hacujícíden- Josef Hora

všedníhodne dělníkova, z jeho pohledu oknem na chmurnou scenériipňedměstí(Chudí) ' z chvíle odpočinku mezi dvojím zahoukáním sirény,zproŽitkl hrozícíhozoufalství pŤi setkání s pracovním
neštěstímnebo s chorobou dítěte( Nezoufej!) . Na tyto motivy vždy
pak navazuje reflexe lyrického subjektu; je myšlenkově nevšední,
citově prožitá, a morální závěr'kněmuž směŤuje,má spíšepodobu
vyzvy k davu. Jednou
intimního pŤátelskéhooslovení nežŤečnické
z nelíterárníchkomunikačních forem stojícíchu pramenri prole.
táŤsképoezie byla tedy rozmluva mezi pracujícími lidmi blízk;fmi
si osudem aŽtvotníperspektivou, rozmluva vycházejícíze společného hledání, z potŤeby yyznat se ve sv'.fchmoŽnostech ve světě,
jehož krutostby|a nazirána jako něco pŤechodnéhoa změnitelného. Hora soustŤeděně sleduje pÍedevšímetickou obrodu, nové
možnosti lidství ve svém proletáŤskémhrdinovi. Nemriže z stat
lhostejn;f, pozoruje-li sobectví, touhu po pŤepychu a moci i mezi
dělníky. Akažď! pÍíznaknovécitovosti i socialisticky uvědomělé.
ho vztahu k životním hodnotám zaznamenává s rozechvělou pozorností. Právě zde byl pro Horu zdroj naděje i drivod, pročv pro.
letáŤividěl bytost' v nížje ,,vícsvěta..nežv druhych: v mezilidsk1fch
vztazichvzájemné pomoci a spolupráce, ve svobodnémpartnerství
mezi mužem a Ženou, v pŤehodnocenívlasteneckéhocitu, v docenění hodnoty prostlch radostí, v otevŤenostia vnímavosti nepŤekultivovanfch smyslri, v odvaze k pŤekročenívymezenych hranic
i k životnímuexperimentu. Vrcholnou hodnotou je pro Horu lidská práce, dosud olupovaná o svéplody, ale užnyní,ještěpŤedsvlm
osvobozením,tvoÍivá síla životní(báseř Pr ce a1.).Ale osobitá
pozornost je věnována i okamžikrim, kdy se člověkaspoř nakrátko
a v iluzi vymaní ze sociálních determinací a bezprostŤedněprožívá
kontakt se ženou,pŤírodou,závratídálek: tyto veršenemajípopírat
společenskézač|eněničlověka, ale pŤinášetpŤedobrazy jeho budoucí svobody.
K rys m novéhočlověkapŤistupujetedy Hora pŤedevším
cestou
reflexe, cožv kontextu poezie Horovych druhri pŤedstavujetradičnějšípojetí.o něco mladšíbásníci se chtěli nového lidství zmocnit
energií experimentálního básnictví, rázem a bez ana|yzy duchovních procesri. Subjekt Horovy sbírky naopak proživá svízeln;|'
pŤerod, zvolna se rczh|ížípo světě; hledí do svobody, ale je spjat
s minulostí a chce vše cerlnéz ni zachránit. Tak se objevují v jeho
poezii vnitŤni rozpory nebo dobově pŤíznačné
problémovékomplexy, jako je napŤ.témaměsta jako milované i hrozícímocnosti,
s nížsubjekt zápasí o svésebeuplatněni (Praha). Lyrick! mluvčí
pňitom neníoddělen od svéhodruha.proletáŤe,i v něm se probouzejí lidu blízké a pro svět kultury zák|aďní hodnoty, pŤedevším
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- PotŤebám této drivěrné a zárovei' vydružnost a vnímavost.
pňizprisobil
poezie
Hora voln! verš, piejat! z civ1|ízaění
mluvné
využil
také metody hromadění sociálně
Neumanna;
K.
St.
tvorby
pÍiznačnychdetailri charakteristické pro pozdní lyriku Ant. Sovy
7zpt,y domova) . Ztlumil pŤitom patos apostrof a qfčtri' vyrazněji
rozčlenila odstupĎoval větnécelky; pružnéproměny v rozsahu veršese staly pŤedpokladem k tomu, aby vyčleněnímkrátké rytmické
jednotky byly zd razněny rozhodujícímomenty v rozvoji myšlenky
a shrnujícíaforistické pointy.
Pracujícíden nebyl umělecky pŤekonán Horovymi proletáŤsk1fmi
jaro (!923) Vede od
sbírkami Srdce a víavasvěta (1922) a BouŤlivé
něho pÍímá cesta k Wolkrově TEZKE HODINE a HoŤeišího
HUD }Ě NA NÁMĚSTÍ; spolu s těmito básníky vytvoiil Hoia typickou podobu česképroletáŤské poezie, kterou hájil četnfmi
mč
články v programov;fch diskusích kulturní levice.
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Sbírka pŤinášísubjektivní lyriku psanou pŤevážněformou intimních vyznání v první osobě. Je uvedena motem, v němž autor
sebekriticky vyjadŤujesvépochyby o smyslu celku. Proto spíšenež
na celek' o němž v soudobé korespondenci zpravidla psal jako
o torzu, odkazuje čtenáŤena jednotlivé básně. Ve skutečnosti se
však Prostémotivy vyznačujípromyšlenou kompozicí' každf oddíl
pŤedstavujeodlišnf, vnítŤněuceleny pocitoqf svět lyrického subjektu a dohromady ďávají obraz básníkova proměnlivého niterného života.
Sbírka se skládá ze čtyŤčástí,pojmenovan;ich podle jednotliv1fch
ročníchobdobí (Jarní, Letní, Podzimní, Zimní) , básně jsou většinou jen číslovány,jen některéprovázi podtitul. Rozvrženíknihy
podle pŤírodníhocyklu prozrazuje, žepňírodnídění tvoŤíjejípodStatnou složku. Poskytuje rámec k obrazrim vnitňníhoživota lyrického subjektu i repertoár pŤíměrria analogií. Autor se v tom opŤel
o postupy, kterédobŤepoznal v lidové poezii' pro nižparalely mezi
životem člověka a pčírodyjsou jedním z osnovnych stavebních
prvk ; pŤírodnímotivy u Nerudy jako u folklÓru jsou i zdrojem ná.
zornosti a prostoty. Právě tato spojitost S postupy folklÓru vedla
nejpravděpodobněji k titulnímu označenísbírky. ZároveĎ však pŤi
klonem k pŤírodnímudění našelbásník zp sob, jak zbavit svá citová vyznání jejich pouze subjektivního vyznaml. PŤi motivaci
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Nerudovy pŤírodníinspirace nelze pŤehlédnoutani prost1yživotopisn;f daj. Ryze městskf člověk Neruda se v době vzniku sbírky
dvakrát ocitl uprostŤedoklouzlující šumavskékrajiny ve Vlachově
Biezí na návštěvě u svého bratrance Tichého; o v chovu jeho tŤí
dcer dbal v době jejich pobytu v Praze, amezi básníkem a nejstarší
z nich, Annou' se později vyvinulo duchovní poutoo které skoro
vyristilo ve svatbu. Tyto pobyty avztahy se odrazily jak v pŤírodní
scenériiněkolika básní sbírky, tak v její intimní prožitkové sféŤe;
spolu s propuknuvší básníkovou nemocí fieštěza pobytu ve Vlachově BŤezíNeruda onemocněl zánětem žil,k němužse pak pŤidalo
dalšíochoŤení- a právě to nejspíšezprisobilo, žemilostn1|'vztah
skončil rozchodem) tvoŤíhlavní biografické pozaďí sbírky.
Vstup knihy obstarávají jarní motivy. Jejich ristŤednímtématem
je proměna životního pocitu uprostŤed vesny. Zprvu se nevrlf,
skeptick! lyrik, posměšněkreslícísvrij vlastní portrét člověka unaveného, vyšlého,,z mody i látky..' kter zapomněl kdysi umŤít,
brání probouzejícímu se jarnímu ruchu a jen pozvolna rcztává.
Hlavní podíl na tom má Nerudova stará láska - děti. Po obrazném
vyjádŤení mládí - dceruška jara horská zeleĎ - objevuje se
i skutečnédítě,kterése v parku batolí a vyrušujezadumanéhobásníka. okamžik, kdy místo toho, aby bylo potrestáno' se ocitne na
básníkově klíně, znameoátrva|y zvrat. PŤicházísice zase tesknota'
ale zároveĎ se básník pŤistihne pŤi zpěvu. Následuje poděkování
jaru, žepŤimělo mluvčíhok návratu do života;jarní dění evokuje
vzpomínky na dětství, na lásku matky i na první dětské erotické
pŤedstavy.Probouzí se i básníkova hravost v popěvkovém rozjásanémverši a s ní i milostná touha. Je sice hned nato zchlazena
nepŤístupnostídívky' která pŤipomíná sv m jménem španělskou
světici Terézuá Gesu, v jejímžsrdci našli po smrti krucifix, a|e rozmarně hraqf tÓn závěrečnébrilantní pointy (,,ažumŤeš,najdou
v srdci tvéml mne ukŤižovaného..)prozrazuje, že se jaru vskutku
podaÍilo vyvrátit všechnu nedrivěru.
oddíl letních motivti, zasvěcenf hlavně pŤíroděa lásce, je plně ve
znameni básníkova rozmaru' ktery nezastŤeani myšlenka na smrt,
jížse druhá částsbírky otvírá i končí.Vždyťi k níposkytuje podnět
rozzáÍená letní krajina: ve vstupní básni posečená,a|e stále vonící
tráva vyvolává touhu po završeníživota uprostŤedpísní'a podobně
v záv&ečnébásni vzpomínajícíV. Hálka pčedzvěstpodzimu uprostŤed srpnovjch v hní evokuje pŤedstavu krásné smrti v plném
tv rčímrozmachu. K oběma rámcovym básním se prostŤednictvím
tématu poezie pÍipojuje položertovná, polohoŤká charakteristika
vlastníchveršrijako vzplanutí milostnlch citri, kterézchladí rozum.
Jestližev prvním oddílu pŤírodnímotivy poskytovaly jen pŤíměry

--::-Ito,té'oti'yk vyjádŤenístavri lyrického subjektu, v letníčástisbírky se do značné miry osamostatřuj í. I zďe ovšem ďocházi k paralelám mezi děním v pŤíroděa pocity člověka, ale jádro básní se pŤesunujedo
samotnéhopopisu pŤírodníhodění;mluvčíztlstáváv pozadí, stává
sejen rezonančnídeskou rozechvívajícíse souhlasně s opojnou ná.
ladou letních dní. V šestébásni cyklu mizi zce|a,je plně zaujat barevnfm líčenímletní bouŤe,svatby země s oblohou, po níž,,zoraná
pole krásně jako čerstqfchleba voní...I milostné veršezapadají do
rozjásané nálady letního cyk|u. Začínajísice neosobním žántem
rodinného štěstí,k němuž se jako kontrast pŤimyká osobní povzdech, z něhož však již vane klidná vyrovnanost: (,,Vždyťjsem
bft, / všakpánbrih nechtěltomu!..),a|epaklžnáchtěltakéšťasten
sledujíjen r ozmarné obtázky probouzené lásky: obrana věkového
rozdílu mezi milujícími,poděkování za vyhnánizráje (vždyt',hŤešit
je ach tak hezké!..),burleskní veršena cizí motiv proměřují pňedstavu hrobu' kam se klade básník umírajícíláskou, místo milostného štěstí.
TŤetíoddíl je cele ve znamení dvojího pojetí antropomorfizovaného'polidštěléhopodzimu: ten prvníje zdrav1f,pln! sil a pŤitom
hrav..fjak dítě, ten druh1f,b|ízky zimě' staŤeckysešl , dětinskf,
ďocházi mu dech. Stejně protikladné jsou i nálady lyrického sub.
jektu' Rozmar prostupuje polidštělépopisy podzimní horské pŤ!
rody, v níž Boubín pozoruje dovádění sqich dětí' a hned nato
pÍícházíke slovu stesk, když tážpoďzimnipŤíroda vyvolává pňed'stavu
smrti. Mužn tÓn odmítajícílitovat ty, ,,kteňísvá nemáme
|tnízda,,, neboťprávě v bouŤnfch časechje jim nejvolněji, je vystŤídán hoŤemz času,kdy láska odcház|' lyrik vzpomínajícíprchlého
jara začínázase pociťovat stáŤía uvědomovat si marnost boje horoucího srdce s ledoq|'m rozumem. Vždyťi děnív podzimní pŤírodě'
kam se mluvčíutíká pŤedměstem, je jen ríborem smrti. A tak pŤi
vší honbě světem zbude jen lákavé volání vesnického hŤbitrivku
a završujícípoznání:,,Je pravda! Nač se plavit moŤem,l načz|ézat
strm;ich horstev lem l zde zcela nízky pahrbeček f a za nim zce|a
nová zem!... Všechny tyto nálady, rozmatné, mužnéi trpké, mají
svéanalogie v podzimní pŤírodě,pocity subjektu a pŤírodnídění
se navzájem vyvažujído jedinečnérovnováhy, s jakou jsme se nesetkali v prvním ani v druhém oddílu sbírky. A jen ojedině\e,v tozmarnéboubínskéscenériia v neosobníchmotivech odcházejícílásky se riloha lyrického subjektu oslabuie.
Jestližena začátku sbírky se mluvčíriporně bránil jaru a liboval
si v privabechzimy, pak ve vstupu do posledního oddílu se zima
pŤedstavujeve zce|azměněnéroli, jako z|á paní, wažedná ženasymbol smrti. Toto mytické a folklÓrní ztotožněnízimy se smrtí

232

Prostémotiyy- Jan Neruda

dotvrzuje takéhned následujícíobrázekmatky nad mrtqim novorozenětem. Memento smrti pak zp sobuje, Že se ve čtvrtémoddíle
do popŤedívysunuje znovu sám lyrick1f subjekt, kter;f se zpovídá,
rekapituluje svrij život a tvorbu, zatímcokrajinné scenériezcela mizí a pÍírodtímotivy hrají jen podružnou rilohu. Avšak ani tu nevládne monotÓnnost jedinénálady. Ze vzpomínek se vynoŤujejiná
zlmav době mládí' kdy cestana saníchs milou z p lnočnímšebyla
plna milostn1i'chněžností.I tu dojímá autora pŤedstavapáru mladlch lidí slavícíchsvrij první společny Štcar1ivečer.Teprve jako
kontrast k těmto vljevrim pÍicházi ke slovu trpká zpověd', ža|ující
na vlastní samotu: pŤi četběKrylovovy bajky o chrpě, která si stěžujena svou smrtelnost, unikne mluvčímupovzdech' Že jen ten si
smí naňíkatna vlastní skon, kdo nežijev potomcích,kdo ,,hlucho
květl' bez ovoce pŤejde..- povzdech okamžitězamluvenj ironickym aforismem,ženenídobŤevšechnočísta ještěhoršíje nad pŤečten1immeditovat. Povzdech je o to trpčí,žesi svou samotu zavi |
zpovídající
se sám, žeza lodkou, na kteréosamocen pluje životem,
vidí kanout něčíslzy a spínat se dvě bíléruce. Ve stejnémduchu se
pak nesou i dalšíbásně: zaznívá z nich stesk nad vysychajícímiprameny vlastní poezie s pÍicll'ázejicim stáňími nad celou minulostí;
ozyvají se také ohlasy nemoci, promítnuté do neosobních reflexívních veršrimal1íchrozsahem, ale velklch vyzněním: jako vlna
k vlně' den ke dni i bolest se pŤimyká k bolesti a lítostnad starou vy.
kotlanou vrbou vzbuzuje otázku, v kter1fčasji podtít;báseřje za.
končenapersonifikujícímetaforou,1ež spíná vjedno život člověka
a pÍírody: .,Ci snad v zimě? Spí pak jistě? / Necítí to ani? / Star1f
strom a star;íčlověk/ má tak málo spaní!...V závěru oddíluse spolu
s motivy samoty, bolesti a nemoci vrací i motiv Smrti v básníkově
dialogu s lampou, která svítív ríděsné
noci ,,smrtby nezb1oudila..'
a nakonec v obraze potápějícíhose hrdéhokorábu zasaženého
bleskem; teprve poslední dva závěrečnéverše diskrétně prozraďí, že
obraz je myšlenjako paralela k autorovu životu'jako jeho symbol:
,jen chvíliještě,malou, krátkou chvíli / a popelm j se s šir m moÍem smísí!...Tento sebevědom1fzávěr do značnémíry oslabuje
pŤedchozíteskná vyznáni a pňespŤedpověď smrti navozuje mtlžné
vyznění sbírky.
V Proslfch motivech básník zcelanezáluďně' d věiivě, a|etaké
riskantně odkryl citov1fživot sv1fchněkolika posledníchlet, vytvoŤil
obtaz života intenzívně prožívanéhove vnitŤnímnapětí a dramatick1fchproměnách citri a nálad. Jen málokdy se m žemev intimní
lyrice setkat s takovou mírou otevŤenosti subiektivních wznání
apÍíznátí.Neruda však nez stal jen pŤihol1ch-apasívníchžpovědích. Nevzdal se aktivního pŤístupuk tomuto individuálnímu osu-
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du a projevil ho nejen promyšlenou kompozicí sbírky i jednotlivych
cvklri a proměnami funkce lyrického subjektu v nich, ale pňedevším
sámotnlm zasazením intimního osudu do koloběhu pŤírodního
vyjádňilproti
dění.Neruda se několikrát pŤirriznych pŤíležitostech
lyrice' která podávájen subjektivnípocity autora,žádaI,aby byla
veŤejnosti.Proto ve sbírcepodv souladu s cítěnímširšíčtenáŤské
pŤírody,
Ťádu
naznačil,žei lidsk; život
života
osobního
Ííd1lobraz
podléhájejím že|eznymzákonrim stáléproměny' vzniku a záníku,
regeneracea ríbytku sil; tak vtiskl svfm lyric{fm zpovědím, v nichž
se zrcadlí široká rozloha lidsk1íchcit - radostné opojení a pocit
štěstí,bolest, rezignace - platnost vfpovědi o lidském životě vribec. A tak jako se proplétajíve sbírce rozmanitécitovépolohy, tak
širokáje v nítakérozloha básníkovalyrična.obsáhlo něhu i ironii,
melancholii irozmar, reflexi i burleskní veselí'PŤitom Neruda toho
dosáhl velice rispornlmi a prostfmi prostŤedky: pŤíměremnebo
analogií, pointou, hutn1fm veršem s drirazem na vyznamovou
i rytmická a metrická osnova básstránku,jíŽse podňizujepŤečasto
ní,azároveíveršem, v němžsklon kprozaizacivyvolává dojem naprostépŤirozenostia samozÍejmosti.Platí.li o Nerudově poezii
obecně známÝ ŠaldrivvÝrok. že básník měl strašnou odvahu vzít
z ulice slova Áemytá a nečesanáa učinit z nich posly věčnosti,pak
to po HŤbitovnímkvítí zejménaplatí o Prost1fch motivech, sbírce'
kterou Nerudova ooezie dosáhla svého vrcholu.
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Časem děje trojdílnébásně je noc, která ,,1žešíra šíri těžkf sen
a palmošumny rlír,,, ale její sen je horečny,plny rízkostn1ichznamení smrti, temn;ich symbolri. Do pochmurné, děsivéatmosféry
noci uvádí lačnévytí vlka čekajícíhona svou oběť:lesem projíždí
jezdec vracejícíse z boje, zastavíu kŤíže,znamenajicíhomísto dávnéhoneštěstí
(,,Jaké?neníznámo.....), a modlitbou vzpomene své
duše,ženya dítěte.V pŤíštím
okamžiku užje nucen bojovat o život
V nouzi nejvyšší
s vlčísmečkou(,,pŤírody
král v boji se pŤírodou..).
pŤispějejezdcináhoda: vlci se rozprchnou pŤedstrašliqfmzjevem
Ahasvera, věčnéhožida' odsouzenéhok putováníbezkonce a marně hledajícíhov nekonečnémkolotání lidskéhistorie konejšivélrino
hrobu. Ahasver prosí jezdce o milosrdenství smrti' ale jezdcovo

