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všedního dne dělníkova, z jeho pohledu oknem na chmurnou sce-
nérii pňedměstí (Chudí) ' z chvíle odpočinku mezi dvojím zahouká-
ním sirény, zproŽitkl hrozícího zoufalství pŤi setkání s pracovním
neštěstím nebo s chorobou dítěte ( Nezoufej!) . Na tyto motivy vždy
pak navazuje reflexe lyrického subjektu; je myšlenkově nevšední,
citově prožitá, a morální závěr'kněmuž směŤuje, má spíše podobu
intimního pŤátelského oslovení než Ťečnické vyzvy k davu. Jednou
z nelíterárních komunikačních forem stojících u pramenri prole.
táŤské poezie byla tedy rozmluva mezi pracujícími lidmi blízk;fmi
si osudem aŽtvotníperspektivou, rozmluva vycházející ze společ-
ného hledání, z potŤeby yyznat se ve sv'.fch moŽnostech ve světě,
jehož krutostby|a nazirána jako něco pŤechodného a změnitelné-
ho. Hora soustŤeděně sleduje pÍedevším etickou obrodu, nové
možnosti lidství ve svém proletáŤském hrdinovi. Nemriže z stat
lhostejn;f, pozoruje-li sobectví, touhu po pŤepychu a moci i mezi
dělníky. Akažď! pÍíznak nové citovosti i socialisticky uvědomělé.
ho vztahu k životním hodnotám zaznamenává s rozechvělou po-
zorností. Právě zde byl pro Horu zdroj naděje i drivod, proč v pro.
letáŤi viděl bytost' v níž je ,,víc světa.. než v druhych: v mezilidsk1fch
vztazichvzájemné pomoci a spolupráce, ve svobodném partnerství
mezi mužem a Ženou, v pŤehodnocení vlasteneckého citu, v doce-
nění hodnoty prostlch radostí, v otevŤenosti a vnímavosti nepŤe-
kultivovanfch smyslri, v odvaze k pŤekročení vymezenych hranic
i k životnímu experimentu. Vrcholnou hodnotou je pro Horu lid-
ská práce, dosud olupovaná o své plody, ale už nyní, ještě pŤed svlm
osvobozením, tvoÍivá síla životní (báseř Pr ce a1.). Ale osobitá
pozornost je věnována i okamžikrim, kdy se člověk aspoř nakrátko
a v iluzi vymaní ze sociálních determinací a bezprostŤedně prožívá
kontakt se ženou, pŤírodou,závratídálek: tyto verše nemajípopírat
společenské zač|eněni člověka, ale pŤinášet pŤedobrazy jeho bu-
doucí svobody.

K rys m nového člověka pŤistupuje tedy Hora pŤedevším cestou
reflexe, což v kontextu poezie Horovych druhri pŤedstavuje tradič-
nější pojetí. o něco mladší básníci se chtěli nového lidství zmocnit
energií experimentálního básnictví, rázem a bez ana|yzy duchov-
ních procesri. Subjekt Horovy sbírky naopak proživá svízeln;|'
pŤerod, zvolna se rczh|íží po světě; hledí do svobody, ale je spjat
s minulostí a chce vše cerlné z ni zachránit. Tak se objevují v jeho
poezii vnitŤni rozpory nebo dobově pŤíznačné problémové komp-
lexy, jako je napŤ. téma města jako milované i hrozící mocnosti,
s níž subjekt zápasí o své sebeuplatněni (Praha). Lyrick! mluvčí
pňitom není oddělen od svého druha.proletáŤe, i v něm se probou-
zejí lidu blízké a pro svět kultury zák|aďní hodnoty, pŤedevším
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družnost a vnímavost. - PotŤebám této drivěrné a zárovei' vy-
mluvné poezie pňizprisobil Hora voln! verš, piejat! z civ1|ízaění
tvorby St. K. Neumanna; využil také metody hromadění sociálně
pÍiznačnych detailri charakteristické pro pozdní lyriku Ant. Sovy
7 zpt,y domova ) . Ztlumil pŤitom patos apostrof a qfčtri' vyrazněji
rozčlenil a odstupĎoval větné celky; pružné proměny v rozsahu ver-
še se staly pŤedpokladem k tomu, aby vyčleněním krátké rytmické
jednotky byly zd razněny rozhodující momenty v rozvoji myšlenky
a shrnující aforistické pointy.

Pracující den nebyl umělecky pŤekonán Horovymi proletáŤsk1fmi
sbírkami Srdce a víava světa (1922) a BouŤlivé jaro (!923) Vede od
něho pÍímá cesta k Wolkrově TEZKE HODINE a HoŤeišího
HUD }Ě NA NÁMĚSTÍ; spolu s těmito básníky vytvoiil Hoia ty-
pickou podobu české proletáŤské poezie, kterou hájil četnfmi
články v programov;fch diskusích kulturní levice. mč

Prosté motivy . Jan Neruda I 883
Sbírka pŤináší subjektivní lyriku psanou pŤevážně formou intim-
ních vyznání v první osobě. Je uvedena motem, v němž autor
sebekriticky vyjadŤuje své pochyby o smyslu celku. Proto spíše než
na celek' o němž v soudobé korespondenci zpravidla psal jako
o torzu, odkazuje čtenáŤe na jednotlivé básně. Ve skutečnosti se
však Prosté motivy vyznačují promyšlenou kompozicí' každf oddíl
pŤedstavuje odlišnf, vnítŤně uceleny pocitoqf svět lyrického sub-
jektu a dohromady ďávají obraz básníkova proměnlivého niterné-
ho života.

Sbírka se skládá ze čtyŤ částí, pojmenovan;ich podle jednotliv1fch
ročních období (Jarní, Letní, Podzimní, Zimní) , básně jsou větši-
nou jen číslovány, jen některé provázi podtitul. Rozvržení knihy
podle pŤírodního cyklu prozrazuje, že pňírodní dění tvoŤíjejí pod-
Statnou složku. Poskytuje rámec k obrazrim vnitňního života lyric-
kého subjektu i repertoár pŤíměrri a analogií. Autor se v tom opŤel
o postupy, které dobŤe poznal v lidové poezii' pro niž paralely mezi
životem člověka a pčírody jsou jedním z osnovnych stavebních
prvk ; pŤírodní motivy u Nerudy jako u folklÓru jsou i zdrojem ná.
zornosti a prostoty. Právě tato spojitost S postupy folklÓru vedla
nejpravděpodobněji k titulnímu označení sbírky. ZároveĎ však pŤi
klonem k pŤírodnímu dění našel básník zp sob, jak zbavit svá ci-
tová vyznání jejich pouze subjektivního vyznaml. PŤi motivaci
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Nerudovy pŤírodní inspirace nelze pŤehlédnout ani prost1y životo-
pisn;f daj. Ryze městskf člověk Neruda se v době vzniku sbírky
dvakrát ocitl uprostŤed oklouzlující šumavské krajiny ve Vlachově
Biezí na návštěvě u svého bratrance Tichého; o v chovu jeho tŤí
dcer dbal v době jejich pobytu v Praze, amezi básníkem a nejstarší
z nich, Annou' se později vyvinulo duchovní poutoo které skoro
vyristilo ve svatbu. Tyto pobyty avztahy se odrazily jak v pŤírodní
scenérii několika básní sbírky, tak v její intimní prožitkové sféŤe;
spolu s propuknuvší básníkovou nemocí fieště za pobytu ve Vla-
chově BŤezí Neruda onemocněl zánětem žil, k němuž se pak pŤidalo
další ochoŤení - a právě to nejspíše zprisobilo, že milostn1|'vztah
skončil rozchodem) tvoŤí hlavní biografické pozaďí sbírky.

Vstup knihy obstarávají jarní motivy. Jejich ristŤedním tématem
je proměna životního pocitu uprostŤed vesny. Zprvu se nevrlf,
skeptick! lyrik, posměšně kreslící svrij vlastní portrét člověka una-
veného, vyšlého ,,z mody i látky..' kter zapomněl kdysi umŤít,
brání probouzejícímu se jarnímu ruchu a jen pozvolna rcztává.
Hlavní podíl na tom má Nerudova stará láska - děti. Po obrazném
vyjádŤení mládí - dceruška jara horská zeleĎ - objevuje se
i skutečné dítě, které se v parku batolí a vyrušuje zadumaného bás-
níka. okamžik, kdy místo toho, aby bylo potrestáno' se ocitne na
básníkově klíně, znameoátrva|y zvrat. PŤichází sice zase tesknota'
ale zároveĎ se básník pŤistihne pŤi zpěvu. Následuje poděkování
jaru, že pŤimělo mluvčího k návratu do života; jarní dění evokuje
vzpomínky na dětství, na lásku matky i na první dětské erotické
pŤedstavy. Probouzí se i básníkova hravost v popěvkovém rozjá-
saném verši a s ní i milostná touha. Je sice hned nato zchlazena
nepŤístupností dívky' která pŤipomíná sv m jménem španělskou
světici Terézu á Gesu, v jejímž srdci našli po smrti krucifix, a|e roz-
marně hraqf tÓn závěrečné brilantní pointy (,,až umŤeš, najdou
v srdci tvém l mne ukŤižovaného..) prozrazuje, že se jaru vskutku
podaÍilo vyvrátit všechnu nedrivěru.
oddíl letních motivti, zasvěcenf hlavně pŤírodě a lásce, je plně ve
znameni básníkova rozmaru' ktery nezastŤe ani myšlenka na smrt,
jíž se druhá část sbírky otvírá i končí. Vždyťi k ní poskytuje podnět
rozzáÍená letní krajina: ve vstupní básni posečená, a|e stále vonící
tráva vyvolává touhu po završení života uprostŤed písní' a podobně
v záv&ečné básni vzpomínající V. Hálka pčedzvěst podzimu upro-
stŤed srpnovjch v hní evokuje pŤedstavu krásné smrti v plném
tv rčím rozmachu. K oběma rámcovym básním se prostŤednictvím
tématu poezie pÍipojuje položertovná, polohoŤká charakteristika
vlastních veršri jako vzplanutí milostnlch citri, které zchladí rozum.
Jestliže v prvním oddílu pŤírodní motivy poskytovaly jen pŤíměry
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k vyjádŤení stavri lyrického subjektu, v letní části sbírky se do znač-
né miry osamostatřuj í. I zďe ovšem ďocházi k paralelám mezi dě-
ním v pŤírodě a pocity člověka, ale jádro básní se pŤesunuje do
samotného popisu pŤírodního dění; mluvčí ztlstáváv pozadí, stává
sejen rezonanční deskou rozechvívající se souhlasně s opojnou ná.
ladou letních dní. V šesté básni cyklu mizi zce|a, je plně zaujat ba-
revnfm líčením letní bouŤe, svatby země s oblohou, po níž,,zoraná
pole krásně jako čerstqf chleba voní... I milostné verše zapadají do
rozjásané nálady letního cyk|u. Začínají sice neosobním žántem
rodinného štěstí, k němuž se jako kontrast pŤimyká osobní po-
vzdech, z něhož však již vane klidná vyrovnanost: (,,Vždyť jsem
chtěltaké šťasten bft, / však pánbrih nechtěl tomu!..), a|epaklžná-
sledují jen r ozmarné obtázky probouzené lásky: obrana věkového
rozdílu mezi milujícími, poděkování za vyhnánizráje (vždyt ',hŤe šit
je ach tak hezké!..), burleskní verše na cizí motiv proměřují pňed-
stavu hrobu' kam se klade básník umírající láskou, místo milost-
ného štěstí.

TŤetí oddíl je cele ve znamení dvojího pojetí antropomorfizo-
vaného' polidštělého podzimu: ten první je zdrav1f, pln! sil a pŤitom
hrav..f jak dítě, ten druh1f, b|ízky zimě' staŤecky sešl , dětinskf,
ďocházi mu dech. Stejně protikladné jsou i nálady lyrického sub.
jektu' Rozmar prostupuje polidštělé popisy podzimní horské pŤ!
rody, v níž Boubín pozoruje dovádění sqich dětí' a hned nato
pÍíchází ke slovu stesk, když tážpoďzimnipŤíroda vyvolává pňed-'stavu smrti. Mužn tÓn odmítající litovat ty, ,,kteňí svá nemáme
|tnízda,, , neboť právě v bouŤnfch časech je jim nejvolněji, je vystŤí-
dán hoŤem z času, kdy láska odcház|' lyrik vzpomínající prchlého
jara začíná zase pociťovat stáŤí a uvědomovat si marnost boje ho-
roucího srdce s ledoq|'m rozumem. Vždyť i dění v podzimní pŤírodě'
kam se mluvčí utíká pŤed městem, je jen ríborem smrti. A tak pŤi
vší honbě světem zbude jen lákavé volání vesnického hŤbitrivku
a završující poznání:,,Je pravda! Nač se plavit moŤem, l nač z|ézat
strm;ich horstev lem l zde zcela nízky pahrbeček f a za nim zce|a
nová zem!... Všechny tyto nálady, rozmatné, mužné i trpké, mají
své analogie v podzimní pŤírodě, pocity subjektu a pŤírodní dění
se navzájem vyvažují do jedinečné rovnováhy, s jakou jsme se ne-
setkali v prvním ani v druhém oddílu sbírky. A jen ojedině\e,v toz-
marné boubínské scenérii a v neosobních motivech odcházející lás-
ky se riloha lyrického subjektu oslabuie.

Jestliže na začátku sbírky se mluvčí riporně bránil jaru a liboval
si v privabechzimy, pak ve vstupu do posledního oddílu se zima
pŤedstavuje ve zce|a změněné roli, jako z|á paní, wažedná žena -
symbol smrti. Toto mytické a folklÓrní ztotožnění zimy se smrtí
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dotvrzuje také hned následující obrázekmatky nad mrtqim novo-
rozenětem. Memento smrti pak zp sobuje, Že se ve čtvrtém oddíle
do popŤedí vysunuje znovu sám lyrick1f subjekt, kter;f se zpovídá,
rekapituluje svrij život a tvorbu, zatímco krajinné scenérie zcela mi-
zí a pÍírodtí motivy hrají jen podružnou rilohu. Avšak ani tu ne-
vládne monotÓnnost jediné nálady. Ze vzpomínek se vynoŤuje jiná
zlmav době mládí' kdy cesta na saních s milou z p lnoční mše byla
plna milostn1i'ch něžností. I tu dojímá autora pŤedstava páru mla-
dlch lidí slavících svrij první společny Štcar1i večer. Teprve jako
kontrast k těmto vljevrim pÍicházi ke slovu trpká zpověd', ža|ující
na vlastní samotu: pŤi četbě Krylovovy bajky o chrpě, která si stě-
žuje na svou smrtelnost, unikne mluvčímu povzdech' Že jen ten si
smí naňíkat na vlastní skon, kdo nežije v potomcích, kdo ,,hlucho
květl' bez ovoce pŤejde.. - povzdech okamžitě zamluvenj ironic-
kym aforismem, že není dobŤe všechno číst a ještě horší je nad pŤe-
čten1im meditovat. Povzdech je o to trpčí, že si svou samotu zavi |
zpovídající se sám, že za lodkou, na které osamocen pluje životem,
vidí kanout něčí slzy a spínat se dvě bílé ruce. Ve stejném duchu se
pak nesou i další básně: zaznívá z nich stesk nad vysychajícími pra-
meny vlastní poezie s pÍicll'ázejicim stáňím i nad celou minulostí;
ozyvají se také ohlasy nemoci, promítnuté do neosobních refle-
xívních veršri mal1ích rozsahem, ale velklch vyzněním: jako vlna
k vlně' den ke dni i bolest se pŤimyká k bolesti a lítost nad starou vy.
kotlanou vrbou vzbuzuje otázku, v kter1f časji podtít; báseřje za.
končena personifikující metaforou,1ež spíná vjedno život člověka
a pÍírody: .,Ci snad v zimě? Spí pak jistě? / Necítí to ani? / Star1f
strom a star;í člověk / má tak málo spaní!... V závěru oddílu se spolu
s motivy samoty, bolesti a nemoci vrací i motiv Smrti v básníkově
dialogu s lampou, která svítí v ríděsné noci ,,smrt by nezb1oudila..'
a nakonec v obraze potápějícího se hrdého korábu zasaženého ble-
skem; teprve poslední dva závěrečné verše diskrétně prozraďí, že
obraz je myšlen jako paralela k autorovu životu' jako jeho symbol:
,jen chvíli ještě, malou, krátkou chvíli / a popelm j se s šir m mo-
Íem smísí!... Tento sebevědom1f závěr do značné míry oslabuje
pŤedchozí teskná vyznáni a pňes pŤedpověď smrti navozuje mtlžné
vyznění sbírky.

V Proslfch motivech básník zcelanezáluďně' d věiivě, a|etaké
riskantně odkryl citov1f život sv1fch několika posledních let, vytvoŤil
obtaz života intenzívně prožívaného ve vnitŤním napětí a drama-
tick1fch proměnách citri a nálad. Jen málokdy se m žeme v intimní
lyrice setkat s takovou mírou otevŤenosti subiektivních wznání
apÍíznátí. Neruda však nez stal jen pŤi hol1ch-a pasívních žpově-
dích. Nevzdal se aktivního pŤístupu k tomuto individuálnímu osu-
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du a projevil ho nejen promyšlenou kompozicí sbírky i jednotlivych

cvklri a proměnami funkce lyrického subjektu v nich, ale pňedevším

sámotnlm zasazením intimního osudu do koloběhu pŤírodního

dění. Neruda se několikrát pŤi rriznych pŤíležitostech vyjádňilproti
lyrice' která podávájen subjektivní pocity autora,žádaI, aby byla
v souladu s cítěním širší čtenáŤské veŤejnosti. Proto ve sbírce pod-
Ííd1lobraz osobního života Ťádu pŤírody, naznačil, že i lidsk; život
podléhá jejím že|eznym zákonrim stálé proměny' vzniku a záníku,
regenerace a ríbytku sil; tak vtiskl svfm lyric{fm zpovědím, v nichž
se zrcadlí široká rozloha lidsk1ích cit - radostné opojení a pocit
štěstí, bolest, rezignace - platnost vfpovědi o lidském životě vri-
bec. A tak jako se proplétají ve sbírce rozmanité citové polohy, tak
široká je v ní také rozloha básníkova lyrična. obsáhlo něhu i ironii,
melancholii irozmar, reflexi i burleskní veselí' PŤitom Neruda toho
dosáhl velice rispornlmi a prostfmi prostŤedky: pŤíměrem nebo
analogií, pointou, hutn1fm veršem s drirazem na vyznamovou
stránku, jíŽ se podňizuje pŤečasto i rytmická a metrická osnova bás-
ní, azároveíveršem, v němž sklon kprozaizacivyvolává dojem na-
prosté pŤirozenosti a samozÍejmosti. Platí.li o Nerudově poezii
obecně známÝ Šaldriv vÝrok. že básník měl strašnou odvahu vzít
z ulice slova Áemytá a nečesaná a učinit z nich posly věčnosti, pak
to po HŤbitovním kvítí zejména platí o Prost1fch motivech, sbírce'
kterou Nerudova ooezie dosáhla svého vrcholu.

Protichridci -
Václav Bolemír NebeskÝ 1844
Časem děje trojdílné básně je noc, která ,,1že šír a šír i těžkf sen
a palmošumny rlír,, , ale její sen je horečny, plny rízkostn1ich zna-
mení smrti, temn;ich symbolri. Do pochmurné, děsivé atmosféry
noci uvádí lačné vytí vlka čekajícího na svou oběť: lesem projíždí
jezdec vracející se z boje, zastaví u kŤíže, znamenajicího místo dáv-
ného neštěstí (,,Jaké? není známo.....), a modlitbou vzpomene své
duše, ženy a dítěte. V pŤíštím okamžiku už je nucen bojovat o život
s vlčí smečkou (,,pŤírody král v boji se pŤírodou..). V nouzi nejvyšší
pŤispějejezdci náhoda: vlci se rozprchnou pŤed strašliqfm zjevem
Ahasvera, věčného žida' odsouzeného k putováníbezkonce a mar-
ně hledajícího v nekonečném kolotání lidské historie konejšivé lrino
hrobu. Ahasver prosí jezdce o milosrdenství smrti' ale jezdcovo




