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co ie sice starobyié svÍmi foťmami, avšak nikoli pčeŽilé. V babiččině sa-
mozťejmém souladu s pŤírodou a lidmi, v jejím pŤirozeném spl vání s ryt-
mem života ie pÍedstavena dokonale harmonická osobnost (,,šéastná Žena..,

iak ji pojmenovává paní kněŽrra), a to nikoli jako poŽadavek' ideál nebo
vfiimka, nfbrž jako zjev,,obyčejného.. života.

V povídkách typu ,,obraz života.. se sice objevují sociální problém5
které Němcovou zajímaly jako člověka i umělce, ale zťrstávají jen na okraji
povídkového obrazu, jehoŽ celkovj' smysl je harmonizační. Vyrazná děiová
v1fstavba dvou povídek novelistického typu (V zdtnku a zl podztinči, č. L857 3
Pohorská, vemice, 1856) umožĎuje pčedstavit takové prostiedí, kde těsně
veďe sebe žiií lidé z vyšších a niŽších společenskj'ch vrstev' popčípadě i lidé
rťrznj'ch věkov1 ch stupĚri a rozličnj'ch národností, a ve vztazích vertikílně
členitého souboru povídkodch postav piedstavit i piíkoií a konflikty, které
pčináší dané sociální uspoŤádání. Pohorskd zlesnice je koncipována iako tezo-
vÍ,román; od tohoto žánru se poďe dobovj'ch kritérií požadovalo, aby nejen
lIčil, jak skutečnost vypadá, ale také k ní zaujímal stanovisko a ukazoval'
jak Ťešit problémy, o nichŽ hovoťí, a aby se záměrně a zjevné podílel na
zápasu o společenské dobro. V tomto smyslu odpovídají děje a postavy
Pohorské vesnice na ,,Íezi,,, jak pňeklenout společenské rozpoÍy' a to obecrrě
v poměru mezi lidem a vyššími vrstvami, speciálně ve vztahu Čechir a Slo-
vákir. K tomu se pojí celé trsy problémir dalších, iako ie vzdělání a vfchova'
náboženství, víra a pověra, Ženská otázka' hodnota tradice. Němcová vložila
do díla i své bohaté znalosti lidového života, na stránkách románu se setkaly
dvě rizemní.oblasti, které měla ráda, Chodsko a Slovénsko, i se svymi náro-
dopisnjmi zvláštnostmi a jazykov m charakterem. TakŤka vše, co považo-
va|a za dťrleŽité a co také ona sama české národní kultuie objevila, sem
shrnula, a proto v Pohorské vesnici viděla své nejzávažnější dilo a cenila si ie
nad ostatní tvorbu, Babičku nevyjímaje. Čtenáisk1f soud více než iednoho
století tuto hierarchii pŤevrátil.

Jan Neruda
/ t834-1897/

V děí pÍedstavitel literárního hnutí družiny májové' teoretickf'
kr it ickf i  umě|eckf pr kopník krit ického real ismu, publ icista
(pÍedevším feietonista)' prozaik i básník. Usiloval o !iteraturu,
která by svfm uměteckfm charakterem i svou poznávací silou byta
spjata se zpŮsobem nazítání a myšlení moderního člověka druhé
po|oviny í9. století, s ieho perspektivou pokroku v oblasti
individuá|ní' sociální i národní.

Celá Nerudova tvorba vyrťrstďa z konkrétni životní a společenské
reality a je také směrem k ní orientována. Proto mají pro ni vj'znam zkuše-
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nosti všech období jeho života. Promítá se do ní Nerudovo mláď' odbojné
pocity chudého a pčitom společensky deklasovaného jedince z rodiny voien-
ského vysloužj|ce a matky posluhovačky, postavy a lidské osudy odpozo-
rované v pÍostčedí starobylé a pšitom maloměstské Malé Strann kde se
9.7. |834 Neruda naroďl. Jsou v ní pčítomny Nerudou prožívané vztahy
k rodičťtm a pčátelrim. Literární podobu dostává jeho první láska, ,,věčná
nevěsta.. .ctnna Holinová, steině jako ieho věčné mládenectví provázené
toliko perspektivou změnn milostn mi vztahy násilně pŤervanjmi' jednou
silou dobové morálky (vztah k provdané Karolíně Světlé - dochovaná vzá-
jemná korespondence oblou partnerťr |e s4ma uměleckjm dílem)' podruhé
pňedčasnou smrtí mladistvé Terezy 'Macháčkové a poďeti rozumovfm
rozhodnutírn nepčipoutávat mládí k stáíí (vztah k Aničce Tiché). Ačkoliv
Neruda školní studium (gymnázium, filozofie, práva) nedokončil a také na
něm ani nevybudoval svou občanskou existenci, pieČe měla pro jeho lite-
rární tvorbu velkj' vjznam jeho rozsáhlá vzdělanost. Získď ji nejen studiem
literatury, ale takě pňímÝm poznáváním života, cestami doma i v cizině
(PďíŽ, Balkán' blízkf Orient, Itálie, severní Německo). Stala se také oporou
jeho Žurnalistické práce, kterou vykonával jako své životní povolání. Začinal
jako lokríLlkái v německém časopise Tagesbote aus BÓhmen v r. 1853, pevně
se však uchytil až jako fejetonista, nejprve v deníku Čas (od r. 1860), pak
v Hlase (1862-65) a konečně v Národních listecd (od r. 1865). S touto čin.
ností souvisi i Nerudťrv podíl na společenském a národním hnutí doby. Jeho
litetárně vyjádiená negace 50. let, prostoupená opozicí neien k vládnim
držitelťrm moci, ale i k buržoazním pŤedstavitelťrm českého národa, byla
v 60. letech vystŤídána aktivní ričastí na politickém ruchu, kter se stává
součástí jeho víry v lidskf pokrok. Podílel se na formování demokratického
kŤíďa mladočeské strany, s ní proŽíval období pasívni reástence 70. let
i období jejího rozchodu s lidov1im hnutÍrn po vstupu do konzervativní
vládní koalice v 80. letech. Neruda pociéuje .tento rozchod jako krizi
národní politiky a jejího pokrokového vjvoje. V posledních letech života
(zemiel 22. 8. L89l- v Praze) se cítí politicky - a ve své nemoci i tidsky -
osamocen a hledá pčímy literrírní kontakt s národní veňejností. Jako ve
svém mládí byl i v té době piesvědčen, že ,,českjl irárod vzroste jen zdola
nahoru" (1883).

Se všemi těmito proměnami souvisí i Nerudovo literární pťrsobení. Nej-
rozsáhleiší jeho část je pčímo spjata s jeho činností novináťskou. Napsď
víc než 2000 feietonir, podepsanÍ'ch většinou značkou A. Jejich prostťed-
nictvím byl v pravidelném kontaktu se čtqráňi. Chtěl vyhovět jejich potňebě
rychle se něco dozvědět a zátÓveĎ' se bavit. Od fejetonisty pÍoto žádal pro-
měnlivost témat ipiístuptr,,,,musí byt básníkem, filozofem, učencem, humo-
ristou, kritikem, muŽem pln m citu, mužem zas skalného citu, ale ze všeho
toho smí mít zas jen tak ždíbek, aby nenudil, aby nebyl jednotvárn1i'..,

,,musí b1it sám rnozaikou, jako ieho fejeton... Neruda se pokusil v druhé
polovině 70. 1et rozčlenit vybrané fejetony podle žánrovj'ch skupin do pěti-
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co je sice starobylé sv1imi formami, avšak nikoli pieŽilé. V babiččině sa-
mozŤejmém souladu s pčírodou a lidmi, v jejím piirozeném spljváni s ryt-
mem života je pÍedstavena dokonale harmonická osobnost (,,šéastná Žena..,
jak ji pojmenovává paní kněžrra), a to nikoli jako požadavek, ideál nebo
vj'jimka, nfbrž jako zjev,,obyčejného.. Života.

V povidkách typu ,,obraz života,, se sice obievují sociální problémn
které Němcovou zajímaly jako člověka i umělce, ale ztlstávají jen na okraji
povídkového obrazu, jehoŽ celkov1i smysl je harmonizační. Vyrazná dějová
vfstavba dvou povídek novelistického typu (V ztimku a v podzárnčí' č. |857 .,

Pohorskd zlemice, 1856) umožřuje piedstavit takové prostiedi, kde těsně
veďe sebe žiií lidé z vyšších a niŽších společensk1 ch wstev, popňípadě i lidé
rťtzn'ch věkov: ch stupĚťr a rozličnych národností, avevztazích vertikálně
členitého souboru povídkov'ch postav piedstavit i pňíkoií a konflikty, které
pňináší dané sociálrrí uspoňádání. Pohorskd aesnice je koncipována jako tezo-
vjl román; od tohoto žánru se poďe dobovfch kritérií požadovalo, aby neien
líčil, jak skutečnost vypaďá, ale také k ní zaujímal stanovisko a ukazoval,
jak Ťešit problémy, o nichŽ hovoňí, a aby se záměrně a zjevně podílel na
zápasu o společenské dobro. V tomto smyslu odpovídají děje a postavy
Pohorské vesnice na ,,tezi,,, jak pieklenout společenské rozpory, a to obecně
v poměru mezi lidem a vyššími vrstvami, speciálně ve vztahu Čechtr a Slo-
vríkťt. K tomu se pojí celé trsy problémťr dalších' jako je vzdělání a vychova'
náboŽenství, víra a pověra, ženská otázka' hodnota tradice. Němcová vložila
do díla i své bohaté znalosti lidového života, na stránkách románu se setkaly
dvě rizemní oblasti, které měla ráda, Chodsko a Slovénsko, i se sv1imi náro-
dopisnj'mi zvláštnostmi a jazykov:im charakterem. TakŤka vše, co považo-
vaIa za dirležité a co také ona sama české národní kultuče objevila, sem
shrnula, a proto v Pohorské vesnici viděla své nejzávažnějši dílo a cenila si je

nad ostatni tvorbu, Babičku nevyjímaje' ČtenáŤsky soud více než jednoho

století tuto hierarchii pÍewátil.

Jan Neruda
/ t834-189r/

V dčí píedstavite| |lterárního hnutí družiny májové' teoretickf'
kr it ickf i  uměleckf prúkopník krit ického rea|ismu, publ icista
(pňedevším feietonista)' prozaik i básník. Usiloval o literaturu,
která by svfm uměIeckfm charakterem i svou poznávací silou byla
spjata se zpúsobem naziráni a myšlení moderního člověka druhé
poloviny í9. století, s jeho perspektivou pokroku v oblasti
individuální' sociátní i národní'

Celá Nerudova tvorba vyrťrstala z konkrétní životní a společenské
reality a je také směrem k ní orientována. Proto mají pro ni v1fznam zkuše-
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nosti všech období jeho Života. Promítá se do nl Nerudovo mládí' odbojné
pocity chudého a pčitom společensky deklasovaného jertince z rodiny voien-
ského vysloužilce a matky posluhovačky' postavy a lidské osudy odpozo-
rované v prostiedí starobylé a pňitom mďoměstské Malé Strann kde se
9. 7. 1834 Neruda narodil. Jsou v ní piítomny Nerudou prožívané vztahy
1.1gdi{frm a piátelťurr. Literární podobu dostává jeho první láska, ,,věčná
nevěsta.. Anna Holinová, steině jako ieho věčné mládenectví provázené
toliko perspektivou změny, milostn1imi vztahy násilně pŤervanjmi, jednou
silou dobové morálky (vztah k provdané Karolíně Světlé - dochovaná vzá-
jemná korespondence obou partnerťr je sama uměleckjm dílem), podruhé
piedčasnou smrtí mlaďstvé Terezy ' Macháčkové a potťetí rozumovjnrr
rozhodnutírn nepŤipoutávat mládí k stríií (vztah k Aničce Tiché). Ačkoliv
Neruda školní studium (gymnázium, filozofie, práva) nedokončil a také na
něm ani nevybudoval svou občanskou existenci, piece měla pro jeho lite-
rární tvorbu velkf vjznam jeho rozsáhlá vzdělanost. Získď ji nejen stuďem
literatury, ale takě piímÍm poznáváním života, cestami doma i v cizině
(Paňíž' Balkán 'b|izk! Orient, Itálie, severní Německo). Stala se také oporou
jeho žurnalistické práce, kterou vykonával jako své životní povolání. Začina|
jako lokáLlkái v německém časopise Tagesbote aus BÓhmen v r. 1853, pevně
se však uchytil aŽ jako feietonista, nejprve v deníku Čas (od r. 1860), pak
v Hlase (L862-65) a konečně v Národních listech (od r. 1865). S touto čin-
ností souvisí i Nerudťrv podíl na společenském a národním hnutí doby. Jeho
literárně vyjádňená negace 50. let, prostoupená opozicí nejen k vládním
držitelťrm moci, ale i k burŽoazním pňedstavitelťrm českého nfuoda, byla
v 60. Ietech vystiídrína aktivní ričastí na politickém ruchu, kter ' se stává
součástí jeho víry v lidskÝ pokrok. Podílel se na formování demokratického
kňídla mladočeské strany, s ní prožíval období pasívní rezistence 70' let
i období jejího rozchodu s lidov m hnutírn po vstupu do konzervativni
vládní koalice v 80. letech. Neruda pociéuje.tento rozchod jako krizi
národní politiky a je|ího poklokového qivoje. Ý posledních letech života
(zemčel 22. 8, L89l v Praze) se cíti politicky - a ve své nemoci i lidsky -
osamocen a hledá pŤím literární kontakt s národní veŤejností. Jako ve
svém mládí byl i v té době piesvědčen, že,,česky irárod vzroste ien zdola
nahoru" (1883).

Se všemi těmito proměnami souvisí i Nerudovo literární pťrsobení. Nej-
rozsáhlejši jeho část je pčímo spjata s jeho činností novináňskou. Napsal
víc než 2000 fejetontr, podepsanych většinou značkou A. Jeiich pfostčed-
nictvím byl v pravidelném kontaktu se čtenáii. Chtěl vyhovět jejich potŤebě
rychle se něco dozvědět a zárÓveĎ se bavit. Od fejetonisty proto žádal pro-
měnlivost témat ipňístupťr,,5,musí bjt básníkem, filozofem, učencem, humo-
ristou, kritikem, muŽem pln1im citu, mužem zas skalného citu, ale ze všeho
toho smí mít zas jen tak Ždíbek, aby nenudil, aby nebyl jednotvárn ..'

:lmusí byt sám rnozaikou, jako jeho fejeton... Neruda se pokusil v druhé
polovině 70. let rozčlenit vybrané fejetony podle žánrov1fch skupin do pěti-
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svazkového vfboru Fejetony. obsahuje dva svazky nazvané Studie' kráthé
a kratš7 (1876)' svazek Žerty, hravé i draoé (L877) a dva svazky cestopisn!'ch
čtt, Menší cesty (L877) a Obrazy z ciziny (1872, znovu 1879). Ve Spisech
J. Nerudy v Knihovně klasikťr (od r. 1950) byly vedle svazkťr uspočádanj'ch
Nerudou rozčleněny do větších celkťr fejetony s aktuálně společenskj'm
a politickjrm dosahem (Česk společaost), fejetony uměleckokritického cha-
rakteru (Literatura, Dioadlo, V tvarné urnění a hudba)' fejetony s obsahem
zcela nahodilÍm, iimž Neruda Ťíkal ''efemérky.. nebo Drobné klefut, ako-
nečně fejetonistické portréty uveŤejĎované po léta v Humoristickfch listech
iako doprovod ke kreslenjrm ponrétrirn (Podobizny).

Ačkoli feieton byl svou podstatou určen pro danf okamžik, má Nerudova
fejetonistická činnost podstatn1 vlznam i pro rozvoj nového uměleckého
vidění skutečnosti' pro ,,formu modernl literatur5l... Prostiednictvím feje.
tonu učil se Nerudťrv čtenái vnímat současnost nejen v celé bohatosti jevÍr'
které tvočily náplrl života, společenského snažení, civilizace i kultury' ale
stával se schopnfm pňistupovat k těmto jevťrm z rozličnj'ch zornj'ch rihlťr,
rostl iebo smysl pro odstÍnění qi,znamťr. I v rámci zdánlivě samoťrčelné
zábavnosti, kupicí nadto piímo encyklopedické vědomosti, pronikala do
těchto fejetonfr narážka nebo pointa, která odhalovala vnitiní napětí, ulo.
žené v soudobém životě. Ve chvili, kdy'se jednotná piedstava o světě tozpa-
dďa na nesouv.islé ďlčí zájmy, vywáiel Neruda z ďíště všedních i zvláštních
jevir souvisl obraz inďviduálních i společensk!'ch problémťr moderního
člověka 19. století.

Pro rozvoj žurnalistickfch forem ptÓzy maji velkf vfznam pčedevšim
sociální studie z prvého svazku Studií, krátkÝch a kratších. Y Pražsk ch
obrázcích Neruda zachycuje vljevy z policejních strážnic, vězení, zasta-
váren, pražsklch nároží' postavy žebrákťr, prostitutek, služek atd., celou
',lidskou strakatinu.., s rimyslem odhalovat sociální poměry, lidskou bídu'
která je ,,němou, piec ale zoufale vfmluvnou obŽďobou všech, kdoŽ po-
měry ty zpťrsobili... Objevováním nové společenské reďity je charakteristic-
ká i studie Trhani ze života dělník na stavbách železničrrích tratí (těch'
kdo trhali skály). Pčedstavovali sociáLně nezakotvenou skupinu životních
ztroskotancťr, kteňí se s ostatní společností rozešli. Neruda ji sleduje jako
sociální jev, hledá za životnl rozháraností iejích členú ieiich lidské iádro,
praviďa jejich soužití, smysl pro čest a poctivost ve vzájemnlch vztazích.
Mezi Nerudoqimi cestopisnjmi fejetony mají zvláštní aísto Pažižské
obrdzk3l z t. |863 nejen urněním zachycovat ,,mozaiku lidu a života.., ale
i tím, iak se v nich mladj' spisovatel pťitrlásil ke všemu, co PďíŽ v soudo-
bém společenském i kulturním životě symbolizovala, k tÍaďci francouzskfch
revolucí, k ,;rrodré blťrze.. francouzského dělrríka, k těm, kterfm PďÍž
poskytla ritulek pied pronásledováním, k velikjm zjevirm polské emigrace'
k svému Heinovi.

Mastní literární činnost Nerudova se počírďa právě ve znamení kon-
taktu s těmi pňedstaviteli světové literatury, ktcŤí byli nositeli odboje proti

politické i kultumt reakgi a ztělesrlovali svlm ďlem vědomÍ o poďebě
společenského pokroku (Heine, Hugo, PetÓfi). Byl nejaktivnějšÍm členem
literfuní skupiny, lrcerá piipravila alrnanach M j na rok 1858 a kteťá se
i navázánlrn na Máchu a spoluprací s radikálními demokraty J. V. Fričem
a K. Sabinou k takto pojatému kosmopolitismu pňihlásila. Byl také hlav-
ním mluvčím májovctr v polemikácb s pčedstavitelem konzervativního
pojetí české literatuÍy Jakubem Malfm. V r. 1858 vydal proti němu Nenrda
anonymně veršovanou satir|' U nds av beletristickém časopise obrazy žizlota
(1859-60)' které redigoval' uveŤejnil něko[k stuďí, které zároveĎ s pole-
mikou rozvíjely problémy nového pojetí literatury. Toto pojeti uplatĎoval
i pŤi redakci časopisu Rod:inrui kronika (1863_64). R. 1865 zaloŽil a do
r. 1866 s Hálkem redigoval Kzlětg.

Neruda iako literárď kritik a teoretik soudobé literatury spojovď její
fozvoi s všeobecnÍrn pokrokem. o4mttal jakÝkoliv danf systém hodoot
(náboženskj'ch' mytologiclcfch, morálních), kter'f by pŤedem určoval
charakter estetick''ch pčedstav uplatĎovanj'ch v literatďe. Takovf ',smyšle-
n1i' systém.. spojoval 5 minulogd. od současného básníka poŽadoval' aby
byl ,,rozechvěn.. tím, ,,co jeho dobou vládne.., co ,,ji i piedstihne.í, co
otvírá ''nové dráhy myšlenkovité... V článku Nyní (č. 1859) stavěl proti
izolovanosti české literatury v'.!'voj evropslc.f a světovj'' žádal' abychom
veličiny světové literatury Pokládali za své, abychom se učili z ieiich děl
a pak vše zpracovďi spolu s domácími pfvky ',v celek novj'... v čtánku
Šhoilioe směry (č. 1859) spojil literární činnost s hledáním pravdy opňené
o poznání života lidí' jeiich poďeb, se zkoumáním podstaty |ejich radosti
a žalu. Proti ,,panenskosti.. literaťury odvracející se od oŽehavfch problémd
od ,'škodlivj'ch směrťr.. v oblasti lidskfch a společenskfch vxahťr staví
niitr'ii tematiku (život chudfch, postavení žen ve společrrosti atd.)' odha-
lující morálni lež doby, její nemoci. Neruda vytváiel takto teoretické
pŤedpoklady pro kritickf realismus v české literatuŤe. Ve své rozsáhlé
recenzentské činnosti (v tom i pravidelné ďvadelní Íecenze v l. 1857-81)
vystupuje zprvu jako piedstavitel nové koncepce literatury, probojovává ji
proti pčekonanjm literárním pÍedstavám a názorťrrn. Od poloviny 60. let
stává se spíše prosďedníkem mezi autorem a čtenáčem, fejetonistick1fm
vykladačem a piopagátorem talenttr obohacujících národní literaturu.
Hleďskem pro posrrzování jejich děl ie ieiich urnělecká modernost (viz
ieho studii Moderní člooěh a umění, č. 1867), respektujíci charakter moderni-
ho člověka' jeho všes6a..ost i zvláštnost ieho životních problémťr včetně
problémťr sociálních. V konfrontaci s politickou krizí 80. let požadoval od
spisovatelir, aby po dobu boje neklaďi do popčedí rozvoj inďvidua' neod-
dávali se hrrím a fantaziln, ale psali literaturu, která by našla odezvu v širo.
kfcb čtenáÍskfch masách a pŤitom bezprosďedně pťrsobila na společenskj'
zápas.

S požadavky Nerudova realistického programu byla nejtěsněji spjata
jeho povídková pr6za. První své povídky uvečejnil souhrnně v knize
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svazkového vfboru Fejetony. obsahuje dva svazky nazvané Studie' kráthé
a kratš7 (1876)' svazek Žerty, hravé i draoé (L877) a dva svazky cestopisn!'ch
čtt, Menší cesty (L877) a Obrazy z ciziny (1872, znovu 1879). Ve Spisech
J. Nerudy v Knihovně klasikťr (od r. 1950) byly vedle svazkťr uspočádanj'ch
Nerudou rozčleněny do větších celkťr fejetony s aktuálně společenskj'm
a politickjrm dosahem (Česk společaost), fejetony uměleckokritického cha-
rakteru (Literatura, Dioadlo, V tvarné urnění a hudba)' fejetony s obsahem
zcela nahodilÍm, iimž Neruda Ťíkal ''efemérky.. nebo Drobné klefut, ako-
nečně fejetonistické portréty uveŤejĎované po léta v Humoristickfch listech
iako doprovod ke kreslenjrm ponrétrirn (Podobizny).

Ačkoli feieton byl svou podstatou určen pro danf okamžik, má Nerudova
fejetonistická činnost podstatn1 vlznam i pro rozvoj nového uměleckého
vidění skutečnosti' pro ,,formu modernl literatur5l... Prostiednictvím feje.
tonu učil se Nerudťrv čtenái vnímat současnost nejen v celé bohatosti jevÍr'
které tvočily náplrl života, společenského snažení, civilizace i kultury' ale
stával se schopnfm pňistupovat k těmto jevťrm z rozličnj'ch zornj'ch rihlťr,
rostl iebo smysl pro odstÍnění qi,znamťr. I v rámci zdánlivě samoťrčelné
zábavnosti, kupicí nadto piímo encyklopedické vědomosti, pronikala do
těchto fejetonfr narážka nebo pointa, která odhalovala vnitiní napětí, ulo.
žené v soudobém životě. Ve chvili, kdy'se jednotná piedstava o světě tozpa-
dďa na nesouv.islé ďlčí zájmy, vywáiel Neruda z ďíště všedních i zvláštních
jevir souvisl obraz inďviduálních i společensk!'ch problémťr moderního
člověka 19. století.

Pro rozvoj žurnalistickfch forem ptÓzy maji velkf vfznam pčedevšim
sociální studie z prvého svazku Studií, krátkÝch a kratších. Y Pražsk ch
obrázcích Neruda zachycuje vljevy z policejních strážnic, vězení, zasta-
váren, pražsklch nároží' postavy žebrákťr, prostitutek, služek atd., celou
',lidskou strakatinu.., s rimyslem odhalovat sociální poměry, lidskou bídu'
která je ,,němou, piec ale zoufale vfmluvnou obŽďobou všech, kdoŽ po-
měry ty zpťrsobili... Objevováním nové společenské reďity je charakteristic-
ká i studie Trhani ze života dělník na stavbách železničrrích tratí (těch'
kdo trhali skály). Pčedstavovali sociáLně nezakotvenou skupinu životních
ztroskotancťr, kteňí se s ostatní společností rozešli. Neruda ji sleduje jako
sociální jev, hledá za životnl rozháraností iejích členú ieiich lidské iádro,
praviďa jejich soužití, smysl pro čest a poctivost ve vzájemnlch vztazích.
Mezi Nerudoqimi cestopisnjmi fejetony mají zvláštní aísto Pažižské
obrdzk3l z t. |863 nejen urněním zachycovat ,,mozaiku lidu a života.., ale
i tím, iak se v nich mladj' spisovatel pťitrlásil ke všemu, co PďíŽ v soudo-
bém společenském i kulturním životě symbolizovala, k tÍaďci francouzskfch
revolucí, k ,;rrodré blťrze.. francouzského dělrríka, k těm, kterfm PďÍž
poskytla ritulek pied pronásledováním, k velikjm zjevirm polské emigrace'
k svému Heinovi.

Mastní literární činnost Nerudova se počírďa právě ve znamení kon-
taktu s těmi pňedstaviteli světové literatury, ktcŤí byli nositeli odboje proti

politické i kultumt reakgi a ztělesrlovali svlm ďlem vědomÍ o poďebě
společenského pokroku (Heine, Hugo, PetÓfi). Byl nejaktivnějšÍm členem
literfuní skupiny, lrcerá piipravila alrnanach M j na rok 1858 a kteťá se
i navázánlrn na Máchu a spoluprací s radikálními demokraty J. V. Fričem
a K. Sabinou k takto pojatému kosmopolitismu pňihlásila. Byl také hlav-
ním mluvčím májovctr v polemikácb s pčedstavitelem konzervativního
pojetí české literatuÍy Jakubem Malfm. V r. 1858 vydal proti němu Nenrda
anonymně veršovanou satir|' U nds av beletristickém časopise obrazy žizlota
(1859-60)' které redigoval' uveŤejnil něko[k stuďí, které zároveĎ s pole-
mikou rozvíjely problémy nového pojetí literatury. Toto pojeti uplatĎoval
i pŤi redakci časopisu Rod:inrui kronika (1863_64). R. 1865 zaloŽil a do
r. 1866 s Hálkem redigoval Kzlětg.

Neruda iako literárď kritik a teoretik soudobé literatury spojovď její
fozvoi s všeobecnÍrn pokrokem. o4mttal jakÝkoliv danf systém hodoot
(náboženskj'ch' mytologiclcfch, morálních), kter'f by pŤedem určoval
charakter estetick''ch pčedstav uplatĎovanj'ch v literatďe. Takovf ',smyšle-
n1i' systém.. spojoval 5 minulogd. od současného básníka poŽadoval' aby
byl ,,rozechvěn.. tím, ,,co jeho dobou vládne.., co ,,ji i piedstihne.í, co
otvírá ''nové dráhy myšlenkovité... V článku Nyní (č. 1859) stavěl proti
izolovanosti české literatury v'.!'voj evropslc.f a světovj'' žádal' abychom
veličiny světové literatury Pokládali za své, abychom se učili z ieiich děl
a pak vše zpracovďi spolu s domácími pfvky ',v celek novj'... v čtánku
Šhoilioe směry (č. 1859) spojil literární činnost s hledáním pravdy opňené
o poznání života lidí' jeiich poďeb, se zkoumáním podstaty |ejich radosti
a žalu. Proti ,,panenskosti.. literaťury odvracející se od oŽehavfch problémd
od ,'škodlivj'ch směrťr.. v oblasti lidskfch a společenskfch vxahťr staví
niitr'ii tematiku (život chudfch, postavení žen ve společrrosti atd.)' odha-
lující morálni lež doby, její nemoci. Neruda vytváiel takto teoretické
pŤedpoklady pro kritickf realismus v české literatuŤe. Ve své rozsáhlé
recenzentské činnosti (v tom i pravidelné ďvadelní Íecenze v l. 1857-81)
vystupuje zprvu jako piedstavitel nové koncepce literatury, probojovává ji
proti pčekonanjm literárním pÍedstavám a názorťrrn. Od poloviny 60. let
stává se spíše prosďedníkem mezi autorem a čtenáčem, fejetonistick1fm
vykladačem a piopagátorem talenttr obohacujících národní literaturu.
Hleďskem pro posrrzování jejich děl ie ieiich urnělecká modernost (viz
ieho studii Moderní člooěh a umění, č. 1867), respektujíci charakter moderni-
ho člověka' jeho všes6a..ost i zvláštnost ieho životních problémťr včetně
problémťr sociálních. V konfrontaci s politickou krizí 80. let požadoval od
spisovatelir, aby po dobu boje neklaďi do popčedí rozvoj inďvidua' neod-
dávali se hrrím a fantaziln, ale psali literaturu, která by našla odezvu v širo.
kfcb čtenáÍskfch masách a pŤitom bezprosďedně pťrsobila na společenskj'
zápas.

S požadavky Nerudova realistického programu byla nejtěsněji spjata
jeho povídková pr6za. První své povídky uvečejnil souhrnně v knize
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Arabesky (1864). Titul naznačoval zvláštní žánrov! charakter těchto prÓz.
Pčed,,prostě objektivními povídkami.., souvisle rozváděnlmi pčíběhy,
Neruda dává _ obdobně iako ve fejetonech - pÍednost mnohostrannosti,
která stňídá objektivní pohled se subjektivním, vážnost s humorem, cit
s rozumem' soucítění s ironií, prostotu s duchaplností. Většina pt6z má
vzpomínkov1il charakter. Nerudu zajimají tragické nebo groteskní osudy
osob, které se mu vynoňují z paměti (Josef harfenista, BIb JÓna, Franc).
Zaujímá postoj referenta a komentátora, kter:i konfrontuje lidskou podstatu
těchto osudťr s vnějším zdánírn, se stanoviskem lidí, s pčed5udky veťejné
morálky' společenského hodnocení. Tak v arabesce Byl darebdkem je
osud Františka Horáčka poznamenán tím, jak jeho činy hodnotí malo-
městské společenské prostiedi. Na pozadí ritrŽkovit1ich pozorování (na-
piíklad v arabesce U okna) pŤedvádí proměny v lidskj'ch vztazích. Často
sahá k formě autobiografickych zpovědí (Krdtké ,,Les Confessions,, koho-
kolitl z nynějších českllch Jean-Jacquú) nebo k deníkov m záznamttn (Z no-
tičzí knihy novinktiŤooy) s umysiem odhalovat stylizaci, popŤípadě i lež'
která bjvá spjata s pokusem ,,pravdivého.. sebepoznání. V druhém vydání
z r. 1880 rozmnožil Neruda počet arabesek (pŤibyl zejména autobiografick1il
Kuplet oněginskit) a pňipojil lako druhj. ďl knížku R zni lidé (187l)' která
obsahuje ,,cestovní epizody.., krátké skici odpozorovan ch vfjevťr, které
jsou podnětem, otázkou vybizejici k zamyšlení.

Život v Praze na Malé Straně v letech čtyiicátfch pčedvádějí Pot.lídky
malostranské (1878). Celistvost tohoto obrazu není dána iednotnjm děiem,
dějovou zápletkou, ale vytváií se z tčíště pozorování, situací, postav
(,,figurek..), lidskfch osudfr. Povídka první (Tllden zl tichém domě) a povídka
poslední (Fisurky) nemají ani jednotné téma, jeiich jednotu tvočí v prvérn
piípadě místo (''tichf.. dťrm) a čas (t1|'den), v druhém piípadě jde o ''idy.
lickf uryvek ze zápisek advokátního koncipienta.. Krumlovského. Popi-
sované dění v tichém domě i dění obklopuiící pana Krumlovského vypovídá
nejen o jednotliv ch lidech s odlišnjmi vlastnostmi, návyky, neien o ,,fi-
gurkách.., ale také o společnosti jako celku, o tňídním odstuprlování jejích
vTstev, o protikladech jejích zájmi. Vfsledné poznání je rubem ,,tichosti..
nebo ,,idyličnosti.., piisuzované starobylé, ,,poetické.., trochu ,,podiímlé..
Malé Straně. Mezi oběma rámcov]Ími všeobecn1foni obrazy je několik
povídek věnováno jednotliv:Ím postavám, zaplĎuiícím svět Malé Strany.
Pokud jsou pozorovány zvenčí, pokud se popisují ieiich každodenní ná-
vyky, pokud jsou viděny očima obyvateltr Malé Strany, mají všecky vlast-
nosti ',figufek.., ptrsobí směšně, chybí jim lidsk1i rozměr. Jakmile pro-
nikneme za tuto fasádu a poznáme jejich tidské osudy, jakmile se zhroutí
svět iejich pňedstav nebo nadějí nebo je postihne krutost maloměstského
prostiedí, jeho pomluvy' stanou se lidsky srozumitelní, pňestanou blt
směšní. Pan Rybáň v povídce Hastrman je směšnou figurkou, dokud zakládá
svou společenskou hodnotu na vlastnictví sbírky drahokamťr; teprve kdyŽ
se ieho sebevědomí zhroutí, stává se pňedmětem autorova soucitu. Žehák
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Voitíšek (Pfizleilla žebrdka na mizinu) a krupač Yorc| (Jak si nakouŤil pan
Vorel pěnozlku) se z figurek proměřují v tragické oběti svého prostŤedí.
Většina povídek je za|ožena na piekvapiv1ich zwatech v iednání postav
(Pan Ryšdnek a pan Schlegl), na groteskních situacích, odhalujících podsta-
tu lidské povahy nebo vášně, lidskfch i|uzi (o měkkém srdci pani Rusky,
Doktor Kazistlět, U tŤi lilii' Psdno o letošnich Dušičkdch). V několika povíd-
kách je ,,htdinou.. sám autor, zachycuje nereálnost svfch dětskfch pŤed-
stav (Saatozlriclaoskd mše, Jak to pťišlo, že.,, Rakousko nebylo rozboženo).
Autor je pňítomen i jinde' pod jménem Janko Hovora se zťrčastní ,,večer-
ních šplechtir.. na stňechách malostransk1ich domťr' jako Václav Bavor
vystupuie i se svou matkou v Tfdnu v tichém domě. A je ve všech pňípadech
tím, kdo rozhoduje o hodnocení malostransk ch postav a jednotlivfch

Životnich situací. Činí tak zptrsobem svého vyprávění, stňídáním i odstuprlo-
váním humoru, ironie, satiry a vážnosti (tragičnosti)' Pťedmětem Nerudova
zesměšnění a tím i kritiky se stává každé omezování člověka v jeho piiro-
zenostech, v jeho lidské dtrstojnosti, ale i každá dťrstojnost, která je zatožena
toliko na majetku, privilegovaném postavení, na pňetváňce, na byrokratické
naďazenosti. Sám napsal v ironickém autoreferátu, že v těchto povídkách

,,spisovatel žijezcela určité domněnce, že u nás jsou,dole. celejší lidé než
nahoŤe...

Nerudova tvorba dramatická byla jen epizodou v jeho literární činnosti.
Kromě několika veseloher zahrnuje i jeden pokus o tragédii (Francesca di
Rimini,1860).

Nerudova poezie je naproti tomu ve stčedu jeho uměleckého záimu
a obtážL nejbohatěji iak jeho osobni živomí zkušenosti, tak jeho vztahy ke
světu, k soudobému společenskému dění. Ani ieho lyrika se neomezuje
toliko ,,na srdce básníkovo.., ,'na jeho zcela osobní city.., ale zahrnuje i to,

,'co se každého jednotlivce tfká... První Nerudova sbírka HŤbitooni kz;|tl
(1858) vycháze|a z Máchovy rozeÍvanosti, ale dávala jí sociální motivaci.
Nerudovi ,,puká srdce.., neboé zná pňíčinu toho, co podlamuje Život a pro-
měĚuje svět v hŤbitov. Spatfuje ji v bídě a hladu, v ,,denním boji o ciléb
s brannou skutečností... Vědomí o chudobě jako společenském zlu vtiskuje
nov! ráz poezii a jejím tématťrm. Neruda k nim piistupuje se snahou rozbí-
jet ustálené pŤedstavy, provokovat ironick;|rn nebo cynick m gestem vlád-
noucí společnost. Zachycuje lidské vztahy v nekonvenčních situacích
(zestárlá nevěstka plačící nad hrobem ditěte)' sleduje, jak sociální rozdíly
prostupují cel1i život aŽ na hibitov. Ironizuje poezii (pŤitom však usiluje
o její obnovu, oslavuje poezii Erbenovu), ironizuje lásku' mluví o klamu
piírody (pčitom ztráta lásky je i pro něho ztrátou smyslu života), ironizuje
vztah k vlasti a ironizuje i sám sebe. Cítí své osaměni (,,nedbá o mne žád-
ny, ba pražádn!, nedbámé o žádného' v sfdci chladn!'..). Pčitom toto
osamění není individualistické, je si vědom svého sepětí s drutry steiného
osudu, fotmuje ie ke své podobě, žádá od nich více pÝchy' méně dobré
virle.
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Arabesky (1864). Titul naznačoval zvláštní žánrov! charakter těchto prÓz.
Pťed,,prostě objektivními povídkami.., souvisle rozváděnjmi pčíběhy,
Neruda dává - obdobně jako ve fejetonech - pčednost mnohostrannosti,
která stiídá objektivní pohled se subjektivním, vážnost s humorem, cit
s rozumem' soucítění s ironií, prostotu s duchaplností. Většina pt6z má
vzpomínkovj' charakter. Nerudu zajLmaji tragické nebo groteskní osudy
osob, které se mu vynoňuií z paměti (Josef harfenista, Blbll JÓna' Franc).
Zaujimá postoi ieferenta a komentátora, kterjl konfrontuje lidskou podstatu
těchto osudtr s vnějším zdrínírn, se stanoviskem lidí, s pŤedsudky veiejné
morálky, společenského hodnocení. Tak v arabesce Byl darebdkem je
osud Františka Horáčka poznamenán tím' jak jeho činy hodnotí malo-
městské společenské prostňedí. Na pozadí ritržkovit ch pozorování (na-
pčíklad v arabesce U okna) piedvádí proměny v lidskÝch vztazích. Často
sahá k formě autobiografick:ich zpovědí (Krátké ,,Les Confessions,, koho-
holill z' nynějších českllch Jean-Jacqu ) nebo k deníkovjm záznanilm (Z no-
tiční knihy novinkdŤoay) s rimyslem odhalovat stylizaci, popťípadě i leŽ,
která bjvá spjata s pokusem ,,pravdivého.. sebepoznání. V druhém vydání
z r. 1880 rozmnoŽil Neruda počet arabesek (pčibyl zejména autobiografickl
Kuplet oněginsk ) a pčipojil iako druhf díl kníŽku Rtlzni lidé (187l), která
obsahuje ,,cestovní epizody.., krátké skici odpozorovan''ch vfievťr, které
isou podnětern' otázkou vybízeiící k zamyšlení.

Život v Praze na Malé Straně v létech čtyiicátfch pťedvádějí Poz:ídky
malostranské (1878). Celistvost tohoto obrazu nenl dána iednotnÝm dějem,
dějovou zápletkou, ale vytváií se z tŤíště pozorování, situací, postav
(,,figurek..), lidskfch osudťr. Povídka ptvnl (Tllden o tichén domě) a povídka
poslední (Fisurky) nemají ani jednotné téma' jejich iednotu tvoňí v prvém
piipadě místo (,,tichj'.. dirrn) a čas (tfden), v druhém pčípadě jde o ,'idy-
lickf uryvek ze zápisek advokátního koncipienta.. Krumlovského. Popi-
sované dění v tichém domě i dění obklopující pana Krumlovského vypovídá
nejen o jednotlivfch lidech s odlišnÝmi vlastnostmi, návyky, neien o ,,fi-
gurkách.., ale také o společnosti jako celku, o tčídním odstuprlování jejích
rlrstev, o protikladech jejích zájmi. Vfsledné poznání je rubem ,,tichosti..
nebo ,,idyličnosti.., pŤisuzované starobylé, ,,poetické.., trochu ',podŤímlé..
Malé Straně. Mezi oběma rrímcoqimi všeobecnjtni obrazy je několik
povídek věnováno jednotlivjm postavám, zaplůujícím svět Malé Strany.
Pokud isou pozorovány zvenči, pokud se popisují jejich kaŽdodenní ná-
vyky, pokud jsou viděny očima obyvatelfr Malé Strany, mají všecky vlast-
nosti ',figurek.., pťrsobí směšně, chybí jim lidskf rozměr. Jakmile pro.
nikneme za tuto fasádu a poznáme jejich lidské osudy, jakmile se zhroutí
svět jejich pňedstav nebo naděií nebo je postihne krutost mďoměstského
prostťedí, jeho pomluvy) stanou se lirlsky srozumitelní, pňestanou b't
směšní. Pan Rybáč v povídce Hastrman je směšnou figurkou, dokud zakládá
svou společenskou hodnotu na vlastniďví sbírky drahokamťr; teprve když
se ieho sebevědomí zhroutí, stává se pňedmětem autofova soucitu. Žebták

Voitíšek (Pfhleilla žebráka na mizinu) a krupaŤ Vorel (JoÁ si nakouŤil pan
Vorel pěnovku) se z figurek promě ují v tragické oběti svého pÍostiedí.
Většina povídek je založena na piekvapivfch zwatech v iednání postav
(Pan Ryšánek a pan Schlegl), na groteskních situacích, odhalujících podsta-
tu lidské povahy nebo vášně, lidskfch i|uzi (o měkkém srdci paní Rusky'
Doktor Kazhoět' U tfi lilií, Psdno o letošních Dušiěkdch). V několika povíd-
kách je ,,htdinou.. sám autor, zachycuje nereálnost svj,ch dětsk'ch pčed.
stav (Szsatovticlazlskti mše, Jak to pŤišlo, že... Rakousko nebylo rozboŤeno).
Autor ie pňítomen i jinde, pod jménem Janko Hovora se zričastní ,,večeÍ-
ních šplechtťr.. na stčechách malostransk1 ch domir' iako Václav Bavor
vystupuje i se svou matkou v Tj'dnu v tichém domě. A je ve všech pňípadech
tím, kdo rozhoduje o hodnocení malostranskj'ch postav a jednotliv1fch
životních situací. Činí tak zptrsobem svého vyprávění, stčídáním i odstupĎo-
váním humoru, ironie, satiťy a váŽnosti (tragičnosti). Pťedmětem Nerudova
zesměšnění a tím i kritiky se stává kaŽdé omezování člověka v |eho pŤiro-
zenostech' v jeho lidské dťrstoinosti, ale i každá dťrstojnost, která je za|ožena
toliko na majetku, privilegovaném postaveni, na pňetváice, na byrokratické
naďazenosti. Sám napsal v ironickém autoreferátu, Že v těchto povídkách

,'spisovatel žije zce|a určité domněnce, Že u nás jsou ,dole. celejší lidé než
nahoče...

Nerudova tvorba dramatická byla jen epizodou v jeho literární činnosti.
Kromě několika veseloher zahrnuje i jeden pokus o ťragéďi (Francesca di
Rimini,1860).

Nerudova poezie je naptoti tomu ve stÍedu jeho uměleckého zájmu
a obtáž| nejbohatěji jak jeho osobní životď zkušenosti, tak jeho vztahy ke
světu, k soudobému společenskému dění. Ani jeho lyrika se neomezuie
toliko ,,na srdce básníkovo.., ,,na jeho zcela osobni city.., ale zahrnuje i to'
''co se každého jednotlivce tj'ká... První Nerudova sbirka Hťbitoaní kaltí
(1858) vycháze|a z Mácbovy Íozervanosti, ďe drívala jí sociální motivaci.
Nerudovi ,,puká srdce.., neboť zná piíčinu toho, co podlamuje život a pro-
měĚuje svět v hŤbitov. Spatfuje ji v bídě a hladu, v ,,denním boji o chléb
s brannou skutečností... Vědomí o chudobě jako společenském zlu wiskuje
nov! táz poezii a jejím tématťrm' Neruda k nim piistupuje se snahou rozbí.
jet ustálené piedstavy, provokovat ironick;i'rrr nebo cynic[im gestem vlád-
noucí společrrost. Zachycuje lidské vztahy v nekonvenčrrích situacích
(zestárlá nevěstka plačící nad hrobem dítěte), sleduje, jak sociální rozďly
ptostupují cel' život až na hšbitov. Ironizuje poezii (pŤitom však usiluje
o její obnovu, oslavuje poezii Erbenovu), ironizuje lásku, mluví o klamu
pňírody (pŤitom ztráta lásky je i pro něho ztrátou smyslu Života), ironizuje
vztah k vlasti a ironizuie i sám sebe. Cítí své osamění (,,nedbá o mne žád-
n!; ba pražádn!, nedbámé o žádného, v srdci chladnj'..). Piitom toto
osamění není individualistické, je si vědom svého sepětí s dru}ry stejného
osudu, formuje je ke své podobě, žádá od nich více pÝchy' méně dobré
vťrle.

;
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t
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vtiskl určující ráz i tiem Knihdm aeršú (1868)' Úboru' kterf si Neruda sám
uspoiádal ze své básnické tvorby konce padesátfch a počátku šedesát ch
let. - V Knize oerš o praon ch naváza| na tfadici romantické povídky.
Y Dizlokbn zzluku os|avuje volnost cikánovy písně a v básni O Šimonu
Lomnickml se její hrdina po ,,služebné písni.. svého mládí teprve ve stáŤí
stává nezávisljm, a tím i ,,pravfm pěvcem... Tragickjm vfievťrm nebo
konfliktťm ze soudobého života dával Neruda podobu balady. Piitom se
však hrdinové jeho balad nepohybu|í v prostoru vymezeném osudovj'm
iádem jako u Etbena, ale v prostoru vymezeném sociální strukturou doby.
Básné Dědova mísa' Slarněn oínek, PŤed fortnou milosrdn cá jsou takovj'mi
soeiáhími baladami. - Kniha verš lyrick ch a smišenllch obsahovala vedle
Lístkťt Híbitauniho k:ítí několik cyklťr, z nichž cykly Otci, Anně, Elegické
hiíčky nebo Z měhické skdly patÍi ieště cele do sféry Hibitovního kvítí.
Zvláštnost vztahu k otci (pocit blízkosti i odstupu), stejně jako proces rozpa-
du milostného okouzlení, kdy se láska za tlaku vnějších okolností (v tom
i nejisté exístence) mění ve smutek, byly v Íozpoťu s tradicí prostoupeny
rozumovou kontrolou, která dává kaŽdému citu ironickf podtext. Naproti
tomu v cyk|u Matiěce již titll| naznačuje hiejivou oslavu matky jako sym-
bolu domova a jistoty. Tento cyklus je z poloviny 60. let, kdy se Neruda
už nechce omezovat na poezii fozervanosti a spojuje švou tvorbu s noqi'mi
společenskjmi potiebami. To se projevilo zvláště v druhém vydáď Knih
veršrl z r. 1873' kdy se v knize lyriky objevuje báseĚ Všim jsetn byl td'd,
v níž autor pŤijímá s ridělem bÍt,,česhfun pěvcem.. i povinnost jako ',prostÝ
voiák.. podňizovat svťrj osobní zájem zá1mu svého ',nešéastného lidu... -
Základem Knihy verš časov ch a pfíležitllch jsou opět skladby z období
Hňbitovního kvíti, sžíravá ironická ana|yza 50. |et (Z ěastl za žioa pohibe-
nllch) a situace českého národa, kter:i' ve své vlastní zemi je cizincem, ciká-
nem, židem, a piitom se nestal ieště muŽem' nedorostl k boii za svobodu
a za vlast (České oerše). V prťrběhu 60. let piiblvají verše s patetickou v] z-
vou, které vedle sympatií k Slovensku akcentují boj lidstva za svobodu,
ulohu Slovantr v rrěm (Ve vilchodni ztiii) a na pŤíkladu Haylíčkově i ideál
bojovníka za svobodu.

Druhé obdobi své básnické tvorby zahájil Neruda Piněmi kosmick mi
(1878). Na rozdíl od pievažující negace prvého období vytyčuie v nich
kladně pojatou perspektivu Života i světa, která odpovídá zkušenosti moder-
ního člověka. Vznešené téma vesmíru pieveď Neruda z oblasti báií'
z oblasti oslavy Boha a jeho Ťádu na riroverl moderního chápání' do oblasti
vědy. Fejetonistická lehkost a pŤedstíraná naivnost, s jakou si zahrává
s téEaty vesmírného dění, má svou pfotiváhu v oslavě lidského poznání'
lidské snahy ,,dožít světťr... oslava Poety Světa, jeho tvoiivého hymnu
hmoty, je provázena oslavou muŽného postoje člověka' kterf i pii vědomí
zániku Země naplĚuje své vesmírné poslání, a dÍíve než um.ie, ''vystele si
hrob slávou... Neruda se ztotožĚuie s tímto postoiem, chtěl by ',kos-

mickou plsnÍ.. zazvonit i v budoucnu, až vznikne někde ve vesmiru novf
',tvor se srdcem, se zpěvnou tísní...

Nerudovy básnické sbírky 80. let byly osobitou' umělecky mnohotvár-
nou reakcí na neutěšenou pčítomnou situaci. Ve chvíli, kdy se politická jedno-
ta národa rozkládá, pŤipadá právě poezii sjednocující riloha, má dát širokfm
lidovlm vrstvám nejen sebevědomí, ďe i schopnost uvědomovat si vlastní
situaci, má pňispět k upevnění jejich mravního charakteru, pevnosti v od-
poru a v boii. s tíÍnto rimyslem redigoval Neruda od r. 1883 sbkkl Poetické
besedy, v níž kolem sebe soustieďoval všechny vitdčí básníky své doby.
lako první číslo této eďce vyšly Nerudovy Balad,y a romance (1883). Snaha
vnržít lidové traďce a lidového vidění světa, žátltr& známlch z lidového
podání je pŤímo programem sbírky (',volím slovo pÍosté, chci tu báji
vypravovat) z rist jak lidu roste..). Prostčednictvím lidového a kieséanského
mftu, souboru obecně známlch pčedstav a poetichí/ch obraztr pťedváď
Neruda opět celou mnohostrannost Života, všech jeho odstíntl vážnfch
i humorn ch. Jimi demonstruje vztahy mezi matkou a dítětem, opravdovost
dětské touhy (Balada horskti)' hrťrzu zimní bouŤe (Balada zbnni) nebo
atmosféru nelidského zločinu (Romance helgolandskti). Postavy kŤesťanské-
ho m;itu se v Nerudově podání podilejí na družné zábavě |idl'l (Balada
o suatbě O Kanadn), mají porozumění pro lidské slabosti, ale také pro zájmy
lidu, v Baladě tiíkráloaé Ježíšek prohlédne pokrytectví krátťt. V souladu
se svjm ideovjm áměrem Neruda včlefiuje do takto pojatého mjtu i téma-
ta z českého národního Života. Motivy a piíběhy zdánlivě malicherné'
každoroční krátké procitnutí lytíŤe Pďečka' legenda o Havlíčkově moďitbě,
anekdota o Karlu IV., pohled do tťrně Černého jezera umožrlují umělecky
vyiádŤit Nenrdťrv vztah k osudu národa, jeho obavy i naděje.

Prosté motizly (1883) jsou lyrickjm a subjektivním protěiškem k Baladám
a romancím. Vyšly rovněž v Poetick1fch besedách a jiŽ titulem zdtrrazrlovaly
,,prostotu... Pňitom však v nich Neruda v ničem nerezigrroval na složitost
citového a myšlenkového světa moderního člověka a prostota byla jen
qisledkem velkého umění. Ve čtyŤech oddílech, nazvanj'ch poďe ročních
období, zachycuje Neruda za stálého srovnávání s pňírodním děním rozma-
nitost lidsk1ich pocitir, nadějí i zklamání, štěstí i bolesti. Cellm ďlem pro-
chází erotick1f motiv' možnost obnovy štěstí v lásce. Rozvíjí se jako naděje
s jarem, sílí v létě, ale s vědomím podzimu a zimy ztrácí se jako iluze' které
ie nutno se vzdát. osamělost je autorovlm ridělem' obklopuje jej ',toaleta
gmťti.., slyší její vfzvn pčijímá perspektivu ,,nízkého pahrbečku... Reáln!;
mužnf pohled na vlastní život, schopnost promítat zákonitosti Života do jeho
subjektivní sféry dávají celé sbírce jednotnÝ uměleckj' chaÍakter.

Veďe těcbto dvou sbírek pfipravoval Neruda v 80. letech ještě dvě sbírky'
které nevyšly knižně za jeho života. Pouze časopisecky otiskoval na sklonku
80. let vjĎatky ze své Knihy e?lgratn ' která uplamila satirickf pňístup
k soudobému Životu. I v tomto piípadě vidí Neruda svět v celé jeho plnosti
a rozmanitosti, jako ''pestrou louku... Kniha věnuje satiÍiclšÍ' pohled
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vtiskl určující ráz i tňem Knihtin z:eršú (|868)' vj'boru, kter!'si Neruda sám
uspoŤádď ze své básnické tvorby konce padesátfch a počátku šedesátj'ch
let. - V Knize c)eršú ztjpraon ch naváza| na traďci romantické povídky.
Y Diookém zzluku oslrav:itie volnost cikánovy pisně a v básni O Šimonu
Lotnnickém se její hrdina po ,,služebné písni.. svého mládí teprve ve stáĚí
stává nezávisljm, a tím i ,,pravj'm pěvcem... Tragickjm v!'jevťrm nebo
konfliktťtm ze soudobého Života dával Neruda podobu balady. Piitom se
však hrdinové jeho bďad nepohybuji v prostonr vymezeném osudovjm
iádem jako u Erbena, ale v prostoru vymezeném sociální strukturou doby.
Básně Dědoaa misa' Slaruěnll vinek, Pied fortnou milosrdn cl jsou takovlmi
seiÍilními baladami. - Kniha verš lyrick ch a smišenllch obsahovala vedle
Lístk Hžbitooniho kzlítí několik cyklťr, z nichž cykly otci' Atmě, Elegické
Itfíčky nebo Z mělnické skdly patÍi ještě cele do sféry Hibitovního kvítí.
Zvláštnost vaahu k otci (pocit blízkosti i odstupu), stejně jako pÍoces rozpa-
du milostného okouzlení, kdy se láska za tlaku vnějších okolností (v tom
i nejisté existence) mění ve smutek, byly v rozporu s traďcí prostoupeny
fozumovou kontrolou, která dává každému citu ironichí'podtext. Naproti
tomu v cykla Matičce již titu| naznačuje hiejivou oslavu matky jako sym-
bolu domova a jistoty. Tento cyklus je z poloviny 60. let, kdy se Neruda
už nechce omezovat na poezii Íozervanosti a spojuje svou tvorbu s novjmi
společensk1i'mi potňebami. To se projevilo zvláště v druhém vydání Knih
verš{r z t. 1873' kdy se v knize lyt'iky objevuje báseĎ Vším jsen bll rd'd,
v níž autor pňijímá s ridělem b:Ít ''česhírrn pěvcem.. i povinnost jako ,'prostÍ'
voják.. podňizovat svtri osobní zájem zájmll svého ,'rrešťastného lidu... -
Základem Knihy verhi časwllch a pžiležitllch jsou opět skladby z období
HÍbitovniho kvítí, sžfuavá ironická ana|yza 50. |et (Z čas za žfua pohžbe-
n ch) a situace českého národa, kterj've své vlastní zemi je cizincem, ciká-
nem, židem, a pčitom se nestal ieště mužem, nedorostl k boii za svobodu
a za vlast (České oerše). V pruběhu 60.let piiblvaji verše s patetickou vÝz-
vou, které veďe sympatií k Slovensku akcentuji boj lidstva za svobodu,
irlohu Slovanir v rlěm (Ve vllchodní zdii) a na pčíkladu Havličkově i ideál
bojovníka za svobodu.

Druhé obdobi své básnické tvoIby zaháji| Neruda Písněmi kosmickilmí
(1878). Na rozdíl od pievaŽující negace prvého obdobÍ vytyčuje v nich
kladně pojatou perspektivu života i světa, která odpovídá zkušenosti moder-
ního člověka. Vznešené téma vesmíru pňeveď Neruda z oblasti bájí'
z oblasti oslavy Boha a jeho ňádu na riroverl moderního chápáni' do oblasti
vědy. Fejetonistická lehkost a pťedstíraná naivnost, s jakou si zahrává
s tématy vesmírného dění' mrí svou protiváhu v oslavě lidského poznání,
lidské snahy ,,doŽít světťr... oslava Poety Světa, ieho tvočivého hymnu
hmoty, je provázena oslavou mužného postoje člověka' kterf i pii vědomí
zániku Země naplĚuje své vesmírné poslání, a dŤíve než umie, ,,vystele si
hrob slávou... Neruda se ztotožřuje s tímto postoiem, chtěl by ''kos-

mickou plsni.. zazvonit i v budoucnu' až vznikne někde ve vesmíru novf
''tvof se srdcem, se zpěvnou tísní...

Nerudovy básnické sbírky 80. let byly osobitou' umělecky mnohotvfu-
nou reakcí na neutěšenou pňítomnou situaci. Ve chvíli' kdy se politická jedno.
ta národa rozkládá, pŤipadá právě poezii sjednocující uloha, má dát širokjm
lidovjm wstvám neien sebevědomí, ale i schopnost uvědomovat si vlastní
situaci, má pŤispět k upevnění jeiich mravního charakteru' pevnosti v od-
poru a v boji. S tímto rimyslem redigoval Neruda od r. 1883 sbit|<ll Poetiché
beseily, v níž kolem sebe soustčeďoval všecbny vitdčí básníky své doby.
Jako první číslo této edice vyšly Nerudovy Balady a tolnance (1883). Snaha
vnrŽít lidové tradice a lidového vidění světa, žánr& známlch z lidového
podání je pčímo progTÍrmem sbírky (,,volím slovo prosté' chci tu báji
vypravovat' z rist jak lidu roste..). Prostčednictvím lidového a kieséanského
mytu, souboru obecně znám1fch pňedstav a poetickÍ'ch obrazťr pťedvádí
Neruda opět celou mnohostrannost Života' všech jeho odstínťt vážnfch
i humorn1fch. Jimi demonstruje vztahy mezi matkou a dítětem, opravdovost
dětské touhy (Balada horskd)' hrťrzu zimní bouše (Balada zimni) nebo
atmosféru nelidského zločinu (Romance helgolandskti). Postavy kiesťanské-
ho mjtu se v Nenrdově podání podílejí na družné zábavě Liďu (Balaila
o soatbě O Kanadn), mají porozumění pro lidské slabosti, ale také pro zájmy
lidu, v Baladě tfikrdlooé JeŽíšek prohlédne pokrytectví ktáltl. v souladu
se sv1im ideovjm záměrem Neruda včleůuje do takto pojatého mjtu i téma-
ta z českého národního Života. Motivy a piíběhy zdánlivě malicherné,
každoroční krátké procitnutí ťytíŤe Palečka, legenda o Havlíčkově modlitbě'
anekdota o Karlu IV., pohled do tuně Černého jezera umožrlují umělecky
vyiáďit Nerudťrv vztah k osudu národa, jeho obavy i naděje.

Prosté motizly (1883) jsou lyricklm a subjektivním protěiškem k Baladám
a romancírn. Vyšly rovněž v Poetic$fch besedách a jiŽ titulem zdťrraz ovaly
,,prostotu... Pňitom však v nich Neruda v ničem nerezigrroval na složitost
citového a myšlenkového světa moderního člověka a prostota byla jen
vfsledkem velkého umění. Ve čtyŤech oddílech' naananlch podle ročních
období, zachycuje Neruda za stálého srovnávání s pňírodním děním rozma-
nitost lidsk:|'ch pocittr, nadějí i z)<|anánl, štěstí i bolesti. Celjm dílem pro-
cMzí erotickj'motiv' moŽnost obnovy štěstí v lásce. Rozví1í se jako naděje
s jarem, sílí v létě, ale s vědomím podzimu a zimy ztráci se jako iluze' které
je nutno se vzdát. osaměIost je autorov1!'m ridělem, obHopuje jej ,,toaleta
sÍnrti..' slyší její vfzvy, pňijímá perspektivu ,,rrízkého pahrbečku... Reálnj',
mužnf pohled na vlastní život, schopnost promítat zákonitosti života do jeho
subjektivní sféry dávají celé sbírce jednotnf uměleck!' charakter.

Veďe těchto dvou sbírek piipravoval Neruda v 80. letech ještě dvě sbírky9
které nevyšly knižně za jeho života. Pouze časopisecky otiskoval na sklonku
80. let vlrlatky ze své Knihy epigran, , která uplamila satiÍickÝ pňístup
k soudobému Životu. I v tomto pŤípadě vidí Neruda svět v celé jeho plnosti
a rozmanitosti, jako ''pestrou louku... Kniha věnuje satirickÍ' pohled



N199198N
stÍídavě básníku, čtenáfi, lidskjm vlastnostem, institucím a stavťrrn, lásce
a ženě, fiioeofickjm pťedstavám o světě, politice. V závěru mizí satirickj'
pčístup a verše se stávaií Nerudovlm osobním vyznáním jako v Prostj'ch
motivech. Zpěoy pdtečni (vyšly knižně až r. t896 v uspoiádríní J. Vrchlické-
ho) spojují osobní vyználí s mytickÝm zobrazením a pojetím osudu vlasti
a tragického utrpení národa. Obraz Marie matky s mrtrrÍm Kristem na
klíně vyjadŤuje vztah mezi vlastí a národem, jak jej vidí Neruda v 80. letech
(Matka sedmibolestnd). V básni V zemi kalichu už tvat české země, podobnf
kďichu, vysvětluje vznik legendy o kapličce, v níž Kristus sám sebe denně
obětuje. Veďe básní Velikého pátku jsou však ve sbírce i verše navozující
pčedstavu vzkŤíšení, Bílé soboty. Sbírka obsahuje i básně Jen dtil a Moje
barlla čeroen a bilti' jejichž patetické verše byly určeny velkjm lidovlm
sbromážděním a v nichž Neruda nepiestává vyzlvat k boji. Témuž ričelu
slouží i odkazy k děiinám, piedevším k husitské minulosti, pŤipomínky, Že
,,isme zde ve lví číši... v A,lděli strdžci a v Ldsce se pak Neruda zpovídá
z toho' co pro něho osobně znamená láska k vlasti.

Nejen Živlm vztahem ke společensklm otázkám, ale i v znamovou
qistavbou, schopnou slučovat v jeden celek pňístup subjektivní s pčístupem
objektivnim, citovost se stŤízlivou reflexí, nadšení s ironickou skepsí,
komiku 1tragičností, pŤedstavuje dílo Nerudovo vyhraněnj'pÓl v tradicích
české literatury 19. století. Navazovala na ně celá jedna větev české poezie
pťed první světovou válkou (Machar, Dyk, Toman, Gellner), v období
pozdějším i další tvťrrci. Z podnětu Nerudova díla čerpala i moderní česká
prÓza všude tam, kde rozbíjela staré vyprávěčské formy ve prospěch pozo.
rování nebo hodrrocení konkrétních životních projevťr nebo kde se tradiční
beletrie prolínala s potiebami Žurnalistické prÓzy (K. Čapek).

Stanislav Kostka Neumann
/L875-1947/

Básník' prozaik, publicista a pňekladate!. Na vfvoj| české kultury
20. století se podíle| nejen iako básník' a|e pÍedevším iako vfrazná
kulturně politická osobnost, těsně spjatá s dobou. Radikální
protiměšťáckf postoi a ideá| nové renesance ělověka i společnostl,
kterf Neumanna zprvu spojoval s individuallsmem 90. let a pozdějl
s pÍedválečnfm anarchistickfm hnutím' jej posléze pňivedl do Íad
komunisti'cké strany jako iednoho z jejích zakladate|ú a pÍedních
organizátorrl socia|istlcké kultury. Neumannova poezie prošla
d|ouhfm vfvojem a v jistém smyslu reprezentuje vfvojovf pohyb
českého básnictví v prvních desetiletích našeho století, kdy
lniciativně otvírala cestu novfm umě|eckfm proudrlm; vfznamně
se podíle|a zeiména na vfvojové proměně české poezie'
posymbolistické etapy a na pováteěném hnutí proletáňské Iiteratury.

Naroďl se 5. 6. L875 v zámožlé rodi.ě pražského advokáta a poslance;
po jeho smrti byl vychován 1g1emi, majitelkami rodinné olšanské vily,
která se později stala známjlrn stiediskem Neumannovy literární družiny.
Po pťerušení stiedoškolsk ch studií se stď novináňem a později svobodnj'm
spisovatelem. Aktivně se poďlel na pokrokovém studentském hnutí 90. let;
r. 1893 byl v procesu s omladinou odsouzen na 14 měsíc{r samovazby,
kterou si odpykď na plzeřskj'ch Borech. od poloviny 90. let spolupracoval
s Moderní revuí jako jeden z vfznamnfch pÍedstavitelťr symbolistně deka-
dentní školy. V r. 1896 uspoiádal Almanach secese, v němž chtěl soustŤedit
všechny vyznavače moderních směrťr. Almanach však zrlstď omezen jen
na skupinu kolem Moderní revue, na některé pčíslušníky Katolické moderny
anal. Zeyera, jenŽ se s ní tehdy sbližoval. Na konci století do Neumannova
vjvoje zasahuje anarchistické hnutí, v němŽ pak po iadu let pracoval.
Roku 1897 za|oži|ptvni vlastní časopis Nooll kult (1897-1905)' kter!'se stď
nejv'.ilznarrrnější teoretickou, pofitickou i kulturni revuí českého anarchismu
a kolem něhož soustňedil skupinu mladfch básníkťr a vltvarníkťr (F. Šrá-
mek, K. Toman, F. Gellner' J. Mahen' V. H. Brunner aj.); veďe toho
vydával další časopisy a publikace 1Šiueniety, 1906-{7; Anarchistická
revue, 1905; Knihovna Nového kultu aj.). Roku 1904 odešel načas do
Vídně a krátce nato se pčestěhoval na Moravu (do Řečkovic u Brna a pak
do Bílovic nad Svitavou)' kde pak žil se svou druhou Ženou deset let.
Vzdálení od anarchistickj'ch stieďsek a zejména postupující krize hnutí
uvolnily Neumarrnovy svazky s anarchismem. Na Moravě spolupracoval
s iadou časopisťr, hlavně s Lidovlmi novinami, tehdy jedním z nejvlznan-
nějších českych deníkÍt zvláště pro pozornost, kterou věnovďy kultuče.
Tam Neumann také od r. 1908 otiskoval většinu své tvorby básnické i publi-
cistické. Moravsk ' pobyt a zejména setkání s pňedstaviteli umělecké moder-
ny kolem Skupiny vjtvarnfch umělcťr (J. Čapek, V. Špála, Vl. Hofman),
s nimiŽ společně vystoupil v Almanachu na rok l9l4' daly nové impulsy
Neumannově tvorbě, jež v této době vstupuie do svého nejplodněišího
období. Pčedválečná moderna, jak vystoupila v Almanachu na rok l9l4'
sdružovala zvláště ve své literární složce autory velÍni rťrznorodé (St. K.
Neumann, K. Čapek, o..Fischer, O. Theer, A. Novák ai.). Sjednocovala
je negace individualismu a dekadence, snaha znovu sblíŽit po symbolismu
umění se Životem, zeiména s projevy moderní civilizace (odtud též směrovjl
název civilismus), a risilí o vyslovení novj'ch skutečností prostiednictvím
volného verše. Iniciativní role v ní pňipadla zejména oběma Čapktrm,
o. Fischerovi a St. K. Neumannovi, jenž vlastně vytvoťil její reprezentativ-
ní díla, a to jak v rovině teoreticko-programové, tak uměIecky tvÍrrčí.
Další vlvoj tohoto seskupení však pťerušila první světová válka. Neumann
nastoupil v květnu r. l9l5 voienskou službu a po několikaměsíčním vfcviku
v maďarském Szegedu odešel na balkrínskou frontu do Albáoie. Po návratu
z fronty v zimě l9|7 naváza| zprvu na svou pňedválečnou činnost, revoluční
události v Rusku a v voj situace doma však brzy daly jeho umělecké i ve.




