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publikoval celkem 1l básnick1fch sbírek a 16 knih drobn;fch prÓz)
zcela poplatná atmosféŤe devadesát1ich let minulého století. Tím
ztrat1|a později kontakt s organick1irn v vojem české literatury
a byla vnímána víceméně jako pouh1f archaick1f pozristatek pŤe-
konan ch tvrirčích tendencí a snah. im

Kniha lesrio Yod a strání .
Stanislav K. Neumann t9L4
Jednaz nejv1fznamnějších knih St. K. Neumanna je rozsáhlym, te-
maticky jednotnlm cyklem pŤírodní lyriky. Jeho dějištěm je kop-
covit1i kraj velk1fch lesri poblíŽ Brna' protékan ňekou Svitavou.
PŤilnutí k pŤedmětu zobrazení, konkrétně k pŤírodnímu koloběhu,
kter1f si sám určuje i zprisob svého ztvárnění, je naznač,eno v kom-
pozici sbírky: básně jsou Ťazeny podle posloupnosti období roku.
Sbírka počíná barevně rozzáÍetym podzimem, jehož obrazy jsou
zvlášť zp sobilé sugerovat vychozí pocit okouzlení krásou a ve-
lebností pŤírody (obět, poděkovací, Se složenymi vesly s motem
z H. von Hofmannsthala)' pokračuje pŤes nehybné, do ticha vno-
Íené zimni scenérie vyzyvající k zamyšlení a pŤes zvučné, větrem
a prouděním vod rozhybané zábéry jara ( V den větrn ) k létu, kdy
se pňíroda ridery slunečního svitu a pŤívaly vegetace energicky
zmocĎuje člověka ( Poledne v seči) ; v závéru několik básní z časné-
ho podzimu naztlačuje iluzívnost snu o plném splynutí s pŤírodou
( Stesk na konci léta) . - Naladění subjektu tu ozvučně harmonuje
s rázem okamžité pŤírodní scenérie, ale pŤíroda pro Neumanna není
záminkou k vytváteníparalel mezi stavem duše a hmotnym světem.
Sbírka obsahuje - a v tom je její hlavní novátorsky pŤínos - pŤe-
devším konkrétní záznamy jedinečnlch pŤírodních vj'jevri ; využív á
pŤitom bohatého slovníku, v němž se objevují pojmenování zvíÍat,
rostlin a terénních ritvarri, pŤesně odstíněné názvy pro barevné
vjemy a celé barevné stupnice. K postižení pŤírodních dění užívá
Neumann i obraznych pojmenování; pŤi srovnání s člověkem
a pŤedměty lidské civilizace jde Neumannovi spíše o jemné vystižení
krajiny než o její personifikaci.ZaměÍením k jedinečnému okamži-
ku a živou vnímavostí pro zrakové dojmy pŤípomínají mnohé básně
impresionistické obrazy. Neumann zároveÍl' ukazuje stavy kraje
jako vlsledky pŤedchozích a vlchodiska následujících procesri'
vybítá rozhodující situace pŤírodního dění a tak často ďocházi až
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k obrazu typickému a monumentálnímu. UpŤení pozornosti k de-
tailrim a znalost piírodních reálií nevedou k popisnosti a k potla-
čení básnického subjektu, neboť vypovídají o jeho mocném zaujetí
pŤírodou a manifestují jeho smyslově bezprostŤední pŤístup ke
škutečnosti bez pŤedsudkri a pŤedem pňijatlch schémat vnímání
a hodnocení. Subjekt bj/vá v básních pŤedmětně zobrazen v podobě
velmi blízké skutečnému tehdejšímu Neumannovi: volnému literá-
tovi, ktery si blahopŤeje, Ževyvázlzkaváren a redakcí,znervozního
městského a bohémského životního stylu (báseĎ Autoportrét
v červnu); člověk se tu snaží co nejtěsněji splynout s novj'm pŤírod-
ním prostŤedím, které se pŤed ním otevŤelo jako zdroj netušen ch
možností, prožitkťr, poznáni, tvrirčích podnětri' svět pln1f jemnlch
rozlišení, oblast tajemnych a vyznamn1ich událostí. Kromě toho je
však pŤíroda i jaklmsi argumentem pro materialistickÝ názor, kon-
trastem spiritualistického popŤení hmoty a tělesnosti (protinábo-
ženskábáseí Strašidla v kraji aj.);piíroda vyzlvá k svobodnému
životu, v němž osobnost ďozrává - podobně jako ptáci, zvěŤ
a stromy - podle svého vlastního určení a zároveí ve shodě se zá-
konitostmi bytí. Sociální poměry v moderním městě se na tomto
pozadí jeví jako nesmysln chaos: radikální odstup od soudobé
společnosti i její kritika se tak prolínají s prvky programové izo|ace
od společenského dění. Také pňíští revoluční společenské změny
vidí Neumann jako pŤíklon k piírodnímu Ťádu' Tento postoj byl
naivní, rozporny a Neumann ho zanedlouho opustil, postačil však
jako vfchodisko umělecky silné syntézy. Ve sbírce vystupuje i pŤí.
mo v častych reflexívních pasážích a v programaticklch básních
(Vstupní modlitba): ve Sporu se soudobymi vládnoucími ideolo-
giemi, pňedevším s kŤesťanstvím, tu básník opětovně vyznávábez-
prostŤední pŤístup ke smyslově dané skutečnosti v její okamžité
podobě, ke ,'vteŤině..' kterou má člověk pochopit aprožít co nejdi.
ferencovaněji. Tento názor má pro Neumanna i jasné morální dťr-
sledky: je to poŽadavek věrnosti zemi. Vedle patetick1fch apostrof
(někdy pol emicky cituj ících a par afr ázujících kŤesťanské modlitby'
tapÍ. Jarní zvěstován) a vroucích, stylově často spíše tradičních
citov1fch vyznání, mají velk! vyznampro vyslovení tohoto postoje
náztaky mytu země opírajícího Se ne o ideologii, ale o pňepodstat-
nění skutečnosti pomocí jak moderní metafory a symbolu, tak po-
hádkové pŤedstavivosti lidové (Zpěv země). Ale intelektuální,
ideově analytická povaha autorova talentu se ve většině básní ne.
zapÍgjeví se napŤ' v užití četn1fch - zvláště cizích- slov ze sou.
dobé esejistiky a žurnalistiky' Ve sbírce zanechaly stopy i široké
autorovy kulturní zá|l'by, napÍ. zájem o Japonsko a jeho v tvarné
umění. (BáseĎ Vzpomínka v den šery na motir' ze slavného japon-



ského autora dŤevoŤezri Utamara je blízká Ťadě dalších Neuman-
nou.ich obrazri mytickfch' historick1ích i soudob1fch žensk1fch po.
stav z rrizn 'ch světadíl ; tyto básně vzníkajici současně s Knihou
lesri, vod a strání shrnul později Neumann do sbírky B ohyně, světice
a ženy.)

Největší část Knihy lesri, vod a strání byla napsána v letech
l908-l2. Y 2'vyd. autor doplnil několik básní. Sbírka znamena|a
pro autora velkou básnickou obnovu, pŤekonání několikaleté kri-
ze, pod jejímžt|akem Neumann dával pÍed poezií pŤednost žurna-
listice' Počátkem století už nebylo možné pokračovat v patetické
symbolistické tvorbě prvního Neumannova tvrirčího období (viz
SEN o ZÁSTUPU Z0UFAJÍCÍCH) a nové cesty bylo nuino
dlouho a svízelně hledat. Náznaky obrody se projevily v pňírodní
a intimní lyrice sbírky Hrst květ z rúznych sezÓn (|906).

V době vzniku Knihy lesri, vod a stráni bydlil autor v Bílovicích
u Brna a externě spolupracoval s Lidovfmi novinami' kam psal čet-
né fejetony s pŤírodní, uměleckou i kulturně politickou tematikou
(kniha S městem za z dy |922,1923); tyto fejetony jsou i pro dneš-
ního čtenáŤe cenn;|'m komentáŤem ke Knize lesri, vod a strání, vy-
značuji širší názorov'.f a společensk]il kontext, ztéhožrostla, odrá-
žejí i Neumannriv rozchod s anarchistickfm hnutím a jeho i nadále
trvajici kritick1f, radikálně nonkonformní postoj k současné spo-
lečnosti. V době vydání sbírky měl Neumann nejblíže k pňedválečné
literární a v tvarné moderně kolem Almanachu na rok 19|4, jejíž
dílo verši sv1fch NoVÝCH ZPĚvŮ a svymi publicistickfmi pioje.
vy vyrazně spolutvoŤi1;-K. Capek napsal k 1. vydání Knihy lesri, vod
a strání pŤedmluvu, J. Čapek ji později ilustroval. Umělecky je však
sbírka nejblíže vrcholn m dílrim Neumannov ch vrstevník , kteŤí
se v téže době obraceli od subjektivní lyriky kzobrazeni širší pŤed-
mětné skutečnosti a bohatě pŤitom využívali pŤírodní tematiky,
usilujíce ještě zŤetelněji než Neumann o vytvoŤení moderního m tu
básnicky ztělesůujícího splynutí země a člověka (Tomanovy SLU-
NECNI HODINY. Srámkriv SPLAV).

Kniha lesri, vod a strání patŤí k čtenáŤsky nejoblíbenějším dílrim
svého autora, často reeditovanym. Sám autor od dvacát1fch let se
k této sbírce stavěl kriticky, neboť se obával, že kv li ní bude ozna-
čován nálepkou ,'naturisty.., idylického básníka pŤírodních obráz-
kri;proto dával pŤednost experimentální tvorbě svlch NoVÝCH
ZPEVU a v nedokončenych Pamětech ptoved| kritiku jejích ideo-
vlch v1fchodisek. Ve své pozdní pŤírodní |yríce (Srdce a mračna,
Zamoíená léta aj.) pŤesto s prospěchem využívá jejích umělecklch
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Druhá Nerudova básnická sbírka má reprezentovat - jak vypl1fvá
z rivodního Proslovu k prvnímu vydání - kritick1f vybor z veškeré
básníkovy veršované tvorby padesát;fch a šedesát;fch let' včetně
..mnohostranně kacéŤované.. prvotiny HŤbitovní kvíti. Kniha je vě.
nována pŤíteli Karlu Sladkovskému, barikádníku z roku l848 a Ne-
rudovu novináŤskému spolupracovníku' Zahrnuje dvě básníkova
tvrirčí obdob í. Za prvé je to ridobí tzy . tozeryanectví, charakterízo-
vaného také podle Nerudou často užívaného dobového obrazu
jako poezie puklého srdce. Vznik této poezie spadá do padesálfch
let, do doby rítlaku za bachovského absolutismu; jejím pŤedstavi
telem je kromě několika epick1fch básní pňedevším HŤbitovní kvítí
a zák|ad m znakem pocit světobolu, vyplyvající z vlastního pro-
žitku lidské bíďy,zpoznání sociálních protikladti' z nichŽ doba není
s to nabídnout neiluzívní v1fchodisko' Citlivé ptoživání těchto pro-
tikladri uvrhuje básníka do pyšné osamělosti a pesimismu' vyvolá-
vá v něm provokativní vzdornou negaci. Druhé Nerudovo tvrirčí
období' spadající v podstatě do časri novych, reálnějších spole-
čensk1fch perspektiv po pádu absolutismu' pŤedstavuje postupné
pŤekonávání této negace, neboť doba už umožĎuje pŤímou spole-
čenskou aktivitu. V jejím rámci také Nerudovy demokratické ideá-
ly, vedoucí diíve k rozervanectví' mohly najít pozitivní básnické
vyjádŤení.

Svrij v bor však Neruda nerozčlenil podle časové následnosti
dvou tvrirčích obdo.bí, nybrž- v souladu s dobovymi zvyklostmi
- podle uŽítlch druhri a žánrri. Knihy veršri tak vlastně vytváŤejí
tŤi ucelené, relativně samostatné, navzájem však názorově sklou-
bené sbírky' První nese tit:ul Kniha veršú vjlpravnilch, ďruhá Kniha
veršťl lyrickjlch a smíšenilch, tÍeti Kniha veršfl časovych a pííležitj,ch.

Tematicky i žánrově rriznorodá epika první knihy směŤuje pŤe-
vážně ke zďtraznéní tragick ch momentri lidského života. Tomu
také odpovídá nejčastěji užit ritvar balady. Baladičnost zabarvuje
i zpracováni někter;fch cizokrajnfch látek (Skotská balada vedle
indické legendy, arabské morality a severské báje). Alespoil ba-
ladic\i pŤísvit provází Nerudovy rozsáhlejší skladby, lyrickoepické
povídky Divok! zvuk a o Šimonu Lomnickém. Ač se sqfm zptaco-
váním vyrazně odliŠují - první oslavující nespoutanost cikánského
zlvota Se vyznačuje vzrušen mi romantickymi vfjevy a popisy pŤí-
rody i divoklch čardášovj'ch melodií, druhá je skoro bez děje a pŤe.
vládají v ní reflexe o smyslu žívota - exisiuje mezi nimi vnilŤní
spojitost. Zárovei korespondují i s ostatní Nerudovou poezií ro-

postupri. mc




