
Rainer Maria Rilke a Duinské elegie 

 

Roku 1875 se v Praze narodil René Maria Rilke. Jeho otec, železniční úředník, ho 

připravoval k vojenské dráze, Rilke studoval v letech 1886-91 na vojenských školách v Sankt 

Pölten a Hranicích, potom však pokračoval studiem dějin umění, literatury a práva v Praze. 

Pražské prostředí příliš nemiloval, považoval ho za provinční a při první příležitosti ho také 

opustil. Od té doby byly veškerý jeho kladný vztah k Čechám určen zájmem o údajný původ 

v šlechtické rodině Rilků, sídlící v 17. a 18. stol. v Trmicích u Ústí nadl Labem a později v 

Kamenici nad Lipou a tento původ se také stal podnětem k napsání  jednoho z neznámějších 

Rilkových děl, Písně o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilkeho. Česká inspirace se jinak v 

Rilkově díle vyskytuje spíše zřídka a téměř výlučně v juveniliích. Po předčasném ukončení 

studia v Praze pobýval se svou milenkou, Lou Andreas-Salomé, v Mnichově a Berlíně. 

Kvůli ní také podnikl cesty do Itálie a do Ruska (1899-90), kde se seznámil mj. s Tolstým. 

Cesta do Ruska ovlivnila Rilka trvale, učinila z něj obdivovatele ruské kultury i ruského 

způsobu života (to ovšem teoreticky). Andreas-Salomé byla první z několika vlivných 

přítelkyň, milenek, důvěrnic a mecenášek, které Rilka provázely celým životem. To ona ho 

uvedla do uměleckých kruhů v Praze a v Německu (byla také inspirátorkou změny křestního 

jména na Rainer) a ačkoli jejich poměr záhy skončil, zůstali přáteli až do Rilkovy smrti. 

V letech 1901-02 žil Rilke opět v Německu, kde se seznámil s předními básníky Georgem a 

von Hoffmannsthalem, a kde se také překvapivě oženil. S manželkou Klárou, žačkou sochaře 

Rodina, se odstěhoval do Paříže a tři roky pracoval jako Rodinův osobní tajemník. Toto 

období, mimochodem snad jediné, kdy Rilke žil bez podpory mecenášů, a tedy ne ze své 

poezie, skončilo roztržkou a rozchodem s Rodinem i manželkou. Další etapa Rilkova života 

od roku 1909 až do dvacátých let je spojena s Marií Thurn-Taxisovou a zámkem Duino. 

Marie Thurn-Taxisová se narodila 1855 (byla tedy o dvacet let starší než Rilke), jejím 

otcem byl princ Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst, matka pocházela ze starobylého rodu 

Torriani. Marie vyrůstala v Benátkách a na zámku Duino a roku 1875 se vdala za knížete 

Alexandra Thurn-Taxise, mj. majitele zámku Loučeň u Nymburka. Mluvila italsky, německy 

a francouzsky, byla znalkyní a milovnicí literatury a hudby. Většinou pobývala v Duinu, 

Loučni nebo Vídni, často však cestovala po Německu, Itálii i Francii a právě v Paříži se roku 

1909 poprvé setkala s Rilkem, kterého však už dříve obdivovala jako jednoho z největších 

současných německých básníků. V jeho životě pak zaujala pevné místo rádkyně a patronky. 

Po přečtení prvních elegií, v nichž jsou andělé ústředními postavami ho (v žertu a narážce na 

přízvisko sv. Bonaventury) pojmenovala Doctor Seraphicus, a „Serafico“ ho často nazývala 



v korespondenci i v pamětech. Roku 1910 přijal Rilke její pozvání nejprve na zámek 

v Loučni, zimu 1911/12 pak strávil na zámku Duino, kde vznikly první dvě elegie jako základ 

k mistrovskému dílu. 

V době setkání s Marií Thurn-Taxisovou Rilke právě dokončil své vrcholné prozaické 

dílo, Zápisky Malta Lauridse Brigga, a tísnil ho pocit ztracené motivace i inspirace. Jak se 

vyjádřil, tento „nepopsatelný předěl“ ho zanechal „bezradného, nečinného a neschopného se 

čemukoli napříště věnovat.“ Z tohoto odevzdaného stavu ho vytrhl právě pobyt na duinském 

zámku, dvě první elegie napsal v náhlé inspiraci po večerní procházce nad zimním mořem. 

Duinské elegie jsou společně se Sonety Orfeovi považovány za vrchol Rilkovy tvorby. V 

deseti básních (jde tedy o nepříliš rozsáhlé dílo) v charakteristickém vznešeném 

nerýmovaném rytmu je odhozeno vše méně podstatné a tématem poezie se stává život (a 

smrt), Bůh a vztah člověka k nim. Prostředníky k jeho rozluštění se stávají andělé a začátek 

první elegie působí jako invokace:  

„Kdo, kdybych křičel, kdo by mě zaslechl 

z andělských kůrů? A kdyby přece, kdyby mě 

jeden a zprudka přitiskl k srdci: zašel bych 

jeho silnějším bytím. Vždyť krása je pouhý 

počátek hrůzy, kterou snad ještě snesem, 

v obdivu nad tím, jak blahovolně nás 

odmítá zničit. A každý anděl je hrozný.“ 

Odkazy na antickou mytologii či biblickou knihu Tobiáš jsou pomocnými prostředky, mnoho 

však znamenají pro atmosféru díla. Nálada jednotlivých elegií se liší, v prvních jsou spíše 

pokládány otázky (to jsou ty elegie, vzniklé na duinském zámku), v dalších se střídá téma 

milenecké lásky (třetí elegie) s temnými myšlenkami na smrt (čtvrtá; Rilke sám říká: 

„Přitakání životu i smrti je v Elegiích jedno a totéž“). Ke konci sbírky převládá smíření či 

přijetí nedokonale poznávané skutečnosti (sedmá i devátá elegie), které se uzavírá v klidné 

desáté elegii, tvořící svým nábojem protipól vášnivému začátku. Ponuré a odevzdané tóny 

částí sbírky jsou někdy přisuzovány Rilkovu znechucení z protahující se války, kterou 

mimochodem naštěstí trávil, spolu s jinými umělci, ve válečném tiskovém středisku ve Vídni 

(přeložení z běžné služby mu zařídila Marie Thurn-Taxisová). Faktem ale je, že po celou 

první světovou válku nebyl schopen ve svém díle pokračovat. Elegie dokončil až v roce 1922 

na švýcarském zámku Muzot, kde se opět zoufalému a bezradnému básníkovi vrátila inspirace 

a Elegie dokončil téměř v jakémsi vytržení. „Byl to orkán jako tenkrát na Duinu“, napsal 

v dopise Andreas-Salomé.  



Výkladů Rilkových Elegií by se našlo mnoho, nicméně zaručenou, byť stručnou 

informaci nám poskytl sám autor ve vysvětlujícím dopise jejich polskému překladateli 

Witoldu Hulewiczowi. Zjišťujeme z něj to, co už se dá tušit z nálady díla, že totiž chápání 

světa v Elegiích (a tedy Rilkovo), ač v podstatě náboženské, je důsledně nekřesťanské. 

Odmítnuto je katolické pojetí smrti a věčnosti. „Vyšší významy, na nichž se podílíme“, jsou 

chápány ve smyslu „hluboce, blaženě pozemském“, ale především ne v křesťanském. 

„Neexistuje ani onen ani tento svět, ale velká jednota.“ Andělské bytosti, jimiž je velká 

jednota zabydlena, se podobají spíše těm islámským než křesťanským atd. Sám shrnuje své 

chápání vztahu člověka ke světu  takto: „Ve smyslu Elegií jsme proměniteli Země a celá naše 

existence, vzlety a pády naší lásky, nás opravňují k tomuto úkolu.“ 

Na zámku Muzot strávil Rilke i následující čtyři roky. Zemřel na leukémii v roce 1926 

v sanatoriu Val-Mont u Montreux. Celé jeho dílo mělo obrovský vliv, Obětina lárům, Kniha 

obrazů, Kniha hodinek, Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka, Zápisky Malta Lauridse 

Brigga, Sonety Orfeovi; a Elegie obzvlášť. Někdy bývají dávány do souvislosti s jinými 

velkými básněmi svého věku, s Eliotovou Pustou zemí nebo s Joycovým Odysseem. Nejen 

autorův pražský původ nabízí neméně zajímavé srovnání s Franzem Kafkou. Témata jsou 

stejná, zpracování ve všech případech geniální, nicméně Elegie byly a jsou naprostým 

originálem. Na druhou stranu se už za Rilkova života v Německu objevuje skupina básníků 

jako je Benn, Trakl, kteří se necítí příliš dotčeni na salónní poezií Rilkeho, Georga a dalších, 

jejich řešení jsou odlišná a neméně závažná.  

České publikum se poprvé seznámilo s Elegiemi prostřednictvím překladu Pavla 

Eisnera z roku 1930 (vyšel i v reedici roku 1975),  dále v překladech Jindřicha Pokorného a 

nejnověji roku 1999 v překladu Jiřího Gruši. V našem prostředí byl stylem Elegií zřejmě 

nejvíce ovlivněn Vladimír Holan, který Rilkeho rovněž překládal. 
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