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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
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kopí se láme o jeho hrudl lezdec Se vrací domri. V druhém zpěvu
stejnou nocí projíždí druh1f jezdec, ztělesněná ,,nádhera a květná
hrdost.., ,,hrd;f země syn - ba pravf král.., jenž žije jen ,,v pňáních
zemskj'ch, ve světácké touze*, prahne po neomezené moci a životě
bez konce - putuje k černokněžníku pro nápoj nesmrtelnosti.
Skloní se k dítěti, které cestou spatňí, vysadíje na koně: dítě se pro-
mění v smrtku, ,,morní pannu... (Tato postava pravděpodobně po-
cháziz Mickiewiczova Konrada Wallenroda.\ Smrt iedoucí se svou
obětí na koni se pokouŠí uchvátit Ahasver. smrt mďunik á.projíŽďí
krajinou' kolem kláštera, kolem vsi, mávnutím šátku kosí své oběti:
její jizďa je evokována pŤízračnfmi obrazy zmarv lidského žjvota.
TŤetí a záv&ečny zpěv je pŤedznamenán nejen časem noci jako oba
zpěvy pŤedešlé, ale navíc noci podzimní, kdy ,,rok posílá umrlčí svrij
list.. a věnčí se pohŤebním věncem oc nri' Je sabat, u skály s obrazy
Kristova ukŤižování sedí poutník, poznáváme v něm Ahasvera'
jenž pozoruje blednutí červánkri s jedinou touhou, ,,vezrtít, vemŤít,
vežit v tam ty vlasti!.. zahtanicí pozemského života. PŤed jeho du-
ševním zrakem upl1fvá historie lidstva, teďjiŽ ne jako Ťada kata-
strof, jež se Ahasverovi vyhnuly, ale jako v1fvojov..f pohyb, směňující
do šíŤe a stále vfš, skládající se v lidskou skutečnost, mnohotvár-
nou, rodící se z rozponi' ,,z plesu, zkrve, z radosti a muky.., sou-
časně božskou i lidskou. Táže se po smyslu toho pohybu, touží po
návratu k počátkrim: ,,domri jít, ach! domri, a se zdětit... Morní
panna skládá k jeho nohám zestárlého, vyčerpaného, umírajícího
druhého jezďce. oba protichridci, ,,duše na protivách člověčen-
Stva.., si padnou do náruče u nohou jinocha, podle charakteristic-
kého zobrazení (nebeské emblémy, jasnáhvézda na čele, z|aty v|as,
bílé roucho, záÍíci téIo, palmová ratolest míru v rukou) Anděla
smíru' a umírají. Z jejíclt smrtí ,,vzejde život jin!; / a kde stará zna-
mení dŤív stá|a, l nová, vyšší nad jich hrobem p|áIa,, '

Protichridci nesou pŤíznačné rysy romantické básnické epiky;
logická návaznost motivri je znejasněna, dění básně má podobu
spíše hrrizného toku nočních chimér, bolestně kroužících kolem té-
matu zániku reflektovaného v ňadě ristŤedních symbolri (noc, vlci,
morní panna, podzim) i v celkovém panoramatickém zobrazení
bezkonečného proudu lids(fch dějin. Epick! pňíběh nutně ustoupil
do pozadí, stavba básně nevyplÝvá tolik z pŤíčinné návaznosti
motivri, je spíše ,,architektonická.., opiená o konfrontaci a parale-
lismus jednotliv1fch drobn1fch motivri' dějri a postav. Ve stŤedu
myšlenkové koncepce skladby stojí Ahasver, oblíbená figura
evropského romantismu (P. B. Shelley, E. Quinet' V. A. Žukovskij,
v kultuŤe německého jazyka J. Ch. Zed|itz, J. Mosen, N; Lenau'
později R. Hamerling aj.), kter;f v něm spatŤoval symbol stále ku-
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pŤedu štvaného lidstva, neustále se proměřujícího, ale nikdy nena-
iézajiciho uspokojení. Tuto postavu, která dobovému estetickému
cítění vyhovovala i svou vnitŤní rozeklaností (svědek Kristriv, ale
současně temn! pÍizrak), Nebesk konfrontoval se dvěma posta-
vami jezdcri, z níchž pŤedevším druh! je pŤímfm Ahasveroq|m
protějškem. Symbolizuje-li Ahasver neustálé puzení lidstva k pro-
měnám' k vlvoji bez konce, jenž nenacházi cí|e, a současně i rub
tohoto postoje, tj. touhu lidského ducha pňekročit danosti a dobrat
se konečného smyslu, druh jezdec je zosobněním lidské touhy po
stálosti, po životě zbaveném diktátu smrÍ| Základem konfrontace
těchto rístŤedních figur se stala hegelovská triáda, v níž proti oběma
protivám je postavena syntéza: smiŤující figura jezdce prvního, jenž
je vzdá|en metafyzickému vzepětí k nedosažitelnému poslednímu
Cíli, ale i povrchnímu materialistickému lpění na smyslově vníma-
telném světě' První jezdecnachází (aniž v1fslovně hledá rozumovou
rivahou) smysl své existence v bezprostŤední službě celku' v podro-
bení nadosobní normě. Yyznamy těchto stŤetávajících se symbolri
zristávají rozostŤené a nejasné: skr1fvají v sobě obecnou vlpověď
o protichridn ch momentech lidského prožíváni světa, obraz o lid-
ském qívojijako o sváru těchto principri, ale dovolují i konkrétnější
čtení. Vyrazné slovanské rysy jezdce prvního spojují Protichridce
s dobovou českou nacionální aplikací Hegelovy pŤedstavy vfvoje:
v ní se slovanství jevilo jako hodnota svrchovaná' syntetizující,
prostá jednostranno.stí, a tedy v1ivojově perspektivní.

Po Máchově MAJI se Nebeského Protichridci stali druhou
rístŤední básnickou skladbou českého romantismu - na rozdíl od
MÁJE však prozrazují snahu spojit všechno nové a zneklidřující,
co romantika do evropské kultury pŤinášela, s drirazem na Íád
a povinnost tváÍí v tváŤ ridělu, s odmítnutím individualismu, sub-
jektivity a krajní skepse. Právě proti zneklidĎující ,jednostrannos-
ti.. romantiky (,,byronismu,,) taÍo,,slovanská sy ntéza,, míŤila : hru-
za věčného tuláctví lidské existence byla pŤeklenuta myšlenkou od-
daného pŤilnutí k životu a pŤitakání nadosobním hodnotám (,, tlé
slovanské péro líčí hrrizy jen, které vedou ke spasení..' poznamenal
pŤípadně první recenzent básně, pravděpodobně Josef Cejka).
Vcelku však báseř nebyla pŤijata v oficiálních vlasteneck;|'ch kru-
zích pŤíznivě (J. Mal! označil Nebeského za ,,Iiterárního šviháka..
a jeho skladblza ,,cizozemské koŤeni.. nevyhovující nezkaženému
žaludku českého čtenáŤstva), mezi mladou generací byl spolu
s Máchou, Langrem, Jablonsk1im básník nicméně oblíben. odbyt
knížky byl však skrovny. Po návratu z Vídně - kde Protichridci
vznikli bezpochyby v těsné souvislosti s Nebeského vídeĎskymi
studiemi filozofickfmi a mysticklmi - do Prahy se Nebesk! svfch
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básnicklch plánri odŤekl a věnoval se nadále literární vědě. PŤesto
však - j akkoliv zastíněni MÁJEM, mocněj ším novjch aktua|izací
- z stávaji Protichridci v českém literárním vyvoji vyznamnou
skladbou' v mnoha ohledech mj. pŤedznamenávající i alegoric.
ko-reflexívní epiku Vrchlického. m

První testament . Vladimír Holan 1940
V této rozsáhlé básni (pŤes 1000 verš v jedenácti oddílech) věno.
vané památce R. M. Rilka vstupuje do Holanovy tvorby poprvé
epické zobrazení postav a soukromfch osudri. Vypravěč (e to bás.
ník, v někter]fch rysech piímo autobiografickjl dvojník Holanriv),
ktery žlje ve velkoměstě a ostŤe cítí jeho protilidskou agresivitu,
dostává dopis od své někdejší milenky z dob venkovského mládí.
Cetla jeho verše - pŤímo je citována Holanova piedchozí skladba
Sen a dešifrována jako odsouzení nacistick1Ích okupantri - a zve
ho k sobě na návštěvu, snad i k pokusu o obnovu dávného harmo-
nického vztahu. Vypravěč odjíždí vlakem, setkává se s rodnym
krajem' se hŤbitovem Se zapomenutfmi jmény na náhrobcích; váhá
pŤed domem své hostitelky a znovu odcbázi. Teprve po t dnech
toulek se odhodlá vstoupit a prožije se svou láskou zimu, jaro a léto.
Zíji jak pŤítomnému okamžiku' tak vzpomínkám; pŤíčinou jejich
někdejšího rozchodu se podle nichjeví nejspíš to' že probouzqicise
básník se ztratil v rížasu z knih, idejí a kontemplací. Milenka ho
dnes volá zpět k bezprostŤednímu prožívání citri a vnímání věcí,
a on sám začiná málem věŤit v uskutečnění svého vlastního snu
o prostotě a pŤirozenosti. Ale právě tehdy ,,zpětná síla.. trhá vedví
společné dílo sblížení; konkrétněji to v rovině reálného děje v básni
osvětleno není. Vypravěč odjíždí zpět k odcizenému živoŤení města;
opakování cel;fch slok z rívodních částí básně (někdv s obměnami
naznačujícími ztroskotání: napi. kde poprvé stálo .'ZavoněI ká-
men... Potom sady..... čteme v závěru: ,,A trpkne kámen. Trpknou
sady...) vyslovuje plnou obnovu v1fchozí záporně hodnocené život-
ní situace, v jejíž pŤekonání snad vypravěč na krátk1f čas doufal.

Pr běh tohoto prostého děje je v básni často spíše mimochodem
naznačován. Více prostoru dostávají četné lyrické odbočky, líčení
trojího prostŤedí (města, kraje a světa vzpomínek) a těsně na ně na-
vazující meditace. KoŤistnické aparazitní město je charakterízová-
no pŤevahou umocněné všednosti (symbolizované mj. hned rivod.
ním motivem ,,vrátkého kráčivce..); banalitu pňekonává město ho-
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rečnym vym;fšlením stále rafinovanějších náhražek života. Právě
pÍi zobrazení tohoto upadlého světa civilizace nachází Holan
umělecky nejprribojnější postupy. Tak zejména v ťrvodu je vyplněna
ce|áÍada veršri zdánlivě pňímo odposlouchanj'mi ritržky anonym-
ních rozhovorri z ulice; na pozadí pŤesně dodrŽovaného metrického
a r mového schématu, neporušeného formálního Ťádu poezie tak
tázorné vystupuje atomizace zobrazeného světa, nepŤítomnost
smyslu v něm. K negativnímu hodnoceníživotního zprisobu plného
Iži abezradnosti se báseĎ opětovně vrací ve vypravěčov'.fch medi-
tacíchpÍl jízdě vlakem a pŤi venkovském pobytu. - Naproti tomu
prostŤedí volné krajiny (a také postava ženy, s ním se těsně prolí-
rcjíci),zem pro básníka vybavenáze sociálních určení' pŤedstavuje
člověku velkou zasutou možnost, pňedevším proto, že věci tu
ztstávají samy sebou' jsou postiŽitelné sv1ymi privodními jmény (ze
jmen pŤírodnin a vsí skládá Holan celé pasáže absolutní poezie),
otvíraji se smyslrim a konkrétně jednající lidské ruce. Takto pojatá
pŤíroda je pro vypravěče spjata s mládím' které není narušeno ne-
d věŤivou reflexí, nepŤipouští si nevyhnutelnost smrti a je tak vy-
maněno z času. Vědomí, vzděIáni, racionalita rozbijejí tuto prvotní
sladkou polohu životní a jsou nevyhnuteln m zdrojem strasti -
tuto destruktivní roli sehrála kultura i na konci mládí vypravěčova,
a pÍijeho nynějším odjezdujijenom opakuje. Také osudem básníka
- podlejedné opakované pasáže -je bloudit bezmocně životní
praxí a v tragédiích naslouchat hlasu nadskutečna. Posledním,
zoufal 'm slovem Holanova vypravěče je pokus o obnovu spiritua-
lismu autorovfch pŤedchozích knih. V náŤku nad člověkem je za
marnost asketicky prohlášena i potŤeba životní plnosti (neboť ,,Brih
vejde se jen v nic, ne v štěstí!..) a zdttaziuje se nutnost pňekonat
zaměŤení člověka k sobě samému vytyčením transcendentálních
cílri lidského silí. Intenzita lidského dramatu, jež bylo rozehráno
pŤedtím a jež je právě tragédií nezdaŤeného pokusu o obnovu
plnosti života, však pŤevaŽuje nad závěrem, kter..f je tu jaksi ze se-
trvačnosti Holanova spiritualismu.

Holanova moderní verze typicky romantické ideové problema-
tiky strasti vědomí a touhy po obnově pŤístupu k pŤirozenosti byla
i literárně realizoyána v rítvaru blízkém romantismu, totiž byron-
ském eposu (tj. lyrickoepické povídce veršem s nerozvinut m dě-
jem, s meditujícím vnitŤně rozetvanym hrdinou a s četnfmi lyric-
kj'mi odbočkami). Vedle MAJE K. H. Máchy, k němuž se Holan od
tŤicát1fch let opětovně vracel, tu prisobily pravděpodobně vyznam.
né podněty z díIa od privodní romantické poémy odvozeného,
z Puškinova Eugena oněgina (k novému Horovu pŤekladu se
vztahují napŤ. pÍímé narážky na Taťánin dopis ve zmíněném listu




