcem světa, panuje také v pŤírodě a určuje zákony jejího chodu a proměn. Me-
taforickou smrtí je podzim (|29), podzim pŤináší vnímání života a smrti' pie-
m;/šlení o smyslu obou pojmri, o minulosti a cyklickém návratu všeho jsoucího.
Ahasver se zjevujejako symbol lidské zkušenosti, pŤedjeho očima sejedny pŤe-
ludy mění v druhé. Jeho vidění ripadku Římské Ťíše, vlády, tvoňené jak Bohem,
tak i člověkem, následuje vidění zrodu a formování kŤesťanství, i kdyŽ tajemství
proměny odjednoho k druhému z stane proAhasvera nevyzpytatelné, protožeje
nepiístupné duši bez citu, kde ,,pro dech ducha nemá v řadrech Struny...

Chod času se zvyrazřuje nejen v míjení - redukovaném do krátkého oka-
mŽiku - nezčíslnlch objektri v prostoru, které jezdec v niíručí smrti pŤeskakuje.
Pocit času uvádí také pozorování vnějších proměn jezdce samého, které prová-
zejí 1eho h]edání odpovědi na otázku lidské existence ve světě. Zestárnout pňe-
ce mládenec nemohl v jednom okamŽiku.

Vniknutí do tajného světa smrti, odhalení života z hlediska jeho ohrožení
a nakonec poznání smrtelnosti všeho Živého m|ádenci vtisklo pečeť závaŽného
poznání. Neobvykle bohatá zkušenost ho proměřuje v mudrce, kterf poznal
svět a unavil se pod tíhou sv ch znalostí.

Jak byla síla, bujnost, krása' květ
Je teď obraz smrti bídn!, zmdlen :
TváŤe zbledly, zesinavěl ret,
oči zhasly' zvadnul pružn1/ sval,
A to tělo věčna žití chtivé
Bylo nyní umírání Živé

(132)

V silí pochopit záhadu bytí se opět scházejí oba hledači' protikladní v za|oŽe-
ní svého chápáni světa i lidské existence: druhy jezdec prahnoucí po pocitu pl'
né rozmanitosti světa a Ahasver, unaven z marného putování tímto světem.
i pÍes odlišnost touhy, která oba tuláky pohání najejich cestě, pŤes mládí a sta.
robu, radost a zármutek, pÍes námahu Zastavit či naopak najít smrt, z perspekti'
vy marnosti veškerych sv1/ch tužeb jsou oba stejní.

Ti dva muŽi z míru stánk hnaní,
V kletbu bludrj závratiqlch daní,
Duše na protivách č|ověčenstva

172

Ve tnrách' v pustách věčn1/ch kráčející,

Ani jsou vymknu|y se z kolejí

Naznačenych Bohem veškerenstva:

Hrdě bloudíc na propastnlch drahách
odervanci v hŤíšnych klamn;ích snahách

PŤemoženi teď se oba vracejí
( l 33 )

Konec obou protagonistti Nebeského básně je tedy rovněž stejn1/: zbloudilí
v hledání nedosažitelného, unavení marností uchopit nedosažitelné, a tak, v pie-

kočení poznáni člověku piiděleného a pÍístupného, proniknout Za stanovenou
mez, najdou boží odpuštění v darované smrti.

Pojem opozice, ktery tvoŤíjedno ze sporadickych pojítek r znlch definic ro-
mantismu (Vašák 1993: 151)' se stává pÍedpokladem mnoha rovřové struktury
opozic v Nebeského básnr:

l) Protiklad ideje zvykového used|ého života a vlastenectví Qlrvní jezdec -

bohabojny Ženaty člověk, věrn/ Bohu a Vlasti) a ideje vychutnávání životní pl-
nosti (hŤíšná těcha v něze lásky, vojenské hrdinství ve světě mládeneck ch her
či ve světě bohatství a s|ávy Světského života ve viděni druhého jezdce).

2) Ambivalence nesmrtelnosti, touhy po ní v silí zastavit smrt, v hledání
moci života (druhj jezdec) a ztělesnění její negativity prostŤednictvím rinavy
z nesmrtelné existence' v pokusu o zrušení žiYota a hledání osvobodivé smrti
(Ahasver).

3) Transformace baladického motivu mrtvého ženicha a milované dívky v ob-
rácen1y pár mrtvé nevěsty a živého ntilovaného ve fatálním ob1eti druhého jezd-
ce a smfti.

4) Rozvrstvení pŤírody - čtvrté postavy v loze němého svědka: buď zvyšu-
je napětí v pŤedzvěsti neštěstí, jako pŤedpovéď aproživání smrti, nebo vystupu-
je jako ochránce vitality v protikladu k okamžité smrti.

Motivické konfrontace a para|elismus děje a postav v tématu zániku, reflek-
tovaném v Ťadě ristŤedních symbolri (noc, vlci, morní panna, podzim - Macura
|993: 42), jsou uchovány i v Ťadě jin;/ch obraz , souvisejících s centrální po-
stavou -Ahasverem: synrbol světového hrobu (konec všeho Živého a neživého)
t ,,Kainova pečeť.. (ohniv]/ kÍíŽ na Ahasverov ch prsou, symbol v znamného
poznání _ tíhy' symbol poznání smrtelnosti všeho kolemjsoucího) organicky za-
plsují Protich dce do literární tradice m;itu věčného žida. Lyrickoepická báseř
V' B. Nebeského, jeŽ svym uměleck]/m vyzněním pÍesahuje do světového kon-
textu, Stvrzuje svéráznost a originalitu české literatury.
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Karla Hav!íčka Borovského
Obrazy z Rus (1843-1840)

- nečtené stránky národního obrození

I R INA  c ERNoVA .BURGERoVÁ

obrazy z Rus (1843_l846) je souhrnn]i název samostatn)'ch črt, kteréjako ce-
|ek pŤedstavují umě|ecko-publicistick]i cyk|us. Jméno autora se zapsa|o do čes-
ko-evropské historie a kultury. Karel Hav|íček (pseudonym Borovsky,
l82l-l856) by| v znamny česk! novináí spisovatel, básník, kter;i není znám
jen sv)im dílem, ale v první Ťadě svou spo|ečensko-politickou činností V revo-
lučním roce 1848, kdy se proslaviljako hor|ivy zastánce práv českého národa.

Historická recepce Karla Havlíčka, jeho krátkého, tragického Života' se měni-
la a dále se mění s každou novou generací. V druhé polovině 19. století viděla
česká společnost v Karlu Hav|íčkovi národního hrdinu, umě|ci ho zobrazova|i ja-
ko romanticky idea|izovaného bojovníka za svobodu českého národa. Tomáš
Garrique Masaryk ve své monografii o Hav|íčkovi rozvinul zák|adni teze o poli.
tick1/ch a niirodních principech Života československého státu (Masaryk l896).
V sedmdesát]ich letech 20' století si aktivisté pražského jara, českoslovenští in-
telektuálové' vyhrazovali právo na svého Karla Hav|íčka jako na disidenta' bo-
.;ovníka proti zhrublé, neohebné a nepohyblivé státní mašinerii a její ideologii
(Morava 1991). Zv|áště Hav|íčkov1/m obraz m z Rus nepÍálo štěstí. Tragická
konstelace česko-ruského kulturního dialogu nutila chápat dílo vflučně skrz
ideologické br;f|e. V Rusku dí|o obrazy z Ras nikdy nevyšlo' coŽ je pÍiznačné.

Kare| Havlíček by| v Rusku od ledna 1843 do druhé po|oviny července l844.
Do Moskvy pŤijel 5. rinora l843 a opustil ji 6' července 1844.v Moskvě, a poz-
ději v Praze, pracoval na črtách, které také publikoval v pražsk;ích časopisech
Květy, Českti včela, Časopis Českého muzea. Cesta do Ruska umoŽnila Havlíč-
kúv kontakt s česk;;imi, rusklmi, polsk1/mi a ukrajinsk1imi kulturními osobnost-
mi. Během svého skoro tÍíměsíčního pobytu ve Lvově se sb|íži| s Karlem Vladi.
slavem Zapem. Právě v této době vyda|Zap první dí| sborníku Zrcadlo života na
v chodní Evropě (Zap |843).Zapby| pŤívržencem myšlenek Jana Kollára o slo-
vanské literiírní vzájemnosti. on sám zastáva| názor, že ke vzájemnému oboha-
cení rodného jazyka1e nutno pňekládatz jinych slovansk;ich jazyk .Zap pieklá-
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