
fan Neruda: U',péry príÚeění

[verse t.]

Vyznávám se kajícně, Že ulasteneckou poesii velice chatrně a slabě

gutiruju. Má to na svědomi ta Ťada vlasteneckfch sbírek veršovanfch

domácího i cizího pťtvodu' jež jsem pročetl. Jaké slabé, bídné, vy-

cpané plodyl Jakj.jalovj.pathos, jaké falešné tirády, jaká naivní aŽ

groteskni emfasel Jaké slabé, churavé, neduŽivé uměníčko' jakf pustj

vyvětralj'citl Falsum, nejhorší falsum, nejbídnější importérství je ve-

liká většina t. zv. vlastenecké poesie. Cit samozŤejmy, hluboky, jimž

je proniklf cel člověk jako strom štávami své černé země, v niž

kotví, ten primitivní, samozŤejmj,, naivní, tesknj. a tichf cit - jak

bídně, zlotŤile a rafinovaně je tu šroubován! Jakbídně a hŤíšně se tu

s ním spekuluje! Jaká hŤíšná, zbytečná, lichá a prázďná je to hra. Jaké

znesvěcení se tu tropí. Jak hŤíšně, necudně a vilně si vedou ti lidé.

Hno, necud'nri _ to je pravé slovo. Ano, necudná je největší část

této vlastenecké poesie. A raÍinovaná, vylhaná, koketní a perversní.

Láska k vlasti -ale je tŤeba vribec o ní mluvit? Nemá se to rozu-
měti samo seĎou, jako Že d;fchám a vidím a žiju, Má to smysl vyjít na
náměstí a vykŤiknout do všech čtyŤ rihlri světa, že dj.cháml Chválit
vzduch, jak je vlažn!, vonnf a sytj.. Vyjít na ulici a lepit na rohy
tučnymi písmenami, že miběži krev a žene se a tepe a Že ji miluji jako
Život, jako jeho podmínku a pŤedpoklad?

Nevím, ale zvláštní nedlivěra mne jímá k těmto lidem, kteŤí hla-
sitě tváŤí v tváŤ obecenstvu, pŤeď plnj'm parterem - nikym ne-
vyzváni, nikj.m nežádáni _ skládají slavně a ceremonáŤsky v na-
bubŤelych tirádách své vlastenecké a národní cred.o. Mrij Bože, nač se
mi dušujete stále svou láskou k vlasti a národu - nač se zapŤisaháte



l - nač se bijete do prsou - vŽdyé mě ani nenapadlo pochybovat
o vás, m j drahjl. Cítíte, jakj. necudnj,, nediskretní dojem v tom leží?
Vystrkovat ostentativně néco zcela samozÍeimého, co každy hlubšÍ
člověk cítí jako poslední podklad a zák|ad' svého života, svého bytí_
násilně stavět to do popŤedí -vypínat a vychloubat se tím -není to
nezprisob, drzost a pustota duševní?

Že jsem Čech, to je mi tak hlubokj", těžky, a]e i riŽasně prost! Íakt,
jako že žiju. Jsem Čech a žiju, mezi ty dva pojmy kladu :. Nemohu
žítptecejako Nečech, jako Němec, Ital. Celá souvislost věkti a věkti,
celé plynulé moŤe času je v tom. Pluju na něm, nemohu jinde. obklo-
puje mne, nese mne. Žiju prostě, jako loď plove. To je zcela hluboké,
pokojné a prosté.

o tom není tŤeba ani zvlášť mluvit. Nemá to ani smyslu. NezáleŽí
na tom, že Žiju; záJrežinatom, fok žiil. Žiju, ano, dfchám vzduch, ano,
krev běží, ano, srdce bije a padá, ano. To všecko je samozŤejmé.
A stejně je tomu s národnostním citem. o něm nemá se ani mluvit
- rozumí se sám sebou - bez něho nelze Žit, Jinf je však ten ohrom.
nf problém: projevit jej' podat jej v typickém tvaru, v ideálné hraně
krystalu, v typické esenci. PŤevést jej prací v myšlenkovou hodnotu,
v duchovj' čin, v mravnou ideu, uměleckj' tvar a táz.

Hic Rhodus, hic salta.
Mluui.t o národnostním citu _ to je málo' umělče. Lépe uděláš'

kdyŽ čas, jejŽ takto ztráciš, věnuješ - umělecké práci, umělecké tvor.
bě. Pracuj, piš - ne o národnostním citu - ale s nÍm, itm, v něm,
z něho, skrze něi. Nemluv o národnosti-ale stvoŤ díla, z kterj'ch ji
kažď! pozná, vycítí _ v nichž bude formována, a více ještě, jimiž
bude rozmnožena a v nichŽ bude rozmnožena. Máš-li ten cit, cítíš-li jej
v sobě, jsi-li jím cel1i naplněn _ jak mi pŤísaháš a jak se zaklínáš a jak
se dušuješ - pak jej pňeneseš jistě do sqfch děl a prací. Budou muset
bj't národní studiem svfm, skladbou, prrisvitností, prostupností,
složitostí chemickou, systémem květenstvi. To není nic těžkého psát
o národnosti a vlastenectví a češství _ to se rozumí, že pak kaŽd!
pozná, že jsi národovec, vlastenec a Čech. (VŽdyt jsi mu to Ťekl hla.
sitě, plnj'mi rlsty, až mu uši zaléhaly). Ale to je těŽké, psát tŤeba

o houbách a dňíví v lese, o štěrku na silnici neb o komínech na stŤe-

chách neb o lakotě, lenosti, zlodějstvi a jinj'ch nízkfch, špinavj.ch,

nedrlstojnj'ch a podlfch krámech - ale psát o nich tak, aby každf
pozna|, že to psal Čech a jen Čech že to tak a neiinak mohl popsat.

PŤíklad vypadá paradoxně, ale je to jen zdánlivé. Platí doslova.
Národnost není, neleží u ltitce, u pÍedmělu - ty jsou obecné, světové.
TytéŽ pŤírodopisné, tj'též chemické, tytéž biologické, tytéž psycholo-
gické, tytéž ethické, tytéž logické zákony platí pro Čechy jako pro
svět' Duše lidská zmitána je tu jistě stejnj'mi vášněmi, rlpí pod stej-
n1fmi bolestmi, zápasí a očistuje se stejn1imi procesy jako jinde.

V látce, pŤedmětu, sujetu nemriže tedy ležet národnost, češství. Ale ve
zp sobě, jak je ten obecnj., všem vlastní pŤedmět _ ten obecnf,
všecky lidi jímající cit, ten obecnf, všecky lidi mučící problém -

traktován, zpracován, podán, nazírán, Ťešen.
,,Jsem Čech.. samo o sobě neznačí mi docela nic ještě. Češstut není

jedno, češstut je mnoho. To znamená: kažď! z našich velikfch lidí
obecné lidské koly, záhady, utrpení a očisty jinak pojímal, cítil,
myslil, Ťešil. Je mnoho rrlzn1ich psychologickfch typťt lidskj.ch mezi
Čechy. Jinj. psychologickf typ byl Mácha, jinj' Čelakovskj. - praví
antipodi jako psychologické formy, jako individuality - a pŤece oba
Češi, oba v samé esenci své bytosti vyjadĎující duši českou, (historickj')
typ českf' Ani jednoho ani druhého nelze vylomiti z češství. oba jsou
projevem české duše, každf jinou versí, kaŽd! s jiného hlediště' pod
jinj.m zornfm rihlem. Nebo Kollár a Havlíček -táž antipodie _táŽ
protivnost psychické polarisace. A jakf dlouhf Ťetěz by se tu dal
sestaviLl

Každému, kdo jen minutu myslí o problému, je jasno, Že češství
neni žádnj' jednotnj' yzorec psychologick!, žáďná pevná jednotná
formulka, žáďné d'ogma, které se dá vyznávat a hlásat. Češstvi je
sama plnost a měnnost života, je pojímáni a Ťešení jeho jednotné,
zásadné, hodnotné. Znamená: Žít plnf celjl život světovf, a|e Žit,
zpracovat, pŤijmout a reprodukovat jej po suém, po novém ideovém
tYPu, po pevném, určitém' silném a krásném typu, kter1i - bez
ohledu na svou českost, na svou provenienci -ten světovj.ryze lidskj'



problém Ťeší nově, silně, hluboce, krásné, takŽe musí svoa rgze objek-
tiunou a aěcnou cenou zajimati kaŽdého člověka -i z jiné národnosti
a právě z ní.

Není tÍeba nikomu Ťíkati: buď Čech - tím jest a nemriŽe b1it
jinj"m _ale je nutno Ťíkati: buď člověk, t. j. Žij životvážné' oprav.
dově, duchove. Žiies-ti jej tak, jsi Čechem, zpracováváš si Život po
česku, poněvadž jinak ani nemrižeš. Pojímej, poznávej, zpracovávej,
Ťeš životem svj'm - cel život - nemťržeš zpracovat, rozŤešit,
zodpovědět -než po česku.

Kdo nevěŤíš, pohledni, viz a pŤesvědč se, jak kit]ru neďě|á nikoho
českym, ani myslitele, ani básníka. Pohlédni na tu Ťadu našich bá-
sníkú a povidkáŤti' kteŤí zpracovali české látky, české děje' českf
venkov. V čem jsou ěeští? Kde je jakj' jejich (tedy: českj') zprisob žít
a umírat, kde jaká česká ethika, kde jaké české nazírání záhad život-
ních? Kde jinak než ku pň. Němci mysli o Bohu, o vině, o utrpení,
o radosti, o ceně, o hodnotě člověka, kde iÍnak než na pŤ. Němci dívají
se na ženu a na manželství, kde iinak neŽ ku pŤ. Němci pojímají
spravedlnost, lásku a vykoupení lidstva? Vezmi si tŤeba vlastenecké
a české _ stojí to všecko černé na bílém - verše slečny Krásno.
horské. Kde je na nich co českého? Táž limonádovitost, šablono.
vitost, jalovf pathos, velkohubá trouťalost a nevražitost, táž dŤevěná
emfase jako v každé prriměrné knížce kteréhokoli obskurního patrio.
tického básníčka německého. UměIeck! ráz, mgšIenkou! ráz, ethick!
ráz - suětou! ndzor obou - docela stejn , do posledního puntíku
stejnf. oba Ťíkají totéž a stejn m zprisobem - stejnj.mi slovy _
jenŽe jeden německy, druhj. česky _ jeden volá: Jsem Němec a mi-
luji Německo, a druhá: Jsem Češka a miluji Čechy. Jinak je to však
stejně pusté, prázdné, bezcenné a - nendrodní. Zde nečeské, tam ne-
německé. V obou pŤípadech ani stopy po psychické typičnosti ně-
jaké. V obou pŤípadech kosmopoliticky-ploché, setŤené, rczp|iz|é
a nicotné.

Nesoudím tu, že cit národnostni, vlasteneck1i nemriže byt pÍímo,
bezprostÍedně látkou poetické tvorby. Mriže bj't zajisté jako každf
jinj'' právě jako nenávist nebo láska individuálná. Jen nedrivodná

idiosynkrasie mohla by jej vylučovat. Říše umění stj.ká se co do

on;",o,' s ňiší života, a všecko existujicí má právo na básnickou formaci.

Takovj' není tedy problém. Ale na to chci zde upozornit, jak obtížn!,

nesnadnÚ, kŤehk!, subtilní a sporn! je to rikol. Jen největši básníci

byli s něj.
CÍl národnostní je mi nejspodnější základní temná vrstva duševní.

V něm je chycen koŤen bytí individuálného. Kdo sestupuje k němu,

sestupuje k posledním věcem člověka. Jak lehce se tu stává člověk _

bezděky - frivolnim. Nebot prisobí to jistě frivolním dojmem,

mluví-li se o posledních věcech lehce, snadno, frázovitě - nemá-li se

o nich iíci cosi podstatného, jadrného. Prisobi frivolně, mluví-li se

o nich mnoho, velkohubě. o těžkj.ch pŤevážnj'ch pŤedmětech neradi

sl1icháme mnoho Ťečí. PŤirozeně. Víme, jak jsou temné, a víme, že

ne|ze o nich mnoho Ťíci. A právě proto chceme, aby se mluvilo stručně,
jadrně, sečně, obsažně, pokud moŽno. Velkohubost' frázovitost,
pompésnost jsou nejnebezpečnější nepŤátelé poesie národnostní. Prav1i
opak musí bj.t poesie národnostni a vlastenecká: teplá, žive|ná, slehlá.

Cil národnostní je temnf, pokojn , prostj. a obecnj'. Nová pŤe-
kážka: jak jej individualisovati' jak jej vysloviti s personelním pŤí.
zvukem, s osobním individuálním reliefem uměleck m. Dovede to
pŤirozeně jen ten člověk, kterj.opravdu cil ten vášnivě žil, kterj'byl
rozenj'm mgstikem nrirodnostntm. A těch je velice poŤídku. Ukáza|
jsem na to jiŽ u pŤíležitosti referátu o Havlově Chamradině v 1. čísle
těchto listri. Starší periody, mladší národové, mladší kolektivné celky
cítí cÍl ten intensivněji - tam je vlastenecká, národnostní poesie
opravdu organická. U národri starších, v kulturách pozdějších cit ten
pŤeměĎuje se v uvědomění a rozumovost, v mravní povinnost a lozu-
movou práci. Národnostní cil _ obecnj., živelnj a temnj. - rozlišil,
diferencoval se tu ve starších společnostech dávno s jednotlivj'mi
individualitami v r zná rozumova ponětí, v rozličné druhy práce myš-
lénkové, v rlizné cesty a methody snah národních. Sestoupit v toto
temné dno psychické, v tento cíl kdysi obecnf, teplj' a temn1f - není

[1 - Viz zde str. 744-755.1
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1 7 8 dáno každému. U obyčejného prriměrného člověka jsou to vzácné
duševní svátky, chvíle inspirace, vigilie, jeŽ se nevracejí často v životě.
Žit timto citem - žit z jeho podzemních, hluboko v nitru ukrytj'ch
vod - na|ézt v něm direktivu a plán života _ žit cit ten tak hluboce
a opravdově, aby dovedl nahradit práci rozumovou - to je pŤípad
pŤevzácny. Je to pňípad mystika národnostního.

Neruda byl tímto vzácnlm a Ťídkj'm zjevem, alespoů ve sv1fch
chvílích, jak ukazuje pŤesvědčivě tato sbÍrka, vlastně pouhé zlomky,
pouhé torso její. Poesie národnostni i vlastenecká, libo-li - ale jak
opravdová, celá, grandiosní poesťe pŤitom! Jedna z v jimek nej-
vážnějších a nejŤidŠích. Poesie těžká, slehlá, jadrná, poesie stručná
a sevňená jako jizva, poesie opravdová, temná, náboženská'

Ntiboženskd mgsttka _mesianismus -to je základní tÓn Pátečních
zpěvti. Mysterium utrpení, smrti, svobody, vykoupení lidského _
pašijové mysterium _ to je podlrlad Matkg sedmibolestni (str. 9)
parafrasující star1 církevní verš;

,,Vy všichni,kteŤiž božím světem jdete,
krok zastavte svrij a sem pohledněte,
zda jesti bol, jenž tomu roven bolu...

To je podklad básně Ecce homo (str. 11), kde básník trpce vyznává
zklamání svych liberalistickj'ch ilusí světov ch, teskného a k srdci
sahajícího čísla V zemi kalichu (str. 13), kde jsou pojmuty Čechy jako
země neustálé a věčné oběti a utrpení, i IJkolébaukg atinoční (str. 15),
která je nábožensko-liberalistickou elegií neobyčejného kouzla, se
starym církevnÍm koloritem mistrně uŽi|fm:

Spi, Jezulátko, spi!
Za Tvé o bratŤích naučení
svět vezme Tě zas do mučení,
a neŽ se lidstva pouta zdrtí,
je tŤeba ještě velkjlch smrtí -
spi, Jezulátko, spit

Jakázv|áštní ,neobyčejná ,vzácnápoes ienárodnítJakh luboce

",n,o'"ne,teskněnciboženskgzabarvená,ntiboženstuímprosákláapro.i'niu''"u daleko jsme tu od slavného rétorického vlastenčeníl Cit

"i"'i".".r.i', 
národnostní jak je tu oěistěn citem náboŽenskfm, jak

l" o,o't egoismu, pÝchy a qibojnosti! Jak je tu zabrán jen do muk
.u 

ut.p.niá i"t.1" v podstatě jen láska, soucit a hoŤe - náboženství

bolesti. Čtěte si V zemi kalichu:

Věru, nemohla snad ani jinde povstat báj ta truchle krásná:

Kdesi v temné hloubi lesa kaplička prj. stojí jasná'

kaplička pr1i bílá, se kŤížovou lodí,

Kristus Pán mši svatou denně číst tam chodí;

zvonek sám mu zvoni, vítr piseĎ duje'

kdyŽ Pán Kristus denně sebe znovu obětuje.

Ach, vždyť nemohla ta báje jinde povstat skor,
nežli v kraji, kde se denně naděj s smrti snoubí,
v zemi trpké, jižto tvrdj.kámen hor
jako kalichem by kol dokola vroubí.

Cítíte tu bolest, to ruiboženstuí bolesti a utrpení? Jak jsme tu daleko

od běžného patriotismu, kterf je nabubŤelé, zpupné sobectví a vy-

z vavá pj'cha! A ještě na něco chci tu upozorniti. Všechny tyto
jmenované básně mají v sobě zalehlé utištěné echo liberalismu, toho

mladoněmeckého liberalismu, k němuž se Neruda znal od počátku'
kterj' byl pak oklamán a jehoŽ teskná, dusná elegie zni nyuí z ,,Ecce
homo.. a z ,,Ukolébavky vánoční... Tedy suětou! _,,kosmopolitickj..,
jak Ťíkali u nás - podklad - Ó hrŮzat - ntirodnt poesie! Horribile
dictu, páni starovlastencit A pŤece pravda, a právě proto tak hluboká
nrirod.nl poesie, Že byla dŤíve ve suěÍ ě, u cizině oklamána a rozplakána . . .

A jak čist$, obsaŽnj. je ten národnostní cit u Nerudy. Jak lidskj.'
jak umravĎující, jak ethíck!, Čtete And.tla strdžce (str. 7). Jaké hlu-
boké ryzí confiteor. Lásku k lidu zachraĎuje tu, jak se vyznává básník'
pŤed špatnj'm, nectnfm, obojetnj,m životem, pŤed mravnl zkázou.



Že pÍece nejsem skvrnitého čela,
že život nezkován meč na dvousečnf,
že duše v propast zhouby nevhučela,
jen Tobě jsem, Ty anděle mrlj, vděčn1f.

Jak je to blízko humanitní Íilosofii Masarykově, jak blízko jejimu
podstatnému a základnému ponětí: národnost, vlastenectví jsou
a musí bj't prostŤedky k lepšímu li.dskému.

Hluboce srdečně a lidsky motivována je Ldska (str. 19) k národu
jako sám podklad bytí básníkova, poslední ratio jeho bytosti.

PŤeŽil jsem matku svou' žiju jen památce,
pŤeŽil jsem lásku svou, měl jí tak nakrátce -
všechno jsem oplakal, zase se osvěžil -
Tebe bych, národe, Tebe bych nepŤeŽilt

Jak to jde do hloubky, jak je to indiuiilwilně zabatveno, jak to
srostlo s nejposlednějšími koŤeny bytí básníkoval

Nedivte se pak, že tak opravdov1i indiaiiludln! cit dovedl diktovat
ty dvě básně, jež jsou z nejvyššího a nejsilnějšího, co máme v poesii,
Ve lut slopč (str. 21) a Za srdcem (str. 17). První, neobyčejně gran-
diosní a sugestivní obraz husitské doby, jejího pro věky nesmazatel.
ného dojmu v našem kraji, v naší zemi, je vrcholem knihy po stránce
plastiky a sugesce umělecké; druhá myšlénkovou tíhou a hloubkou
perspektivy. Za srilcem je variace starší Nerudovy balady Se srdcem
rekoulm z ,,Knih veršti... Tam podána je ryze dějově jako historická
anekdota, zde jako ethickf symbol, báseĎ po vj'tce historické filosoÍie.
Jako Douglas vhodil Robertovo srdce do stŤedu nepŤátel a družina
jeho byla nucena prosekat se za ním - stejně pŤeje si básník, aby se
vedlo jeho srdci po smrti.

Já nejsem Robert král, ne Douglas, jeho rek,
však srdce moje samo ryčně letí
již napŤed v plně vzešlj., ve budoucí věk

tam, kde se nejvíc shemží nepŤátelé kletí _

nuŽ, za ním, kpŤedu, věrné české dětit

A' až je vysekáte, zas jím mrštte dál

pŤes věkú rozhráĎ, za kynoucí leta

až t'am, kde nepŤátel nám novf vzroste val:

nám Čechrim z Žfunlch mečri věčná dána meta -

rád byl bych pŤi vás do skonání světal

Jakj. velikolepj' grandiosní koncept: bj.t vzpruhou, ostruhou po-

kroku, věčně nabádajícím ostnem práce a zápasu - takovj' by si

pŤál riděl básník. A jak ryze moderní individualistickf pokrokovj'

názor z toho mluvít Jako kdyby básník vyslovil, co dnes vŤe v duších

nejlepších našich opravdově mladfch lidí. Stejně jako v poslední

plesné kanzoně plné hybného ohně a dechu Jen dtil (str. 23) nechce

znát klidu a odpočinku, nechce hledět do minulosti a hypnotisovati
se jí, nechce zastavení rozvoje a ztrnutí.

Kde pŤítomnost jak dítě pozastesklá,
vše dávná sláva, byt v ní démant hrál'
je za korábem jenom brázda lesklá -

napněte lana - vzh ru plachty - dáll

Však byt měl Čech již všechno ve svém klínu,
čeho si v nejbujnějších snech svfch Žďál -

to lidské moŤe nezná odpočinu'
Ty též ho neznej, stále měj se k činu,
dál, Nároďe náš drahj'' věčně dáll

Vlastenecká národnostní poesie - ale jakého obzoru, jaké hloubky'
jak pádná, jadrná, slehlá - nejvzácnější, nejryzejší. PŤed takovou
vŽdycky klobouk dolrl a až k zemi dolťr.

Neni nejmenší pochyby: Neruda je velikf básník a velikj. duch

l



a tyze moderní a ryze náš pŤitom. K němu se musíme, my mladi,
pňipnout, na něho musíme navázat. Ejhle, náš patron a svatj,.

Chtěl bych to dokázati i po stránce umělecké, formové spíše. Jak
v jádŤe moderní je ten verš Nerudrivl Nerétorickf, nebombastick ,
nevycpávany, nenadívanj.. Slehl , jadrn , spory. Jsou v něm slova,
která ŤeŽou, tak sehnan!, zjizveny, zrnity je. Člověk v základě vni-
ternf nestaral se o chocholatá slova, o malované Íráze, o duhové
pěny. Ale pŤi tom má nálady - pŤi vší zdánlivé šedi - tak teskné
a rvavé, tak kovově dusné a zadrhlé - ovzduší tak vyvoláno a tako-
v;imi na pohled prostj.mi prostŤedky, že je nenajdete hned tak
u druhého básníka našeho' Neruda je pravj'antipod pompésní a réto-
rické dikce Vrchlického. Maclrar i po této stránce je pŤímf jeho dědic.

Národnostní, vlastenecká poesie - jediná sbírka tohoto thematu
za cely život - a ani ne celá, fragmenty, pár lístečkri, deset krátkj'ch
čísel, pětadvacet stránek ve vydání p. Topičově a dobrá tŤetina ještě
skoro nepotištěnj'chl A jiní napsali fascikly' stastránkové bŤichaté
fascikly. (ovšem, vypadají také podle toho.)

Pár stráneček je té vlastenecké poesie Nerudovy. A ještě ani ty
nenapsal ráZem. Ve čtyňech lhritách, v letech 1881, 1883, 1886 a 1887
vzniklo těch deset spor1fch čísel. Tolik lásky, tolik duše, tolik síly,
tolik hloubky - a jak pomalu rostlo těch pár stráneček. A jiní v ně-
kolika měsících vyrobili stastránkové fasciklyl Jak to šIo těŽce z duše
tolro drahého člověka, jak vážně mu šIo s každjlm slovem, jak to
bylo žito.

Sporá, slehlá, zjizvená poesie.
A proto tak k smrti teskná a jímavá.

[verse z.J

Moderní poesie vlastenecká - nejen u nás, ale snad všude jinde
také - je, ažnanejvzácnějšÍ qiljimky, chatrná a padělaná. Jak svěžÍ,
hluboky, jasny a pokojnjr - samozŤej*y - byl ten cit člověku
antickému a jak pokojně a samozňejmě jej vyslovil ve svém písem-

nictvil VzpomeĎte si jen na známá místa z Homéra nebo Sofokla.

Tak teskně poctivá a prostá, tak lidsky samozŤejmá a proto tak

skoupá jsou tam ta místa, jež se vztahují k tomuto thematu' A srov-

nejte s nimi kter koli moderní plod vlastenecké poesie. Jak1i zásadnj'

koŤenn;il rozdíll Taková nepŤíjemná' drzá, necudná, Ťekl bych, ten-

d.enčnost leži na takové moderní poesii vlastenecké. NabubŤelé, velko-

hubé tirády, kŤečovitá, šroubovaná, pathetická dikce, udychaná a vy-

tŤcštěná exaltace, deklamace a rétorika, aŽ je slušnějšímu člověku

stydno. Tam hluboky pokojnj.cit, oddychující krásnou plnou a klid-

nou hrudí, zde rozbŤedlf jalovj' surogát, náhražka a padělek. Tam
cit motivovan! ryze lidsky - teplem rodného domu, rodiny, obce,
města - tichá, naivní, samozŤejmá láska k rodině, pŤibuznj'm,
druhťrm mládí, čeledi - všecko psychologicky jasné, plné, konkretní
- zd'e abstraktní scholastika, Ťečnické thema, nejpŤíšernější a nej-
strrdenější motivace historické, starožitnické, politické a b hví jaké.

Tam, v antice, rozumělo se lásce k vlasti jako něčemu samozŤejÍnému,
jalro tomu, Že dj'chám a piju vzduch a slunce, jako něčemu, co by
nemohlo bj.t ani jinak - a odtud ta plnd stručnost, ta pokoind jadrnost
a slehlti skoupost - zďe, v moderní době, vidíte zcela patrně, neni již
té primitivní živelnosti, té samoziejmé plnosti citu - a odtud ty
kŤečovité pokusy falsátorské, to velkohubé posérství - slovem celj,
vědomj' tendenční aparát' celá macha vyrozumovaného a vydreso-
vaného - soi-disant nadšení. NadšenÍ, které bralo mnoho lekcí u his-
torikri, archiváŤrl, diplomatri, politikri, novináŤrl, akademií a škol.
Nadšení umělé, jednostranné, kultivované pečlivě a pečlivě zužité,
nadšení, které ví, kdy má vj,sknout a kdy zalkat, kdy se bít do prsou
a kdy si sáhnout k srdci, kdy zuŤit a lát nepŤiteli a kdy - udávat
a pomlouvat domáci zráďce a odpaďíky _ slovem takové policejně
vychované a slušné nadšení.

Proto, vyznávám kajicně, je mi moderní poesie vlastenecká zboží
vcelku velmi podezŤelé a odporné. Vyznávám také, že k modernímu
básníku v]asteneckému cítím zvláštní nechuť, snad i šosáckou nechuť,
pňedsudečnou a nerozumnou nechut'. Vždyt pŤece, namítne mi snad
odp rce formálnou estetikou vzdělanj, láska v umění je vcelku indi.



ferentní. A jako nebudeš vylučovat z uměleckého zpracování city
a afekty jiné: hněv, strach, děs, lásku individuálnou atd., tak nelze
vyloučit také lásky vlastenecké' Bylo by to nezd vodněné prae-
judicium, chorobná idiosynkrasie kosmopolitického modernisty, jak
Ťíkají Zákrejs a sl. Krásnohorská, kteŤí by takto nad tebou vzali
d' vodnou pomstu. Bon, uznávám všechno a nenapadá mi nijak' vy-
lučovat vlasteneckj, cit z poesie, z umění. Ale proto nedrivěru a pode.
zíravost svou neodkládám, naopak tím se jen ve mně stupůuje. Vidím
totiž jasně, jak obttžn!, nebezpečn! a problematick! je to tikol, formovat
umělecky city vlastenecké' Vidím, oč obtížnější a nebezpečnější než
ostatní city,,afekty, ideje - právě proto, že láska k vlasti prošla
rozvojem doby Ťadou metamorfos, že se rozvinovala a rozlišovala,
stávala složitější a jemnější jako každf jinj. cit' že dnes rozumíme
a musíme jí rozuměti jinak, ryzeji, hlouběji, obsaŽněji než v dobách
kultur primitivnfch. Uvažte ďále, že láska vlastenecká je, Ťekl bych,
sgnthesa všeho duševního vnitŤního života jeďncova, vj.slední tÓn
a barva celé jeho personality, poměr, v jakf se staví celj'jedinec
jako určitf a hotoqi celek k jedincrim jin1im, k souboru jich, k jinj.m
celkrim obsažnějším. Vj.slednice, rozhodnf určitf typ jeho osobnosti.

A dále: jsou pseudobásníci, posedlí myslnou tendenčně vyrozu-
movanou' a priori uloženou snahou po ntirodnÍ tgpičnosti - a tito
pseudobásníci, jak jsou v jádŤe byzantinští scholastikové, klamou
obecenstvo vlasteneck1imi sujety. Vlasteneckfmi sujety, myslí si,
koupíme si lacino gloriolu národního umělce. A obecenstvo a kritika
z valné části sedá na lep nebo sedala ještě donedávna u nás. Nechápalo
se, že látka sama sebou nečiní básníka národním, že na pŤ. na sl.
Krásnohorské, která píše celé kilogramy vlastenecké poesie, není ani
ment českosti - naopak, že je táž vlastenecká slečna pŤímo typickf
pŤedstavitel některj'ch (škaredj'ch a špatnfch ovšem a také zvrhlfch)
zprisobrl německého nebo |rancouzského ducha, Že mezi sl. Krásno-
horskou a kterj'mkoli lokálně-patriotickj'm dichterlingem desátého
Ťádu, at francouzskjlm, at německj'm, není žádného rozdílu - vyjma
Ťeč, v niŽ píší. Tu i tam stejné neumění, stejná prázdnota a pustota
ideová, táž jalovost' tj'ž pathos, táž abstraktně blouznivá rétorika,

LáŽ Írázovitá pompésnost a planost, táž směs sentimentálního. citli- 185

vristkáŤství a rvavého nesmiÍitelného záští - methoda duševnÍ, styl

uměleckj' (vlastně: neuměleckj,), zpťrsob laziráni a cítění _ to všecko

podstatná a pojmová kriteria - jsou zde i tam stejná.

Postavil bych skoro a drŽel tu zdánlivě paradoxní maximu: čím

ruitod.něiší umělec, tím méně bude hledati ulastenecké sujety. tJmělec

opravdu v podstatě a jádŤe svém národní bude se v bec málo znepo-

t<ojovat vlasteneckj,mi látkami i celj'm tím byzantinismem národniho

umění. Umělec opravdovj.tvoŤí ze sebe, nutně, fatalistickou logikou

z vnitŤní své plnosti. Sebe chce podat a ani nechce snad, ale musí

podat. A všecko ostatní je raÍinovaná scholastika a matenice. Rozumí

," ,u*o sebou, že nespaď s nebe, nybrž že je zapjat a sepjat do světa,

v němž všecko spolu souvisí. A tak buďte jisti, že on také je pevně

vklíněn ve svrij národ, že tisíce vztahri vede od něho k jeho krajanúm'

Že vyslovuje určitou hranu a určitou hlat národní psychy, Že je svou

silnější, typičtějši, vykrystalisovanější duší dovršenj.m pÍedsta-

vitelem tisíce slabších duší, jimŽ jest ideálnj'm schematem. Pravj'

umělec nebude se slaraÍ o látku národní a dokonce již ne vlasteneckou.

Nebude ji hleilat _ ovšem nezamitne lí, pŤijde-li sama sebou, tvrlrčí

logikou a z ni. Pra{ umělec vi, Že nazirá a cítí svět a život svj.m

individuálnfm - a tím samjm již i typickjm - zprisobem. Ví, Že na

každ.! pÍedmět musí vtisknout ráz své duše - signum indelebile - že

každou látku musí roztavit, ohníst, pŤetvoŤit a pŤerodit a že jeho

vítězství je tím sytější, čím odbojnější a tužší byl pŤedmět a byla

látka. Pravj' umělec ví, že zpťtsob tohoto zpracování nem že bft ani
jinj' než národní, poněvadž on je z národa, poněvadž národnost je styl

a methoda duše a ne nálepka s malovanfm národním ornamentem.
Pravj' umělec bude v těchto věcech pokojnf a tichj. Národnost
nebude mu něco, co |ze uměle vykombinovat, vysedět, vysoukat,
vyklamat a vylhat. . . národnost bude mu pŤedně vážnost, opravdo-
vost, poctivost lidská a umělecká - conditio sine qua non _ pod-
minky, bez nichž národnost nelze pojat a myslit.

Cit vlasteneckj,prošel rozvojem a rozvoj ten činí tak nesnadnou
dnes skuteěnou, opravdovou poesii vlasteneckou - poesii slehlou,



1 3 5 zrnitou' jadrnou. Myslim, že |ze rozvoj ten pŤibližně naznačit větou:
vlastenecky cit stal se dnes poznánÍm, prací, činno sti. Ze sféry Živel.
ného a bezvědomého pŤešel ve sféru ,"fl"*" a intelektu. Prav1i vlas.
tenec nemluvÍ, nedeklamuje o lásce k vlasti, prav vlastenec vlastiprospívá cel m Životem, celj'm svj'm já. Čtovet vlastenec ŤÍdí sev práci té ovŠem, jako musÍ každ!,, rozumem. Spoléhá ovšem na cit,ale cit je právě jádro čIověka, černá prsť, v níŽ stojÍ. A cit se ne-odkr.fvá, jako se neodkr vá prsť, poněvadž jinak iovadne strom.o cit jsme opŤeni ovšem cel m svj,m životem, ale cit je nehybn;f, máb]|'t nehybn]f, má-Ii bj'ti podkladem života. A zde vc)i nas proltom.
City vlastenecké staly se již dávno ukoly rozumovymi, vědom;ími
a jasn mi povinnostmi. Lidí, kteŤí by doveďi a mohli ňídit život svrij. jen citem, je málo' jsou to nejvzácnější v. jimky: rozeni mystikoaé.Jen ti dovedou snad v citu najit direktivu a plán života. Ú ;i,,1i.t,však byla by to hazardnost: cit, kter se rozleje do větru, kter;im sehybe, kter.i má označovat směr cesty, vyvětrá a rozprchne se. Pravj,,ryzí' hlubokf cit je již vzácné koŤení, což teprve cit jasny', vysoky,jasnovidn;i, kter1i by dovedl vésti a Ťíditi rozum, kterf by byl stáIf,neměnn;i, habituálni stav myslit Ten je nejňidší vj'jim[a a odvotavatse na něj, činit z něho pŤedpis a pravidlo života, jak činÍ naši t. zv.vlastenečti básnÍci a novináŤi, je manévr venkoncem hazardní. Po-vinnosti vlastenecké.a národnÍ musejí bjlti složeny nu p".,nc;si-podkladě, musejí b1iti rozumově podepŤeny, uvědoměny, pochopeny.

Stavět na cit u valné většiny neposvocenjch je rozhodío p".iyn.'a
manipulace: vede pŤimo k frázovitému deklamátorství. A j.al. by ,,erNejvětší většina je n.1s1hopna trvalého povznesení citového, a poně-vadž se od ní pŤesto žádá, je nucena' pŤímo veden" a ..,aa-o.nl i *o*u,aby je vylhávala, nahrazovala surogáiy: frázovitostí, slovy, zaŤÍkadly.

Antická vlast byla nepoměrně menší. nežvlast moderní. Tam v]aste-nectvÍ mohlo byti citově zachycenější, mohlo koňeny obejmouti celouptidu, poněvadŽ byla rizká. Antickjl Ťeck občan znal osobně skorovšecky své občany-vlastence, žil s nimi se vŠemi, rostl s nimi, hráI sis nimi jako dítě, bojoval jako quŽ . . . zďe vlastenectví mohlo b.ít a

bylo skutečně jednotné, prosté, hotové a stručné concretum. Jinak je

v dnešní Ťíši spletitosti. Zde stává se nutně v mnohém rozumovfm

abstraktem. Je pravda, konkretní citov1i podklad je stále základem,

a|e vězi hluboko ve tmách a sestoupiti k němu dáno je jen nejŤidším
vfjimkám - rozenfm mystikrim vlasteneckfm - nebo alespofi
Iid.em, kteŤÍ mají své chvíIe mysticismu. Neruda byl z nich, opravdovf
básník vlasteneckf, básník prosty, hutn1i, slehlf - básník jadrn ,
grandiosní a samozŤejmj'. Jen vlasteneckf mystik mohl napsati
Matku sedmibolestnou (str.9 a n.), Ecce homo (str. 11), V zemi kalichu
(str. 13 a n.), AnděIa strtižce (str. 7) - básně' kt.eré stojí vesměs na za-
páleném náboženském citu, v nichž osud vlasti pojat a vysloven je
analogiemi kŤesťanskjlmi, utrpením Kristov m a Bohorodice, ethikou
kŤestanskou. Poslední základ poesie této je pŤíbuzn polskému me-
sianisnru, tňeba vyslovení bylo jiné, hutnější, těžší, specificky neru-
dovské. Stručná, hluboká, těžká poesie s těžkou smuteční draperií
lapidární dikce, která parafrazuje i text církevní:

Sám kámen zŤím, jak kamenite spolu,
má duše trne, ret mrij sotva d še,
tňesoucí ruka k vašim nohám píše:
,,Vy všichni ' kteŤiŽ božím světem jdete,
krok zastavte svrij a sem pohledněte,
zda jesti bol' jenž totnu roven bolul.. Str. 10.

Jaká dusná, zalklá, kamenitá, Ťekl bych, je básefi V zemi kalichu!

BoŽe, cos nasil trpkosti do této naší zeměl
Ztrpkl: je širjl ten náš kraj, ztrpklé je všechno plémě,
trpce lid žije v palácích, trpko se dfše v chyši,
trpka je naše ornice, trpké je víno v číši.
Trpká je sláva po otcich, pŤetrpké vzpomínání,
trpká je naděj v budoucnost, že až se hlava sklání,
trpce zní píseÍ národa, trpce vše slovo naše,
trpké jsou kletby z našich rist, trpké i otčenáše. Str. 13.
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1 8 8 Jak prosto vší fráze, jak slehté a jadrné, jak zalité hoŤem a steskemtJako dlouhé obtižné brázdy na kámenitém poti vlekou se ty veršeplahočivé a dusné jako odňikání a oběť.
Y Ukolébauce utinoční (str. 15) citíte, jak zalehl vzdálen m echemmladoněmeck]i liberalismus, jímž l.{eruda podbarvoval rád své nábo-ženské sujety:

Spi, Jezulátko, spit
Zas chudj'ch lidí chudé dítě

' jen do jesliček uloŽi Tě -
ach, kolikrát už lidstvu dáno
a Jidáši vŽdy zaprodáno,
spi, Jezulátko, spit Str. 15.

-Y Ecco ltomo vyslovil srdceryvně zklamání z tohoto mladého libe.ralismu humanistického, jejž první u nás ve své době držel a háiil:

Jen málo jar a Iet jsem padesáte.
Má myď leti zpět ku mládÍ době svaté,
kdy ideáIri strom byl bujn; m květem bÍl1f;
já věňil, kažď! národ s svobodou že myslí stejnč,
kdo zpívá hlasně k ní, že zpivák ní i iejně,
že ce|é lidstvo k jednomu jiŽ kráčí cíli
a dávno srdcem k bratrství se shodlo.
Ej - cítím podnes, jak to v prsou bodlo,
a citím podnes kamenitou tíži bolu.
kdyŽ poprv vítr skutečnosti ledné
ve větvÍch zahvizd, svoje sloky bědné,
a květy prchaly jak žhavé slzy dolrit Str. 12.

Jak v jádŤe náboŽenské.a ethické je pojetí Nerudovy lásky k vlasti,ukazuje však nejlépe Anděl strdžce, oisro v zák|adé blízce spňízněnés Masarykovou theorií humanitní a podepisující ji. BásnÍk altu;e tusvému anděIu stráŽci, ,,svaté lásce k .,,tu,ti.., ';;ililJ;;;. *

mravní rlhonou. Jak v jádŤe humanitní pojetí lásky k vlastit ona je tu
-- pro lepší lidské. Ji konkretně realisuje se abstraktní humanitní
ideál, ona je prostŤedkem k lidské dokonalosti, lr r stu ryze mravní-
mu, ethickému.

Že pŤece nejsem skvrnitého čela,
že život nezkován meč na dvousečnf,
že duše v propast zhouby nevhučela,
jen Tobě jsem, Ty anděle múj, vděčnj..

To je pojetí lásky k vlasti, s jakfm jsme se ještě neshledali u na-
šiclr patriotti' Tak ryzí a myšlenkově plné a syté, tak duchové a pokro-
kové, že si je píšeme na štít proti našemu starovlasteneckému slovíč-
káŤství.

A jaká hluboká pokrokovost a modernost všude v této knize Ne-
rudově! Jaká nezvyklá, nová, neznámá poesie vlastenecká, jaké jsme
dosud neslyšeli.

Slyšte, jak v Ltisce (str. 19) s milou a dojemnou fatalistickou non-
chalancí motivuje lidovfm textem slovenskjm lásku k národu:

Srdce to lidské - ach, bože, prebože -
za zlobu mÓže snad, za lásku nemÓŽel

jak prostě, samozŤejmě, netendenčně a positi.uně (jako lásku k utiště-
nym) _ tak psychologicky teple, hluboce a pokojně - ji tu pojímá:

Nejsi, jak Ťíkají, zvětŤil1f v chudobě,
na prsou matky své slj.chal jsem o Tobě:
tlou]<lo tak měkounce srdce to mateŤí,
ptačí jak srdéčko ustlané do peŤí.
Nejsi, jak Ťíkají, zlotŤilf v porobě,
v očích své matičky čítal jsem o Tobě:
povídka dojemná o zlatém člověku,
jehož brih zachovej oď věkri do věkril
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Jak cele a individualisticky, jako koŤenu svého života, jako citu
hluboce jedinečnému jí rozumi na konci téŽe básně:

PŤežiI jsem matku svou, žiju jen památce,
pŤežil jsem lásku svou, měl jí tak nakrátce -
všechno jsem oplakal, zase se osvěŽil -
Tebe bych, národe, Tebe bych nepŤežilt

Tomu člověku nebyla láska k národu pÓzou ani thematem dekla-
mace - jemu to bylo skutečné citové concretum - jemu šlo pňi tom
do tuhého. odtud ta pevná a stručná prostota, ta jadrná hotovost a
skoupost, s jakou vyslovuje svrij cit. Ejhle, vlastenecká poesie _
skutečná poesiel

Všimněte si dále té ryze moderní realistické ideje stálého rozvoje a
pokroku, jak plně, vědomě ji vyslovuje Neruda. Ani stopy po ztrnu-
lém starovlasteneckém historismu. Naopak: vědomé pŤekonání jeho.
Čtěte poslední báseĎ Jen d.dt (str. 23)'

Věčn;f pokrok, věčnj. rozvoj - a motivovan;f ryze lidsky - bez

vlasteneckého utilitarismu - jako imanentní zákon života.

A' téže ideji věnováno nejlepší číslo knihy, jedna z nejhlubších

básni, jež znám: Za srdcem! (Str. 17). Básník házi své srdce jako kdysi

rek Douglas skŤínku se srdcem Robertovj,m daleko, do stŤedu ne.

píáte|, daleko v budoucnost, ,'pŤes věk rozhráĎ, za kynoucí leta..,

aby je národ jeho vysekal z nepŤáte| - chce bj't tak že|ezem a ostru-

hou věčného rozvoje.

}r aŽ je vysekáte, zas jím mršťte dál
pŤes věkri rozhráĎ, za kynoucí leta
až tam, kde nepŤátel nám novy vzroste val:
nám Čechrim z žárnlch mečri věčná dána meta -

rád byl bych pŤi vás do skonání světal Str. 18.

Čtěte v prvním čis|e ,,Moje barua čeruentÍ a bllti,, (str' 5), jak vyslo-
vuje ideu soutěŽe světové:

A pakli lidstvo po zemi se hlubnj.m moŤem vlní,
Čech bíly, rudj. korál bud, jenž moňe vzdorně plní;
a pakli lidstvo vyši se jak alpstvo nad tou zemí,
Čech buď Mont blanc a Mont losa a zvj'šen nade všemi;
a pakli lidstvo podobá se nebes lrvězdné tváŤi,
Čech buď v ní bílou jitŤenkou a rudym Marsem záŤi| _

a konečny cíl našich zápasťr:

Let vzhúru, prapore náš mléčně bílj',
PŤemyslriv orle plnf vzdušné síly -
pod tebou květ se roz|ož krásou tklivf:
iak bíl! bťth to neirod spraueilliu!!

Ejhle, vlastenecká poesie, ale jak vysoká, ryzí duchová, jak jadrná
a těžká, jak grandiosní, a jak pokroková a moderní. PŤed tou klobouk

Jen dáIt Čas novj. nové chce mít činy,
den novj' vzešel k nové práci nám,
jet sláva otcriv krásnj šperk pro syny -.
však kdo chceš ctěn bj't, dobud cti si sám!
Kde pŤítomnost, jak dítě pozastesklá'
vše dávná sláva, byt v ní démant hrál,
je za korábem jenom brázda lesklá -
napněte lana - vzh ru plachty - dáI! Str. 24.

Slyšíte to zŤejmé odmitnutí všeho historismu. A více. Slyšte konec
básně:

Všalr byt měl Čech jiŽ všechno ve svém klínu,
čeho si v nejbujnějších snech svfch Ždál -
to lidské moÍe neznd odpočinu,
Ty téŽ ho neznej, stále měj se k činu,
dál, Národe náš drahjl, věčně dált Str. 25.



dolťt! Té budeme vŽdycky rozumět, ta nám bude vždycky drahá a
b|izká.

Hlubok , opravdovj' cit neplj'tvá rád slovy. Jak to ověŤuje tato
kníŽka Nerudoval Člověk, kter1i miloval tolik svúj lid a svou vlast,
kterj'byl jimi napojen a prosákl do koŤenri svého bytí -ten člověk
nechal po sobě jen jedinou knížku vlastenecké poesie - několik lístkrl
_ deset krátkfch básní všeho všudy, Zpěvy páteční. Deset básní a ty
ještě vznikaly pomalu, rostly zvo|na, celá léta. Deset těchto básní
datuje se ze čtyŤ let: 1881, 1883, 1886, 1887. A jiní za rok napsali bŤi.
chaté fascikle . . . Jak to dojímá pak těch několik málo lístkťrl

Ano, skoupá, slehlá, těžká, od základu duše poctivá poesiel Ne-
plj'tvá slovy, ale kde je vysloví, citite za nimi tlak a tíseĎ cel1fch rokťr
a celého věku. Dusná, těžká, samf citovj' var je tato poesie i tam, kde
jen popisuje (obě barvy na str. 5). Cítíte - to není rétorická tiráda,
to není deklamace -zďe to opravdu,,krvi plihá.., jak praví sám Ne.
ruda. A jen tak také - touto sevŤenou hutnou dikcí - mohl stvoŤit
Neruda na tak staré a vymrskané thema, jako je pŤedstava lvího ná-
roda, báseťr tak umělecky a náladově grandiosní, jako je Ve Iuí stopě
(str. 21), která je po ryze plastické a vj'razové stránce vrchol knihy.
BáseĎ jako z kovu litá, kde každé slovo duní. PŤedstavte si, co by
z toho thematu udělal některj. náš běžnf rétorickj'veršovec nebo
veršovnice - a uvidíte' jakj' velikf uměIec (i v ryze odborném vfzna-
mu slova) byl Neruda.

Ilustrace páně olivovy k Zpěvrim pátečním se mi nelíbí. Chápu, Že
je to velice nesnadnf problém ilustrovat poesii tak ideovou, jako je
Nerudova; vím také, žeblvá velice Íídká shoda charakteru autorova
s charakterem ilustrátorovj'm a že bez takové shody nemají i]ustrace
ceny. Ale proě probrih všecko ilrrstrovat? Pan oliva v theorii, jak vi.
dím z doslovu, ilustrační umění dosti dobŤe chápe, ale v praxi to do.
padlo špatně. V doslově píše, Že své kresby ,,pokládá za jak1fsi hu.
dební prrivo d' jimž chce čtenáŤe naladiti k mistrovj.m básním a nikoli
ilustrovati jich obsah.. - ve skutečnosti však nepodal většinou nic
jiného, než pouze ilustraci obsahu. Skoro všechny obrazy znázorĎují

situaci, episod.u, děj z básně. A kde šel, nebo chtěl iit za bdseít, dopaďo

to t"pr.'n" neštastně. Ale ani obsah není dobŤe podáván. Tak na pŤ.

v ilustraci k básni Za stdcemje namalován chumel rukou a uprostŤed

- prapor s ugšitlm srilcem. To až políčkuje jemnějšího čtenáŤe. Je to

tak neneruilouské, tak protinerudovsltd. Srdce, o němž se v básni mluví,

ie docela reálné srdce, zcela reálné srdce pŤedpokládá již legendární

ivod a podklad básně. (V starší versi této legendy ,,Se srdcem reko-

vfm.. v Knihách veršri mluví se o skŤínce se srdcem králov m). Zcela

reálné srdce - žádn! vyšitf symbol na prapoŤel Takov1imi ilustra.

cemi se změlčuie čtenáŤ, pravj. charakter básníka se mu zatemítuie.

Ilustrace p. olivy jsou i jinde skoro poďe toho. Tak jsou protineru-

dovské také ty nestv rné revoluční flinty, které si zasloužily již

dávno pokoje v museích, a všecky ty narážky na rok 1848 a revoluční
romantiku. Neruda je pokrokovf, moderní, realistickj. duch od kosti
a jen znešvaŤuje se a zatemĎuje takov mi titěrn:imi Íislifanci. Jak
soudil o revolučním hračkáŤství r. 1848, mriže pŤece kažď! poznat ze
známé malostranské povídky. Zatotam, kde p. oliva měl jíti po sto-
pách básníkova čistého a hlubokého citu, minul se plně svj'm kolem.
Mám na mysli hlavně tváŤe jeho Íigur, neobyčejně tupé, pusté, zou-
fale hrubé.

A pŤece žije v Čechách básník-kreslíň, kterj.by byl hoden ilustro-
vati Zpěvy páteční a kterj.by byl, doufám, Nerudovi stačil. Básník-
kreslíŤ, jejž celá činnost pŤimo pŤedurčovala k Pátečním zpěv m,
básník hluboké náboženské noty, básník ryzí zpívající linie, těžké
smuteční draperie. Míním Felixe Jeneweina. Pak by se mohlo zrodit
umělecké dílo jednotné slovem i obrazem. Takto je však ilustrátorství
něco venkoncem mělkého a povrchního _ něco jako novináŤství v li-
teratuŤe.
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