
ského autora dŤevoŤezri Utamara je blízká Ťadě dalších Neuman-
nou.ich obrazri mytickfch' historick1ích i soudob1fch žensk1fch po.
stav z rrizn 'ch světadíl ; tyto básně vzníkajici současně s Knihou
lesri, vod a strání shrnul později Neumann do sbírky B ohyně, světice
a ženy.)

Největší část Knihy lesri, vod a strání byla napsána v letech
l908-l2. Y 2'vyd. autor doplnil několik básní. Sbírka znamena|a
pro autora velkou básnickou obnovu, pŤekonání několikaleté kri-
ze, pod jejímžt|akem Neumann dával pÍed poezií pŤednost žurna-
listice' Počátkem století už nebylo možné pokračovat v patetické
symbolistické tvorbě prvního Neumannova tvrirčího období (viz
SEN o ZÁSTUPU Z0UFAJÍCÍCH) a nové cesty bylo nuino
dlouho a svízelně hledat. Náznaky obrody se projevily v pňírodní
a intimní lyrice sbírky Hrst květ z rúznych sezÓn (|906).

V době vzniku Knihy lesri, vod a stráni bydlil autor v Bílovicích
u Brna a externě spolupracoval s Lidovfmi novinami' kam psal čet-
né fejetony s pŤírodní, uměleckou i kulturně politickou tematikou
(kniha S městem za z dy |922,1923); tyto fejetony jsou i pro dneš-
ního čtenáŤe cenn;|'m komentáŤem ke Knize lesri, vod a strání, vy-
značuji širší názorov'.f a společensk]il kontext, ztéhožrostla, odrá-
žejí i Neumannriv rozchod s anarchistickfm hnutím a jeho i nadále
trvajici kritick1f, radikálně nonkonformní postoj k současné spo-
lečnosti. V době vydání sbírky měl Neumann nejblíže k pňedválečné
literární a v tvarné moderně kolem Almanachu na rok 19|4, jejíž
dílo verši sv1fch NoVÝCH ZPĚvŮ a svymi publicistickfmi pioje.
vy vyrazně spolutvoŤi1;-K. Capek napsal k 1. vydání Knihy lesri, vod
a strání pŤedmluvu, J. Čapek ji později ilustroval. Umělecky je však
sbírka nejblíže vrcholn m dílrim Neumannov ch vrstevník , kteŤí
se v téže době obraceli od subjektivní lyriky kzobrazeni širší pŤed-
mětné skutečnosti a bohatě pŤitom využívali pŤírodní tematiky,
usilujíce ještě zŤetelněji než Neumann o vytvoŤení moderního m tu
básnicky ztělesůujícího splynutí země a člověka (Tomanovy SLU-
NECNI HODINY. Srámkriv SPLAV).

Kniha lesri, vod a strání patŤí k čtenáŤsky nejoblíbenějším dílrim
svého autora, často reeditovanym. Sám autor od dvacát1fch let se
k této sbírce stavěl kriticky, neboť se obával, že kv li ní bude ozna-
čován nálepkou ,'naturisty.., idylického básníka pŤírodních obráz-
kri;proto dával pŤednost experimentální tvorbě svlch NoVÝCH
ZPEVU a v nedokončenych Pamětech ptoved| kritiku jejích ideo-
vlch v1fchodisek. Ve své pozdní pŤírodní |yríce (Srdce a mračna,
Zamoíená léta aj.) pŤesto s prospěchem využívá jejích umělecklch
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Druhá Nerudova básnická sbírka má reprezentovat - jak vypl1fvá
z rivodního Proslovu k prvnímu vydání - kritick1f vybor z veškeré
básníkovy veršované tvorby padesát;fch a šedesát;fch let' včetně
..mnohostranně kacéŤované.. prvotiny HŤbitovní kvíti. Kniha je vě.
nována pŤíteli Karlu Sladkovskému, barikádníku z roku l848 a Ne-
rudovu novináŤskému spolupracovníku' Zahrnuje dvě básníkova
tvrirčí obdob í. Za prvé je to ridobí tzy . tozeryanectví, charakterízo-
vaného také podle Nerudou často užívaného dobového obrazu
jako poezie puklého srdce. Vznik této poezie spadá do padesálfch
let, do doby rítlaku za bachovského absolutismu; jejím pŤedstavi
telem je kromě několika epick1fch básní pňedevším HŤbitovní kvítí
a zák|ad m znakem pocit světobolu, vyplyvající z vlastního pro-
žitku lidské bíďy,zpoznání sociálních protikladti' z nichŽ doba není
s to nabídnout neiluzívní v1fchodisko' Citlivé ptoživání těchto pro-
tikladri uvrhuje básníka do pyšné osamělosti a pesimismu' vyvolá-
vá v něm provokativní vzdornou negaci. Druhé Nerudovo tvrirčí
období' spadající v podstatě do časri novych, reálnějších spole-
čensk1fch perspektiv po pádu absolutismu' pŤedstavuje postupné
pŤekonávání této negace, neboť doba už umožĎuje pŤímou spole-
čenskou aktivitu. V jejím rámci také Nerudovy demokratické ideá-
ly, vedoucí diíve k rozervanectví' mohly najít pozitivní básnické
vyjádŤení.

Svrij v bor však Neruda nerozčlenil podle časové následnosti
dvou tvrirčích obdo.bí, nybrž- v souladu s dobovymi zvyklostmi
- podle uŽítlch druhri a žánrri. Knihy veršri tak vlastně vytváŤejí
tŤi ucelené, relativně samostatné, navzájem však názorově sklou-
bené sbírky' První nese tit:ul Kniha veršú vjlpravnilch, ďruhá Kniha
veršťl lyrickjlch a smíšenilch, tÍeti Kniha veršfl časovych a pííležitj,ch.

Tematicky i žánrově rriznorodá epika první knihy směŤuje pŤe-
vážně ke zďtraznéní tragick ch momentri lidského života. Tomu
také odpovídá nejčastěji užit ritvar balady. Baladičnost zabarvuje
i zpracováni někter;fch cizokrajnfch látek (Skotská balada vedle
indické legendy, arabské morality a severské báje). Alespoil ba-
ladic\i pŤísvit provází Nerudovy rozsáhlejší skladby, lyrickoepické
povídky Divok! zvuk a o Šimonu Lomnickém. Ač se sqfm zptaco-
váním vyrazně odliŠují - první oslavující nespoutanost cikánského
zlvota Se vyznačuje vzrušen mi romantickymi vfjevy a popisy pŤí-
rody i divoklch čardášovj'ch melodií, druhá je skoro bez děje a pŤe.
vládají v ní reflexe o smyslu žívota - exisiuje mezi nimi vnilŤní
spojitost. Zárovei korespondují i s ostatní Nerudovou poezií ro-

postupri. mc
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ZeÍvanecÍví. obě totiž stylizují osudy historickfch postav umělcrj
a zároveř' životních ztroskotancťr. První je inspirována osudem
madbrského houslisty českého privodu Antonína Čermáka, vyni-
kajícího interpreta cikánsk1fch písní, kter1| z neoslyšené lásky zeší-
lel, druhá uvádí na scénu českého básníka z pŤelomu l6. a 17. sto-
letí, katolíka, kter! se pŤidal k povstání českfch stavri a po jejich
porážce se znovu vrátil k vítěz m, ale ani to ho nezachránilo pied
smrtí v naprosté bídě. Podle Nerudovy verze je oba teprve piíkoŤí
a chudoba pŤivedly k vrcholnfm vjkonrim. Aby zd raznil' že lidsky
vyzrálé umění mriže vytvoÍit jen ten, kdo procítil ponížení a sociální
vzdor, Neruda pozměnil houslistťrv životní pŤíběh. V Šimonu
Lomnickém pak tuto sociální motivaci provází i osten vriči služebné
písni, která ,,sotvaže tu vzniká, / juž peklu nesmíru jest zapsána*;
proto také pÍicbázi za ni odplata: ,,Trest stejn!, jednomu-li píseĚ
slouží, / či času svému zalíbit se touží.,,

Nejv1frazněji ovšem tragícké rysy života vystupují do popŤedí
v baladách. I Nerudu fascinovala Erbenova KYTICE' i on proto
často sahá k tradici folklÓrní balady. Alejen ojediněle se v ní vy-
skytuje erbenovská osudovost v podobě trestu pňicházejícího vzá-
pětí po provinění (Rubáš, Jeník). Pouze v jediné baladě se také
objevuje bájná bytost' vodník, a tojenjako záminka k rozvinutí
mravního konfliktu mezi pŤirozen]Ím mateÍsk1ím citem a božím
imperativem, s Ťešením protikladn m Erbenovu Vodniku (Matka) .
Jinak i v těchto ohlasovych baladách tragické okamžiky vypl1fvají
zreáIného života, kteqí' je zmaÍenmilostnou zradou (Jeník), pňed-
časnou smrti (Mrtvá nevěsta) nebo lehkomyslností (Jako do sko-
ku ), jak je to běžné v romantické tradici, a|e uŽ také sociálními po-
méry ( Skočme hochu!) . Spolu s těmito více či méně ohlasy folklÓrní
baladičnosti vznikaly i další balady, v nichž inspirace folklÓrem
a Erbenem je také patrná, ale jež se již zcela odpoutávají od tradič.
ních ohlasoÚch motivri. Charakterizuje je minimum vnějšího
vzrušivého děje, zato jsou plné vnitŤního napětí. Jejich civilnějšímu,
realistickému rázu s kritickfm zaostŤením odpovídá i zkratkovitě
sevŤeny děj, směŤující k vyostŤené pointě. Motivace jejich niterněj-
ších konfliktri tkví vesměs v oblasti sociální, ať už pňíčinou tragic-
kj'ch děj je hmotná bída, nebo srážka konvence s pňirozenym po-
jetím života' Nouze nutí jediného živitele matky dát se na vojnu
s nadějí' že osamělé ženy se lidé spíše ujmou ( Dobrovolník), touze
dostává padlou dívku pŤed soud (Slaměnfl vínek) a nouze vede
upracovaného starce, na něhož rodina v honbě za chlebem nemá
čas, do títulku pro chudé (PŤed fortnou Milosrdnilc, /. Sociálně
motivovaná drsnost lidské povahy určuje také jednání mladého
hospodáŤe' kter! otci zhotovuje dŤevěnou mísu, aby nerozbíjel tŤe-
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soucíma se rukama nádobí (Dědova mísa). A na druhé straně nut-

nost zachovávat dané konvence ponechává profesionální risměv na
tváŤi tanečnice i ve chvíli, kdy se na jevišti zhroutí rinavou ( Píi ba.
letu), a vyvolává vnitŤní konflikt v mladé jeptišce, jejíž modlitba
k Panně Marii ristí v rípěnlivou prosbu: ,,Tys milovati mohla sama
boha, f nech milovat mne aspoř člověka|... Básně tohoto typu pŤe-
tv áÍe1í tr ad1Óní žánr ba|ady v tom nejpodstatněj ším: jako hybné síly
dění místo nevyzpytatelné síly osudu nebo hry náhod vystupují
v nich dramatické konflikty vytěžené z reá|lého života.

Vedle folklÓrních a sociálních balad se v první, epické části sbír-
sky vyskytuje ojediněle ještě tietí typ baladičnosti, jenž je pozoru-
hodn1f tím, že se v něm uplatřuje Nerudriv specifick! humor,
v tomto stadiu silně poznamenan! ironií a sarkasmem. Y Poslední
baladě z roku dva tisíce a ještě několik je sarkastick1f osten zaostŤen
opět sociálně' míňí na šlechtu, jíž Neruda prorokuje vymŤení v mo-
derní společnosti;její poslední potomek spáchá poslední krádežna
světě, a je proto odsouzen k vjlprasku holí, trestu, jímž kdysi feu-
dálové postihovali neposlušné sedláky. V těchto baladách (napŤ.
ještě v humornych verších o tŤech kolech) ironie dosud nezastŤela
jejich v jádru rozmarn! ráz.Do Knihy verš vypravnych však Neru-
da zaÍadili čtyÍibásněze Híbitovního kvítí, v nichž básníkriv humor
se jeví v poněkud jiné roli: tragick pŤíběh sevŤen do maximální
zkratky krátkého verše s popěvkově veselou intonací je tradován
lehkovážn1fm tÓnem, pÍecházejícim až v krut! sarkasmus. Napětí
tragična a komična, jež tak vzniká, nablvá značné naléhavosti, jež
zvyrazÍruje nejen pŤíběh sám, ale pŤedevším vadu v mravním prin-
cipuza ním skrytou' o které se pŤímo nemluví (otrh nek, Roman-
ce).

Těsné sepětí tragična a komična a s ním i p oukazy na skutečnosti,
jež nejsou pňedmětem básně, není vysadou jen Nerudovy epiky.
objevují se i v Knize veršú lyrick!,ch a smíšenycá, pňedevším pak
v těch básních,jež sem pŤešly z HŤbitovního kvítí. Svou lyriku básník
člení do Ťady cyklri, skládajících se povětšině zmatlch bezejmen-
n;ích básní; nejobsáhlejší z těchto cykl s titulem Zislky HŤbitovního
kv ítí pÍedstavuje podstatně pŤepracovany, Io znamená ňadou básní
doplněn1f v1fbor básníkovy prvotiny. Neruda tentokrát cyklus roz-
členil do čtyň oddílťr: Ze srdce , Z divokj,ch l sek, Píi spuštěn ch stru-
nách a Ze hŤbitova. Zde pŤedevším je uložena Nerudova poezie ro-
zervanecká. Lyrick! subjekt se v ní otevňeně zpovíďá z vlastních
prožitkti a tato zpověď mávj,razné protiromantické, ale také pro-
tiidealistické rysy' pŤičemŽ touha po vnitŤní pravdivosti vyvolává
i títočně stylizovaná deziluzívní gesta. V1|chodiskem první části
cyklu se stává obraz srdce. Je nepokojné, pobolívá, je v něm pusto
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a mrtvo, pŤirovnává Se ke Starci, stojícímu na dešti a bojícímu se po-
prosit o pňístÍeší. Reka krve,ježjím protéká, pŤináší usazeniny bídy
ze všech koutri země a lidské historie. z tohoto stále se vracejícího
obrazu srdce vyrristá portrét lyrického subjektu: má v srdci jedin!
květ' kter;f se marně snaží potlačit- lásku k lidstvu a jedinj cíl ,,by
v rovnost, v lásku splynul cel svět... Avšak moŽnost jít za ním se
sobě rovn;|'mi druhy se rozbíjí o malichernosti a nepŤátelství' Zbyvá
pyšná samota, ukr1Ívající pŤirozenf cit a dusící každou touhu po
družnosti, a myšlenka na Smrt. I v ní chce bft lyrik sám. Sám chce
zasadit strom života, sám zalévat ho svou krví, sám zjeho dŤeva vy-
robit motyku a prkna, sám motykou vykopat hrob a z prken zho.
tovit rakev, a i tu v jámě ať zavěje jen vítr. - V oddílu Z divokj,ch
lásek se lyrick1i subjekt vyznává ze svlch milostn1/ch zkušeností.
Hned vstupní báseĎ tážícise, coje láska, navozuje onen rozmarně
zlehčující tÓn, plnf sarkasmti, jenž charakterizova| už básně, které
pŤešly do epické části sbírky. Láska je tu pud a zvyk a náhlá shoda
soupeŤri, aby nevymÍelo člověčensvo. V obdobném duchu tvrdě
věcnfch, prozaick1fch konstatování postavenlch proti romantic-
klm prožitkov'.im schématrim cyklus pokračuje, někdy i s pomocí
slovních hŤíček (pŤítel se dal láskou umoňit, lyrickf mluvčí umoŤil
lásku a žije dá1). Ze pŤitom nejde o laciné pohrávání se sarkasmy,
dosvědčuje vyznáníjiného druhu, zaÍazené teprve do Lístk : zk|a.
maná milá je ujišťována, že ',nejsem lháŤem, jsem jen chud1fm
bankrotáŤem,,, a také poslední báseĎ oddílu (zaÍazená až do dru-
hého vydání Knih veršri aza|oŽená opět na slovní hňíčce), v níž je do
hutné zkratky sevňena jedna z velkych proher básníkova milostné-
ho života' - Ve tŤetím oddílu věnovaném poezii se opět prudce
stňídá vážn!, rozmarn! avysměšně sarkastickf tÓn. Vážnf tam, kde
se mluví o bolestech světa ukrytlch do veršri, o mrtqích písních
ztozenychzživé krve a také o smrti poezie, jíž pňehlušuje podzemní
,,kyklopick1ich kladiv bušení.., tj. hlubinné rozpory moderního
světa. Rozmarn1|' tam, kde se tato pŤedpověď koncri poezie v zápa-
sech moderního věku okamžitě zlehčuje ironicklm poukazem na
doby, kdy poezie skutečně ži|a,tj. kdy sny byly víc než pravda' ,,do-
kud v palmách dryádky se kryly, / a ne ságo z našich polívek... Tato
drsná ironizace romantické poezie se několikrát vrací, aé už se
zlehčuje její pravdivost, ať se radí zamilovan1ím mladíkrim, aby
místo vlastních stereotypníchvyznáni se obrátili k poezii otcri, kde
je lásky až dost. Rozmar se však objevuje i tam, kde lyrick1f subjekt
uvažuje o nahé a zahalené kráse vlastní poezie: nahá slouží k bás-
níkovu zatraceni, a ta zahalená k jeho spáse. Satiricky r1 směšn1fm
se pak básník stává tam, kde se sráží s kritick1fmi zastánci star1ilch
směr , stoupenci panenské literatury i kritiky, kteŤí v honbě za
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chlebem a slávou jsou s to umlčet všechno nové. - Teprve poslední
oddi| Ze hŤbitova poodhaluje motivaci Ťady pŤedcházejících básní
kovlch gest' Je ovšem prostoupen ideou smrti a krajním pesimis-
mem, ale jak pŤedstava smrti' tak pesimismus postrádají zde osobní
rázpÍedcbázejících částí. Lyrická v1fpověďse tu objektivuje, na pŤí
rodě i lidstvu se pŤedvádí nevyhnutelnost zániku i role času a osud
lidské myšlenky v něm. Ale také společenská nerovnost, která pa-
nuje i na hňbitově v podobě protikladu vznešen ch krypt a hro-
madné šachty pro bídnou chudinu. Lyric!Í subjekt promlouvá
pŤímo hlavně ve verších, v nichž se solidarizuje s chud;fmi vyděděnci
(,,okéŽ byste místo toho lidu / v šachtu stlali jeho chudobu..), a pak
v básni, kde pĚiznává, že zpivá o chudobě' že zná,,boj ten denní
o chléb s branou skutečností.., že proži| též naděje vkládané v ,,mi-
lost budoucnosti.. i zklamáni z ideji mladosti, z nichž zbyl prost1f
fakt: ,,Živils se, bys mohl jednou umŤíti!... Je zÍejmé, že Nerudova
skepse, jeho hŤbitovní nálady pramení z prožitku lidské bídy, z po-
znání společenské nerovnosti. Tato sociální stránka skutečnosti se
stala v celém cyklu prvoŤadou, vytvoŤila zorn! rihel, jímž lyrick!
subjekt nazira|' celou skutečnost. ByloJi to v některfch částech
Lístktt méně zŤejmé, vyplfvá to právě z onoho básníkova tvrirčího
postupu, kdy jakékoli téma, zpracované s deziluzívní věcností, vy-
povídá zároveř o skutečnostech, které se za ním ukr;fvají.

Lyrika zpovídajícího se subjektu pŤevládá i v ostatních cyklech
druhé knihy, pŤedevším v rodinnfch verších zasvěcenych otci
a matce. Cyk|us Matičce dává s piekvapivou spontánností prrichod
citu; kreslí portrét prosté chudé ženy milující nadevše svého syna,
jenž jí oplácí stejn;fm. Adorační projev prost! vší umělosti a proje.
vující se i v takovfch detailech, jako je hojné užívání deminutiv'
zárovei prozrazaje patrné citové oproštění, dalo by se Ťíci zjeclno-
dušení dňívějších komplikovan1fch citor4fch gest. Vlsledkem jsou
verše shrnující citovou zkušenost do lapidárních v'.frokri, obsahem
i formou blízk1fch lidové slovesnosti. I v rovině ryze intimního vy-
znání se tak projevuje nov'.f postoj, kter! básník zauja|za změněné
společenské situace v prriběhu šedesátfch let. To zda|eka neplatí
o ostatních intimních verších staršího data. V cyklu otci již sama
vzájemná láska je mnohem složitější, ve své plné intenzitě se vyje-
vuje až nad umírajícím otcem; dňíve tomu bránila oboustranná
mužská pfcha. Složitější je i básníkova reakce na otcovu smrt (ne-
mtiže se vyplakat, hrozí mu puknout srdce, chce blt sám v širém
světě, touží po slávě, aby uctil otcovu památku). Skutečnost, že se
tu opět objevuje pňedstava puklého srdce, zároveĎ naznačuje četné
nitky, kterlmi je tento cyklus svázáns Lístky HŤbitovního kvítí,nej-
qfrazněji tam, kde pohlíží na otcriv život z jeho sociální stránky. I tu
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ovocem celoživotní práce je zap|acené ',místo vlastním v hrobě...
Do souvislosti s milostn;|m cyklem Lístkri vstupuje i intimní

cyklus Anně (Anna Holinová byla Nerudova láska v letech
|852-1862). otevírá se světobolem' v němž láska poskytuje ritě-
chu' a uzavírá opět obrazem pukajícího srdce. I zde se lyrick! sub.
jekt jeví složitě: je neuspokojen1f' pln1f pochyb, po chvílích počá-
tečního milostného okouzlení a adorace milé pŤichází znejistění
vztahu i lásky vribec (vydáv á se za klam a její trvalost je bájí) a po-
s\éze i rezignace. Její motivaci shledává milenec také v nepevnosti
svého hmotného postavení, tedy opět v oblasti sociální: ''Raděj
bych však po ulicích žebra|, / raděj kletby lidstva na se kopil, / nežli
bych snad u sobectví podlém / lásku svoji v bídy blátě stopil...
V kontrastu k veršrim Anně další malf milostnj' cyklus nr. N.,
určen! mladé Ludmile Schmidtové, jíž se Neruda po rozchodu
s Annou krátce dvoŤil, má oslavny ráz. odďanávyznátí lásky mla-
dé dívky pŤináší soubor verš ohlasy italskj,ch národních písní.

Do rriznorodé tematiky většiny ostatních drobnějších cyklri se
více či méně promítají pocity rozervanectví a světobolu. Y Elegic-
k|lch hŤíčk c strach z falešné mámivosti jara, v Loretánskjlch
zvoncích stesk po dětství, v cyklu Také růtže smrt ironie nad po-
hŤbenou láskou, v cyklu Z mělnické skály náznaky společenského
vzdoru ve formě rozmarn ch provokujících veršťr o víně a v Mj,ch
eJbmerkách hoikost nad promarněn1fmi dny. Z tohoto rámce vy-
bočujíjen dva soubory verš Z kraje a Vnitíní život. V prvním se na
protikladu teskné zádumčivosti a bujaré veselosti vesnické chasy
zvyrazÍnji pocity městského člověka ocitnuvšího se na venkově;
následují žánrové i baladické, folklÓrní poezlí zabarvené obrázky
venkovského života, zŤejmě vfraz básníkova hledání po poezii ro-
zervanectví. V druhém, nezvykle nabádavém souboru je na kon-
trastu vnitŤního Života a honby za vnějšími radostmi světa demon.
strována pronikavá ana|yza ceny duševního života' ristící v hoŤk1f
sebekriticky hodnotící závěr., ,,Já probil vnitŤní život svťrj, / s ním
všechny písně svoje' / se zpěvem zaseŽívot sám, - / nač, srdce' tlu-
ky tvoje!... Cyklus VnitŤní život naznačuje, jak bolestn!, krizemi
provázeny byl básníkriv rozchod s pocitovou atmosférou padesá-
tlch let. Subjektivní ráz této lyriky zprisobil, že právě ona nejdéle
setrvávala v této atmosfeie, a proto také v ní bylo hledání novj,ch
cest nejobtížnější.

Nálada HÍbitovního kvítí doznívá ve tietí knize sbírky, v Knize
veršťt časovjlch a pÍíležitj,cá; ale současně je tu patrn;/ básníkriv
postupn1f pŤerod vyvolany nov1fm společensk1|m a politick1jlm ru.
chem, kter1f umoŽřoval vyslovovat se k veŤejnému dění otevŤeněji
než dŤíve. Z minulosti tu piežívá pŤedevším sociálně kritick! pohled
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provázeny skepsí. Jestliže však dŤíve Neruda zabyvaje se spole-
čenskou situací vždy mluvil o lidstvu, nyní jeho obzor cele vyplĎuje
postaveníjeho národa. Ve vztahu k němuje patrnf pŤechod od ra.
cionálně kritic\fch, ritočn;fch a skepsí nesenych analyz k citově vňe-
lejším, pozitivně perspektivním tÓnrim. Ještě v dvoudílném cyklu
Z času zaživa pohžbenj,ch je obraz ritlaku za absolutismu provázen
prudklmi invektivami vriči ,,zmalátnělé lrize..' s níŽ je marné chtít
uskutečnit iakoukoli směleiší mvšlenku. I zač,átky ÚrstŤedního cyklu
této části s iitulem České věrše,é n.,ou u obdobně kritickém dulhu;
lyrick! subjekt se cítí ve vlasti cizincem, točí na národní kramáŤ-
ství hrozící národ zahubit i na národní nesvornost. Sám se pŤitom
pňihlašuje k jakékoli oběti' jen když jeho bratÍi budou svobodni.
Současně s tím se vynoŤují i první pramínky víry (,,však nás ta ruka
sotva umoŤí..) ináznak pozitivďho programu (,'nuž učme se, když
noc nám chrámy boŤí, / v den pracovat a bdíti za noci!..) a nakonec
i zcela optimisticky závě"r, ktery svou pádností jako by pŤedpovídal
monumentalitu ZPEVU PATECNICH: .,My cel1f svět jsme bil i
v tváÍ la cel svět tlouk v lebky nás, / my pohibili jsme mnohého i
a mnohy moh už pohŤbít nás; / my sklesli choŤí - pŤišel čas /
a zdraví jsme a silni zas -.(. Jako se diíve v básníkově poezii prolí.
nala tragičnost s komičnem, tak i nyní po Česklch verších následuje
cyklus Popěvky k vlasti, v němž etotizoyaná vlast je oslavována ve
své ženské vrtkavosti, pÍičemž ironické a sebeironické zabawení
veršri poukr;fvá opět silnou citovou nálož. Ostatní verše oddílu mají
vesměs ,,pÍíležít!,, ráz. Yznika|y v prriběhu šedesátfch let a jejich
emfatickjl patos prozrazuje názorovy vyvoj' kterfm Neruda mezi-
tím prošeI od své rané tvorby. Vyslovují básníkovu lásku ke Slo-
vensku i bázeí ze vzájemného odcizení v čase jazykové rozluky
(Poslání na Slovensko, Na pešťské Kalvárii), víru ve zvláštní poslání
Slovanstva v boji proti iltlaku člověka v čase moskevské pouti
česk1ich politikri i ríctu a obdiv k osobnosti Karla Havlíčka, ktery
i v době poroby vytrval ve svém boji a pŤipravoval tak ''bíl den...

Vedle těchto časovych veršri se Nerudovo druhé tvrirčí období
nejvlrazněji rlsuje v druhém vydání sbírky z roku l873; autor je
sice doplnil jen devíti básněmi, byly to však verše klíěového vyzna-
mu pro sbírku i Nerudriv noqf postoj. PŤedevším to platí o vyzna-
vačské básni Vším jsem byl rád!, rekapittllaci dosavadního života
a zárovei konfesi českého básníka zpodobujícího bídu svého lidu
i prostého vojákanárodaztotožřujícího se s jeho bolestmi a rístrky.
BáseĎ prozrazuje také pŤíčiny básníkova sociálního zájmu pouka-
zem na bídu v mládí, naznačuje i zdroje jeho uvědomělého plebej.
ství: ,,Však kolem pycha, pycha - ach ta krutě hněte! /já začaljsem
do pansk ch synkli prát -,,. Závěrečné pokorné srozumění se
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vším, co básníkovi osud ještě pŤinese' znamená také definitivní roz-
chod s rozervanectvím. Že tento noqf postoj neoslabuje zájem
o sociální stránku života, naznačuje další z novych básní Legenda
o chudobě. Z pětimuž:ú rrizn1ich povolání, jež osud obdaŤil chudo-
bou, chválí si ji jedině mudrc-pária, neboť mu umožřuje poznávat
cel! svět a pŤitom zristat světem nepovšimnut. A konečně' že toto
nové stadium nevylučuje ani subjektivní tÓny hoikého smutku,
prokazuje jednaznejpozdnějších básní sbírky Našel jsem se!,pan-
dán k básni Vším jsem byl rád!,v níŽse|yrick1f subjektzpovidáztrp-
kého osudu básníka i člověka.

Jakkoli vyrazné byly dvě fáze mladého Nerudy, obsažené zejmé-
na v lyrické a časové složce Knih veršri, pňece nepodnítily vznik
dvou rovnocennfch poetik. Proti umělecky jednolitému reflexívní-
mu období rozervanectví stojí v druhé fázi jen pokusy o jeho pŤe-
konání' nejčastěji s pomocí folklÓrní tvorby. obě fáze jsou ovšem
vytvorem jedné osobnosti, mají proto také Ťadu společn1ich rysri.
Vztah k písřovému folklÓru se napŤíklad objevuje jIž v Lístcích
HÍbitovního kvítí, dokonce v pŤím ch citacích (,,vycházejíť písně
ztebe, l jak andělové znebe,,), ponejvíce však Neruda rozpracová-
vá jeho popěvkoqf ráz, i když ve v běru jazykov1fch prostŤedkri
pÍicházi ke slovu tlak městského lidového prostŤedí a jeho mluvy.

Síla Nerudovy poezie nevychán z básnické obraznosti, nybrž
z bohatosti a proměnlivosti myšlenkové osnovy básně a znivypl!-
vající variability a jedinečnosti konkrétních pojmenování. Proto
také se Nerudriv verš vyznačuje v5Íznamovfm zatíženim každého
slova, což zd&razÍnjíi četné novotvary akatachréze; rozloha verše
se kryje s rozsahem syntakticky uzavÍené větné části. PŤes blízkost
popěvku nemá tento verš písĎoq|'ráz, je to verš mluvní, vycházející
ze sty|izace individuálně odstíněné mluvené Ťeči. Na pozadí pravi-
delného metrického schématu se uplatřuje riloha větné intonace,
ktetá zď razĎuje pŤedevším vlznamové vztahy uvnitŤ věty' a to.
muto principu Neruda rád obětuje i plynulost verše. A byla to právě
tato myšlenkově bohatá reflexívnost vyjadňovaná syt;|'m jazykem,
jež promítnuta do široké rozlohy rozmanit ch básnick1fch druhri
a žánrri učinila z Nerudy uznávaného vridce školy májové' byťjeho
raná básnická tvorba ještě ani po Knihách verš nedoznala obec-
nějšího veŤejného uznání. zp
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Kohout plaší smrt .
František Halas r930
Druhou Halasovu sbírku tvoÍí z větší části básně, které jsou lyric-
kym vyznánim a zároveř samomluvou, sebeoslovením (s charak-
teristicklm stŤídáním l. a 2. osoby u sloves vyjadŤujících prožitek
a situaci mluvčího)' Vždy znovu se tu shrnuje a bilancuje risilí
o orientaci subjektu vzhledem k základním konstantám lidského
života, pŤičemž vlsledek je zpravidla dramaticky rozeklanj: ho-
roucná, smyslná láska k hmotnému světu se prostupuje se zhnuse-
ním ze světa (báseí Ze dna), obdiv k racionalismu, k jasu myšlenky
je popírán pocitem, že ',láska zvétrá v nadbytku moudrosti.. (Ten
hlas),vědomí ničivého prisobení času, které člověka vykazujezbez-
prostŤedního prožíváni šťastnfch chvil, je pŤekonáváno pŤesvědče-
ním o nezcizitelnosti ,,rirok krve.., tj. toho, co na pomíjivosti vy-
dobyla tvoŤivost člověka prohlédajícího k hoŤkému jádru věcí
(Stará b seř). Cinitelem rozhodujícím o tragickém vyznívání těchto
vnitŤních konfliktri je monumenta|izovaná smrt, která je zpŤítom-
řována naléhavfmi, vtírajícími se obrazy fyziologického rozkladu
i tlení a rozp|lváni věcí; dramatick! charakter básníkova životního
postoje je dán i tím, že v tomto období nebylo ještě pro Halase roz-
hodnuto, zda vědomí smrti se stane popudem k znicotnění všech
otázek, nebo naopak základnou tím vášnivější pŤe s tragikou osudu
individuálního i společenského; aktivizující smysl však pŤece jen
pŤevládá, jeho nositelem je symbol kohouta, kter! v sobě slučuje
pÍedstavy jitra a zpěvu. Básei' Verše ( Noci rozsvit' se lítostí) vyzná-
vá ričast na snu a naději chud1fch. ostatně i ve smrti by Halas rád
odhalil dvojakost: není jen zánlkem, čistě hmotn m procesem, rodí
z hniloby novy život; tak je tomu napŤ' v efektní básni HÍbitov ná-
moÍníktt ovlivněné lyrikou německého expresionismu (zejména
v pÍízračné pŤedstavě sester, jež se staly undinami) nebo v Bojišti,
které se vrací k tématu světové války, tentokrátbezjak chkoli
společensky ritočnÝch tÓnri. - Těmito rysy Se sbírka začleřuje do
máchovské tradice české poezie, a to v duchu buŤičské interpretace
této tradice, kterou Halasovi pŤedstavoval zejména v1fklad jeho
staršího pŤítele a učitele JiÍího Mahena, jemuž je sbírka věnována.
- Ve sbírce je dále Ťada pŤírodních básní; i krajina je tu prostou-
pena často jedy rozkladu a smrti (Jedovatá krajina navazující na
vize současného imaginativního malíŤství). Nejčastěji je zalidněna
postavičkamí vyhublfch, choulících se dětí. Promítá se sem vlastní
básníkovo dětství pŤedznamenané krajní chudobou' ale také dět-




