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
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kopí se láme o jeho hrudl lezdec Se vrací domri. V druhém zpěvu
stejnou nocí projíždídruh1fjezdec, ztělesněná ,,nádhera a květná
hrdost.., ,,hrd;fzemě syn - ba pravf král.., jenž žijejen ,,v pňáních
zemskj'ch, ve světáckétouze*, prahne po neomezenémoci a životě
bez konce - putuje k černokněžníkupro nápoj nesmrtelnosti.
Skloní se k dítěti,kterécestou spatňí,vysadíje na koně: dítě se proměnív smrtku, ,,mornípannu...(Tato postava pravděpodobně pocháziz Mickiewiczova Konrada Wallenroda.\ Smrt iedoucí se svou
obětína koni se pokouŠí
uchvátitAhasver.smrt mďunik á.projíŽďí
krajinou' kolem kláštera,kolem vsi, mávnutím šátku kosí svéoběti:
jejíjizďa je evokována pŤízračnfmiobrazy zmarv lidského žjvota.
TŤetía záv&ečny zpěv je pŤedznamenánnejen časemnoci jako oba
zpěvy pŤedešlé,
ale navíc noci podzimní, kdy ,,rok posílá umrlčísvrij
list.. a věnčíse pohŤebnímvěncem oc nri' Je sabat, u skály s obrazy
Kristova ukŤižovánísedí poutník, poznáváme v něm Ahasvera'
jenžpozoruje blednutí červánkris jedinou touhou, ,,vezrtít,vemŤít,
vežitv tam ty vlasti!.. zahtanicí pozemského života.PŤedjeho duševnímzrakem upl1fvá historie lidstva, teďjiŽ ne jako Ťada katastrof, ježse Ahasverovi vyhnuly, alejako v1fvojov..f
pohyb, směňující
do šíŤe
a stále vfš, skládající se v lidskou skutečnost,mnohotvárnou, rodícíse z rozponi' ,,z plesu, zkrve, z radosti a muky.., současněbožskou i lidskou. Táže se po smyslu toho pohybu, toužípo
návratu k počátkrim: ,,domri jít, ach! domri, a se zdětit... Morní
panna skládá k jeho nohám zestárlého,vyčerpaného,umírajícího
druhého jezďce. oba protichridci, ,,duše na protivách člověčenStva..,si padnou do náručeu nohou jinocha, podle charakteristického zobrazení(nebeskéemblémy,jasnáhvézda na čele,z|aty v|as,
bíléroucho, záÍíci téIo,palmová ratolest míru v rukou) Anděla
smíru' a umírají.Z jejícltsmrtí ,,vzejde život jin!; / a kde stará znamení dŤívstá|a, l nová, vyššínad jich hrobem p|áIa,,'
Protichridci nesou pŤíznačné
rysy romantické básnické epiky;
logická návaznost motivri je znejasněna,dění básně má podobu
spíšehrriznéhotoku nočníchchimér,bolestně kroužícíchkolem tématu zániku reflektovaného v ňadě ristŤedníchsymbolri (noc, vlci,
morní panna, podzim) i v celkovém panoramatickém zobrazení
bezkonečnéhoproudu lids(fch dějin. Epick! pňíběhnutně ustoupil
do pozadí, stavba básně nevyplÝvá tolik z pŤíčinné
návaznosti
motivri, je spíše,,architektonická.., opiená o konfrontaci a paralelismus jednotliv1fch drobn1fch motivri' dějri a postav. Ve stŤedu
myšlenkové koncepce skladby stojí Ahasver, oblíbená figura
evropskéhoromantismu (P. B. Shelley,E. Quinet' V. A. Žukovskij,
v kultuŤe německého jazyka J. Ch. Zed|itz, J. Mosen, N; Lenau'
později R. Hamerling aj.), kter;f v něm spatŤoval symbol stále ku-
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pŤeduštvanéholidstva, neustále se proměřujícího, ale nikdy nenaiézajiciho uspokojení. Tuto postavu, která dobovému estetickému
cítěnívyhovovala i svou vnitŤnírozeklaností (svědek Kristriv, ale
současnětemn! pÍizrak), Nebesk konfrontoval se dvěma postavami jezdcri, z níchžpŤedevšímdruh! je pŤímfm Ahasveroq|m
protějškem. Symbolizuje-li Ahasver neustálépuzení lidstva k proměnám' k vlvoji bez konce, jenž nenacházi cí|e,a současněi rub
tohoto postoje,tj. touhu lidskéhoducha pňekročitdanosti a dobrat
se konečnéhosmyslu, druh jezdecje zosobněnímlidskétouhy po
stálosti, po životě zbavenémdiktátu smrÍ| Základem konfrontace
figur se stala hegelovská triáda, v nížproti oběma
těchto rístŤedních
figura jezdce prvního, jenž
protivám je postavena syntéza:smiŤující
je vzdá|en metafyzickému vzepětí k nedosažitelnémuposlednímu
Cíli, ale i povrchnímu materialistickému lpění na smyslově vnímatelnémsvětě' První jezdecnachází (anižv1fslovněhledá rozumovou
rivahou) smysl svéexistence v bezprostŤedníslužběcelku' v podrobení nadosobní normě. Yyznamy těchto stŤetávajícíchse symbolri
zristávají rozostŤenéa nejasné:skr1fvajív sobě obecnou vlpověď
o protichridn ch momentech lidského prožívánisvěta, obraz o lidskémqívojijako o sváru těchto principri, ale dovolují i konkrétnější
čtení.Vyrazné slovanské rysy jezdce prvního spojují Protichridce
s dobovou českounacionální aplikací Hegelovy pŤedstavyvfvoje:
v ní se slovanství jevilo jako hodnota svrchovaná' syntetizující,
prostá jednostranno.stí,a tedy v1ivojově perspektivní.
Po Máchově MAJI se Nebeského Protichridci stali druhou
rístŤední
básnickou skladbou českéhoromantismu - na rozdíl od
MÁJE však prozrazují snahu spojit všechno nové a zneklidřující,
co romantika do evropské kultury pŤinášela,s drirazem na Íád
a povinnost tváÍív tváŤ ridělu, s odmítnutím individualismu, subjektivity a krajní skepse. Právě proti zneklidĎující,jednostrannosti.. romantiky (,,byronismu,,) taÍo,,slovanská sy ntéza,,míŤila: hruza věčnéhotuláctví lidské existencebyla pŤeklenutamyšlenkou oddanéhopŤilnutík životu a pŤitakánínadosobním hodnotám (,, tlé
slovansképérolíčíhrrizy jen, kterévedou ke spasení..'poznamenal
pŤípadně první recenzent básně, pravděpodobně Josef Cejka).
Vcelku však báseř nebyla pŤijata v oficiálních vlasteneck;|'chkruzích pŤíznivě(J. Mal! označil Nebeského za ,,Iiterárníhošviháka..
a jeho skladblza ,,cizozemskékoŤeni..nevyhovujícínezkaženému
žaludku českéhočtenáŤstva),mezi mladou generací byl spolu
s Máchou, Langrem, Jablonsk1im básník nicméněoblíben. odbyt
knížky byl však skrovny. Po návratu z Vídně - kde Protichridci
vznikli bezpochyby v těsné souvislosti s Nebeského vídeĎskymi
studiemi filozofickfmi a mysticklmi - do Prahy se Nebesk! svfch
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básnicklch plánri odŤekl a věnoval se nadále literární vědě. PŤesto
však- j akkoliv zastíněni MÁJEM, mocněj šímnovjch aktua|izací
- z stávaji Protichridci v českémliterárním vyvoji vyznamnou
skladbou' v mnoha ohledech mj. pŤedznamenávajícíi alegoric.
ko-reflexívní epiku Vrchlického.
m

. VladimírHolan 1940
Prvnítestament
V tétorozsáhlé básni (pŤes1000 verš v jedenácti oddílech) věno.
vané památce R. M. Rilka vstupuje do Holanovy tvorby poprvé
epickézobrazenípostav a soukromfch osudri. Vypravěč (e to bás.
ník, v někter]fch rysech piímo autobiografickjl dvojník Holanriv),
ktery žljeve velkoměstě a ostŤecítíjeho protilidskou agresivitu,
dostává dopis od svéněkdejšímilenky z dob venkovskéhomládí.
Cetla jeho verše- pŤímoje citována Holanova piedchozí skladba
Sen a dešifrována jako odsouzení nacistick1Íchokupantri - a zve
ho k sobě na návštěvu, snad i k pokusu o obnovu dávného harmonického vztahu. Vypravěč odjíždívlakem, setkává se s rodnym
krajem' se hŤbitovemSezapomenutfmi jmény na náhrobcích; váhá
pŤed domem své hostitelky a znovu odcbázi. Teprve po t dnech
toulek se odhodlá vstoupit a prožijese svou láskou zimu, jaro a léto.
Zíji jak pŤítomnémuokamžiku' tak vzpomínkám; pŤíčinoujejich
někdejšíhorozchodu se podle nichjeví nejspíšto' žeprobouzqicise
básník se ztratil v rížasuz knih, idejí a kontemplací. Milenka ho
dnes volá zpět k bezprostŤednímuprožívánícitri a vnímání věcí,
a on sám začiná málem věŤit v uskutečněnísvého vlastního snu
o prostotě a pŤirozenosti.Ale právě tehdy ,,zpětná síla..trhá vedví
společnédílo sblížení;
konkrétněji to v rovině reálnéhoděje v básni
osvětleno není.Vypravěč odjíždízpět k odcizenémuživoŤení
města;
opakování cel;fch slok z rívodníchčástíbásně (někdv s obměnami
naznačujícími
ztroskotání: napi. kde poprvé stálo .'ZavoněI kámen... Potom sady.....čtemev závěru: ,,A trpkne kámen. Trpknou
sady...)vyslovuje plnou obnovu v1fchozízáporně hodnocenéživotní situace, v jejížpŤekonání snad vypravěč na krátk1f časdoufal.
Pr běh tohoto prostéhoděje je v básni častospíšemimochodem
naznačován.Více prostoru dostávajíčetnélyrickéodbočky,líčení
trojího prostŤedí(města, kraje a světa vzpomínek) a těsně na ně navazujícímeditace. KoŤistnické aparazitní město je charakterízováno pŤevahouumocněnévšednosti(symbolizovanémj. hned rivod.
ním motivem ,,vrátkéhokráčivce..);banalitu pňekonává město ho-
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rečnym vym;fšlenímstále rafinovanějšíchnáhražek života. Právě
pÍi zobrazení tohoto upadlého světa civilizace nachází Holan
umělecky nejprribojnějšípostupy. Tak zejménav ťrvoduje vyplněna
ce|áÍada veršrizdánlivě pňímoodposlouchanj'mi ritržky anonymníchrozhovorri z ulice; na pozadí pŤesnědodrŽovanéhometrického
a r mového schématu,neporušenéhoformálního Ťádu poezie tak
tázorné vystupuje atomizace zobrazeného světa, nepŤítomnost
smyslu v něm. K negativnímuhodnoceníživotníhozprisobu plného
Iži abezradnosti se báseĎ opětovně vrací ve vypravěčov'.fchmeditacíchpÍl jízděvlakem a pŤivenkovskémpobytu. - Naproti tomu
prostŤedívolné krajiny (a také postava ženy, s ním se těsně prolírcjíci),zem pro básníka vybavenáze sociálních určení'pŤedstavuje
člověku velkou zasutou možnost, pňedevšímproto, že věci tu
ztstávají samy sebou' jsou postiŽitelnésv1ymiprivodními jmény (ze
jmen pŤírodnina vsí skládá Holan celépasáže absolutní poezie),
otvírajise smyslrim a konkrétnějednajícílidské ruce. Takto pojatá
pŤírodaje pro vypravěčespjata s mládím' kterénení narušeno ned věŤivou reflexí,nepŤipouštísi nevyhnutelnost smrti a je tak vymaněno z času.Vědomí, vzděIáni, racionalita rozbijejítuto prvotní
sladkou polohu životní a jsou nevyhnuteln m zdrojem strasti tuto destruktivní roli sehrála kultura i na konci mládí vypravěčova,
a pÍijehonynějšímodjezdujijenom opakuje.Takéosudembásníka
- podlejedné opakované pasáže-je bloudit bezmocně životní
praxí a v tragédiíchnaslouchat hlasu nadskutečna. Posledním,
zoufal 'm slovem Holanova vypravěčeje pokus o obnovu spiritualismu autorovfch pŤedchozíchknih. V náŤku nad člověkemje za
marnost asketicky prohlášena i potŤebaživotníplnosti (neboť,,Brih
vejde se jen v nic, ne v štěstí!..)a zdttaziuje se nutnost pňekonat
zaměŤeníčlověka k sobě samému vytyčenímtranscendentálních
cílri lidského silí. Intenzita lidského dramatu, jež bylo rozehráno
pŤedtíma jež je právě tragédiínezdaŤenéhopokusu o obnovu
plnosti života,však pŤevaŽujenad závěrem, kter..fje tu jaksi ze setrvačnosti Holanova spiritualismu.
Holanova moderní verze typicky romantické ideovéproblematiky strasti vědomí a touhy po obnově pŤístupuk pŤirozenostibyla
i literárně realizoyána v rítvaru blízkémromantismu, totiž byronském eposu (tj. lyrickoepické povídce veršem s nerozvinut m dějem, s meditujícímvnitŤně rozetvanym hrdinou a s četnfmi lyrickj'mi odbočkami).Vedle MAJE K. H. Máchy, k němužse Holan od
tŤicát1fchlet opětovně vracel, tu prisobily pravděpodobně vyznam.
né podněty z díIa od privodní romantické poémy odvozeného,
z Puškinova Eugena oněgina (k novému Horovu pŤekladu se
vztahují napŤ.pÍíménarážky na Taťánin dopis ve zmíněnémlistu

