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Klekání- Jan opolskÝ

publikoval celkem 1l básnick1fchsbíreka 16 knih drobn;fchprÓz)
zcela poplatná atmosféŤe
devadesát1ichlet minulého století.Tím
ztrat1|a později kontakt s organick1irn v vojem českéliteratury
a byla vnímána víceménějako pouh1f archaick1f pozristatek pŤekonan ch tvrirčíchtendencía snah.
im

Kniha lesrioYod a strání.
StanislavK. Neumann

t9L4

Jednaz nejv1fznamnějších
knih St. K. Neumanna je rozsáhlym, tematicky jednotnlm cyklem pŤírodnílyriky. Jeho dějištěmje kopcovit1i kraj velk1fch lesri poblíŽ Brna' protékan ňekou Svitavou.
PŤilnutík pŤedmětuzobrazení,konkrétně k pŤírodnímukoloběhu,
kter1fsi sám určujei zprisob svéhoztvárnění, je naznač,enov kompozici sbírky:básně jsou Ťazenypodle posloupnosti období roku.
Sbírka počínábarevně rozzáÍetym podzimem, jehož obrazy jsou
zvlášťzp sobilé sugerovat vychozí pocit okouzlení krásou a velebností pŤírody (obět, poděkovací, Se složenymi vesly s motem
z H. von Hofmannsthala)' pokračujepŤesnehybné,do ticha vnoÍenézimni scenérievyzyvajícík zamyšlenía pŤeszvučné,větrem
a prouděním vod rozhybané zábéry jara ( V den větrn ) k létu,kdy
se pňíroda ridery slunečníhosvitu a pŤívaly vegetace energicky
zmocĎuje člověka ( Poledne v seči); v závéruněkolik básní z časného podzimu naztlačujeiluzívnost snu o plném splynutí s pŤírodou
( Stesk na konci léta). - Naladění subjektu tu ozvučněharmonuje
s rázem okamžitépŤírodní
scenérie,
ale pŤírodapro Neumanna není
záminkou k vytváteníparalel mezi stavem dušea hmotnym světem.
Sbírka obsahuje- a v tom je jejíhlavnínovátorsky pŤínos- pŤedevšímkonkrétnízáznamy jedinečnlchpŤírodníchvj'jevri; využívá
pŤitom bohatéhoslovníku, v němžse objevují pojmenování zvíÍat,
rostlin a terénníchritvarri, pŤesně odstíněnénázvy pro barevné
vjemy a celébarevné stupnice. K postiženípŤírodníchdění užívá
Neumann i obraznych pojmenování; pŤi srovnání s člověkem
a pŤedmětylidskécivilizace jde Neumannovi spíšeo jemnévystižení
krajiny nežo její personifikaci.ZaměÍením k jedinečnémuokamžiku a živou vnímavostípro zrakové dojmy pŤípomínají
mnohébásně
impresionistické obrazy. Neumann zároveÍl'ukazuje stavy kraje
jako vlsledky pŤedchozícha vlchodiska následujícíchprocesri'
vybítá rozhodující situace pŤírodníhodění a tak často ďocházi až
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k obrazu typickémua monumentálnímu.UpŤenípozornosti k detailrim a znalost piírodníchreálií nevedou k popisnosti a k potlačeníbásnického subjektu, neboťvypovídajío jeho mocném zaujetí
pŤírodou a manifestují jeho smyslově bezprostŤednípŤístup ke
škutečnostibez pŤedsudkri a pŤedem pňijatlch schémat vnímání
a hodnocení.Subjekt bj/váv básníchpŤedmětnězobrazen v podobě
velmi blízkéskutečnémutehdejšímuNeumannovi: volnému literátovi, ktery si blahopŤeje,Ževyvázlzkaváren a redakcí,znervozního
městského a bohémskéhoživotního stylu (báseĎ Autoportrét
v červnu);člověk se tu snažíco nejtěsněji splynout s novj'm pŤírodním prostŤedím,které se pŤedním otevŤelojako zdroj netušen ch
možností,prožitkťr,poznáni, tvrirčíchpodnětri' svět pln1fjemnlch
rozlišení,oblast tajemnych a vyznamn1ichudálostí. Kromě toho je
všakpŤírodai jaklmsi argumentempro materialistickÝnázor, kontrastem spiritualistickéhopopŤeníhmoty a tělesnosti (protináboženskábáseí Strašidla v kraji aj.);piíroda vyzlvá k svobodnému
životu, v němž osobnost ďozrává - podobně jako ptáci, zvěŤ
a stromy - podle svéhovlastního určenía zároveí ve shodě se zákonitostmi bytí. Sociální poměry v moderním městě se na tomto
pozadíjeví jako nesmysln chaos: radikální odstup od soudobé
společnostii její kritika se tak prolínajís prvky programové izo|ace
od společenskéhodění. Také pňíštírevolučníspolečenskézměny
vidí Neumann jako pŤíklon k piírodnímu Ťádu' Tento postoj byl
naivní, rozporny a Neumann ho zanedlouho opustil, postačilvšak
jako vfchodisko umělecky silnésyntézy.Ve sbírcevystupuje i pŤí.
mo v častych reflexívních pasážícha v programaticklch básních
(Vstupní modlitba): ve Sporu se soudobymi vládnoucími ideologiemi, pňedevším
s kŤesťanstvím,
tu básník opětovně vyznávábezprostŤednípŤístupke smyslově dané skutečnostiv její okamžité
podobě, ke ,'vteŤině..'
kterou má člověkpochopit aprožítco nejdi.
ferencovaněji. Tento názor má pro Neumanna i jasnémorální dťrsledky:je to poŽadavek věrnosti zemi. Vedle patetick1fchapostrof
(někdy pol emicky cituj ícícha par afr ázujícíchkŤesťanské
modlitby'
tapÍ. Jarní zvěstován) a vroucích, stylově častospíšetradičních
citov1fchvyznání,majívelk! vyznampro vyslovenítohoto postoje
náztaky mytu země opírajícíhoSe ne o ideologii, ale o pňepodstatněnískutečnostipomocíjak modernímetafory a symbolu, tak pohádkové pŤedstavivostilidové (Zpěv země). Ale intelektuální,
ideově analytická povaha autorova talentu se ve většiněbásní ne.
- zvláště cizích- slov ze sou.
zapÍgjeví se napŤ'v užitíčetn1fch
dobé esejistiky a žurnalistiky' Ve sbírcezanechaly 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 slavnéhojapon-
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ského autora dŤevoŤezriUtamara je blízká ŤadědalšíchNeumannou.ich obrazri mytickfch' historick1íchi soudob1fchžensk1fchpo.
stav z rrizn 'ch světadíl ; tyto básně vzníkajici současněs Knihou
lesri,vod a stráníshrnul 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, pŤekonáníněkolikaleté krize, pod jejímžt|akem Neumann dával pÍed poezií pŤednostžurnalistice' Počátkem století už nebylo možnépokračovat v patetické
symbolistické tvorbě prvního Neumannova tvrirčíhoobdobí (viz
SEN o ZÁSTUPU
Z0UFAJÍCÍCH) a nové cesty bylo nuino
dlouho a svízelněhledat. 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 četnéfejetony s pŤírodní,uměleckou i kulturně politickou tematikou
(kniha S městemza z dy |922,1923); tyto fejetony jsou i pro dnešního čtenáŤecenn;|'mkomentáŤem ke Knize lesri, vod a strání, vyznačujiširšínázorov'.f a společensk]il
kontext, ztéhožrostla, odrážejíi Neumannriv rozchod s anarchistickfm hnutím a jeho i nadále
trvajici kritick1f, radikálně nonkonformní postoj k současnéspolečnosti.V době vydání sbírky měl Neumann nejblížek pňedválečné
literární a v tvarnémoderně kolem Almanachu na rok 19|4, jejíž
dílo veršisv1fchNoVÝCH
ZPĚvŮ a svymi publicistickfmi pioje.
vy vyrazně spolutvoŤi1;-K.
Capek napsal k 1.vydáníKnihy lesri,vod
a strání pŤedmluvu,J. Čapekji později ilustroval. Umělecky je však
sbírka nejblíževrcholn m dílrim Neumannov ch vrstevník , kteŤí
se v téžedobě obraceli od subjektivní lyriky kzobrazeni širšípŤedmětné skutečnosti a bohatě pŤitom využívali pŤírodnítematiky,
usilujíceještězŤetelnějinežNeumann o vytvoŤenímoderního m tu
básnicky ztělesůujícíhosplynutí země a člověka (Tomanovy SLUNECNI HODINY. Srámkriv SPLAV).
Kniha lesri, vod a strání patŤík čtenáŤskynejoblíbenějšímdílrim
svéhoautora, častoreeditovanym. Sám autor od dvacát1fch let se
k tétosbírcestavěl kriticky, neboťse obával, žekv li ní bude označován nálepkou ,'naturisty.., idylického básníka pŤírodníchobrázkri;proto dával pŤednostexperimentální tvorbě svlch NoVÝCH
ZPEVU a v nedokončenych Pamětech ptoved| kritiku jejích ideovlch v1fchodisek.Ve svépozdní pŤírodní|yríce (Srdce a mračna,
Zamoíená létaaj.) pŤestos prospěchem využívájejích umělecklch
postupri.
mc

_ Jan Neruda
Knihy veršú
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Druhá Nerudova básnická sbírka má reprezentovat jak vypl1fvá
prvnímu
kritick1f
vybor
z veškeré
vydání
k
z rivodního Proslovu
padesát;fch
let'
včetně
a
šedesát;fch
tvorby
veršované
básníkovy
prvotiny HŤbitovníkvíti. Kniha je vě.
..mnohostranně kacéŤované..
nována pŤíteliKarlu Sladkovskému,barikádníku z roku l848 a Nerudovu novináŤskémuspolupracovníku' Zahrnuje dvě básníkova
tvrirčíobdob í.Za prvéje to ridobí tzy . tozeryanectví,charakterízovaného také podle Nerudou často užívanéhodobového obrazu
jako poezie puklého srdce. Vznik tétopoezie spadá do padesálfch
let, do doby rítlakuza bachovskéhoabsolutismu;jejím pŤedstavi
telem je kromě několika epick1fchbásní pňedevšímHŤbitovníkvítí
a zák|ad m znakem pocit světobolu, vyplyvající z vlastního prožitku lidskébíďy,zpoznání sociálních protikladti' z nichŽ doba není
s to nabídnout neiluzívnív1fchodisko' Citlivé ptoživánítěchto protikladri uvrhuje básníka do pyšnéosamělosti a pesimismu' vyvolává v něm provokativní vzdornou negaci. Druhé Nerudovo tvrirčí
období' spadajícív podstatě do časri novych, reálnějšíchspolečensk1fchperspektiv po pádu absolutismu' pŤedstavujepostupné
pŤekonávánítéto negace, neboťdoba už umožĎuje pŤímouspolečenskouaktivitu. V jejím rámci takéNerudovy demokratické ideály, vedoucí diíve k rozervanectví' mohly najít pozitivní básnické
vyjádŤení.
Svrij v bor však Neruda nerozčlenil podle časovénáslednosti
dvou tvrirčíchobdo.bí,nybrž- v souladu s dobovymi zvyklostmi
- podle uŽítlch druhri a žánrri. Knihy veršritak vlastně vytváŤejí
tŤi ucelené,relativně samostatné,navzájem však názorově skloubenésbírky' První nese tit:ulKniha veršúvjlpravnilch, ďruhá Kniha
veršťl
lyrickjlch a smíšenilch,tÍetiKniha veršflčasovycha pííležitj,ch.
Tematicky i žánrově rriznorodá epika první knihy směŤujepŤevážně ke zďtraznéní tragick ch momentri lidského života. Tomu
takéodpovídá nejčastějiužit ritvar balady. Baladičnost zabarvuje
i zpracováni někter;fch cizokrajnfch látek (Skotská balada vedle
indické legendy, arabské morality a severskébáje). Alespoil baladic\i pŤísvitprovází Nerudovy rozsáhlejšískladby, lyrickoepické
povídky Divok! zvuk a o ŠimonuLomnickém. Ač se sqfm zptacovánímvyrazně odliŠují
- prvníoslavujícínespoutanostcikánského
zlvota Sevyznačujevzrušen mi romantickymi vfjevy a popisy pŤírody i divoklch čardášovj'chmelodií, druhá je skoro bez děje a pŤe.
vládají v ní reflexe o smyslu žívota- exisiuje mezi nimi vnilŤní
spojitost. Zárovei korespondujíi s ostatníNerudovou poezií ro-

