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ANEM NERUDOU poíná moderní eská litera-

tura. Snad všicl<ni ti, kdokoliv jej pedcházeli i vt^
šina tch, kdož byli jeho souasníky a druhy, zjevují

se nám jako podíl pouhé minulosti, jako ást literár-

/ního verejška, jako zmlklí již herci prožitého, do'=-

myšleného a zpola zapomenutého dramatu . . . zjevují

se chvílemi a mizejí zase mezi stíny.

Dojista v tomto prvod neschází drahých a blízkých

nám fysiognomií, bez nichž nedovedli a nechtli by«
chom si pedstaviti rušné, chvílemi pathetické, chví-

lemi sentimentální divadlo našeho literárního obrození.

Poslední a nejpravdivjší z eských romantik, Karel
Hynek Mácha, jde tu v proslaveném svém blavém
plášti karbonáském a upíraje veliké své oi plné zá=
dumivého citu a tžké meditace kamsi k divoké scene-

rii v pozadí, recituje si tiše pro sebe jeden z kouzelných
svých hamletovských monolog, František Ladislav

Celakovský, úsmvný lahodný pán goethovských
tradicí, jemuž bylo pisouzeno sehráti opoždn nko-
lik graciesních výjev ze slunné a jiskivé hry života

pod volným zaržovlým nebem mezi nízkými hájky
na kvetoucích pahorcích, kyne nám vlídným a prcha-
vým pozdravem. Na okamžik zakmitne se i hlava
Erbenova, jíž byla údlem nejkratší, le nejjímavjší

episoda v starší eské poesii, — a pak hned rýsují se

nezapomenutelné fysiognomie vrných dvou pátel,

Boženy Nmcové a Karla Havlíka, Krásná bruneta,

jejíž ple sládne broskvemi, a jejíž havrannívlas vyza=
uje silný lesk, obdarovává nás teskným úsmvem,
v kterém lze ísti, jak platila celým životem za to, že jí
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první pnena úíoha opravdové ženy, rozdávající v zi=

vot i v knihách marnotratn svží skutenost a dv-
ivé srdce. Její druh Karel Havlíek ml obdobnou roli

a zaplatil za ni stejn tžkou mincí: na jevišti, kde se

tísnily celé zástupy pathetických slaboch, byl sku-

teným hrdinou bez pathosu a padl kdesi na rozhraní

krise a peripetie.

A pece i ony drahé hlavy, které chvílemi tak hluboko
se zahledly na dno našich duší, nenáleží již našemu
dnešku. Otázky, které si klademe, nebyly jejich otáz-

kami,- zpsob, jímž vyešily si svj život, nás ani ne=

váže ani neosvobozuje,- v nejistotách, jaké zmocují
se našich hledajících myslí a tvárných rukou, nedo'^

vedou nám všichni ti milí pedkové poraditi. Jest to jen

proto, že leží mezi námi a nimi pílišný prostor asový,
i snad také z té píiny, že byli píliš syny své doby,

zjevy píliš asovými, píliš málo typickými? Cosi ne*

pekonatelného rozestelo se mezi námi,- intellektuelní

kontakt se petrhl,- citové fluidum vyvanulo,- co zby/o,

jest jen historická tradice, jen zbožná dálka,

Jan Neruda zstává vŠak nepetržit s námi,- jest nám
radostí, bratrem, pomocníkem, utšitelem, Nerudovu
lyrickou notu mžeme uslyšet v prvním tiknutí ptáka

za jara posud neprobuzeného a nad zemí ješt tuhou,

v tom pedasném a tak dvivém výkiku životního

pocitu. A pece zase jsou to básnické intonace téhož

Nerudy, které rozkolébají mocn naše srdce pi melan-

cholickém pohledu na marné anmé vlnní, když veslo

v temné náhod padlo do zamyšlených vod. V cito-

vých zmatcích, v nichž i statenému srdci lze snadno



zabloudit jako v moderní metropoíi, pitoí se k nám
lehounce a z nenadání jeho hluboká a pece prhledná
píse, aby jasným a vrným hlasem vyvedla nás z blu-

dišt. Duhový paprsek Nerudovy básnické moudrosti

najde si cestu i do nejtemnjších sklepení našich er-
ných a rozmrzelých smutk a setká tam lehouké pa-

vuiny mužné a diskrétní útchy. Nestatenostmi a po-

chybami, kterými prošel, ne, probil se Neruda, bude se

prodírati ironický intellekt každého z nás, ale každému
jest také volno, otevít si Nerudovu knihu a najít si

v ní ne snad pohodln vyšlapanou cestu, nýbrž spíše

chrabrou pobídku, zavšenou na vážný slib opravdo-
vého muže, Neušla-li naše sensibilita, naše citovost,

naše vle mimovolným nástrahám tohoto ptáníka
sotva tušeného, jist se také Nerudova intelligencc

skíží s námi na cestách soudu, hodnocení, myšlenko-
vého ešení, pichází lehce takm tanením krokem a

pece zabírá širé a významné okruhy umleckého po-
znání, životní moudrosti.

ZdáUli se Neruda mezi svými vrstevníky postavou
jedinenou až áo grotesknosti, smlou výjimkou až

k nepochopení, takže v jeho geniálnosti vidli manýru,
v jeho stilu pouhý rozmar, v jeho názoru na svt do-
brodružnou nonchalanci, cítíme dnes, že Neruda pra-

coval, sotva si toho vdom, o daleko dsažném typu,

jehož hromadné uskutenní, generaní oživení pi-
padá práv na naše dny. Ti, kdož mezi námi nevyrostli

ze setby Nerudovy, pocítí alespoi vnitní potebu po-
ctiv se vyrovnat s Nerudou a jeho typem. Pochybo-
vaní lidé, kteí práv na Nerudovi od padesátých let



zkoušejí svou bezmocnou skepsi, neuví bez tak zva*

ných opaných zkoušek, tchto pastí na nedsledné
myšlení, že Neruda žije s námi a uprosted nás, oprav*

du dnes jako náš duchovní bratr . , . Neruda však vy*
drží jejich nemužné ordalie. Shodnete se na píklad
pomocí bhví jakých kriterií, že nlíterá kniha Neru=-

dovy prosy zastarala a je pekonána, že slovem dkuje
svou slávu pouhému tradinímu pecenní. Není ani

teba, abyste brali tu knihu do ruky: ani se nenadjete,

a pijde k vám sama, aby vás vysvobodila z pnivého
rmutu dne, aby vrátila vašemu srdci celé opojení prav-

dou a plností života , . , aby z vás uinila lidi dooprav*

6y a bez frase moderní. Nebo zjistíte po uené analyse,

že kterási báse, již jste nkdy milovali, není než de*

korativní výzdoba, než rozmarná hraka lyrické mo-
saiky, než titrná radost z fiíigránských motiv . , . a

nemine dlouhá doba, a všecky ty domnlé vnšnosti
zjeví se vám transparentními motivy, jimiž jest vidt
hluboko do duše, V takových zkouškách sotva by vy=
držel a vytrval kdokoliv z Nerudových pedchdc
i vrstevník , . , a tak proto pro vše zaíná práv Ne-
rudou a nikým jiným moderní literatura eská. ^^



1^ tERUDA lovk, Neruda básník vyrstá ze

I
^W

I

sprahlé pdy, z mrtvé doby, ze zoufalé konstel-

J. >l lace literární. Do ticeti, do ptaticeti let sotva

vdí, zda ho vše to neudusí a nezlomí. Je^li Neruda
až k samému pokraji mužného vku pochybovaem,
misanthropem a pessimistou, jest to jen nutný akt se*

beobrany a sebezáchovy. Poddat se, by jen na oka-
mžik, svému okolí, bylo by znamenalo ztratit pro vždy
krvav vydobyté místo v život. Nerudova posm*
vaná skepse, Nerudova hrdá nedvra, Nerudv
chladný zápor — to trojí forma jeho mladistvé pocti«='

vosti. Pochopit tuto hokou pravdu, která tvoí první

praemissu porozumní Nerudovi, jest arcif mén po-
hodlné než selankovit pebásnit Nerudovo mládí.

Vlastní, potem dost hojné, Nerudovy dokumenty
o jeho dtství, nutno bráti áo ruky s krajní opatrností,-

nejsouf vrohodné. Vznikly vtšinou v pozdjších do-
bách básníkových, kdy asová i citová dálka ulámala

trny, otela hroty, ba kdy osamlé a opuštné srdce

promnilo si malostranská chlapecká léta v kontrastu

k prázdné, studené pítomnosti v ztracený, žádoucí

zlatý vk. »Malostranské povídky* s dokonalým svým
obrazem harmonického, uzaveného svta, rozkošný
veršovaný feuilleton »Letní vzpomínky*, kde arkadi-

cké mládí hraje na rozmarnou šalmaj své nejbujaejší

písniky, nkolik pozdních, retrospektivních causerií

pod arou — to vše jest od polovice fikce idealisující

touhy, fikce útšného idyllického sna. Srovnejte však
s tím, nedím ani lyrické konfesseze »Hbitovního kvítí*

neb z »Knih verš «, kde pod každým slovem tesou se



marn zadržované slzy, jen partie »Arabesek*, v nichž

Neruda stál svému dtství ješt blíže/ protte vedle

legendární veleby »Svatováclavské mše« naze prosai*

ckou arabesku, takka autobiografické hodnoty »Byl
darebákem* -^ a hned pozbudete víry v autentinost

a spolehlivost všech onch umlecky nesporných vý-
tvor.
Víme sotva, zda horoucí intensita synovské láskyNe-
rudovy nepretvoila docela skutenost jeho domova,-

zda v této naprosto citové perspektiv nezmizela ne-

právem postava Nerudova otce. Vždy reální obraz
Nerudovy matky známe jen matn a zlomkov,- je-li

v deseti lehkých popvcích první verse »Knih verš«
ješt pravdiv zachyceno prosté a primitivní lidství této

staenky zbožné, dvivé a oddané, je-li tu vystiženo

ješt vrn instinktivní, mlelivé a spolehlivé doroz-

umní lásky mezi matkou asynem, mizí pozvolna realita

života ped jakousi abstraktní ideologií, jakou Neruda
opádá lásku mateskou. Ze tento mohutný cit, jeden

z nejtypitjších vbec, bude práv pro Nerudu ne-

konen štdrou inspirací básnickou, odhadne každý
pozornjší tená hned z této ady básní. Neruda do-
spívá tu ve dvou ve tech íslech <»Ze všeho jediná

zbyla's mn matiko«, »Už pišel, matiko. Tvj zimní

as«> k svému nejvlastnjšímu lyrickému umní, vy-
jádit prostými symboly základních jev pírodních
citový svj svt,- provádí tu s pravým štstím rozeného
lyrika opravdové ádní cyklické,- naráží tu skoro mi*

modk poprvé na analogie lidského života avesmrné-
ho dní, z kteréhož analogisování, provedeného v ceíi-
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štvou soustavu básnickou, pozdji vyrstají »Kosmické
písn«. V druliém vydání »Knih verš« po pti letech

pipojuje^zmnný již básník dvojdílný dozpv z cyklu

»Matice«: první báse <»Ty's šla, a v naší svtnice
ted žiju samu sob«> psána jest ješt doma ve stilu starší

rady písní, v bezprostední citové blízkosti k zemelé
matce,- druhá však báse, nartnutá daleko, v Orient
<»Což nemá blaha více ani hoe«>, má již nový rhyt-

mus, neznámé potud pathos, jinou hudbu slov, jaké

nauil se básník v hovoru s moskými vtry a kolota-

vými vlnami. Avšak i sama pedstava matky se obm-
uje, stávajíc se z reálního obrazu oblitého mkkým
svtlem citovým obecnjší ideou,- již v tomto teskném

doslovu soustreduje pro Nerudu postava matina v-
bec vše, co básníka poutá k domovu, k zemi, k životu.

Tento postup, v nmž reální obraz vyblédá a myšlen-

ka-symbol nabývá perutí, lze sledovati v celé další

básnické tvorb Nerudov. V »Písních kosmických*

prochází idea ta dvojím stilem, jenž jest vlastní této

knize básnicky roztržené a dvojklanné. Jednou <»Také

to Slunce ohnivé pomalu pousíná«> zpívá Neruda o ní

dvrn, prost, bez pathosu, takka s primitivností a

úsenou slovní hospodárností lidové písn,- podruhé

<»Pijdou dnové, léta, vky, vkv vky«) ovšuje ji

smuteními prapory pathetického slohu, rovná kolem

ní mnohonásobn složené draperie strofických útvar,

dekoruje ji, nikoliv bez námahy, tžkou výmluvností

umlých paralelism. Avšak za dvojím tím, vedle sebe

skoro do kontrastu položeným slohem básnickým u-

krývá se stejné pojetí: idea mateské lásky splývá s po-

7



sledními a nejvyššími kosmickými dumami —
- Neru=

dova Voliispa —' a to tak, že myšlenku a symbol nelze

více odlouit. Nejinak jest v »Ballad pašijové«, kterou

vrcholí »Ballady a romance«/ básník posunuv v této

knize kesanské mythologie obf na kíži do samého
stedu djin lidstva, vystupovává golgatskou tragoe*

dii mukami mateského srdce.

Konené ve »Zpvech páteních« zjeví se poslední

metastase velikého Nerudova thematu, když v »Matce
sedmibolestné« seskupí se kolem tohoto krystallisa^

ního bodu trojí hlavní motiv knihy: náboženské vzpo*
minky kesanské tradice, vlastenecká elegie, osobní

utrpení, Pemítnéme však nkolik stran téže knihy a

najdeme jakousi pekvapující petitio principii. Bylo to

pouhým klamem rozumové pýchy, zdálo^li se, že ci-

tový vztah dá se petvoit v kosmickou myšlenku,

peložit v intellektuelní princip, odosobnit a tím pe-
konat. V dlouhé a tžké chorob Nerudovy citovosti

otevely se ke konci všecky staré rány, propukla znovu
individuelní bolest, a básníkovi jest, jakoby práv stál

nad oteveným hrobem matiným. Báse, která pi-
naší toto tragické doznání, zaujímá v Nerudov poesii

místo zvlášt významné, V památné té improvisaci

»Láska« slévá se ve vyšší jednotu dvojí stil, který

dotud poltil básníkovu tvorbu, sloh dvrný, píso*
vý, prostoduchý se slohem pathetickým, enickým,
ornamentálním. Na této stanici své básnické cesty,

nedlouho ped umlknutím, zaznívá bolný a krvavý
výkik

:
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»Koho bych miloval širém tom na svt!?
srdce je vždycky, ach, srdcem jen dítte —
do stáí, do skonu volá si po matce,

«

A pece, pi veškeré této mystice, kterou dovedl Ne=
ruda procítit, prožít, protrpt v pomru matky a syna,

bojím se, že píliš nám uniklo z hlubšího poznání Ne^
rudový osobnosti, ježto sotva jsme se zamyslili nad
markantní postavou jeho otce, Neruda, statený vo=

ják v tolika bitvách za moderní statky evropské, byl

synem starého dlostelce, jenž bojoval u Lipska, v této

krvavé a neblahé chvíli zrození novovké Evropy. Syn
poddil jeho povahu, drsnou, nepístupnou, pyšnou,

málomluvnou/ nauil se od nho disciplin prostého

vojáka na pední stráži, jenž dobe umí vyslídit a zji -

stit nepátele v oteveném boji i ve vlastní hrudi/ ml
jeho rozum chladný, neúplatný, nedvivý. Stáím
zaostovaly se u Nerudova otce tyto rysy, které syn

dovedl postavit do služeb intelligence velmi široké a

povýšené, jež však u sestárlého vysloužilce zdály se

jen nevlídnou drsností k okolnímu svtu: a tak ob pO"
váhy, v podstat sourodé, znovu a znovu narážely

o sebe, muily a odmítaly se. Lze vyísti v nkolika

Nerudových povídkách,- sestrojených z motiv dtství,

jak otec, skoupý laskavými slovy a štdrý ranami, byl

chlapci stálou hradbou pi všech radostných rozbzích
za lehkomyslnou hrou života, za bezstarostným št=
stím, za neplodnou fantasií,- v pozdjších letech nastu^

puje otcovo místo skeptický rozum, zddný to rys,

jenž stále válí s naivní citovostí, se sladkou lyrikou



srdce, s dtinskou dvrou v život, odkazy matinými.
Proto nedocenný cyklus »Otci« z »Knih verš«, jenž

znamená mnohem více než pouhou folii k cyklu »M.a='

tice«, asov vtšinou pozdjšímu, kreslí zárove dv
duševní podobizny: podobiznu otce ve chvíli, kdy pod
dotekem smrti již tuhnou a špiatí jeho tahy, a jí sou'='

rodou podobiznu syna, jenž uvdomuje si stále více

rodinnou podobu, Našli^li jsme v cyklu «Matice«
nejeden zárodek další tvorby Nerudovy, jeví se nám
naopak tchto deset básní nejistším vtlením mladi*

stvé lyriky jeho: vtšina ísel má inspiraci hbitovní,

trpkou píchut rozkladu a zmaru,- do náhrobní dumy
tlaí se místy národnostní <»Nad hlubokým, tmavým
hrobem), místy sociální <»Kéž dobudu si jména v-
ného«> meditace,- na každý bezprostední projev citu

klade se sordina rozumové nedvry a hrdé zdrželi-

vosti/ je»li nkde pathos a vzlet, jest nesen snahou

povýšiti spoleenské utrpení povrženého proletáe na

nové, pravé, ryzí hrdinství moderní. Jsou tu dv ti

ísla ryze osobní zpovdi Nerudovy, kde v nkolika

suše pravdivých slokách bez obrazové dekorace i bez

nerudovských analogií z pírody zachyceny jsou nej«

bolestnjší krise jeho mládí, ba vnitní jeho bytosti v«
bec/ tak známá piega «Milovali jsme se, ote, jak jen

milovat se mže«, nebo mén známá, a umlecky
hutnjší:

«Mne to už zase, ote mj,
ku hrobu tvému pudí,

a u hrobu ta pýcha zlá

se v nás zas obou budí,

JO



Jsme blízko zas i daleko

jak jsme si vždycky stáli,

zas rozpínáme ruce své,

bychom se neobjali.

Jsme blízko zas, však v oi zas

druh druhu nepohledí,

zas velká láska pojí nás ^
a dlí nás zas ledy,«

11



^ ERUDOVA vloha evokaní byla tak silná a

suverénní, že malostranské scenerie jeho mládí

dovedeme si dnes stží pedstaviti jinak než

práv v Nerudov neobyejn malebné, rušné a bar*

vité interpretaci. Neruda posvtil a svým zpsobem
pebásnil strmou Thunovskou ulici s Novými záme-
ckými schody, bizarní Janský vršek s grandiosní ku-

lissou Lobkovicova paláce, spoívající na tmavozele^

ném pozadí Petína, poslední nejpíkejší partii ulice

Ostruhové,uzavené temným a kalným schodištm
Radniním i renaissann hrdou a radostnou stavbou

paláce Schwarzenberského/ ba Nerudova »Svatovác=
lavská mše« dala nové ladní stínm svitm a pable-

skm lodi svatovítské/ také zvonková hudba v Loret
hraje dnes melodií, kterou do ní vložil Neruda, Setkal

si v 60. a 70, letech ze vzpomínky a z touhy vlastní

Malou Stranu, s nejednou rozmarnou pointou genro-

vou, s tak etnými umle vyvolanými lyrickými kouzly/

elegické reminiscence, cviený zrak milovníka pitto=

reskních pohled, docelující imaginace pracovaly na
tomto obraze tak osobitém. Proti ukvapenýmzávrm
kulturních djepisc, kteí ve shonu po dobových do=

kumentech zahrnují mezi n úpln neprávem i trans*

formace básnické, bude nutno uvdomiti si konen,
že Stará Praha Nerudova,Stará Praha Karoliny Svtlé,

Stará Praha Zeyerova jsou ti msta zbudovaná z reál-

ních motiv fantasií básnickou. U Nerudy ídí ji svží
a živý smysl pro pitoresknost, u Karoliny Svtlé váš=

nivy sklon ke kontrastm citov rozechvívajícím,

u Zeyera velý lyrismus elegického pathosu.
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v dob, kdy »MaIostranské povídky* uzrávaly v plný

a šavnatý plod ranního podzimu, zamlžený vonným
pelem, pekonal v sob již úpln dusivé sociální O"

vzduší, v nmž trplo jeho dtství,- jest poteba pohle-

dt hodn nazpt do Nerudovy tvorby, abychom ne-

zapomenuli tohoto významného, a tak bolestného

souinitele jeho vývoje. Co jest napovdno s humo*
rem a bez trpkosti v »Týdnu v tichém dom« neb
^Veerních šplechtech«, co vypravují »Arabesky«
bez masky a stilisace o »darebákovi« Františku Ho=
rackovi/ to semknul Neruda v »Knihách verš

«

v praegnantní a výmluvnou sloku:

»Mne osud do kolébky tvrdé dal,

pak na kazajku záplatu mi pišil,

plá trpký novým jenom pláem tišil,

a jenom zkrátka mne vždy spoádal.

Však kolem pýcha, pýcha — ach ta krut hnte!

já zaal jsem do panských synk prát —
ba ledaím jsem byl v tom božím svt
a ím jsem byl, tím jsem byl rád,«
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Í^ROLETÁSKÉ vdomí Nerudovo, drazný
-^protest spoleenského utlaence proti kivdám
bonatc, povýšenou a farisej, trpká píchut bídy a

ústrku pi každém soustu mocn hlásí se v Nerudové
mladší tvorb, Z této inspirace vznikla dobrá polo-

vice »Hbitovního kvítí«: hned pedzpv praví vý-

slovn »noha spla má k tm chudým rovm, pout-

cova jakk hrobu spasitele*. Zde leží koeny sociáln

obranné neb filanthropicky zabarvené epiky z prvního

dílu »Knih verš«, jimiž Neruda dostává se nad Er-
bena, jinakrozhodující vzorjeho balladistiky/bez tchto
pedpoklad sotva bychom pochopili Nerudu-apolo-

getu bídy, mravní depravace proletáského utrpení,

jakým jest pozdji v »Obrázcích v noním svtle«,

v ^Pražských policejních obrázcích*, v »Trhanech« a

ve feuilletonech »Z kraje bídy«. Osobní úastná utr*

pní a kivd posledních mezi posledními, intensivní

procítní sociální poroby, reální smysl pro opravdovou
velikost proletáovu, nepotebující nižádných romantik

ckých dekorací ani tajemných zápletek, schopnost na-

jíti v zavrženém pátém stav prvky nového hrdinství,

nové tragiky, nové poetinosti — to vše staví Nerudu
vysoko nad filanthropicky socialism v rukavikách,

kterým konec koncv zstává i ušlechlilé stanovisko

Nerudova protichdce Gustava Pflegra Moravského.

Na rozhraní šedesátých a sedmdesátých let, kdy Ne-
ruda vbec pekonává negaci, pessimism a mnoho ji*

ných daemon nitra, vonom památném období, vnmž
staten se zaíká, že nebude potud básníkem, pokud
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v nm ncuzraje, neosvobodí se celý muž, zbavuje se

i svého sociálního svtobolu a pestává se cítit pro«

letáem, aniž pece nepozbude mravního soucítní

s vrstvou, jíž patili jeho otec i matka, v níž prožil dt-
ství, která urovala první jeho formy životní.

Ale ten, kdo vidí celou drsnou, syrovou a krvavou

pravdu proletáské bídy, z níž Neruda vystoupil, a

vedle ní všecko to statené, hrdé, záivé rytíství Ne-
rudova srdce, musí se hluboce pokloniti jeho bytosti,-

nejeden z tch, kdo Nerudu miluje z plnosti své duše,

bývá doslovn dojat velikým tím kontrastem. Neruda
nemá ani jediného záporného a nízkého rysu svojí so-

ciální tídy: nenauil se nikdy závisti/ nedlal ze svého

utrpení a ze svých kivd nikdy ani zbran ani eme=
sla/ neznal malicherné podezrívavosti ke všemu ve-

kému a mocnému,- nechtl, zbohatnuv citov i smy-
slov, nikdy lakom chrániti své statky, nýbrž rozdával

plnýma rukama jako rozený bohá, jako šlechtic, je-

muž vždy zstane více než se mže rozdati. Již v nej-

starších partiích Nerudova díla shledají se takové tahy

doslovn rytíské, jež na prahu sedmdesátých let na-

byly nezapomenutelné reliefnosti. Tehdy do druhého
vydání »Knih verš« pidal Neruda dv paralelní básn,
epickou »Legendu o chudob* a lyrickou »Vším jsem

byl rád!«. Ped Osudem hrd stojí Pária s povznese-

nou hlavou a dkuje Osudu, že mu dal v manželství

svou dceru Chudobu:

»Sotva se mne dotkla prostým svojím kvtem,
poznávám svt celý, nevšimnut jsa svtem.

«
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A podobn básník sám, když byl vyznal všecky šle-

hy biíku Osudu, všecky jeho lživé sliby, zlé jeho roz^

máry, kruté jeho píkazy, vztyujese a volá staten:
a ím jsem byl, tím byl jsem rád!

Ped takovou stateností a charakterní výší rozpty*

lují se veškeré pedsudky, že prý spoleenské prostedí

uruje povahu, že lovk nosí s sebou až do smrti mo-
rální hodnoty své rodné tídy: synem pradleniným a

hokynáovým jest dokonalý rytí, jenž se nikdy ne-

potísní dotykem špinavého prádla a jenž nikdy ne*

smlouvá se o bagatelly ani nekupí malichernostmi.

Myslím, že nebylo by teba illustrovat jakýmkoliv

pímrem mravní hrdinství Nerudovo, jež ostatn bv
dobe vydrželo i srovnání se stoickou rytískostí Al-
fréda deVigny, potomka bhví kolika šlechtických

pedk/ postavím=li proti Nerudovi básníka jeho srdce,

Jindicha Heina, pispji tím snad oklikou k vystižení

pomru dvou rznorodých duch, nejednou se se-

tkavších, Heine umlec pi hlubším poznání roste tím

výše, ím Heine lovk ztrácí/tuším, že u Nerudy jest

pravý opak, Heine nedovedl býti nikdy rytíem,- špatné

hamburské a dsseldorfské tradice židovského rodu

kupeckého stále se mu všely na paty, I ve pi s osu-

dem píliš smlouval a to s jistou potmšilostí,- i své

vlastní velké utrpení dovedl promnit v kapitál, z n-
hož lze básnicky tžit, aniž kdy pijal je pokorn jako

dar boh,- nezbavil se nikdy nedvry, kterou mívají

strážci obchodních tajemství a oživil si svj obzor ne-

páteli, jež peceoval,- nedošel vbec k distanci mu-
drce nesúastnného ve všedních starostech,

16

\



Na Nerudu umlce a pozorovatele i soudce veejno*
sti lze se již mnohem menší mrou spolehnouti než na

Nerudu lovka; ve vcích vkusu, slovesné kultury,

aesthetického soudu zstane spoleenské ústedí, zíV

stanou tradice domova vždy smrodatnými. Tím vším

trpí až do základNerudova novellistická prosa a hlavn
jeho divadelní a literární kroniky, jimž nepísluší vždy
jméno kritik, kdežto v básních stojí v první ad na

stráži vysoké a charakterní lidství Nerudovo a vedle

nho hned jako vrný zbrojnoš písná Nerudova au*

tokritika. Kus plebejského nevkusu a lidové triviality

mají ty soudy aesthetické, spoleenské a kulturní,- ty

banality z ulice a z kuchyn, nasazuiící si škrabošku

vtipu, ty masité a strakaté apotheosy života pozem-
ského, V oblasti aesthetického soudu zvýšila Neru-
dovu bezradnost ješt anarchie zavinná žurnalisty a

utilitái, hlasateli hmotné modernosti a populárních

tendencí/ ist plebejsky zavrhne Neruda všecko po-
výšené umní založené na složitých konvencích,- znudí

se absolutní snahou klassického díla o krásu formální,-

odvrátí se nedokav od minulosti do aktuelní pítom-
nosti. Touto daní vyplatil se svému plebejskému p-
vodu, svému proletáskému domovu Neruda spiso-

vatel v pracích urených hodin, poteb, žurnálu,-

Neruda lovk vyšel íst a svoboden a vryl hrdinský

reliéf svj do kovu svých veršových dl a nejlepších

ze svých knih prosaických, ^^
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ZE sprahlé pdy bczútŠnýchpomr sociálních

vyrstá mladý Neruda do mrtvé doby,- již pro*
cítil s intensivnjší bolestí než kdokoliv jiný z celé

té generace, prodchnuté vbec duchem revolty. Osm-
náctiletý Neruda našel r. 1852 pro beznadjnou tu

dobu nejen význanou charakteristiku, ale i nezapo*
menuteln pípadné epitheton, jež má pímo ražbu epi*

grammatu: as za živa pohrbených. Báse, zahajující

tetí díl »Knih verš«, jest z rodu souasné západo-
evropské lyriky politické, kterou z rozpukané pdy
reakce a restaurace vydupaly obrnné kroeje roku
1848: básník obrací se k zástupu jako tribun lidu,- chce
pathosem odpoutat nikoliv aesthetickou zálibu, nýbrž
statený in,- odmítá s pohrdáním minulost, která není

než pítží/ neodvažuje se vyvolávat pelud budouc-
nosti a soudí i pítomnosti písnými verši:

»Mám pt o nynjšku bratrm písn,

mám pt tklivou jara obnovu?

Jakž to možno, když už za odmnu
slyším v píse inkot okov?
Smíme dýchat, ne však o tom mluvit,

smíme mluvit, ne však vlastní eí,
smíme žíti, však jen skromn, skryt,

bojovat též, — ale v jaké sei!«

Touha a protest kíží se v této herweghovské básni:

touha po veejném inu a protest proti spoutané dob,
která veejného inu nedopouští. Jako u Herwegha
má tento výkik tendenci výslovn politickou,- Ne-
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ruda rekíamuje s draznou jasností právo svobodného
projevu politické myšlenky a odsuzuje bachovskou
persekuci volného obanského smýšlení — osobní vý^
kik promuje se hned v asovou polemiku. Naši ro^

mantikové z národního obrození nemli pochopení pro

takové tóny,- duchovním domovem romantiky byla

práv restaurace, která zabraovala sice jednati, ale

dovolovala sníti, toužiti, vzpomínati. Obezetný Jung^
mann položil k trnu císae Františka, jedné ze tí hlav

^ropské reakce, loyalní klopstockovskou ódu,- naivní

Celakovský zalkal prostonárodní elegií nad smrtí care

Alexandra, druhého z této nejsvtjší trojice,- pansla^

vista Kollár pracoval ve vládních službách proti re*

voluci.

Teprve z jara 1848 vpadají Ao tchto romantických
lesních roh kovové údery zbraní, jichž chápe se prá*

v mládež. Vedle citových e.xaltovanc, kteí vidli

v revoluci možnost pompésního vykoupení z roman=
tického svtobolu — Neruda vykreslil jednu takovou
problematickou povahu v Josefu harfenistovi, Pfleger

druhou a mnohem typitjší v Jaromíru OlŠovském —
srazili se v svatodušních oistných bouích se starým,

zpuchelým ádem svta, hlavn novotái, literární,

umletí i politití, Mánes, len »Slovanské lípy«, kes*
lil s nadšením prapory a kroje pro revolucionáe, Sa*
bina bil se na barikádách, Fric alarmoval studentstvo.

Sladkovský enil monumentálním svým zpsobem ve
Svatováclavských lázních. Neruda byl tehdy ješt
chlapcem -— sám jmenuje se »pulcem« — ale dal se již

uchvátiti tím omlazujícím a tíbícím vichrem revoluce.



vichrem to mládí a nadjí. Svatodušní svátky zstaly
mu \zdy jako Alfrédu Meissnerovi symbolem sbra=»

tení lidstva a osvobození zem, jaro 1848 jevilo se

mu ješt v mužných letech velkou epickou událostí

novovké historie. Jaká zpvná lehkost, jaký tanení
rhytmus, jaký opojný ples vlní se v manesovsky bia*

zené a junácké »Romanci o jae 1848«:

»Jak ku svatb hluknul se mužstva roj,

druh druhovu ruku tímal,-

a jásav ku pedu Šel ten voj,

by osud i v dla hímal.

Kde klobouk tam pero, kde bok tam zbra —
kdo tyranem, prchni, chra se, chra,
je ztracen, kdo ve smích by statnost bral,

z tch každý hy stokrát život dal:

»Za národ i lidstvo celé!«

Nejkrajnjší reakce, kterou zastihla junácká léta Ne-
rudova, byla odpovdí na tyto nadšené tuchy jeho

chlapectví. Neruda promyslil si kletbu reakce a poli*

tické persekuce až áo posledních dsledk a neuspoií

si tu ani jediné trpké a zahanbující úvahy. V »eských
verších« av »Popvcích kvlasti«,kdelyrikavlastenecká

pracuje namnoze výrazovými prostedky Nerudovy
lyriky erotické, útuje Neruda velmi písn s pova-
hou národa, jenž nedovede reakci odolat a jenž se jí

dává urovat ve svém rozvoji, ve svém duchovním
rstu, nebo zase skepticky ironisuje chyby své vlasti:

poprvé ozývá se tu v eské vlastenecké lyrice state-

ní?



KAREL HAVLÍEK BOROVSKý.
Dle kresby Jindicha Lehmanna z r. 1849,





né heslo »slepá láska mizerná je páska, uvdomlou Je

pravá Iáska«. Neruda sám zpronevil se nejednou to-

muto hledisku, vždy k škod své myšlenky, asto za

cenu prohry své poesie. Nerudova obezetná zdrželi*

vost v projevech vlasteneckých, jeho nedvra k hy-
perbolám ádícím v tak zvané škole národní, jeho ne-

pokrytá schopnost odhalovati i domácí viny — tyto

vlastnosti tak vzácné u básník patriotických, byly ro^
nými sestrami jeho autokritiky a opouštly Nerudu
souasn s ní, Jsou^li v »Ceských verších« tiaticeti*

letého básníka nadsázky bolesti a zoufalství <»My ne*

umíme ješt umírat« neb »A chceŠ-^li ješt, osude«>,

diktované tíhou doby, ozvou se o deset let pozdji
v »Kosmických písních « nadsázky zbožnní a lásky,

jež práv proto dobyly všeobecné pízn. Za to ve
»Zpvech páteních «, kde básníkovi stále hrozilo toto

úskalí, zachránil se Neruda tím, že každému tahu v kni*

ze dal freskovou perspektivu a dimensi, že zahrál na
pathetických varhanách své lyrické exaltace pleno, on,

jenž druhdy podezíval každou exaltaci z nepravdivo*

sti, každý pathos z dutosti.

Pro Nerudu z padesátých let bachovské reakce, jenž

by byl první vtu Dobrého poselství tlumoil dojista

vtou »Na poátku byl Cin«, mohl znamenati jen je*

diny muž velkou inspiraci životní, jako v té dob je-

diný Erben znamená mu z domácích spisovatel

velkou inspiraci básnickou. Byl to Havlíek, V »Hbi*
tovním kvítí« apostrofuje mladý Neruda básníka »Ky*
tice«, v »Knihách verš« posílá pozdravnou apotheosu
k slavnosti borovské. Havlíek byl dojista úzce lite-
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rárn spíznn s generacíNerudovou: hy\ duch kritické*

ho rozumu, útoného vtipu, neúprosné skepse, nepítel

citových parád a lyrických dekorací, lovk pitom*
nosti a skutenosti, Boernv žák a žurnaíista*umíec.

Nevím však, zda cokoliv z tchto píbuzenských zna-

k rozhodovalo u Nerudy a jeho vrstevník,- ti uctí-

vali v Havlíkovi cosi zcela jiného, V mrtvé a charé

dob bez poesie, bez krásy, bez vznt, byl jim Havlí-

ek opravdovým, dokonalým básnickým zjevem: snad

nkteí vidli v nm spíše tvrího básníka inu, druzí

zase spíše hrdinu, jenž zárove bezdn a zárove
siln inspiruje básníky. Neruda, jenž již jako žurnalista

pihlásil se k Havlíkovi více než kdokoliv jiný z jeho

pokolení, nalezl pro to uprosted všech fanfár svého

dithyrambu prostá a velá slova:

»Jen bílý den nám plné, volné slovo,

jen bílý den nám svobodný dá in,

Ty's mužem dne, Ty's pronesl to slovo,

Ty's vykonal ten volný, velký in.

A je-Ii básník jinochem povným,
jsi Ty, náš Karle, vným mužem jmín,

ne pvcem mnou, však národem svým vdným.*
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2 NÁSTRAH, které íhaly na mladého Nerudu
u cest jeho literárních poátk, nebyl svdný hlas

školy mladonmecké nástrahou nejmén nebez^

pcnou.V dob, kdy klassicism promnil se v bezmoc-
ných rukách epigon v studenou hru prázdné kombi*
nace, kdy romantika nebyla již než pestrým kostýmem
rozptylujícím mšákm z doby restaurace ospalou

nudu. Mladé Nmecko mlo na své stran ducha,

mládí, temperament. Sensitivnost nového rodu nalé-

zala uspokojení v hudebních a barevných kouzlech

dojatého impressionisty a píležitostného filosofa Jeana

Paula, jenž byl stilovým uitelem Mladého Nmecka.
Emancipaní snahy spoleenské a politické, prýštící

z nacionalistického a liberálního pojetí svta, pijí-

maly štdré podnty z typického žurnalisty mladon-
meckého, z Boerna. Mladé Nmecko adoptovalo ne-

právem, pes veškeru svou hluchou neitelnost k lyrice,

i JindnchaHeina,jehož písn, grácie neobyejn kehké,
vyjadovaly mladá srdce stravovaná bolestným roz-

porem citovosti pejemnlé a ironie raffinované. Se
stejným úspchem dovedli si dobýti sympathií mla-
dého pokolení theoretisující novinái a aesthetisující

polemikové školy, Gutzkow, Laube, Jung. Jejich lite-

rární vzpoura, nedomyšlená a povrchní, chtla ne-

jen smésti romanticky Džky, ale i postaviti na oltá
nového moderního lovka, zformovaného v díln
feuerbachovské a straussovské filosofle,- jejich naivní

kosmopolitism a humanism toužil rozšíiti látkov i psy-
chologicky oblast poesie, zárove však též sociální

okruh obanstva/ jejich revolucionáský optimism pi-
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ssátý k pítomnosti a jejím potebám ukládal nejen o ži-

vot neplodného aestheticismu, ale i zbytených knží,
absolutistických vlada, úzkoprsých zákonodárc.
Vše to deklamovaly i ohlušující básn veršujících epi*

gon školy mladonmecké, strakatého Freiligratha,

revoluního diletanta v divadelním krunýi Herwegha,
lyrického tribuna Alfréda Meissnera, Kde: mohlo vŠe

to okouzliti literární mládež více než v Cechách pa=

desátých let, zemi romantiky naprosto již odumelé a

konservativismu smšn ztrnulého? Po byronismu,

neúpln ztráveném, stalo se mladonmectví, nekri=

ticky pijaté, myšlenkovou a umleckou methodou
mládeže: kdežto oba starší byronovci a máchovci
Sabina a Fric obmeziH se na mladonmecké theoreti-

sování, pijali mladší duchové Hálek, Neruda, Karo-
lina Svdá theorii a praxi Mladého Nmecka do té

míry, že jejich almanachy a asopisy, »Lada Nióla«

a »Máj«, »Obrazy života« a »Rodinná kronika« jsou

doslova mladonmecké orgány esky psané.

Jako emancipaní hnutí myšlenkové znamenalo mla*

donmectví pro literární pokolení padesátých a šede=

sátých let velmi mnoho/ byl to práv Neruda, jenž

jeho obrodnýfn tendencím staten a úspšn prose*

kal cestu v Cechách, Snažil se kosmopoliticky rozší-

iti látkový okruh/ obhájil ešení dobových pro*

blém v literatue,- zavedl podrobné studium nejvšed-

njšího života na základ živých dokument,- vybojoval
proletái domácí právo v básni, v novelle, v románové
studii/ prohlásil naprostou volnost slova a výrazu pi
rozboru mravních otázek a pi líení každé skute-
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nosti za životní podmínku moderní literatury/ ober-
stvil knižní jazyk a básnickou mluvu prvky z ulice,

ze jargonu, z mstského ruchu. Nasadil za to vše, co
má mladý muž nejlepšího,- vystavil se výtce libertin-

ství a výitce gaminství,- nezalekl se podezení lehko-

vážn vyvolaného literárního skandálu ani výitky
nenárodnosti,- nedal se zaraziti ani nebezpeím smš=
nosti. Tato neúchylná dslednost, tato chrabrá odvaha
dávají Nerudovi dstojenství tvrího kritika, tebaže
propagoval axiómata vypracovaná o deset, o dvacet

let díve za hranicemi. Dnes stala se polemická akta

onoho boje mezi starou a mladou generací podílem li-

terárních djepisc/ jména Nerudových odprc od=
vál spravedlivý vítr zapomenutí/ rozmarné a vyzývavé
popvky však, jež bzuel si mladistvý Neruda, ist
eský chlév Augiášv, posud nezastaraly ve »vlasti

panenského písemnictví«. Jak asto usedá na rty krutý

sarkasmus písniky »Na vršíku dm stál blázn«,
pojaté z »Hbitovního kvítí« do »Knih verš«, nebo
divoký posmch jiné improvisace, potlaené v kni^^

ním vydání:

»Jen pijte vodu idounkou
a jezte z fík ržence
a zazpívejte hláskem svým,
a zahanbíte kleštnce.

A listy z fík schovejte,

vždy dají šat vám svátený
a skryjou hanbu každého,

že ped svtem je bezpený.*
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SkoIa
mladonmecká, jež myšlenkov a kulturn

byla osvobozujícím proudním, bylaumlecky ne*

bezpeím velice povážlivým. Všecka její literární

theorie založena byla na bludu práv tak pohodl-

ném jako osudném, že slovesné umní nemá býti

než pravdivou a opravdovou improvisací, jež by ne^

seslabena procesem umlecké stilisace, podávala plnost

okamžiku, svžest nápadu, bezprostednost pítomné
skutenosti. Byly^li poesii klassické a romantické

ochránkynmiainspiratorkamiMusy, družky Apolli*

novy, tanícírhytmicky kolem zurícíchzdroj, vzývali

Mladí Nmci jako svou bohyni Pallas Athénu, která

vyskoila ozbrojena ze zamraené hlavy Diovy: ni«

koliv rhytmem a taktem zízený pohyb uprosted vol^^

ných heroických scenerií, nýbrž výbušný skok s pan-
cíem na nohách a se zbraní v ruce imponoval pokolení

mladonmeckému.Tento kult improvisovaného a oka*
mžikového projevu znamenal lhostejnost k pro*

pracované úmrné stavb, znamenal opovržení k slo*

hové, vyzrálé kráse, znamenal nechut k organickému
rozvíjení motiv, povah, dj. Nejradikálnjší z Mla*
dych Nmc zavrhli vbec verš jako nástroj nemo*
drní, nepiléhavý, málo vážný,- jiní nastolili místo uza*

veného románového a novellistického umní strunou,
letmo nahozenou skizzu, rozmarnou arabesku, bez*

prostední momentku v prose,- konen tetí shodli se

na tom, že žurnalism jest nejvyšší a nejmodernjší lite*

rární formou, kde bez výhrad a bez ústupk lze psáti

slohem brillantním, pikantním, jak znly šibolety dne.

Konený výsledek byl, že Heine z umlecké cudnosti
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protestoval proti tomu, aby byl literárn stotožován
s tmito protibásnickými ikonoklasty,- že duchové cele

zasvcení v tžkou bohoslužbu poesie jako Hebbel,

Otto Ludwig, Bohumír Keller, petrhali všecky svazky
s mladonmeckou školou, v jejíchž škamnách sedávali,-

že laubovská a gutzkowovská smsice žurnalismu a

epiky, polemiky a psychologie, pósy a nezralosti stala

se odstrašujícím píkladem pro skutené básníky. Ne-
ruda zaplatil mladonmeckému nebezpeí daí jako

prosaik,- a to da tžkou, plnou, osudnou. Od »Ara=
besek« až k »Malostranským povídkám « odehrává se

zápas mezi epikem a feuilletonistou,v nmž feuilleto^

nista namnoze vítzí. Velká výpravná linie jest chvíli

od chvíle zborcená causeristickou odbokou,- postavy
jsou náhle pelomeny vtipným nápadem,- djový tok

vázne vždy znovu namlinách žurnalistického apergu

a anekdotického rozmaru. Nejen že Neruda nepodává
takka nikde poslední revisi, nýbrž jen druhé, trochu

retušované znní, ve vtšin pípad spokojuje se pou^
hým penesením skizz na plátno bez komposice, bez
jednotné perspektivy, bez celistvé logiky. V »Arabe^
skách« jest celá ada ísel, která vznikla z pouhého
povrchního stmelení nahodilých dokument z pouhého
sešití zápisk, poznámek, nápad: »Z pamtí koují^
ího herce«,»Starý mládenec*, »Znotiní knihy no-
vinkáovy«, »Mému vrabci*, »Z tobolky redakto-

rovy« a ješt ob práce, které znaí asové mezníky
»Povídek malostranských^, »Týden v tichém dom«
a »Figurky« sestaveny jsou touto mosaikovou metho*
dou. Neruda jest tu nejvrnjším epigonem prosy mla«
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donmecké: vlastní rozmarná osobnost, obírající se

nejintimnjšími svými záchvvy po zpsobe drobno*

malby jeanpaulovské, tlaí se do popedí na úkor vŠech

ostatních figur, o které by šlo epikovi,- množství aso*
vých narážek, módních novinek, žurnalistických po«

známek ruší illusi epiky,- ironické pohledy do vlastního

nitra, úmysln koketující konfesse, veršované citáty a

improvisace zvyšují dojem násilné dvrnosti, kde by
opravdový mistr prosy tíhl k samozejmé nerušené ob-

jektivit.

Kdesi, mluv v této souvislosti o svém charakteru lid*

ském i literárním, vyznáváNeruda,že»tropil ve škole

života samá alotria« . Literární termín pro alotria v prose

byl arabesky. Neruda, jenž svoje umlecké síly spíše

podceoval než peceoval, nechtl zprvu vytvoiti

více než práv arabesky, malikosti, hraky, orna-

mentální marginálie ke knize života, osobní variace na

epické motivy ze skutenosti. Již v první knize pros

podal však daleko více: jest tam nkolik strun a zkrat=

kove narýsovaných postav, které mají svou vnitní,

typickou tragiku,- jest tam nkolik píbh, v nichž

transparentn za djem asov i mJstn vázaným
proudí vné vlny lidského života,- jest tam nkolik

náladových obraz, znaících úplné osvobození od
dokument, modell, skizz ve prospch celku poeti*

ckého. Tady pemáhá tvrí básník mladonmeckého
improvisatora, '— škoda, že ne na vždy, ^^
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Vk leptu V, Krauskopfa,





N'
ERUDA básník dovedl však ubrániti sevlivm
a nástrahám mladonmecké školy. Práv ony
hluboké zdroje básnické inspirace, které Mladé

Nmecko chtlo zasypati pošetilým rumem svých ne-

promyšlených theorií, zpívaly Nerudovi siln a jasn
do duše, jeho lyrika i epika pily z nich vždy znovu,

jeho obraz vzhlížel se v nich optovn až do smrti.

Mladí Nmci, jejichž zakuklená i vyložená polemika

míila vždycky proti umní romantickému, netajili se

svou nedvrou klidové poesii, kterou romantika — ale-

spo mladší romantika nmecká — vyznávala srdcem
i ústy, a odmítali též s útrpným pokrením ramen lyri=

ckou píse, jíž romantism zjevil svoje duševní tajemství.

Proto mladonmetí kritikové chtli úmysln tak špatn
rozumti Heinovi, který svou nejvnitrnjší osobnost

vyjádil práv písní užívající všech okouzlujících pro-

stedk lidové poesie,- Heine, vidn v jejich falešném

zorném úhlu, byl jen ironik, skeptik, protestující rozum,
bránící se vtip, on, lyrik arovné vnitní melodie.

U Nerudy však tomu bylo naopak než u Mladých
Nmc, lidí zcela nerhytmických a protilyrických

:

lidová poesie byla jeho velká láska, lyrická píse jeho

velká touha.

eské obrozenské romantice nepinesl kult lidové poe-
sie, pejatý ze školy herderovské a heidelberské, pouze
požehnání : místo stilových podnt, jaké od ní pijali

Goethe, Eichendorff, Vilém Mller, pibírán byl v na=^

podobení vskutku otrockém, sám obsah,- co mlo býti

samostatn domyšleno a umlecky vytženo, bylo
v naivních ohlasech prost okopírováno. Od strass-
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burských let Goetheových až k Heinovi vdila n*
mecká lyrika lidové písni za hudební intonaci, za umní
zkratkové praegnance, za obrazy nelomených barev,

za psobivou prostotu — varovala se však pejímati

její citovou nápl, její lyrická themata, její psycholo=

gické ladní/ vždyí píse žádá práv toho od svého
básníka, U našich vlasteneckých romantik bylo jinak

:

nepohroužili se dosti hluboko do bohatství technických

pedností lidové písn, ale imitovali za to s komickou
dsledností její lyrický dj.

Neruda nesdílel nikdy tchto blud a zaujal k lidové

poesii svoje samostatné stanovisko, Srovná-li se Ne-
rudv vztah k eskému prostonárodnímu básnictví

s pomrem, jejž k ní zaujímá nejslavnjší dílo starší

onémethody imitan poetické, Celakovského »Ohlas

písní eských«, vysvitne okamžit podstatný rozdíl,

Celakovský, open pi tom i o svou theorii, pijímá

hlavní inspiraci od lidové písn, kdežto motiv prosto*

národní balladistiky nevyerpává a její básnické hod*

noty nedoceuje, Nerudovým stilovým východiskem

a umleckým zdrojem jest pouze lidová epika, kdežto

prostonárodní píse, vniem neodpovídající jeho vnit*

ním potebám, zstává mu celkem cizí. Nikoliv Cela*

kovský, nýbrž Erben ukazuje básníku »Knih verš«
cestu.

První svazek svého ^jarního almanachm »Máje< roku

1858 mladé pokolení symbolicky zahájilo imaginární

podobiznou svého Jana Ktitele*Máchy/ o rok pozdji

zaazen na totéž místo portrét Erbenv, jenž trochu

pedanticky a cize dívá se pres svá skla na literární
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manifestaci mládeže. Akoliv Erbenova podobizna

byla provázena professorsky dkladnou a zkostnatlou

úvahou velmi rozvážného Václava Zeleného, nezná*

menala pece jen kompromiss ve prospch starého

smru. Erben byl srden naklonn novému hnutí, by
spíše lidskou sympathií než umleckým souhlasem,-

básníci z »Máje« Hálek, Pfleger, Neruda obdivovali

se mu uvdomle a opravdov i podléhali jeho vlivu.

U Pflegera byla to jedna z nesíslných složek, které

urovaly tohoto ducha tak receptivního a tak nesa*

mostatného/Hálek byl Erbenovcem jen doasnv mla-

distvých svých balladách, jež mly býti pouhou pr-
pravou k rozkošným veršovaným obrázkm vesni-

ckým,- Neruda zstal Erbenovi vren až do konce.

Erben, jehož íseln i asov tak úzce vyhraniená
poesie byla spíše dílem promyšlené, skoro uenecké
kombinace a vyzrálého stilisaního umní než hluboké

vniterné inspirace básnické, nesmí býti pokládán za

tvrce nového typu básnického, nýbrž za zjev odvo*
zený. Pijal z rukou nmeckých romantik hotový a

uzavený útvar skotské lidové ballady a penesl jej do
Cech. Tžkou a trplivou prací sbratele a srovnává*

ího národopisce poznal složité zákony biologie pro*

stonárodního básnictví,- vdl, jakým zmnám podlé*

hájí bludné mezinárodní motivy pesazeny na pdu
eskou,- pochopil, kterak v lidovém podání kíží se

rzné genry a stily, lyrika, dramatický dialog, balla*

distická úsenost, situaní malba: na tom na všem
spoívá authentinost podání a suggesce lidovosti

v Erbenov »Kytici«.
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Erben nespokojuje se však touto mcthodou vdoucího
ethnografa. Rozsvcuje daemonické pítmí staré balla*

distiky, v níž válí erné mocnosti, jasným a íiejícím

svým ethosem,- zlidšuje, mravn vykupuje, filanthro*

pícky povznáší slepou, pírodní, temnou traginost.

Toto mírné, nžné, humánní ovzduší Erbenovy poe*'

sie vdychuje mladistvý Neruda dychtiv, vzáyt odpo-
vídá úpln jeho tendenn sociálnímu pojetí poesie,

která má hojiti rány zasazené nespravedlivým ádem
svta, která má parie nésti na perutích smilování k ne=

besm. Celá první ple *Knih verš« vyrstá z tako=

vé atmosféry, tebaže leckde radikální Neruda pro*

muje mravní nhu Erbenovu pímo v pathos soci*

ální obžaloby nebo v ostrý protest útoné ironie. Po
letech, když byl Neruda již mnoho prožil, mnoho po-

chopil a mnoho odpustil, sládne v »Balladách a ro*

mancích* Erbenovo ethos ve zvláštní okouzlující št-

drou grácii: jsme v atmosfée jasné a przrané jako

kišál, na skvle rozkvetlých náhorních planinách ne«

daleko ledovc, kam Neruda vzletl na kídlech svého

humoru vysoko nad údolí Erbenovy humanity.

Ale i Nerudovi básníkovi má balladista Erben co íci

:

hutná plastika Erbenova slohu, praegnantnost jeho

obraz, jadrná živost detailních jeho pozorování, di*

sciplinované umní zkratek, ellips, zámlk, brachylogií,

mužná a sporáe tíhnoucí k soustední a zhuštní,

to vše odpovídalo Nerudovi, zaujatému v poesii hlavn
pro pittoreskní význanost a strunou obsažnost. Od
nejrannjších poátk básnických udržují u Nerudy
rovnováhu chladný,pochybovaný rozum analytikv,

32



jenž nelítostn svléká všecky pedstavy s konvenních
Šatu s jiskrným a bystrým pozorovatelským zrakem,

zachycujícím malebnou a barvitou hru reality. Po^
zdejší Neruda cvií svj zrak na nesíslných sceneriích

širého svta,- zabodává jej do fysiognomií všech ná=

rod a všech spoleenských tíd,- ostí a disciplinuje

jej studiem skutenosti nejvšednjší tak dlouho, až i tu

odhalí bohatství malebných jednotlivostí,- má=li naše

literatura njakého velkého pozorovatele, jest jím Ne^
ruda. Prvním uitelem jeho zraku byl však Erben,
práv jako v jeho díln poznal Neruda možnost a pod-
mínky slohu úseného a pitoreskního. ^^
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IyRICKÁ píse, jaké od chlapeckých svých íet ob--

divoval se Neruda u Heina, zstala jemu samému
.-^ dlouho jen veHkou touhou. Nejstarším veršm

Nerudovým naprosto chybí hlubší hudební melodie,

onen zázraný dar pravé lyriky, jenž ji pibližuje zur*

cení vody, šumní vtru ve vtvích, trilkování ptáka

nebo bzukotu hmyzu nad rozkvetlou nivou." Jakousi

hudební melodii, tebaže jednotvárnou a únavnou,
mly i Pflegrovy »Dumky«, mly ji ve zvýšené míe
Hálkovy s>Veerní písn«, opakující stále nejen tytéž

lyrické motivy, ale i jedno rhytmické ladní. Neru*
dovo »Hbitovní kvítí« bylo takto ve veliké nevý*
hod proti obma souasným debutm básnickým,

akoliv obsahovalo nepomrn více možností vývo-
jových a slib myšlenkových. Kniha podzimkového,

sychravého ovzduší, sklonu meditaního, reflexe roz*

umové bude v pízni tená vždy ustupovati knize

jarní opojné pohody, struny sentimentální, prostoty

dojmové,- a to tím více, nedovede*li podplatiti barev*

ností obraz, pestrostí invence, veršovým a rýmovni-

ckým umním. Neruda nikdy nechtl niím podplá*

ceti, nýbrž dával, »jak to v torb ml«: s>Hbitovní
kvítí« vskutku jesf pouhopouhé zrcadlo zachmu*
reného tiadvacetiletého básníka, jenž potud marn
hledá hudební melodii. Jeho psychologická pravdi*

vest má chvílemi pímo ráz nelítostného exhibicionis*

mu: byly^li »Veerní písn« Hálkovy knihou naiv*

ního sebezbožnní, bylo Nerudovo ^Hbitovní kvítí«

katechismem sebeobžaloby, encheiridiem sebetrýzn.

Nemže býti pro Nerudu ^Hbitovního kvítí« char-
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aktcristitjšího piznání než ono, jímž vyznívá prolog,

vykládající vnování sbírky památce pítele ped-
asn zesnulého:

»LíhávaIi na jednom jsme loži,

a tys horlil pro mou netenost,

kdežto bažit po tvých ideálech

vadila mn pouhá skutenost,

A ta skutenost juž shromáždila

tisícerých v krátkém žití bol,
srdce vadne, brzo, nejspíš brzo

poležíme sob opt spolu.

«

Nerudovi souasníci a pátelé nedovedli mu práv
tuto »netenost«, tento realismus vystízlivlý ze

všech illusí, tuto »zarputiIost«, tuto »sílu pikryté pý-
chy*, kterou Neruda staví na obdiv i v nejintimnjší

lyrice, odpustiti. Pf[egra uráží jeho piostená ironie a

chladná reflexe. Smilovský prohlašuje docela bez

ostychu: »Bystrost rozumu je vše, co je na Nerudo-
vi. Básníkem není, pracuje jen rozumem,- zdali citu n-
ho možno nalézti, a zdaž má lásku k vci samé a ná-

rodu, o tom sluší pochybovat. »Hbitovnímkvítím«se
na umní prohešil a nemiluje tedy umní. « Fricovi

bylo ^Hbitovní kvítí« jen pírodopisnou kuriositou.

Druhové Nerudovi, kteí takto soudili, byli pece ve=

sms vyznavai Máchovi: ale ani oni nedovedli po-
chopiti, že od nihilismu Vilémova z »Máje« vede cesta

pímo sem. Také Neruda podíval se do prázdných
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dlk tomu »co nic se nazývá«, le bez romantického,

muednického gesta, bez dekorace náladových ob-

raz, bez hudebních valeur, Mácha, jenž Childe Ha-
rolda jmenoval svým bratrem, uml vždy zachovati

grandezzu romantického rytíe/ v posledním zpvu
»Máje« jede básník na koni pod popravištm Vilémo-
vým, jindy rozvívá vichr malebn pehozené cípy

jeho krásného plášt,- z jeho okna zaznívá toužebná

píse kytary. Neruda neskrývá svého proletárství, jde

pšky v šedivém ošumlém kabátku, první intonace

jeho poesie jest úder okoralé hroudy na lacinou rakev

chudasovu, jejž »osud pozvav k nešastníkv kvasu,

poal svlíkat do naha«. Pátelm i odprcm uniklo

naprosto vše, co »Hbitovní kvítí« mezi ádky slibo-

valo pro budoucnost: sociální lyrika, moderní ballada,

meditace kosmická, reflexe vlastenecká, analysa mo-
derní lásky, satira literární. Dnes cítí pozorný tená
daleký dosah tch štdrých nápovdí,- dnes zjistí tu

nedokonalé prvky, z nichž vzrostly pak »Písn kos-

mické* <»Co jest zem? Mocná bán z kostí vetchých,

z popele*) nebo i »Prosté motivy« <*Nebe širé ob-
léklo šat šedý«>,- dnes pihlásí se mu v cyklickém á-
dní a variování motiv již budoucí mistr lyrických

celk/ zdaž však by byl vše to našel již i tehdy neza-

slcpen asovými pedsudky? Zda byl by si zamiloval

lyriku bez melodie, básníka bez náladového kouzla,

umlce neovládajícího svých prostedk? ^^
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RVNÍ ze slib »Hrbitovního kvítí* spluje ješt

y uprosted literárních boj obou nepátelských po-

kolení veršovaný pamflet »U nás«/ avšak i tu zápolí

básník nevítzn s formou a nadarmo se pokouší o ži-

votnou inkarnaci kvasícího svého vnitního obsahu.

Vtipné nápady satiricky piostené netuhnou v neza-

pomenutelné situace/ polemické a kritické nájezdy na

nepíjemné osoby nehoustnou v opravdové postavy

karikaturní,- fantasie jest stízlivá, groteskního pekre-
slování, bizarní nadsázky Neruda nezná. Jeho verš

jest píliš šedý, píliš mdlý, píliš neohebný, než aby
zachytil figurínu, než aby charakterisovai dialogem,

než aby vytžil pln asové narážky. A byl vycho-
ván nmeckou literaturou ticátých a tyicátých let,

v níž vzešla aristofanská setba literární satiry, vlo^

zená ironickými romantiky do pdy, pece nenauil

se niemu od tak skvlých a tak sršivých ohostroj
kritického vtipu a lidské zloby, jakými byla »Osudná
vidlika*, »Atta Troll*, neb »Svtnice politické šesti-

nedlky*. Pozdji, v bojích se Stulcovou^tartufferií

a s Pflegrovou staropanenskou stoudností, napsal

Neruda nkolik satir prosou, alej'ak' nezajímavé jsou

všecky jeho pokusy tohoto genru proti klassickým

dílm eské satiry literární i politické, proti »Ktu sv.

Vladimíra*, proti ^Tyrolským elegiím*, proti »První

generální schzce eského Národního museum*,- Ne-
ruda vbec nebyl satirik, byl humorista.

Mezi Havlíkovým sarkasmem a Nerudovým humo-
rem jest rodovv rozdíl. Útoný bojovník Havlíek mi-

luje svou myšlenku nade vŠe a všem na vzdory. Jeho
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sarkasmus, jeho satirické umní, jeho pamflety jsou

nelítostné zbran na její obranu,- racionalism Voitairo-

va století napouští mu svým jedem stely, U Nerudy,
vného humanisty, stojí lidé výše než myšlenka, a je*

št daleko výše stojí zpola kesanská zpola modern
sociální pedstava istého, harmonického lidství. Jeho
humor, ktnýjeanpaulovskými slzami, není než schop-
ností, k níž se vychoval složitou kulturou citovou, aby
vyšší to lidství stále poznával odraženo v každé by-
tosti, nkdy ovšem i v podob znetvoené. Lehká Ne-
rudova ironie, jeho smích dobrodružný, jeho osten

spíše škádlivý než bodavý dotýkají se bez nenávisti

malých zkreslenin podoby lidské a nechtjí raniti.

Proto i v epigrammech, které Neruda rád a se štstím
psával v posledních letech svého života, vane zvláštní

vlahý, mírný vzduch, naprosto jiný než v nápisech

Celakovského a v »jehlách, špikách, sochorech a k-
lech* Havlíkových. Vytíbený a lahodný klassik Ce-
íakovský, žijící uprosted Rakouska Metternichova,

obrátil ostí svého vybroušeného vtipu pouze k svtu
knih a literát: jeho »nápisy« otvírají okna do jasné

studovny písného strážce vkusu. Obávanému kriti-

kovi a divokému polemikovi Havlíkovi jsou již stej-

nomrn »církev, král, vlast, Musy i svt« terem
výbojných útok: bitký rozum a neúprosný vtip pro-

vádjí tu meový svj tanec, Epigrammy Nerudovy
vznikly namnoze in margine jeho feuilleton i jeho no-
vináských statí a chvílemi trpí všemi jejich vadami/
ty však, jež opouštjí denní službu causerie bavící

tenáe z povinnosti, zdají se pímo paralipomcny
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k nejhlubším Nerudovým lyrickým íslm. Základní

vztahy lidského života jsou tu úsen sestilisovány a

nejprostšími analogiemi vyloženy,- kehký humor hraje

v nich jako paprsek slunce v luním kvtu, ale na dn
zdobných tch kalíšk tese se slza. Snad »Modlitba«

k sv, Antonímu za vrácení ztraceného mládí, v níž

zhuštno jest nkolik jarních i podzimních ísel z »PrO'

stých motiv«, jest práv tak málo pravým epigram^

mem Martialova i Lessingova posvcení jako bás-

nika »Dv drahá místa«, poslední to epilog cyklu

»Matice«: ale, bud jak bud, v tchto nkolika verší-

cích jest celý Neruda. Jist dosáhl vrcholu jak jeho

ideál slohu hutného, úseného, plastického, tak i jeho

význaná psychologická kombinace co nejhlubšího a

nejtypitjšího citu s jasným bleskem individuelní my*
šlenky, dovedUli do dvojverší »Smutná bilance* uza-

víti to, co musil druhdy rozvésti slavným kosmickým
hymnem zmaru a bolesti:

>Co zbude ze života, drazí moji páni,

když odpotete od nho vše umírání?«
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RDÁpedmluva »Knih verš« nese datum 1867,-

leželo by tedy mezi nimi a sHbitovním kvítím«

celé desetiletí. Chronologie mní se podstatn,
posuneme«li vznik ^Hbitovního kvítí« blíže ke

koncepnímu bodu, k smri pítele Antonína
- -Tollmanna r. 1853 a rozpomeneme^li se, že vt-

šina básní z »Knih verš« byla již ped r. 1861 napsán

na a po asopisech otištna. Ptiletí, které dlí ob
básnické knihy mladého Nerudy, jest z nejvýznam-
njších dob jeho života. Nebyla to však ani smrt otco-

va, ani dvrné sblížení se stárnoucí matkou,- nebylo

to zreknutí se dráhy úednické a professorské ve pro-

spch liberálního novináství,- ani první nesmlá sláva

perušená literárním skandálem, co pepodstatnilo Ne-
rudu, První akt polotragické komedie lásky Nerudovy
zjemuje jeho sensibilitu: vzncuje hluboce jeho cit,

uí jej graciésní he rozmaru, vyvolává v jeho lyrice

konen i hudební melodii.

V tomto prvním, celkem beznadjném a chmurném
djství prožívá drsný, nedvivý mladý poeta lyri-

ckých dissonancí v pomru k prosté a jemné dívce

neustálý boj vášnivé touhy po úplném oddání se

s chladným, analytickým rozumem, jehož leptající

ironická luavka rozkládá a nií vlastní život citový.

Naslouchá do svého nitra, a tu zaznívají vedle nej-

nžnjších akkord romanticko^sentimentální erotiky

i výsmšné, píkré tóny rozarované skepse. A pece
vztahuje zas náru po milence,- než, ohlédne se za se-

be a tu vidí, kterak s drsným pošklebkem sardonický

Mefisto skanduje svoje zlomyslné rhytmy o rozvaze,
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chleb, zaopatení — a rozluce. Poslouchá chvíli to-

hoto ducha chladného a kontrolujících — a uví mu
konen. Opakuje již svojí Ann tato slova o vnj-
ších nutnostech rozchodu, s vtší pýchou korrektního

obana než pravdivého milence, a pidává jako by jen

parenthesou vlastní vyznání studeného intellektu nad

horoucností srdce. O ticet let díve formuloval tuto

paradoxní psychologii lásky v agónii jiný velký básník

illusionista, ospravedluje se ped svou svnou ne^

vstou« Kateinou Fróhlichovou. Verše Grillparze-

rovy znjí;

»In Gliihumfassen stiirzten wir zusammen,-

Ein jeder Schlag gab Funken und gab Licht:

Doch unbefriedigt schlossen sich dle Flammen,
Wir glúhten, aber, ach, wir schmolzen nicht.«

Tento první akt Nerudovy komedie lásky, spiatý

s jménem Anny Holinové a zachycený krom bez-

ohledné, sebetrýznící korrespondence v ad intim-

ních ísel »Knih verš«, jichž trhaný, chvatný, pe-
kotný rukopis má cenu psychologického autografu,

jest typický nejen pro Nerudu, ale pro q,elou mladou
generaci v literatue s ním vystupující. Cist biogra-

ficky vypráví: Neruda, syn nuzné malostranské po-

sluhovaky a starého vysloužilce trafikanta, nkdejší

školák se záplatovaným kabátem a neohrabanou e-
picí, jenž byl posmchem spolužák, nese na ele
stále ješt kletbu plebejství a chudoby. Prožívá hlu-

boce její pokoení, a v jejím dusivém stínu promní
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otázku svého životního rozhodnutí v pouhou otázku

existenní. Pak psychologický výtžek: Básník neví
v sebe, nenávidí chvílemi svého vlastního já, prcháped
svým chladným intellektem, aby pece na konec staí

se obtí tohoto zlého démona.
Není to Neruda sám — jest to prokletí celé doby. Hei*
ne, lyrický psycholog lásky otrávené ironií, a Lenau,
lyrický psycholog lásky skonávající v beznadji, byli

básnickými miláky tohoto pokolení, které jako zástup

bolestných ikonoklast pišlo po romantických mod*
láích erotického paroxysmu. Hledali nový obsah a

nový smysl milostného dramatu a upírali životní prá-

vo staré, konvenní, sentimentální erotice predcháze-

jící generace, Neruda, Šolc, Mayer, ba dokonce v n-
kolika pietách i Hálek vyznávali tuto novou negativní

filosofii marné lásky, ^^^

42



"X le kdesi hluboko pod jalovou vrstvou marné

/ \ironie a vražedné sebeanalysy zpíval stíbrným

X Jkhlasem ryzí pramen citové nhy a posvcené
lásky. Bylo jen teba, aby k drsn zryté a zdivoilými

úponky pokryté skalní stn pistoupila istá, vzneše-

ná bytost ženská, mUIi se prodrati jasný ten proud.

Díve ješt než doešen byl trpký spor srdce a nedo'

rozumní s »vnou nevstou«, Annou Holinovou,

poslal zvdavý a mnohoznaný Osud k Janu Neru-
dovi takovou bytost v Karolin Svtlé,

Rozkvetlá a žádoucí ticetiletá žena, intelektuálka od
dtství a spisovatelka od nedávná, s níž se Neruda
setkal nedlouho po konsolidaci pokolení Májového,
byla zosobnním inspirace ethické. Jsouc dcerou pe-
chodného roku 1830, kdy ve chvilkové smršti se stetl

divoce osvobozující vichr liberalismu s vlahým a u-

spávajícím zefyrem odumírající romantiky, nepestá-

vala trpti konflikty a muiti se krisemi povahy proble-

matické. O její dtství zápasil náboženský tradiciona-

lism eského kmene selského se svtoobanským osví-

censtvím pražského ponmilého mšanstva. Její díví

léta, zvichená paroxysmy až chorobnými, zmítala se

v bolestném rozporu mezi citovostí romantickou a

mezi nenasytným intellektualismem moderním. Zenu
dosplou a hrd vdomou cíl rozkidlovala bohatá

obraznost k smlým letm básnickým, zatím co ji nud-
ná existence po boku stízliv praktického a bode ú-

smvného professora krasopisu ze starovlastenecké

školy nutila k pokornému uskrovnní života úedni-
ckého. Le Karolina Svtlá rostla na tchto protiven-

43



stvích a sílila tmito vnitními zápasy. Ješt díve než

poznala Jana Nerudu a pijala od nho tragický pra=

motiv svého dalšího života, prokomponovala svj ná=

zor o vnitním svt jako symfonii mravních sil a vol-

ních hrdinství. Klanla se životu, ježto jest povinností,-

toužila po lásce, která poskytuje žen možnost mrav=
ního poslání/ snila o štstí, jsouc odhodlána vymniti
je ve vznešené sebetrýzni za sebeobtování.

Jan Neruda, který k ní picházel se rty pokivenými
svévolnou ironií a s povstí pokivenou hýrilstvím

mussetovským, okouzlil, ba uchvátil ji dvojnásob:

kísil její dávné díví sny o byronském rozervanci a

vábil zárove hlubokou a složitou svou povahou její

dosud nevyužitý smysl ethický. Pevyšujíc jej vkem
i rozvahou, dovedla ukrýti vášnivou náklonnost svého

citu k Nerudovi za moudrou a písnou soustavu mrav*
ní sympathie, a chvílemi bylo jí hoko v úloze »gu«

vernantky«, cítíc se býti povolánu za milenku z mi=

losti boží. Proto pod výbušnýmtemperamentemsmysU
ného a pošklebného Nerudy pátrala po možnostech

rytíského citu, proto hledala pod zpupn honosným
mravním nihilismem prodluženého bohéma neuvdom
mlou touhu po istot,- proto odstrkovala krásné své

ruce, když je dobyvaný Neruda chtl políbit, ale na-

bízela je, kdykoliv mohla rozvrácenému píteli pi-

spti na cest mravního vzestupu.

Básník, jenžvi prostoduché Ann Holinové rád ma^*

skoval svj chlad rozumovou úvahou, nechtl se na-

opak u Karoliny Svtlé, kterou miloval bez citových

výhrad a bez ironické dialektiky, nikterak spokojiti
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ethlckou láskou, ízenou klidným uvdomním. Nc^
staily mu laskavé sliby vyšší budoucností: prahnul

po opojení plnou a šumivou pítomností. Nevážil si

nžné dvry, s níž se mu Karolina Svtlá intellek^

tuáin oddala: chtl citov i smyslov dobýti celé ženy,

která patila jinému muži. Byl odhodlán prý i, že za cenu
spojení opiistí vše, co posud jej poutalo k životu: matku
i Prahu, Cechy i národní žurnalism '— a oekával vy-
znání lásky. Svtlá, jež dovedla býti žhavá uvnit a

chladná zevn, zachovávala i vi Nerudovi mnoho
z té »hofdámy«, která se nemohla srovnati s lehko-

duchým bohémstvím Boženy Nmcové/ avšak tento^

krát ospravedlovala svou písnou pósu úvahou o^

pravdu ethickou: abstraktní, budoucí Neruda, jejž te=

prve usilovala vybaviti, musil pro ni znamenati více

než životem a vášnivostí kypící Neruda pítomný,
který vzdoruje a posmívaje se všemu konvencionalismu,

strhoval ji k sob. Tehdy rozhorloval se uražený a

nevdný milenec proti »staré pann«, která se ne^

umí ani tlesn, ani duševn vzdát, proti » falešné, ur=

putné stydlivosti*, proti »výhradn ženské jednostran^

nosti, která mužským živlem na sebe psobiti nedá*.

Svtláetla mezi ádkytakových ironisujících výitek
i psychologickou pravdu získanou podivuhodnou in=

tuicí, a slova, jimiž odpovídala na výtky pítelovy,

nejsou sebeobhajobou nebo vyvracováním, nýbrž ko*
mentáem a potvrzením. Píšjc své filosofické lékace a

laskavé zpovdnici, seste Žofii, strhává s rány roz-

jitené nelítostn blanku: »Jsem sice rozumná ve svém
jednání, politická, povážlivá, ale mravní na žádný pád,
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vzdor pohlavní istot. To cítím velmi a velmi. Já

šetím muže svého z lidskosti, rodie své ze soucitu,

veejné mínní k vli svému povolání a jménu svému,

tedy z vychytralosti, ale mravní jiskry není v jednání

mém, prosím, nedokazuj mi opak. Kdybych chtla

mravn jednat, tu bych se nemla na nic ohlédnout a

jít za cílem svým, a ten mi praví hlasem neomylným,

že bych osvítila zatemnlou duši a svému životu te*

prve pravého dala významu. Spasila bych duše dv,-

to jest nezvratné, a svt by se zajisté podivil pokla^

dm, jimiž by jej daily z vdnosti, že jim života po*

pál. ^ — Zde by byla veliká, enthusiastická láska je-

diným lékem bývala,

«

A krutý paradox všech paradox: lásky transpono-

vané sebezapírav do oblasti písné mravnosti ne*

zniily tyto ústupky konvencím spoleenským, naopak

svtu, v nmž žili Neruda a Svtlá, bylo ohled tako*

vých píliš málo. Opatrné tajemnstkáství, nevinné

koketnosti v dopisech i pi setkáních, obmyslné ukrý-

vání se za pátele nepomohly, ba urychlily pohoršení

v spolenosti, jež nedostatek opravdové ethiky ma-
skovala úzkostlivým mravokárstvím. Pouhé prozrazení

dvrného vztahu Jana Nerudy k paní professorové

Johann Mužákové znamenalo veejný skandál, v je-

hož zradyplném uspoádání pedhánl se estný man-
žel básníin s její oddanou pítelkyní.

Ustupujíc pedsudkm morálky veejné, již si asto
povyšovala za nepestupný zákon božský, avšak vi-

douc též, že Neruda odchází z její oistné blízkosti

obrozen a zproštn temných démon, pln klad a víry
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v smysl života, až ke svtectví tragická Karolina Svtlá
louí se na podzim 1862 s básníkem navždy. Nese*
tkali se již, a do smrti obepínaly oba úzké hradby té-

hož msta a tsnjší zdi týchž všetených pátel. Ne-
ruda neodvážil se ani jako lyrik osloviti dvrn její

drahé, citové ženství. Pijímal však s rytískou vd-
ností ona poselství, jež v motivickém jinotaji a epi-

ckém pepodstatnní svých román mu Karolina

Svtlá posílala o stálé pítomnosti svého bolestného

pramotivu. My víme jen, jak obdivoval se v knihách

tch umlkyni, nedotýkaje se vztahu k žen ani pla-

chou a obraznou nápovdí. I pohled, jímž Karolina

Svžúá ze zeleného svého vzení na Karlov námstí,
tém ticet let po rozchodu, poklonila se pohebnímu
prvodu Nerudovu, byl hrdé a tragicky mlenlivý.
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r^ Y náhle oživeném enthusiasmu svých ticeti let,

\ /jímž po návratu z Paíže r. 1863 zahrnoval

^y všecky projevy nov probuzeného eského ži*

vota kulturního, odkládal Neruda docela chladnou

pýchu a hokou nedvru svého intellektu. Psal ohnivé

stati novináské, prosycené optimistickou vrou v kul-

turní pokrok národa i politicky se zotavujícího. Sklá*

dal píležitostné básn nesené smlým letem vlaste-

neckého zápalu. Byl nadšeným a píliš shovívavým
kritikem divadelním, V divadle, kde nalézal vždy nové

rysy dramatické velikosti a ženské krásy na pathe-

tické, postav sleny Otilie Malé, dával se okouzlo-

vati Sebastianem a Violou v osmé loži. Sleny Ma=
chákovy, kráskymodrých oí a svtle hndých kadeí,

byly pítelkynmi sleny Malé, Enthusiasté mladého
pokolení milovali ob dívky stejnomrn , , . jako

krásnou dekoraci vlasteneckých slavností a zábav.Ne-
ruda od podzimu 1864 miloval z dvojat Tere-

zii Marii >o celé milování více«.

Byla to láska naivní a upímná, sentimentální a nž-
ná .. . vi této dobe vychované sleince, která*ješt

nebyla uvedena do spolenosti*, hrál Neruda, nkdejší

erotický ironik, stále úlohu zamilovaného studenta.

Spokojoval se dlouho s distancí diváka v pízemí
k návštvnici lože/ posílal zprvu roztoužené verše a

vedle nich ostýchavé dopisy/ plenil v sentimentálních

básnikách konvenní kvtomluvu,- vymáhal od krásné,

naprosto neliterární naivky znalecký úsudek o svých

veršovaných skladbibách. Každá kvtina, poslaná od

milenky, každý drobný vzkaz, mapa vyšívaná její ru-
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kou, to vše rozpoutávalo nejkrajnjší erotické hyper-

boly. Pak, když konen dokal se netrplivý již Ne*
ruda milenina vyznání, vzdal se cele a pln lyrickým

paroxysmm svého citu, pestal psáti verše, kde bylo

pece nutno rhytmem, obrazem, strofickou disposicí

krotiti svoje erotické nadšení, aimprovisoval jen dlouhé,

pathetické dopisy, V tchto nekonených výlevech

oddané nhy a spolu horené žízn po štstí, odcizil

se Neruda nejen erotice svého pomru k Ann Holi-

nové, ale pímo vlastní, dotud jednostrann vyhranné
individuaht. Ironický intelIekt,glossujícínaivnosti roz-

touženého srdce a bitký pozorovatelský realism, pro-

následující nepátelsky nadvládu sladkých romanti-

ckých fikcí, jsou ted kdesi hluboko pohbeny.A milenka

se skuten více a více stává fikcí, chadne a stn,
opouští Prahu, uchyluje se na venkov, Nerudovi spo-

leensky nedostupný, a nepíše ani sama list. Básník,

jenž ješt v prvních dobách lásky prožil celou hrznou
soustavu pedstav a tušení o chorob milenin, ne*

chtl pozdji ani zdaleka uviti, že milenka zvolna

odumírá. Zpráva o její smrti 12. záí 1865 byla pro

nho bleskovou ranou.

Pt dopis, tyi básnické skladby, z nichž dv cykli-

ckého rázu, zstaly nám z tohoto krátkéhoNerudova
sna erotického: zdá se na první dohled pímo frivol-

ním, podrobovati tyto intimní památky literární ana-
lyse. Mají vzácné posvcení osudové: slib štstí roz=

ptýlen jest nad nimi jako ranní oblaky prosycené
purpurem ervánk . . , slib štstí, jenž se neml nikdy

naplniti. V nkolika msících, v nichž Neruda milo-
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val Terezii Machákovou, stal se mu ten slib životním

absolutnem, jemuž rád obtoval vše: složitou kulturu

raffmovaného intellektu, svtoobanskou ironii, bás-

nickou disciplinu. Než nestojí to všecko zankolik slun*

ných msíc plného života a sytého štstí, kdy taní
srdce a zpívají smysly? <Arcinechceme*Ii poznat, »až

my mrtví procitneme, že jsme nikdy nežili?«> Svj
pekypující pocit životního štstí nedovedl Neruda
pln spoutati verši a ovládnouti umním,- literárn stojí

nejvýše z tchto památek erotické idylly Nerudovy
práv ona místa, kde vyvolává silou kontrastu stíny

minulých let, strašidla nedvivého srdce, smutky pa*

dající na dno všech pohár. tvrtý list Nerudv, kde,

podávaje »djiny své duše«, zpovídá se básník ze své

»bezinnosti a lhostejnosti« ped píchodem milenci*

ným, uchvacuje daleko více než dopisy ostatní. Delší

báse »6. únor 1865«, v níž Neruda vyzpíval všecky

zlé tuchy a dsivé pedstavy marného ekání na mi=^

lenku, pichystanou do plesu, vymyká se mlhavou a

chmurnou náladou i diskrétností, nenápadnou malbou
situace tém celému okruhu — a práv ona má ryzí

Nerudovskou sílu bezprostedního psychologického

postehu a suggestivního výrazu:

»To bylo smutnosmutné vzpomínání

a smutnosmutná, dlouhá pro mne noc!

Po nábeží jsem chodil bled a tich,

mé oko klížil chladný, ostrý sníh: —'

nejkrásnjší to mla býti pro mne noc,

v ní vrcholiti mlo moje žití celé,
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v ní mly oživit se sny mé smlé, —
a z všeho blaha mám jen truchle vzpomínání

a ped sebou tu truchlou, dlouhou noc.«
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1A TRUCHLÁ, dlouhá noc stala se na novo domi-
nantou vnitního života osamléhobásníka. Chvílemi
se zdálo, jakoby vzpomínka na pedasn zemelou

milenku mla v sob slastný odlesk a vlídnou útchu
oné krásné episody samy. Básník prodléval u ní se zá-
libou, V dušikovém feuilletonu po 13 letech oživoval
si hledišt prozatímního divadla jen proto, aby se mu
zjevila dvojice Sebastiana a Violy. V nejkrásnjší své
knize, v »Prostých motivech* nadepisuje jednu eroti-

ckou piegu alespo jménem Terezy á Gesu, aniž již

myslil na milostnou svou elegii s Terezií Macháko-
vou, tak rozdílnou od tohoto kapriciosního motivu.

Ale zvolna vyprchá a zmizí všecek slastný pízvuk
marného erotického snu , . . vzpomínka na živou mi-
lenkuvyvane, tvá její vybledne ze srdce , , , a jen hoký
vyítavý cit smutné ztráty zstává. Pidruží se k ostat-

ním bolestným dojmm života, zvýší básníkv stesk

do osudu zpola jen prožitého. Poslední akt tragikom-

oedie lásky poíná. Milenka byla pouhým nástrojem

v ruce osudu, který jite bolestnými a strastnými

dji nitro básníkovo, vybavoval jeho nejpravdivjší

a nejhlubší díla umlecká. Kdykoliv Neruda, osa-

mlý a chorý chodec po tvrdých dlaždicích ži-

vota, útoval se svou minulostí, se svým mládím,

se svou samotou, nezapomnl vyísti zlým božstvm,
že mu vzala milenku, že jej ^zasnoubila s pouhou
nadjí «.

Již v druhém vydání <Knih verš* zaznívají tyto bo-
lestné tóny, a to bez sordiny, bez stilisacc. V bá«ni
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3>NaŠeI jsem se«, této zkrváccné konfessi z roku 1871,

dere se na rty výkik:

»A vím, že jsem chtl také šasten být

a sluncem v okeán se lásky vpít,

že chtl jsem dtské hladit hebké vlásky —

-

Ach, bože, bože, — kde to moe lásky!?

Sám sedím zde a trapné u nevoli,

zrak pustý v pustém hledá kout klid,

a srdce — srdce bolí!«

Hloubji ješt rozrývá Neruda svoji ránu v básní

»Vším jsem byl rád«, aby pece rakev svých nespln-

ných životních sn pokryl temným píkrovem mužné
resignace:

»Však osud pravil: Do jistých jen dob!

Až pijde toto velké milování,

smrt vyrvi dívku tvému celování,

ty žij a v prsou svých nos její hrob.

A teba touha, mráz i hloupý výsmch hnete,

ty sám a sám se máš jen žitím brát —
já ledaím jsem byl v tom božím svt,
též kryptou musím býti rád.«

Rána nezaceíila se nikdy. V ^Kosmických písníchc,

tváí v tvá vesmrnému divadlu vzniku a zmaru, ža-

luje Neruda:

>A naše láska! Mrtvých spalování!

Jen ranní sen je všechno milování.
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den jsou dv srdce lidská šastná spolu,

v den druhý štstí prchá poskokem

,

a ob srdce letí v propast dol —
co je v tom svt širokém,

co je tu, co je boIu!«

Zdaž však nesplynui zde do temných a hlubokých
vln jediné sloky žal dvojí: žal nad milenkou, urvanou
smrtí, a bolná vzpomínka na tu, jež odešla sama, sve-

dena svdomím upíliŠeným? ^^
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1"^
ROSTE MOTIVy ohlaSují smyslové i citové

^znovuzrození básníka, odhodlaného žíti nové,

pouze ze štdrých dar omlazené pírody a peky=
pujícího bohatství dneška/ jakoby nebylo minulosti,

jakoby pohádka bytí práv zaínala ... a tak i v ero*

tice ladí tu Neruda nové a nezvyklé tóny.V prvních

dvou cyklech sbírky, jež jsou pímo radostným chvalo-

zpvem instinkt, osvobozených od porunictví chlad*

ného rozumu, vzdává se básník naprosto hlasu stoupa*

jící mízy, lákání hejícího slunce, tužbám splývajících

vln a prožívá »celou tu zaleklou, šveholnou,tu sladkou

a náhle zas úbolnou, tu bývalou lásky tíse «. V nko*
lika nezapomenutelných variacích, které tu zazpíval

plný mužný Nerudv hlas na thema opoždného mi*

lování, položena jest vedle sebe láska dvojího rodu.

Jedna smyslná, toužebná, rozkošnicky vychutnávající

díví objetí a nenasytn vypíjející milenino políbení,

láska jakoby pozdní renaissance tžké krve a pro*

jemnlých nerv. Druhá závazná, uvdomlá, zaujatá

myšlenkou generaní a posvcená patriarchálním

smyslem pro dít a tajemným zákonem pokraování:
tragický výraz stvoil pro ni Neruda v pátém zimním
motivu, v srdcervoucí meditaci o modré chrp u Kry-
lova, kde v lyrický symbol se vtlil výkik o > dtských,
hebkých vláscích* z »Knih verš«.
Avšak toto erotické omlazení, získané v pozdní lásce

ke krásné a prosté dívce Božen, lyrické inspirátorce

nejvroucnjších motiv, bylo pouhým experimentem:

experimentem života, experimentem poesie -^ a pro*

živ tento experiment s plnou vážností opravdového
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umlce života, vrátil se zasedo sychravého,mlhavého,

podzimního domova svého srdce. Episodu z tohoto

návratu s peraženými kídly symbolisoval vposledním
cyklu »Prostých motiv« elegickou písní opuštného
plavce/ rozumím^Ii dobe básnickým podobenstvím a

obrazovým znamením tohoto lyrického arcidíla, jest to

jediný pozdrav Nerudových mužných let první mi*

lence, té, která kdysi chtla vsednout do jeho lunu.
Bílé ruce, vzpínající se jako pruhy vln po Nerudov
lodce, patily jeho s>vné nevst* Ann Holinové.

Mrtví pece cvávali na rychlejších koních. Ješt krátce

ped hodinou smrti zatanula básníkovi vedle bytosti

matiny i bytost pedasn ztracené milenky:

»Prežil jsem matku svou, žiju jen památce,

pežil jsem lásku svou, ml ji tak na krátce, —
všecko jsem oplakal, zase se osvžil —
Tebe bych, národe. Tebe bych nepežil!*

Ale v tchto slovech skryto jest zárove konené vy*
koupení z bolesti básníkovy. Mrtvá milenka, jež mu
mla dáti radost a štstí, dala mu žal a nejhlubší smu-
tek, jenž však byl oištním a nejvznešenjší inspirací.

Nevstoupila, na rozdíl od vznešené obtovnice mes-
siášské, jako duchovní spolupracovnice do jeho ži*

vota, nýbrž jako tragický motiv do jeho osudu. Snad
by skutená Terezie Machákové, ona sladká a senti-

mentální kráska hlubokých zrak, byla spoutala naiv-^

ním a prostým svým ženstvím rozvoj Nerudova vel*

kého a hrdého ducha. Tato mrtvá a ztracená fikce její

bytosti pomáhala odpoutávati jeho nejvzácnjší a nej-

bytostnjší síly lidské i básnické. 0^
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*Tr^ODAL-LI Neruda kdy sebe celého, bylo to

_^v »Knihách vcrš«/ není divu, že takové bohat-

ství mladého osudu a nedokavého básnického um-
ní nedalo se úpln ovládnouti cyklickým jednocením,

, . na nž Neruda již roku 1867 pomýšlel. Proti »Hbi-
tovnímu kvítí«, jež jest knihou zpovdi, mají »Knihy
verš* pedevším ráz slib: v »knize verš výprav-

ných« pes všecky zaátenické imitace od Erbena
až k módním nmeckým balladistm nejednou jsou

pracformovány »BaIlady a romance«/ v »EIegických

nríkách«, v cyklu »Z kraje«, v nkterých »L!stcích

hbitovního kvítí« hlásí se již pln lyrický sloh »Pro-

stých motiv*, anelzebezhlubokého pekvapení slyšeti

v posledním odstavci byronovské skladby »0 Simonu
Lomnickém* akkordy, z nichž komponovány jsou

»Zpvy pátení*. >Hbitovní kvítí« útovalo výlun
se životní pítomností Nerudovou : reprodukovalo ji

s bezprostedností deníkovou, analysovalo a soudilo

ji s jakousi studenou vcností a píkrostí a konen od-
hazovalo ji jako bezcenný brak,- tento poctivý nihilista

nechce míti budoucnosti : »však to pejde, až se ve hrob

svinu, vzdyt si také jednou odpoinu«. »Knihy verš*
obracejí se naopak celou tváí k zítku; básník vše jen

nadhazuje, aby to dopovdl, provedl, rozvinul nkdy
píšt/ všude cítíme, jak se musí vrátiti k tomu, co
pouze naskizzoval, nedomyslil, umlecky pln nevy=^

tžil — Neruda poctiv dostál všem tmto slibm.
Avšak v lyrice »Knih verš*, která má vtší sloho-

vou hutnost a osobnjší posvcení než oddíl epický,

vrací se básník náhle k své minulosti, aby ji hodnotil
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a— pehodnotil. Zpsob,jakýmNeruda pojal do »Knih
vcrš« lyrickou tres »Hbitovního kvítí«, obráží celý

jeho umlecký i lidský vzrst za desetiletí. Od formy
lyrického deníku, jež ovládá první vydání »Hrbitov*

ního kvítí«, dostal se Neruda k vyššímu a složitjšímu

útvaru poetickému, k lyrickým cyklm seadným dle

základních motiv. Proto, vylouiv z první své knihy

polovinu, rozložil ostatek do ty kruh »Ze srdce«,

»Z divokých lásek«, »Pn zpuštných strunách«, »Ze
hbitova*, položených soustedn, takžeprvýokruh za-
bírá lyriku ist intimní, poslední však meditaci a reflexi

spoleenskou i kosmickou. Neruda neodcizil se svojí

minulosti do té míry, aby jí nerozuml již — jinak by
nebyl vložil mezi úryvky ^Hbitovního kvítí« nkterá
lyrická ísla zbrocená ješt teplou krví erstvého
utrpení <tak pie9u »Jen matko »Nádj« zstate«,
nebo dv nezapomenutelné zpovdi hokého milence

»Moje srdce jest jak pozdní podzim svadlý« a »Ach
pišla láska s milým žebronním«>/ ale stál nad ní již

tolik, že mohl ji ovládati umleckou intelligencí, tou

podivuhodnou silou, vychovanou ve škole písné káz*

n, jíž marn hledáme u jeho souasník.
Ctou^li se vedle starších partií ^Hbitovního kvítí«

lyrická ísla, která Neruda napsal v šedesátých le-

tech, vycítí vnitní sluch umlecký okamžit podstat-

ný rozdíl tchto dvou skupin, náladov i meditan
namnoze co nejúže spíznných: z »Elegických hí-
ek*, z cyklu »Z kraje«, z »Mých efemerek« a z nov
zaazených »Lístk hbitovního kvítí« zaznívá neza-

pomenuteln osobitá a neobyejn vroucí melodie
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lyrická, jíž v první Nerudov knize vbec nebylo.

V ase, ležícím mezi obma skupinami, zrodil se ly*

rický básník, náš nejdvrnjší a nejvíce opravdový

poeta drobné diskrétní písn, sladký jednotitel lidské-

ho srdce a pírodní scenerie.

Zatím co Hálek, zasažen a oslnn mocným vlivem

lyriky Heinovy, bud pírodu naivn antropomorfiso-

val, bud v ní vyhledával melodramatické dekorace pro

svj román lásky do jednotvárnosti opakovaný, vy*

pracovával se Neruda k naprosto rázovitému slohu

lyrickému. Neruda, syn msta, zachovává vždy ja-

kousi zdrženlivou a nedvivou distanci k pírod,
jest mrzutým a uzaveným divákem i cizincem, tam

kde venkované Celakovský a Hálek cítili se doma —
Neruda již v »Elegických híkách «, jako pozdji

v »Prostých motivech*, dává se pírodou, jarem,- ptaí

písní teprve dobývat. Tato distance iní jej pozoro-

vatelem o mnoho ostejším, pronikavjším, svéráz-

njším než jest kdokoliv z tch, kdož pírodu dostali

áo kolébky darem. Jeho krajináské obrazy z pírody
nejsou nikde pouhými dekoracemi, nýbrž samostat-

nými umleckými díly, jimž neschází ani svtla ani

vzduchu, mnohý z nich mohl by prost platit za mi-

strovský kus básnické deskripce opené o neobyejn
jemnou a cvienou schopnost visuelní. Ale — a tu jest

vlastní Nerudova svéráznost — pozorující umlec jest

vždy v rovnováze s meditaním lyrikem : každý kra-

jinný pohled jest zárove stavem básníkovy duše,

každý pírodní výjev jest zkrácenou a zhuštnou ob-

dobou vniterního života poetova/ co bylo druhm
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lyrickou dekorací, stává st Nerudovi lyrickým sym-
bolem. Ovšem v ^Knihách verš« jest toto umní
ješt ve zpsobe velmi nedokonalé/ pece však cyklus

»Z krajec platí mnoho touto novou lyrickou methodou,

Nemohli-li Nerudovi souasníci po »Knihách verš*
zmiti daleký dosah tchto statených pokus o no-
vou lyrickou methodu, nedovedli arci tím spíše po-
chopiti jinou statenost, ukrytou v struných a asto
jen lehce improvisovaných slokách jejich popvk a

náladových výtrysk. Jest to statenost, s níž Neruda
dobývá v poesii naší domovského práva šumivému a

pnivému rozmaru ducha opravdu svobodného, opoj-

nému víení nezužitkovaných sil, bezstarostné he živo-

ta nespoutaného nižádnou konvencí, slovem, všem tm
mocnostem,ježídí apodmiují pravou básnickou mla-

dost, V básnictví, pes hlasy všech doktriná a dog-
matik, nesejde jen na požehnání boh, a jsou to

Apollo i Dionysos : také daimonm a alastorm ná-

leží tu podíl, Mácha byl pinesl obt temným alasto-

rm, zlým duchm noci, zmaru, nicoty/ Neruda dal

se inspirovati lehkomyslnými daimony nezávazné ra-

dosti, divoké vervy, mladistvého opojení životem , .

,

první mezi našimi básníky. Proto u Nerudy, na njž
jeho souasníci dlouho pamatovali jako na nejlepšího

taneníka svého pokolení, tolikráte víí verši i prosou

tanení rej, opojení hudbou a kepením, rhytmický

pohyb, který odnímá vdomí a vyšinuje lovka
z mravního ádu : šílený ardáš za noci na Nczider-

ském jezee v romantickém »Divokém zvuku*, drsný
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obžalobný sarkasmus z básn >Skome, hochu* i ja-

drná ironie erbenovsky ezaného výjevu »Jako do
skoku«, sociáln prihrocená »Tanenice« patí sem
stejn jako tanící derviši na pedmstí Kassim Pašu,

jako vampyrský rej mezi vykopanými kostmi v malo-
stranském píbhu «LI tí lilií «. I Nerudovi mužné do-
by jest vesmrný pohyb vždy znovu tancem a plesem,-

balladista vidí jaro 1848 v podob bálové sín a v ta-

neních rhytmech, plných plesu a výskotu, ruchu a

šumu, hudby a skoku skládá >BalIadu o polce«.

V»Knihách verš« — a jmenovit v »Elegických hí-
kách c — vykikl Neruda nkolikráte strofami sou-

stednými a výrazem podivuhodn smlým a bez-

prostedním tuto pekypující, opojnou plnost svého
mládí a nkolik tch improvisací záí a osluje jako

klikatý blesk jarní boue. Kolik opravdového junáctví

seveno jest jen v osmiverší:

»V krátku pijdou horcí dnové,
pijde život líný,

budou milejší nad slunce

tmavé jeho stíny,

V chladné tráv, v palných snech svých
zas se povyválím,
mysle, jak as rok zas žití

marn prozaháIím!«
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"^ 7 NERUDOVÉ lyrice 60, a 70. let, pokud ne-

\ / umlkla naprosto, propuká vždy znovu žíznivá a

V dychtivá touha po širém svt: zprvu jest to jen ro*

mantický sen o modré dálce, do níž pospíchají osvobo*

zené vlny,ao níž divn šeptajívonnévtryveslující z jara/

pozdjivšak celá bytost,mrznoucí a dusící se v chmurné
samot opuštné jizby, rozpíná peruti po daleké cizin:

»Já sedím schoulen u lože

se chvjícíma rtoma —
ven musím, ven — tam do svta,

mn je tak zima doma!*

A tužby se vyplují: roku 1863 jest Neruda v Paíži,

r. 1868 na Jaderském moi, r, 1869 v Uhrách, r, 1870
konen v Orient: v Athénách, v Caihrad, v Jeru*

salém, na Suezskémjkanále, v Kahýe a na zpátení

cest v Neapoli a v ím,- návštva svtové výstavy

vídeské r, 1873 a cesta do severníhoNmecka r. 1875

dovršují jeho cestovní zkušenosti. Po všech tch pou*
tich vrací se do eského domova jiná bytost, než byla

ta, která se kolem r, 1860 vyslovila básnmi shrnutými

pozdji do »Knih verš «.

Romantikové dali cestování nový hluboký smysl, pro-

mnivše je v osobní umní, jímž možno piblížiti se

hádance života. Pro romantika rodu Tieckova, Wa*
ckenroderova neb jmenovit Eichendorffova znamená
cestování nejrozkošnjší formu touhy, jež jest vlastní

náplní života. Kdesi v dálce, a v kesanské Itálii, a na

severu opedeném ságami, skr)rvá se nebezpené ta«
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jemství, záhadná vášnivost, opojná hrza bytí. Roman*
tický poutník nejde proto do ciziny rozumov pátrat,

zkoumat skutenost, chápat pomry,- nedbá ani o náro-

dopis ani o politiku, nebée s sebou naukových pom*
cek ani nenapluje souasnými dokumenty svých zá-

pisník,- dívá se v slastném vytržení a v polosnách

jakýmsi mlžným oparem na zemi své touhy, rrožívá na

chvíli závratné opojení, marnivou rozkoš novosti a zá-

zranosti,avšak jen na chvíli: tím mocnji probudí se pak

jeho nostalgie, zádumivé vdomí, že jeho pravá otina
leží kdesi za hranicemi svta, a romantik se zlomenou
holí poutnikou vrací se dom, neukojen a nepromnn

.

Proti tomuto romantickému typu poutníka staví skoro

souasn jiný, naprosto odlišný typ lord Byron v Childe

Haroldovi. Byronský poutník, pln hnvu a vzdoru,

neprchá jen ped domovem úzkým, pokryteckým a

mdlým, nýbrž i ped vlastním svým já, rozmarným a

zjiteným, ped kletbou svého individualismu bolest^

ného a neplodného. Také on hledá v cizin to, eho
domov mu nemohl a nechtl dáti,- také on letí toužebn
za možnostmi vyššího života , . . avšak nalézá to vše.

Mocn upírá své oko na barevnou skutenost krajin-

nou i lidovou,- jeho bitká intelligence rozumí pítom-
nosti a te z ní minulost,- jeho veejný zájem rozpaluje

se politickými vzpomínkami, djinnými úvahami, so-

ciálními postehy. Poutník den od^ dne cítí, jak roste

nejen jeho smysl pro skutenost, ale i celá jeho vnitní

bytost/ jak rozestupuje se zaarovaný kruh sebetrýz-

nícího individualismu, jak pustá prázdnota a sebevra-
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žcdná nuda jsou pekonány, vyléeny, vykoupeny —
a mže se vrátiti domu oištn a obrozen.

Tento poutník, jenž v Anglii byl básníkem, stává se

na nmecké pd novináem. Když byl dobrodružný
kníže Piickíer-Muskau obohatil typ celkem jen zevn
o nkolik rys exotického svtobžnictví, pejala je]

mladonmecká škola,- stlaivši geniálnost trochu nepo*
hodinou na obansko-liberální normál, zpopularisovala

umní cestování žvatlavou a všestrannou causerií. Pi
etb Heina, Wienbarga neb Mundta pekvapí vlahá a
slastná atmosféra, ležící nad jejich cestopisnými feuil*

letony: tito duchové píliš neklidní a vzntliví, než aby
dovedli hluboce a upen se dívati do skutenosti ne-
vzrušené a trvale se zamysliti nad zjevy stálými a zá-
konnými, rostou a rozncují se pod inspirací stídavých
dojm, mnivých scenerií, huících mst, vlnících se

zástup. Všichni prahli po velkomstských podmínkách
života a byli spiati s domovem venkovským neb malo-
mstským, zpoždným hospodásky, zakrnlým soci-

áln : zdaž nebylo to, co jmenovali cizinou, jejich sku-

tenou duševní vlastí? Jestliže romantikové, neukojivše

v dálce své touhy, picházeli dom snít, dumat a znovu
toužit, mladonmetí poutníci našli za hranicemi na-

sycení svých tužeb a vraceli se uzdraveni, oberstveni,

omlazeni, aby pracovali, agitovali, reformovali. Cizina

pemohla z jejich já to, co bylo hoké, churavé, ne*

plodné, a vybavila vnm vše, co bylo inorodé, pro*

spšné, positivní.

Literárn sotva hodil se který rámec více duševním
disposicím a aesthetickým potebám Mladonmc než
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práv cestopisná causcric. Sem vru vešlo se vše: spo*

leensko--reformní tendence, politický liberalismus,

náboženská kritika, asová polemika, dojmy mst i ze

spolenosti stídající se v oslujícím víru, podobizny
politik i umlc, ethnografické povahopisy, vtip a*
sovy i dojmový, konen i pikantní zahrávání vlastní

osobností.

Ozývá-li se r. 1859 z Nerudovy improvisace »Rek»
nte mn, vtrové vy, odkud veslujete?* ješt úpln
starý romantik EichendorfF, cestuje r. 1863 již plno-

krevný píslušník mladonmeckého typu. Nikoliv ná*

hodou vstupuje dvaaticet let po Heinovi Neruda
do »nového Jerusalema* Mladonmc, do Paíže,- naŠt

oba repraesentativní romantikové, Jan Kollár, romantik

starožitnicko-filologický, a Mácha, romantik básnický,

šli za vnitním hlasem ovšem do Itálie. Neruda neod-
chází do Paíže jako básník,- jest to liberální noviná
od hlavy až k pat, jenž s notredamské vže volá

nadšen: »Paríž, cíl mé touhy, kouzelný hrad mé fan-

tasie, starobylá a vn nová, prokletá a žehnaná,

tisíckráte a tisíckráte jmenovaná Paíž«,- liberální no^
vina stojí i o sedm let pozdji u Božíhp hrobu v Je-

rusalem a zamraen proti Vatikánu v ím,- liberální

noviná sdluje v »Paížských obrázcích*, v »Obra-
zech z ciziny* a ve ^Studiích výstavních* hlavní

dojmy >zpsobem svým, lehkým jen a zábavným pe-

rem feuilletonním*.

Ješt ped r. 1860, kdy Neruda trvale vstoupil do slu-

žeb liberáln demokratických deník »Casu*, >HIasu*
a »Národních List*, kdež dle vlastních slov cítil se
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prostým vojákem na pední stráži, vyznával nad*
sen chválu žurnalistiky,- když pak roku 1867 psal

v lánku »Moderní lovk a umní« literární vyznání
mužných svých let, neváhal na zvlášt význaném
míst své studie prohlásiti: ^Mnohostrannost života

jest totožná s rychlostí života. Jako v hudb chce mo-
derní lovk také v literatue rychle žít. Co nejjasnjší,

nepopiratelnou známku toho musíme považovat žur*

nalistiku/ ne práci notickáskou, nýbrž duševn sa=

mostatnou, poctiv myšlenkovou svou práci konající

žurnalistiku. Ta odloupla se od cechu básnického i od
cechu vdeckého co vtev volná, má v literatue plné

své právo, nebo se povznesla již na umní. « Z roz^

hodných a sebevdomých tchto vt neslyšíme jen

Nerudovy mladonmecké uitele, nýbrž i jeho vlastní

drahý tón: kdo dovedl by tak jako Neruda posvtiti

velkou láskou a horoucí opravdovostí práci všedního

dne, úmor každodenního zamstnání?
A pece Nerudu novináe nepostavíme nikdy do téže

ady jako Nerudu umlce, naopak v jeho básnickém

díle vždy nás budou boleti žurnalistické živly, jako ob*
dobn nepestaneme litovati zmaených a zneužitých

sil tvrích, jež prbhem ticeti let Neruda pohbil

pod mosaikami causerií, pod vtipnými híkami feuille*

ton, pod novináskými a národn utilitáskými hic*

disky divadelních kronik a literárních referát. Dle
tragického zákona života, jímž jedinec zakupuje si za

píliš veliké obti každou vzestupnou etapu duchov*
ního a mravního svého vzrstu, platil Neruda nepo*

mrn draho za to, ím pisplo novináství k jeho
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lidskému i umleckému vývoji: za scsílcní smyslu pro

reálnost, za porozumní mnohým spoleenským vzta*

hm a rzným povahovým zvláštnostem postav a po-

staviek jimi podmínných, za osvobození od trudného

a marného egoismu, za sloh zhuštný a soustedný/
za úsenost a plnost prosaického výrazu, za živost a

vervnost jazyka. Na mnohém tomto rysu Nerudova
osobního i literárního rozvoje spolupracovala škola ce*

stování i škola novináství,- jestliže však ona Nerudu od

zaátku zahrnuje dary, vymáhá tato od svého premi-

anta tvrd a neúprosn pepiatý sobotales,

V cestopisných svých causeriích stojí Neruda novi-

ná nejvýše, a tu zase »Obrazm z ciziny « patí první

místo: »Paížské obrázky« mají arci junátjší buja-

rost, rozkošnjší bezprostednost, ano i soustednjší
jednotu, »Studie výstavní* skrývají vtší bohatství do-

kumentární a otvírají rozlehlejší obzory kulturní, avšak

v »Obrazech z ciziny* stoupají barevné vlny krajin-

ných i spoleenských dojm rozhodn nejvýše, kolé-

bajíce na svých vodách nesíslné národopisné typy,

djinné podobizny, politické fragmenty. Bylo by po^

teba definitivn odeísti zNerudových cestopis vše,

co pijal ze svých pramen, pomcek, knižních i úst-

ních informací, abychom dovedli oceniti práv to, co

jest koistí jeho bitce pozorujícího oka, hrou jeho ji-

skivého rozmaru, bleskem jeho evropské intelligence:

snad by pak zatml se nejeden kulturní a djinný pro-

spekt,jemuž jsme se obdivovali, snad by ubyl leckterý,

zajímavým materiálem doložený a podepený odhad
sociální, snad by zmizel ten i onen z Nerudových
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nahodilých a píležitostných úsudk o umní. Avšak
to, v em spoívá vlastní a nenapodobitelné kouzlo

Nerudových cestopisných feuilleton a konená du=
chovní že jeho putovních let,vysvitlo by pak dojista

ješt daleko záivji a tepleji: rozkošná schopnost dáti

se uchvátiti, opojiti, strhnouti skuteností, mladistvá

žíze po vzntech, dojmech náladách, oddané a chá-
pající noení se do hlubin osud individuálních, kme-
nových, kulturních, epické ztotožnní se s tisíci oso»
bami, rznými národy, odlehlými zemmi. Tu pekonal
Neruda nkolikerou kletbu podmraného svého »Stur*

mu und Drangu«: nejen studenou nedvivou skepsi

záporného rozumu, která se v »Hbitovním kvítí« a

v »Knihách verš« upírovit všela na každé dojmové
a citové vznícení, ale i neplodný, marný solipsism,

jenž byl zazdn do osamlé vže pýchy a cizoty.Také

pro Nerudu bylo cestování osobním umním, jímž pi*
blížil se hádance života. ^^
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ZE TAKÉumlec pinesl si koist z cest, vypráví

maíá,neprávem zapomenutá knížka »Rznílidé«.

Již starý LaurenceSterne,otec Jean Paulv a dd
Heinv, vyznal se rozkošn v chardinovském umní
zhustiti cestovní dojem v genrovou postaviku, obe-
stenou sytým, teplým ovzduším, vdechnouti drobné
figurce, pouze letmo pozorované, ducha zem a doby,
odhaliti v okamžikovém výjevu základní rysy jejího

osudu: a to je v podstat i umlecká methoda »Rz*
ných lidí«, tchto ^cestovních episod« pouti dunajské

a levantské. Nebyl by to však Neruda, básník ven a

ven osobní, kdyby nepodával více než dokonalé užití

sebe lepší, ale pece jen cizí methody,- »Rzní lidé«

obsahují mnohem více. Jiskí a svtélkuje v nich ne-
obyejn prudký a intensivní pocit života,- vybíjí se

jimi radostná a mužná láska ke skutenosti, k pozem*
skému víru, k lidské komedii,- konený dojem tchto
skizz a episod, v nichž jen povrchní doktrinástvímže
si hlavn pochvalovati rozšíení okruhu látkového a

pestrost národopisnou, jest dojem vné a marné hry,

v níž kmitne se lidská postava na okamžik na cest ze
tmy do tmy, a pece každá chce uchvátit s sebou nej*

vtší kus svtla a štstí, a pece každá prožívá svou
vteinovou a episodickou úlohu, jako by byla Alex*
andrem neb donem Juanem.
Na cest od »Arabesek* k »Povídkám malostranským*
patí »Rzným lidem« pední místo,-bývají=li nan sta-

vni pravideln »Trhani«, jest to jen jeden z et-
ných omyl, nahromadných kolem této milé genrové
skizzy. »Trhani« dkují za svou obecnou slávu látkové
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smlosti, jež nebyla však zárove smlostí psycholo*

gickou/ proto íkají jim jedni nejnaturalistitjší práce

Nerudova, a v jejich genrovém humoru není ani stín

skuteného naturalismu, druzí dokonce nábh k soci*

alnímu románu, tebaže Neruda ml v nich zájem i^'

st pittoreskní a naprosto ne sociální. Humor Nerudv
v nich jest snad smavjší a radostnjší než kdekoliv

jinde, ale také o mnoho mlejší,- umlce prozrazuje

tu arci skvlý a svižný dar pozorovatelský, nikoliv

však promyšlená tvrí práce, mnící nárty a zápi*

sky v opravdové tvrí dílo,

»Arabesky« a ^Povídky malostranské* jsou spíznny
co nejúžeji/ ba nazval bych »Arabesky« pímo pr*
pravou »Povídek malostranských*. Když Neruda na
rozhraní let 50. a 60, otiskoval po asopisech novelly,

jež pozdji spojil v první svou Knihu pros, adil je cyK*
Heky pod titul ^Obrázky ze života pražského*,- ne*

mže být pochyby, že koneným uskutenním tohoto

plánu jsou práv »Povídky malostranské*. Trojí úskalí

hrozilo Nerudovi, když s vysplým umním vrátil

se k zámru mladých svých let: úskalí látky, úskalí

stilu, úskalí umlecké methody. V 70. letech, kdyNe*
ruda psal novellistickou kroniku Malé Strany, nebyl

mu malostranský domov již prostou skuteností, nýbrž
toužebnou, idealisující vzpomínkou, v jejíž mlžné zái
vše z dtství, z domova, ze ztraceného svta zdálo se

dležitým, slavným, památným. Avšak básník nesmí
býti a úplným vyerpávajícím,- musí krátit, vybírat,

vynechávat/ neobejde se bez rozlišování a bez odd*
lování hlavních rys od podružných detail. Neruda
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neobepíul toho úskalí zcela bezpen ... a tak vecíle

»Svatováclavské mše«, této arovné básn v novelli^

stické prose, vzal do knihy i snšku vzpomínkových
dokument, jakou jest »Týden v tichém dom« neb

»Veerní špíechty«, O stil zápasil již v »Arabeskách«
epik s mladonmeckým noviná^em,.jemuž asová skiz-

za jest vším,- že byl to zap^ tú\\y^a nikoliv vzáy ví-

tzný, dokazují nešastné »Figurky«, chronologicky

poslední z »Povídek malostranských*, což nebránilo,

aby se Neruda v ní vrátil reakn k slohu starého

»Týdne v tichém dom«. Umlecká methoda »Malo*
Stránských povídek« dokazuje však všude, že je ped-
cházeli technicky tak zralí »Rzní lidé«, V »Arabe-
skách« není Neruda vtšinou než figurkáem/ jeho

postaviky origináln skrojené a jadrn ze života vy-
loupnuté stojí osamocen, bez souvislosti, bez celist-

vého ovzduší, bez dobové nutnosti práv jako u star-

šího bodrého figurkáe Rubše neb Tyla, proti nimž

už Mácha v prose reagoval,- jen humor Nerudv jest

jiskrnjší, jeho temperament dravjší, jeho výraz bití.

V ^Povídkách malostranských* nejsou to však již jen

osamocené figurky: Neruda kísí celou svébytnouvrt
jako osobitý a uzavený celek kulturní, jímž jednotlivé

postavy jsou dány a podmínny,- rozestírá nad hla-

vami všech náladu doby, ve skutenosti dávno vy-
vanulou,- sluuje všecky osoby v hromadnou osobu a

píše takka psychologii této vyšší jednotky. Jako Ter-
Dorch, jako Mieris, iako Chardin — až bude jednou

napsána studie o nescí^ycn zátiších, která Neruda,
milovník a velebitel plod pozemských, rozmarn na*
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maloval ve svých feuillctonech, snad se tam ozve n-
kteráž tchto jmen — zpodoboval vci s nemenší odu-
ševlosti než lidi a naopak dovedl, vládna chvílemi

umním pa^riarpí^lního klidu, dáti lidem pounou per^

spektivu pecMetu a dekorací.

Bohudík jest v »Povídkách malostranských* o mnoho
více než methoda, jest v nich hlavn kouzlo osobní a

záhadné, tžko definovatelné. Zdá se skoro absurd-

ností, že postaviky tohoto svta tak staromodního,

jež jsou podány slohem genrovým a kresbou grotesk-

n realistickou, jsou myšleny docela typicky, ba pímo
symbolicky: ale protte si co nejpozornji »Svato-
václavskou mši«, »Hastrmana« neb píbh *Jak si na-

kouil panVorelpnovku* — v em jest jejich poslední

kouzlo než v této docela tichouké tragice, diskrétn

zahalené? Neruda však nikdy nebyl objektivním psy=
chologem velkého slohu " jen proto a pro nic jiného

nemohl a pi své ,^utokritice arci nechtl napsati velký

román ^ a takJpré obecn lidské, jímž jako mkkým
^.mnosvitem opredr své postavy, má intimní, osobní

zroj^v poástae týž, jaký vyyeí pak siln v »Prostých

motivech«. Jist hlubší toto posvcení spí mezi ádky
epické evokace zašlého svta,- avšak kdo mže íci, že

knihu zná, dokud se nezaetí práv mezi ádky? Ale ani

positivista neodejde od »Povídek malostrariských* ne-

obdarován: povjdka;^Utrililii« da mu pozitelí výpravo- i
vání h^thehoaún\enéo/>>Pan Ryšánek apanSchlegel<<

neb »Doktor Kazisvt« radost ja'árné charakteristiky,- fl

skizzá'^»Jak to pišlo, že Rakousko nebylo rozboreno« ^
štstí perlivého humoru a bezstarostné moudrosti.
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KONENÝCÍL,jehož dosažení Neruda zaplatil

nejkrásnjšími mužnými lety, jest naprostá jistota

života, upíná rovnováíia ve vesmíru, kdežto jeho

lidské i básnickémládíbyloovládáno budhroutícísezá-
vratí neb horeným hledáním pevného bodu ve vzdu-
choprázdné prostoe nihilismu a marnosti. Když byl

Neruda zvítzil v trojím experimentu úsilí o rovnová-
hu, jímž byly misse novináská, poutníkovo bloudní
a genristv nábh k objektivnímu realismu, zatoužil

vyzpívati i básnicky mocné vdomí bezpeí, radostný
pocit vyrovnané a ovládnuté síly. Nejprve »Písnmi
kosmickými«.
»Písn kosmické« zajímají spíše svým zpsobem e=
šení tohoto ústedního problému životního než svými
hodnotami umleckými. Svou jistotu v život, svou
rovnováhu ve vesmíru nepojímá tu Neruda jako pro^
žitou a protrpnou zkušenost, nýbrž spíše jako nauko-
vou empirii, která prost se odvozuje a snímá s proká-
zaných fakt a dokázaných poznatk vdních . Neruda
píležitostný žák a nahodilý ue moderní astronomie

a pluralistické kosmologie, dal se rád a ochotn po-
uiti o trvalé, ba nezniitelné existenci své ve vesmíru,

ízeném nemnnými a svrchovan moudrými zákony
a uvil povoln tomuto uspokojujícímu výkladu, jenž

neshodoval se sice s osobními zkušenostmi srdce, ale

opíral se za to o spektrální analysu a o Laplaceovu
auktoritu. Ptatyicetiletý Neruda zakotvil tu na as
v radostném positivismu, prosyceném skoro naivní

vrou v sílu a neobmezenost vdeckého poznání av-
deckého ešení svta,- positivism ten pipomíná chví-
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lemi až ono proslulé vyznání lásky vd, jež o ticet

let díve uinil ptadvacetiletý Arnošt Renan, áo ne-

dávná ped tím seminarista u sv. Sulpice. Avšak v-
decká pravda, zvlášt není-^li projevem ducha výlun
intellektuálního a v podstatabstraktního,nikdynemže
nahraditi pravdy osobnostní, zpeetné celým osu-

dem. »Písním kosmickým*, jejichž koncepce datuje se

mezi nesoustavnými návštvami posluchárny a chvil-

kovými zastávkami vobservatoi,chybí vnitni nutnost

ideová.

Celá kniha básnna jest jest jedinou methodou: metho-
dou anthropomorfismu, Anthropomorfismus ten není

založen pouze na Nerudov poteb a schopnosti

zení i podání živ názorného, nýbrž i na zvláštním

jeho daru vše zdvrniti, zlidštiti, humánn protepliti,

Nejzazší svty odrážejí v podání Nerudov intimní

lidské vztahy/ život a živoení pozemšan jsou úpl-

nou analogií kosmických dj. Docela ojedinlé jsou

píklady, že Neruda inspiruje se závratným kontra-

stem lovcké nicoty a vesmrné nekonenosti/ není

však náhodou, že v tchto básních nejmocnji šumí
perut poesie: pro básníka meditativní vlohy a filoso-

fického posvcení byl by práv tuto nejhlubší zdroj

kosmické inspirace. Jednou našel Neruda opravdu
definitivní výraz pro tento odvný vztah lovka ku
zhvzdnnému oceánu nad hlavou, v osmiverší zná-

mém již obecn:

»Mysli se nejvýš ^ a nad tebou

hvzd jako vesných zvonc —
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a kdybys byl jako slunce stár,

nedomyslíš se konc!

Kleím a hledím v nebe líc,

myšlenka letí svtm vstíc —'

vysoko, — pevysoko —
a slza vhrkla v oko,«

Bylo by však zcela nesprávno, hledati tady jádro Ne=
rudových »Písní kosmických«/ naopak básník sám do^

cela zeteln formuloval methodu své knihy: »Snad
jiní jinak uvidí — já myslím nebe širé si jak naši zemi
— a pi hvzdách si myslím na lidii«. Neruda analo-

gisuje tedy vytrvale, ale jeho analogie asto jsou vy-
umlkované, vtipem a rozmarem vynucené, bez názo-

ru a bez pesvdivosti, analogie spíše feuilletonistovy

než básníkovy, V nkolika kosmických písních prae-

formováno jest však lyrické umní »Prostých motiv«/
to tam, kde Neruda ani nedlá z kosmických jev a

zákon malé humoristické obrázky genrové ani ne=

užívá jich za dekorativní výpl k veršované didaktice,

nýbrž kde jimi symbolisuje svoje intimní dje, svá ly«

rická dramata, tragiku svojí nedožité lásky a stesk sy-

novského svého srdce. Kolik Nerudovské krve koluje

v prostikém dvojverší, zavírajícím krásnou XXX. pí-

se: »Do písn se to tak krátce dá — a žije se to tak

dlouze!« Jaká synthesa života soustedna jest v po-

slední strof milostné elegie »Zelená hvzdo v zenitu,

svi vesele, vesele! «:
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»Radost i žal my prežijem,

my prežijem cokoli! —
Na ale náhlá slza ta —
vždy mne to už nebolí?«

VystaiMi Neruda v »Písních kosmických* jedinou

methodou básnickou, nevystail pece jediným stilem,-

sotva která Nerudova kniha spojuje a kíží tolik rz-
ných a vzájemné cizích sloh poetických. Zdá se, že

Neruda, když byl se odmlel na tak dlouhá léta, cítil

se nucena experimentovati a zkusmo hledati svj vý-
raz, nikoliv nepodoben rekonvalescentu, jenž pestáv
tžkou a vleklou chorobu, znovu se tápav a nejist

zkouší v chzi. Není bez zajímavosti sledovat, jak

Neruda postupn v »Písních kosmických* vystídává
trojí lyrický stil, práv jako v 60, a 70. letech vystídala

jej eská poesie: stil lehkého popvku prostonárodního

rázu, stil veejné chansony vtipn pointované a stil bás-

nické rhetoriky, založené na mnohoslovných parale-

lismech a na skvlých antithesích. Celá tetina knihy,

chronologicky, tuším, nejstarší, zbásnna jest naivním

lyrickým umním, co nejúžeji spíznným s Málko-
vými »Veerními písnmi«, které ostatn Neruda cenil

velmi nízko: lyrické anekdoty o hrách a rozmarech
lásky vypravují se dvrným a hravým tónem a vy-
ostují se galantním žertíkem,- nejen celá temperatura

erotiky šastné a srdené, ale i obrazy a obraty, epi-

theta a zdrobnniny pipomínajíúmysln lidovou píse.

Leckdy pimísí Neruda k tmto písovým živlm ješt

groteskní prvky feuilletonístické: šprýmovný nápad
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dává veršované causerii rámec, asové i satirické

vtipy stídají se v sršivém ohostroji, sousedský tón

nenuceného hovoru nahrazuje básnický sloh/ l^ásník

Neruda zase nebezpen ocitá se v oblasti veršová^

ného žurnalismu. Slohu výmluvných a pístupných
chanson užil Neruda skoro všude, kde nebeské divadlo

mu skýtá svými analogiemi vítané podnty k pro-

jevm cit vlasteneckých a populárn titanických,-

není nesnadno odkrýti tu Nerudova uitele, zdaleka

nerovnocenného, písnikáe liberálního mšáctva Bé^
rangera, V »Paížských obrázcích* dal Neruda n-
kolikráte výraz obdivu pro tohoto pouliního poetu,

jejž opoždn uctívala i eská literární mládež 60. let/

Y»Knihách verš« najde se nejedná jeho stopa,- Václav
Sole byl jeho pímým epigonem. Neruda úpln pijímá

pedpoklad, na nmž založen byl neuvitelný úspch
chanson Bérangerových: báse není mu ryze sub*

jektivním hlasem osobního cítní, nýbrž spíše rozho'^

vorem mezi pvcem a obecenstvem, které naslouchá

a eká na heslo, na výzvu, na tendenní alarm. Ne=
ruda nejenom umí raziti heslo to v struné a úinné
ei, ale dovede se i konen stotožniti úpln s da*

vem, který ídí a vede/ jest to staré stanovisko jeho

mladonmeckých zaátk, kdy poesie mla býti pe-
devším nástrojem inu. A za tchto nkolik hluných
chanson, promujících poesii v politicum, kdežto jindy

Nerudovi byla privatissimum, dosáhl konen obecné
popularity a to práv u obecenstva, jež jde tup mimo
nejintimnjší jeho lyriku/ znamená však opravdu chá-

pati Nerudu, recituje^li kdo s nadšením »Vzhru již
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hlavu národe« neb »VIast svou máš nade vše milo-

vat?*

Pro nejmohutnjší emoce myšlenkové vznícené me-
ditacemi o posledních djstvech divadla vesmrného
nebo o základních motivech architektury kosmické
hledal Neruda pathetický stil, jaký dotud jen ojedinle

objevil se v jeho reflektivní lyrice. Tebaže hlunou
rhetoriku Hugovského rodu, která zatím prosted-
nictvím Jaroslava Vrchlického zdomácnla i v Ce-
chách, Neruda píliš nemiloval, jak vysvítá i z kriti-

ckých statí, jimiž pomáhal upevovati mladou slávu

Vrchlického, pece dal se na as strhnouti její prud-
kou vlnou. Pt šest ísel »Písní kosmických« a to práv
tch, kde jeho myšlenka hrdá a zmužilá zabírá nej-

širší okruhy a kde se sluuje s tra,q[ickým cítním vlast-

ním v jednotu opravdu vznešenou, zbásnno jest ma-
lebnou a skvlou rhetorikou, v podstat vydluženou
a odvozenou,
A tak v kosmických hymnech vesmrné eschatologie,

»Msíc mrtev«, »Pijdou dnové, léta, vky, vkv
vky«, »Až planety sklesnou k slunci zpt« i ve dvou
závratných íslech opojení nekonenem a krásy, a
utrpení »Poeto Svte! « a »Promluvme sob spolu «,

Neruda neproniká do hloubky, nýbrž zabírá v moc-
ných rozmaších do šíe, nedomýšlí ideu, nýbrž variuje

ji, mní ji v enické thema, hromadí parallely a proti-

klady, kupí výkiky, enické otázky a apostrofy, za-

plétá umleji rýmy a skládá tžší útvary strofické,- ne-

jednou dochází mu dech, a jeho prosté a jadrné umní
nevystauje na výraz tak nákladn honosný. Jist pri-
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blížil še Neruda práv tuto ke grandiosní inspiraci

vesmrné, jist nalezl práv v tchto íslech skvlý
výraz pro mnohou bolestn a krvav osobní zkušenost,

jist vtiskl také zát svou osobnost nejednomu verši

rázovit zakrojenému a mnohému obrazu smle na*

rtnutému , . . avšak tragická puklina, která pozdji ne*

mén bolestn zeje v nkterých »Zpvech páteních*,

nedá se oddisputovati: sloh, jímž Neruda vyjaduje
intimní i myšlenkové emoce tak osobní a tak osobité,

není nejvlastnjší jeho stil,- jest to velké umní, pijaté

však z druhé ruky, ^^
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\ TUŽNOU a dvrnou rovnováhu, s kterou

j\ /I stanul v ptatyiceti letech uprosted hvzd*
JL Jiného a plesného kosmu, nalezl Neruda i vmi»
krokosmu eském. Zprvu jen feuilletony a kritiky,

pozdji zvuné chansony vlastenecké, posléze nej-

osobnjší lyrika a drobné epické kusy umlého brouse*

ní prozrazují, že nkdejší svtooban, plný nedvivé
a záporné ironie k horování vlasteneckému, zaujal

k domovu, k národu, k tradici stanovisko dsledného
kladu a shovívavé lásky. Miloval=li již díve, zpola

instinktem dítte z lidu azpola vkusem umlcovým, vše,

co zpívá a jásá, šumí a šveholí v korun stromu ná*

rodního života, lidovou píse a starobylý tanec, vtipné

poekadlo a fabulaní šprým, sestupoval nyní vzáy
hloub ke všemu, co tkví v koenech; ítal piln v Slov*

niku Jungmannov, a bylo mu, jakoby byl pijal osv*
zující láze,- probíral se optovn Mudroslovím Ce*
lakovského a cítil v ostré pvodnosti písloví dech

odvký,- nemohl se vynaísti Erbenových pohádek a

jejich bájeslovných výklad. Nikde neprojevil krásnji

své zanícení slohové, hledající v umleckém díle pede*
vším »foremný kvt eského národa«, než ve výmluv*
ném odstavci, v nmž hlásá uvdomlou kulturu a

neumdlévající kultivování mateské ei: ale káze ta

znaí pro Nerudu mužného pedevším disciplinu lásky

a nhy. V sedmdesátých letech, kdy vymírali poslední

mluví pedbeznového obrození, a kdy picházelo

pokolení šastnjší a extensivnjší, než byla bolestn
intensivní generace »Májová«, oblíbil si Neruda
nový zpsob v portrétování a oceování pedstavitel
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oné dobové skupiny, proti které vystupoval výbojn
ve svých kritických poátcích. V nesíslných podo*
biznách a nekrolozích, stídajících pevnou áru cha-

rakterisaní s mkkým koloritem vzpomínkovým, zpívá

a šeptá mkce srdený tón, jakým otcové mluvívají kd-
tem o praddech a o »letech jak voda uplynulých*.

Nerudovy úvahy literární, vyjímající s trplivou shoví^

vavostí z každé knihy, teba epigonské i diletantské,

pouze rysy kladné a neotroící pece nikdy jepicoví*

tým potebám chvíle a tendence, vracejí se nyní

z jakési závazné nutnosti vždy znovu k jedné ústední

otázce, kterou nelze pojmenovati jinak než zhodno-
cením a obmezením mladistvého kosmopolitismu let

50. a 60. Pekonav solipsism vzpurného jinošství, který

zabíjel, vyrostl k pochopení hodnot nadosobních, jež

rozvíjejí. Setásl s obuvi novináský i agitátorský

prach šedivého svtoobanství, které hlásala škola

mladonmecká, a pokorn a vdn ssál dech svže
kvetoucí poesie kmenov rázovité. Zmužnv a sesíliv,

odložil »básnickou uniformitu svtovou* staroliberali-

stického stihu a sociáln reformní pízdoby, áo níž

oblékal sebe i své druhy v ^Obrazech života«, a stanul

ped zraky stží chápajícími v »kroji svém osobitém,

eknme národním«, v 70. letech jako kritik, o deseti-

letí pozdji však též jako básník. Díve, než sám byl

oekával, stalo se skutkem to, pro v ptadvaceti
letech nalezl symbol tak prostý a hluboký:

»Co dít jsem je slýchal

ty Loretánské zvuky.
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a srdéko mé chtlo
v svt šírý nést své tluky.

Co muž je nyní slyším

a k prsoum jsem si sáhnul,

rád bych to velké srdce

zas ve srdéko stáhnul!

«
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^Y^ OLEST byla vždy velkou odmykatelkou poesie

1^ Nerudovy. Z krvav erstvého žalu nad smrtí pí-
^*--' tlovou vyrostlo ^Hbitovní kvítí«/ nejhlubší ly-

rická ísla »Knih verš« bylazbásnna nad rakví otco*

vou a uprosted agónie lásky,- pedasný skon milenin
a ztráta matky inspirovalyNerudu vždy znovu po dlou-

há léta,- politické jeho verše napájely se ze zakalených

zdroj veejné mdloby abeznadje/ i v »Písních kosmi*

ckých«, této knize vyrovnané myšlenky a obsáhlého

humoru, pijal velmi intensivní podnty z teskné re-

flexe a z bolestného cítní. Také u brány Nerudova
nejzralejšího tvoení, znaeného takm souasnými
»Balladami a romancemi^ a »Prostými motivy*, stojí

bolest, jež odvrací zádumiv hlavu a pozírá kamsi

úo kraj smrti.

Až pietní vydavatel shrne a uveejní intimní dokumen-
ty, osvtlující Nerudv život v rocích 1879 — 1883, až

pozorný a dvrný psycholog napíše nám vnitní hi-

storii Nerudovu z tch chmurných pti let, užasneme
jist nad temným životním pozadím onch dvou laska-

vých a záivých knih. Tehdy srazila nemoc Nerudu
poprvé k zemi, vzala mu cesty, pírodu, divadlo, pá-
tele, zazdila jej do šedivé a nmé samoty neutšeného
mládeneckého pokojíka v polotemné staromstské uli-

ci, odízla jej od veejné a politické innosti, ochro-
mila na dlouho jeho nohy. Neruda stává se samotáem
a poustevníkem,- pozoruje z dálky teskliv skutenost,

ale necítí se její ástí,- louí se pozvolna se životem,

uviv starostlivým nejistotám léka a soustrastným

pohledm pátel. Jaký však jest to laskavý a dobrotivý
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mudrce, jenž dává zevnjšímu malebnému svtu s bo-
hem v lahodných úsmvech a svžích barvách »Baí*

lad a romancí«, jenž ped rozchodem dovede naslou-

chati ješt jednou svdnému hlasu pírody a smysl a

dáti se jím zvábiti ke kehkým lyrickým tancm »Pro-

stých motiv«! Zde, a nikoliv v intellektuálním positi-

vismu »Písní kosmických « dovršen jestNerudv veliký

rozvoj oá záporu ke kladné rovnováze: skepse a ne-

gace jsou pekonány moudrostí pezkoušenou srdcem,

vybojovanou na osudu, zpeetnou utrpením.

»Ballady a romance« patí k »Prostým motivm* co
nejtsnji, a to nejen chronologicky. Jsou dvojím vý-
razem uzrání lidského i umleckého, moudrosti životní

i jistoty básnické : tak jako sladký a mírný mudec od-
stranil z nich vše, co by rušilo povýšený názor sv-
tový, tak vymýtil i uvdomlý a bezpený umlec
jakékoliv nebásnické, asové, novináské živly, po-
tlail veškerou reflexi a uskutenil dvojí, písn pojatý

ideál umlecký: objektivní epiku uzavených ísel bal-

ladických a nejsubjektivnjší lyriku deníkového rázu

v písn provedeném ádní cyklickém. Oba básnické

svazeky tvoí organické celky promyšlen kompono-
vané a úpln protikladné jakékoliv method improvi-

saní/ básník stojí naprosto nad svým dílem jako sta-

nul nad životem v hodinách, kdy pocioval blízkost

louení.
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BALLADy A ROMANCE jsou knihou neob-

mezené štdrosti básnické,- ba chvílemi jest v nich

Neruda pímo rozmarným marnotratníkem. Ve
volném rámci dvou doplujících se epických genr, po*

jatých bez formalistické pedanterie, proplétá se v svo-

bodné he nkolik cykl, z nichž každý by vystail

básníkovi mén suverénnímu na celou knihu,- ale mezi

cykly vložena jsou ješt rozkošná dekorativní capriccia,

která uprosed ballad pekvapí snad ducha úzkoprsé*

ho, za to však dvojnásobn potší milence samoúelné
hry poetické. V knize, ve které se vlní celá stupnice

obecn lidských cit od tragiky mateského srdce po-

jaté pímo kosmicky až ke groteskní závrati taneního
reje, zbylo pece dost místa pro podrobné a dvrné
vystižení zvykových a krojových zvláštností lidových.

Položena jest tu vedle sebe úmysln prostiká para*

frase veršované legendy národní a vysoce složitá baU
lada stavby umlé a virtuosn symmetrické,- stídá se

tu však i nejstídmjší úsenost epická soustedná
pímo na dramatickou stichomythii a rozvtvená ara-

beska, která vypuela z ist artistické záliby pro mni-
vou rozmanitost tvaru. Jednou zachycuje pregnantní

perokresba Nerudova pouze nejhlavnjší obrysy d-
jové, podruhé libuje si básník v širokém a pohodlném
popisu také nejpodružnjších malebných jednotlivostí,-

nkdy žádá od tenáe, aby ze dvou ze tí narážek

dokreslil si celou situaci, a jindy zastaví jeho dech pí-
valem miniaturních pozorování.

Uprosted všeho toho bohatství, smstnaného do osm-
nácti struných ísel, pekvapuje však nade vše stále se
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vracející kontrast lidového primitivismu a umní veími

vyzrálého/baraffinovaného. Nerudova látková invence

jest prostonárodní,a tká kouzlo naivity a srdené ná-

božnosti kolem látek legendárních, a vyvolává v bal-

ladickém pítmí suggestivné postavy vybledlé mytho*
logie,a sestrojuje s neobyejným štstím ze zvykoslov-
né mosaiky poloepické píbhy,- v tom ve všem jest Ne*
ruda pravý balladik dobrého starého rodu. Usiluje však
i v celé básnické expressi piblížiti se co nejvíce lido-

vému stilu,- jeho oko vycvieno jest na legendárních a

genrových výjevech malí primitiv,- jeho sluch prošel

školou prostonárodních íkadel a formulí,- obrazy a epi*

theta jsou vzaty z lidové poesie, k rýmm pimíšena
jest assonance, v rhytmu a metru úmysln pipuštna
jest nejedná licence.

Není to však naprosto spontánní projev naivity pi-
rozené, vrn dochované z domova, neporušené kul-

turními vlivy, jak to bylo u Erbena,- Neruda piznává
se k uvdomlé, vykalkulované a soustavné method:
»Volím slovo prosté, chci tu báji vypravovat, z úst

jak lidu roste«. A v této touze a snaze raffinované

duše básnické, najíti zase ztracený ráj prostoty a nai-

vity,- v tomto útku složitého Evropana, jenž práv
prošel všemi illusemi vdy positivistické a liberalismu

náboženského k zemi dtí, zázrak, legend,- v tomto
odhození všech tlumok vdní a pochybování, hod-
nocení a znehodnocování zbyten tížících poutníka,

jenž chce se napíti z erstvého pramene zpívajícího

v lesích zaarovaných — práv v tom jest nejhlubší

osobní tajemství Nerudovo.
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I »BallacIy a romance* práv jako »Povídky malo=
Stránské* jsou pouze pro povrchní tenáe neosobní

a ist objektivní epikou,- tomu však, kdo je prožil, po-

vdí o Nerudov lidské osobnosti více než mnohá zpo^^

vd lyrická. Poeta mateské lásky, jenž zatím zvykl si

promítati všecky bytostné vztahy lithurgickýmialegen*

dárními symboly pašijového týdne, hlásí se hned v po-

nurých rhytmech první skladby balladické. Zasten
podává sebeobviující lyrik lásky zrazené ped napl*

nním a zavraždné zbablým chladem v »Ballad
staré=staré« tragicky uzrálou a do píšerných dsledk
domyšlenou metastasi erotického svého románu. Roz-
košn humorné capriccioso »Romance o Karlu IV.«

jest epickou zkratkou pro Nerudv vývoj od kosmo-
politické pochybovanosti až k horoucí víe v národ,-

z úmysln primitivistické »Ballady o duši Karla Borov*
ského« a plesav pekotné »Romance o roku 1848«
zpívají mocné impulsy Nerudova junáctví, kdežto

»Romance italská« jest pímo oslavou veejného libé*

ralismu, jemuž zasvtil Neruda mužný svj vk.
S osobní dvrností, s vroucím lyrismem pojal Neruda
postavu Ježíšovu, které v »BaIladách a romancích«
pipadla role protagonisty,- není nesnadno vypozoro^
váti, jak Ježíš jest tu podízen vývoji velmi složitému.

Kristus z »BalIady horské« jest zázrané božstvo,

horoucn uctívané a sladce milované,- v »Romanci
štdroveerní« stává se z nho rozkošné lidské bam«
bino, jak je malovali quattrocentisté. Na okamžik
kmitne se i silhouetta obana Krista pod erveným
praporem republikánským, jak v nj vil nejen Ogo
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Bassi, aíe i Parini a Mazzíni ped Alpami a Havlíek
neb Josef František Smetana na sever odAlp. Ale jako

Neruda sám, vyrstá i jeho Ježíš z bojovníka v humo*
ristu a mudrce: bambino v »BaíIad tíkrálové* zvedá
se z jeslí a s pokynem božského prstíku uvažuje s re*

signovaným humorem o hokém fragmentu djinné
filosofie,- konen v »Ballad o svatb v Kanaan« jest

kazatel z Nazaretu laskavým filosofem, jenž pišel na

zem, aby posvtil radost, lidství, dary života, V kte*

rémsi feuilleton postoupil Neruda ješt o krok dále,

nazvav Ježíše na kíži nejvtším humoristou za slova

»Odpus jim, nebo nevdí, co iní !« Nerudova kon*

epce Ježíše neadí se se k onm interpretacím Rem-
brandtovským neb Uhdeovským, které rozumjí jen

Synu lovka sociáln poníženému, bolestnému a

pohannému, všelidsky soucítícímu/ patí daleko spíše

do okruhu, kde vedle Renanova lahodného rabbiho

rozhazuje svoje kvtiny Wildev Ježíš^romantik: Ne*
rudoví v »Balladách a romancích « promíuje se

Kristus posléze v násobitele jasu a záe na zemi,

osvtlené podzimními paprsky svrchovaného humoru.

Nejvroucnjším výrazem Nerudovy subjektivity

v »Balladách a romancích « jest však stále se vracející

apotheosa dtí, tento symbol básníkova hledání ráje

prostoty a naivity,- krom Mánesových, obdobn sym-
bolických akvarel »Zivot na panském sídle«, není

v eském umní tak toužebného chvalozpvu na dít.

Jako osamlý Mánes namaloval i opuštný Neruda
v lithurgickém ovzduší »Ballady horské«, v zsinalém
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pítmí »Balla(íy cítské«, v rozkošných miniaturách

»Romance št(íroveerní« daleko více než šastnou
adu kehoukých a kyprých dtských postaviek
s celou hudbou graciesních pohyb a líbezných po=
stoj: tady namaloval i svj marný sen, svou tklivou

touhu, totéž, pro r.l871 našel lyrický výkik: »A vím,

že jsem chtl také šasten být — a sluncem v okeán se

lásky vpít, — , že chtl jsem dtské hladit hebké vlá*

sky — , ach bože, bože, — kde to more Iásky?<
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" "^OSTÉ MOTIVy zasluhují, aby je každý ze

-^tená bral do ruky s týmž zbožným a uctivým

ostychem, s kterým takmr padesátiletý básník ode=

vzdával veejnosti »první svou knížku zcela subjek*

'*"tivní«. Zde, v tch tyech tak promyšlen a úmrn
prokomponovaných cyklech, odhrnul Neruda s jakousi

plachou cudnou váhavostí záclonu se svého osobního

tajemství, které i pro psychology básnických koncepcí

jest zjevem ídkým a vzácným. Na Nerudovi, jediném

v našem umní, naplnila se slova, jimiž Goethe neza«

pomenuteln vystihl svj plodný duševní stav v letech

1814 a 1815 »Geniální povahy prožívají optovnou
pubertu, kdežto jiní lidé jsou jenjednou mládi!« a »Prosté

motivy« jsou práv lyrickým deníkem tohoto »doas*
ného omlazení«. Studený a povrchnípozorovatel najde

snad v »Prostých motivech« mnohem mén, možná jen

umní býti lyrikem ješt v padesáti letech,- staí však

srovnati s »Prostými motivy« jinou lyriku básnnou
v mužném vku, aby vysvid podstatný rozdíl. Na pr,

v druhém díle Celakovského »Rže stolisté«, skládaném

cele na poátku tyicátých let poetových, najde se pt
šest kus náladové lyriky silného subjektivního zabar*

vení a zvláštního intimního kouzla, ale tyto claudelor*

rainovské krajinné prospekty se »zrcadlem živých vod«

a s »obrženými horami* obrážejí vyrovnanou, usmí*

renou duši bez bouí a krisí,- Neruda však prožívá

znovu opravdové mládí se všemi jeho touhami a roz*

bhy, erotickými horekami a depressemi skepse —

'

druhé plce motiv jarních a skoro celému kruhu mo*
tiv letních porozumí pouze ten, kdo uví, že kdysi
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po r, 1879 namíchal Nerudovi Osud, tento nevypoí-
tatelný alchymista, menšího elixíru, který vrací na
as mládí.

Dvojí pobyt na Šumav, odkud si Neruda pinesl také

»Romanci o erném jezee«, oberstvuje jeho fysické

síly,- krátké a prudké erotické dobrodružství, dnes za-

halené mlhou diskrétnosti, ohrožuje jeho smysly,- objetí

a svatba, to dva ohrazy, jimiž Neruda vždycky znovu
zachycuje své cítní i svj názor krajinný. Ale teprve

choroba,- která sleduje hned po doasném omlazení,

otevírá písním, jež jako vely shromáždily se v úle bás-

níkov, eslo: Neruda sám o tom píše v dopise z jara

1883: »Ped 25 lety, když mn pátelé vyítali, že ne-

mám lyrického citu, odpovdl jsem: «Pokejte, však

já také budu psát lyriku, až sestárnu.« Ani jsem sám
nevdl, jak divnou pravdu pronáším, teba jsem ml
slova ta v duchu dobe motivována. A ejhle, stáí ješt

nepišlo, pišla ale choroba, a cit dostal vrch. A jakmile

je lovku jen trochu zas lip, vzkvétá opt bujnost a

cit se choulí do koutku. Jsme to lidé! . . .«

Celému tomuto intimnímu processu dovedl Neruda se

zcela ojedinlým umním a s obdivuhodnou hospodár-
ností dáti ráz lyrického cyklu. Jestliže již v »Knihách
verš « honosil se darem illustrovati duševní stavy pí-
rodními obrazy, promnil nyní tuto schopnost v celou

básnickou methodu: roní život pírody od prvního tu-

šení jara až k zimním bouím poskytuje mu v asovém
sledu souvislou adu prostých a hlubokých symbol
pro píbhy srdce, které z churavé mdloby resigno-

vaného stáí probouzí se k úplnému obrození a pak,
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proživši ješt jednou pohádku mládí, zase se vzdává
starob, resignaci,píprav k odchodu. Tato komposice
provedena jest s bohatstvím takka symfonickým.

Prvních šest jarních motiv zní jako pedehra : skepse

jest píliš silná, kra kolem srdce píliš tuhá, než aby
básník hned se dal svést, hned uvil

:

»NevrIe hledím oknem ven —
necht mn led mj, necht sníh —
vždy nechápu více, na ten rej,

k emu ta vava, spch a smích !«

Tof první nejisté jarní dny, sms jásotu a chladu,vtr
a kvt, písní a chmury. Na to setkává básník z celého

pásma psychologických motiv druhou skupinu jar-

ních písní, obrážejících první stadia jeho omládnutí

:

dtské vzpomínky, národní poesie, oberstvený obraz

matky se proplétají/ mladá travina na louce, zlaté pršky

slunce, májový vtík dávají pírodní dekoraci, Nasa*
mém konci motiv jarních, vzdává se však již Neruda
regeneraci, -— rozkošn buršikosní písní všech svobod-

ných srdcí »Hej uvidíš, pírodo, uvidíš« poínajíc až

k pedposledním dvma letním motivm obmuje,
rozvíjí a vždy nov pointuje Neruda dvanáctkráte

v sytých obrazech ze zrající pírody zalité širokým

sluncem svoji druhou pubertu. Zde uprosted písové
erotiky plné smyslného kouzla a rozkošnické záliby

najdou se nkteré vzácné kusy samoúelné deskripce

krajináské <»Slunce je jak velký žernov*, »Náš kraj

se ženil dnes^< a mezi podzimními motivy »NáŠ Boubín

92



má šedivou epiku«>: Nerudovo já zmizelo zcela

v objektivní chvále svta záivého a šastného/ to zdá
se být kdosi úpln jiný než básník »Knih verš«.
A pece není. Báse, již jako ranou mee Neruda náhle

peal zálibn a radostn navíjené pásmo žhnoucí ero-

tiky sršící vtipem a rozmarem, sestupuje ve svém
dsledn promyšleném a psychologicky bolestn pro*
nikavém symbolismu až k samému dnu Nerudovské
lyriky, praeformované jíž v »Elegických híkách*.

»Má poesie — dívina
a mžikem láskou plápolá:

jak spatí oi mladé,

již ruku k srdci klade,

a hlava jde jí do kola.

Hned chystá roucho svatební

jak padlým snhem vroubené,

a chystá závoj áiný
a bleskný šperk si krásný,

i vozy vnci zdobené.

Již svatba v plném rozletu —
v tom rozum v cestu vyrazí:

tri stará slova vrhne

a šátek v uzel zdrhne

a rázem svatbu pimrazí.

«

A jako listí se strom, tak prší illuse básníkovy. Pro
podzimní svoje nálady našel krajinný rámec v šumav-
ském podhoí, kdežto slunné léto svého opojení prožil
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a básnicky symbolisoval ve volném kraji, slastn se

chvjícím v objetí oblohy. Ale hory, jež Neruda zná od
odstín ovzduší až po floru, neinspirují ho ani tesknou

vznešeností ani chladnou výší,- zdvruje si |e. Pod
jejich stránmi a vichicemi prochází ve stídavé he
dojm a nálad posledními plesy a prvními tuchami
smrti/ konec podzimního cyklu jest táhlé, chmurné
maestoso,Vkaždém cyklu »Prostých motiv« znamená
závrená báse vystupování a vyvrcholení : opojná

erotika z motiv jarních vyhnána v apostrof Terezy
á Gesu až k paroxysmu,- synthesu slavného léta, avšak

zárove i divinaci zádumivé jesen zavírá toužebná

vzpomínka na Hálka,- celou tichou moudrost podzimu
v tragické strunosti zhušuje strofa:

»Je pravda! Na se plavit moem,
na slézat strmých horstev lem:

zde zcela nízký pahrbeek,
a za ním zcela nová zem!«

Stilov tíhnou podzimní a vetší ješt mrou zimní mo^
tivy ke krajní prostot výrazu, omezují se na kratiké

strofy, užívají písové jednoduchosti prostonárodní,

varují se deskripce a široce malebné dikce a práv tím

dosahují hlubokýchúink, — kolik melancholie a kolik

lyrické krásy zamknuto je jen ve tyverší skoro pro*

saické na pohled

:

»Již širý kraj zhndnul, a hory jsou

jak holé zd,
a vzpomenuv jara, nevíš víc,

na bylo zde.«
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ALŠOVA ILLUSTRACE K >PROSTÉMU MOTIVU*
»TAK SÁM A SÁM*.





Proti rozmarné he motiv podzimních azeny jsou

motivy zimní optn jaíto první cyklus s úelnou psy-

chologickou úmyslností: od chvilkové melancholie nad
píchodem mrazné zimy a nad rakví dívinou sestu-

puje básník hluboko na dno hoe obecn lidského, na

jehož themata básnna byla jeho lyrika vbec: smutek
života bez pokraování, výitka lásky nedožité a zra-

zené, stesk stáí nad slabými kídly pozdního zpvu —
to vše podává si ruce jako vlna vln. Pak vyve ješt

nkolik spodních pímo fysiologických bolestí: hrza
bezesných nocí, ukrutný stisk nemoci, tušení blížící se

smrti/ jen malé prosté výkiky bez píkras a básni-

ckých dekorací nahrazují uzavená ísla lyrická. Když
konen básník v bolestné námaze soustedí poslední

tvrí sílu, aby zachytil i konec svj mohutnými sym-
boly a zapl si vlastní žalm pohební v hymnickém
slohu, jakým byl oslavil velké tragoedie vesmrné,
jest nejen uzaven tento »rok duše«, ale i básníkv
vývoj vbec. ^^

95



UMNÍ jest velkým darem divinace a zkratky:

co dovedl Neruda intuitivn vytušiti a úsen
semknouti v nkolik kratikých »zimních mo*

tiv«, to prožíval tžce a muiv plných osm rok.
V tch posledních letech choroby a samotáství, ne*

ztrácí se Neruda jen svtu, ale i sám sob,- zjevuje se

jen jednou do týdne s rolnikami draze vykoupeného
humoru, aby pak zavel se do své chladné, opuštné
jizhy,- což by dovedl snésti, aby svt uvidl »že humo*
rist do koutku jde a pláe«? Je po rovnováze, vypra=-

cované tolikerou methodou praktického mudrce,- je po
všem bezpeí vybojovaném na život,- nejen fysicky

otvírají se vžáy staré rány. V této pašijové dob vzni-

kají básn, které jsou shrnuty do fragmentární sbírky

»Zpv páteních «,- ty rodí se naprosto jinak než kte*

rákoíiv z pedchozích Nerudových knih básnických.

Kupily=li se v bohatých a štdrých dobách Nerudova
tvoení jednotlivá ísla rychle a organicky ve vtší
celky, doplujíce, rozvíjejíce a ucelujíce se vzájemn,
vyrážely jednotlivé kusy »Zpv páteních* v dlou-

hých mezerách jako horká zídla prýštící z hlubokých
vrstev téhož bolestného cítní a ztrácející se zase v so-

pené pd. To, co zstalo, jest deset výbušných vý-
kik obdobného citového pathosu, le není to orga-

nicky rostlý útvar umlecký z rodu »Ballad a romancí«
neb »Prostých motiv«.

Již uprosted mezi malebnou epikou a vtipnou gno-

mikou »Ballady eské« a »Romance o Karlu IV, «

vlnily se temné kruhy pathetické »Romance o erném
jezee«,- lokální inspirací, meditativní notou, stilov, ná-
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ladov, jest to první ze »Zpv páteních«/hymnické
pathos, verbalistická nádhera, myšlenkový lyrismus

adí báse, zcela rznorodou v ráinci »Ballad a roman-
cí*, pímo k nkolika rhetorickým fugám »Písní kosmi-

ckých*. Již tu marn pokouší se Neruda svou rozlome-

nou subjektivitu spoutat epickou fabulací, krajináskou

výzdobou, a tak bude dvojnásobn i ve »Zpvech pá-
teních*, z nichž nejstarší asov se tsn druží k to^*

muto temnému šumavskému motivu. Ti ze »Zpv
páteních* jsou pímo obnažené zkrvácené konfesse:

báse »Ecce homo«, v níž leží klí celého cyklu,-

slavná synthesa Nerudova citového života »Láska« a

konen i melancholická modlitba »Andl strážce*, ta

zvláštní sms naivnosti dtské a smutku staeckého. Je«

stliže v pedposledním z ^Prostých motiv* Nerudova
touha, aby »ve smrti žhnul ješt jeho duch a jeho ctnost

jako ervánky kolem zem«, zkamenla v písný obraz

veliké pýchy a krásy, chvje se tuto již jen v nepokryté,

palivé muce

:

»Já nedím: ,Bohu dík, jsem lepší jiných!'

Kdož smí se pímit, než se život zhroutí,

než poslední dobhne z hodin stinných,

že cesty kal mu roucho neposmoutí?*

A úryvek osobní zpovdi chová každá z ostatních

básní, takže ješt ped odchodem v pregnantních ná^
povdech a ve výmluvných narážkách zjeví se celý

Nerudv život. Chudiké dtství sociálního vyvržence
zabolí ješt jednou, a matiny oi zase upokojí, Junáckc
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sny o svobod národ zahrají mladým svým žárem,

a tmavá skepse doby za živa pohbených zatáhne je

svými mrany. Bolestná vzpomínka na lásku zaškr*

cenou pedasnou smrtí zatese naposled srdcem, a
resignace klade poznovu na hroby vnce bez vn a
bez pelu. Jakoby v horece zjeví se starému putov**

niku daleká arabská pouš, a šumavské hvozdy zašumí
do sirého mstského bytu svými haluzemi, A jako

všickni starci pivírající nedlouho ped skonem oi,má
tuto i Neruda obrácenou perspektivu »Co statkem

mým, to zím jak v dálce stinné, co zmizelo, mn sku-

teností kyne«,

V citové sfée, které ted poprvé u Nerudy neovládá

a nekontroluje písný rozum, odehrává se process ob^
dobný : veškeré prvky životem dobyté, disciplinou kul-

tury a palaestrou praktické filosofie umle vypstované
ruší se zvolna, a zstává nkolik základních vztah ro*

dových, ragových, náboženských, jimž Neruda dává
nejinak než messianisté polští národnostní obsah, V pa^

šíjovém vlastenectví, této dominant všech »Zpv
páteních«, kíží se zvláštní kontrasty; Neruda ne*

pestává být liberálem a zachvívá se v náboženských

ekstasích,- mluví stále v symbolech katolické lithurgie

a inspiruje se mocn husitstvím,- prožívá až do dna
bytosti tragiku národní minulosti a vrací se k radikál*

nímu protihistorismu mladonmeckých svých let/ zpívá

svatodušní pozdravy kosmopolitickému sbratení ná*

rod a stupuje chvílemi svou messianskou víru ve

vyvolené poslání svého lidu až k chauvinismu,- láme

zoufale hl nad marností veejného zápasu a volá
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v plesavých rhytmech daleké budoucnosti nejzávrat*

nejší pozdravy vstíc.

Snad by byl Neruda peklenul tyto rozpory básnicky,

snad by byl, jako kdysi ve tetím díle »Knih verš«,
vlastenecké eruptivní improvisace provodil básnickým
kommentáem poesie meditaiií,- snad by byl povýšil

to, co vytrysklo )ako výkik osobní nutnosti, na hoe
obecnjší, širší, lidštjší. »Zpvy pátení« zstaly však

torsem,- torsem nejkrásnjší v naší poesii . . .

»Zpvy pátení* ode dvou nejdvrnjších vyznání
»Andl strážce« a »Láska« až po oboje magnificat

vlasteneckého pathosu, jimiž jsou hymny »Moje barva
ervená a bílá« a »Jen dál !«, vítzn pekonávají vše*

cku patriotickou poesii pedchozích padesáti let: v ní

i pi všem kollárovském ztotožnní vlasti s milenkou,

zstaly domov, národ, ešství deklamaním thematem,
ímsi vzdáleným, svátením neosobním,- u Nerudy jest

to vše prolnuto, proháto, prozáeno nejosobnjším
osudem, nejhoroucnjší nhou, nejdvrnjším živo*

tem,- jsou v tch básních stroíy, které nemají daleko

k erotickému varu a k vášnivé kei. Druzi Nerudovi
vypravují, jak neúprosn písný byl Neruda v národní

své pýše, jak každou urážku svého ešství trestal ra*

nou do tváe, úderem svojí krásné, aristokraticky p^
stné bílé ruky,- tak stojí Neruda za každým veršem
»Zpv páteních «,

Jsou rytíské povahy, kterých osud nikdy nedovede
odzbrojit, a jež jako bojovník ticetileté války i smrt

pijímají v plném krunýi. Neruda byl z nich. Byly
doby, kdy odrážel rány rytístvím ironického vtipu,-
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pozdji zamnil jej za pancí rozumové povýšenosti,-

i jeho humor nebyl než formou jeho rytíství. V sta*

eckých trudných letech vzala zavilá zlomyslnost ne*

píznivé sudby toto vše : hru vtipu, povýšenost roz'='

umu, bezstarostný humor. ekajíc, že jeho hrdý odpor
konen se vzdá. Jan Neruda pijal poslední rány stoje,

odn nov v záivý ocelový kruný citového rytíství.
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