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slov a motivti. Neumann však pasivně nepŤejímá stará schémata;
oživuje je pŤesně volenymi vlrazy í tematickfmi prvky z moderního
světa, a tak vnáší do ustálenj'ch námětri napětí, psychologické roz-
lišení, neopakovatelnou atmosféru ďvacátychlet. Dějištěm básní je
tŤeba chodník pŤed kinem (báseí Proč se ti nelíbí velikj;, Dug?
s pŤipomínkou slavného filmového herce D. Fairbankse), soudobá
lidová masopustni zábava (Mardi.gras) nebo velkoměstská ulice
na jaÍe (titulní básečt Srdcové dámy). Mluvčí tak nejen dokresluje
dějiště svlch prožitk ' ale mimoděk podává i svědectví o svém stále
mladém srdci; dovede uchopit svět v té podobě' v jaké se stal samo-
zŤejm1ím pro generaci jeho srdcové dámy. Také milenka ve své
energičnosti, samostatnosti, orientaci na pozemské hodnoty je vtě-
lením ženství dvacát1fch let' Eventuální tradiční masky jsou už jako
masky poodhalovány samym básníkem, i ony jsou tu prostŤedkem
vzrušující oscilace mezi tím, co je v milostném citu věčného, a tím,
co je spjato s určitou dobou a životním stylem. - Neumannova
osobitost se projevuje i neustálou pŤítomností racionální analyzy,
sebeironie a odstupu; jejich nositelem jsou zejména hojné reflexívní
pasáže, užív ání ctzích slov a pojmri shrnujících a zaÍ azujicích citov á
hnutí apod. Poezie se tu stává jedním z nástrojri slouŽících člověku
k tomu, aby se vyznal v sobě samém. Ale í tyto intelektuální prvky
jsou nakonec začleněny do vŤelého' bezv hradně upŤímného u.f-
razu hluboce a spontánně prožívan ch okamžik , ďozrá|ych
k sladkosti a plnosti životní' Lyrick1f subjekt a jeho milenka v nich
a jimi pŤekračují omezující determinace společenské, vyrnykají se
tísniv1fm poměrrim; oporu pŤitom hledají v revolučním postoji a
r' scpčtí s l iclrni své víry.

K Lásce lze sotva najít nějak1f širší kontext současně vznikajících
básnickj'ch děl obdobného směŤování. Spíš piedstavujejedno z in-
dividuálních ňešení v letech' kdyjejí autor - stejnějakojiní socia-
lističtí básníci - nemohl už pokračovat v proletáŤské tvorbě neod-
myslitelně vázané na revoluční ovzduší počátku dvacát1 ch let.
Mnohé stylové rysy stejně jako orientace na bezprostňední osobní
prožitek subjektu (a dokonce i nezŤídka se objevující autostylizace
jako poutníka, tuláka apod.) pŤipomínají tvorbu druhé z generací,
s nimiž byl St' K. Neumann v prriběhu svého v1iruoje spjat: tvorbu
generace Tomanovy a Gellnerovy, a ovšem i intimní poezíi samého
Neumanna pÍedcházející I'ásku o dvě desetiletí (ve sbírkách SEN
o ZASTUPU ZOUFAJICICH a Hrst květťl z rťlznj,ch sezÓn).
V bezprostŤední tematické souvislosti s Láskou je soudob1jz Neu-
mann v lyrizujícíromán Zlat! oblak (1932), pln1| nejroznanitějších
diskusí. Pro pojetí ženy a lásky u Neumanna je pŤíznačn1í i jeho
mnohalet1i studijní zájem o tuto oblast, kter se od historické
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a etnické problematiky obrátil k soudobfm problémrim morálním
v programové knížce Monogamie (|932).

Kritika rrizn ch odstín hodnotila v Lásce obrodu lyrismu
v Neumannově díle; nejhlubší vfklad prokazující duchovní jednotu
Neumannovy intimní lyriky s jeho poezií revoluční věnoval Lásce
J. Hora' Sbírka byla opětovně vyďávána i v letech poválečnj'ch
a měla velk! dosah pro pochopení šíŤe, mnohotvárnosti a neredu-
kovatelnosti Neumannovy osobnosti. Láska patií i k čtenáŤsky nej.
oblíbenějším Neumannov1fm díl m.

Do sbírky Láska autor ve svych spisech shrnul lyriku, která už
pŤedtím byla vydávána v Samostatn1fch bibliofilsklch knížkách
odpovídajících oddílrim definitivní trilogie (Písně o jediné věci |927;
Žal |93|; Srdcovti dáma |932); do všech oddílri pŤitom pňibyly další
dotud knižně nepublikované verše' text prvního oddílu byl na Ťadě
míst podstatně pŤepracován' - od 2. vydání pŤipojují editoŤi
k Lásce ještě v bor erotick;Ích veršri z pozristalosti' privodně vyda-
n samostatně r. 1948 (Z intimní poezie 1925-194). mč

Lešetínskf kováŤ . Svatopluk Cech 1883
Básnická povídka o 16 oddílech má v souvislostech Čechovy ver-
šované epiky zvláštní postavení' neboť pŤináší pŤímé zobrazení so-
ciálního konfliktu. Idylick! život zapad|é a poklidné vesničky Le.
šetína je narušen vpádem cizího živlu: moderního prrimyslu. Kováň
- ristŤední postava skladby - odmítne nabídku správce, aby svrij
pozemek prodal: ',Nechať pán váš zaplaví vše kol l z|atem svym' ať
skoupí cel! dol, / všem, kdož blvali tu domovem' / odloudí krov
otc ' rodnou zem.., l já tu pevně setrvám jak zžuly|,, Fabrika po-
stupně pohlcuje vesnici, kovárna upadá a kováŤ musí propustit
tovaryše Yácltav4' Václav se pŤed svym odchodem vyzná z lásky
k jeho dceňi Lidušce avyžáďá si na kováÍi, aby ji neprovdal jinému
a vyčkaljeho návratu. Lyrické písně loučení obou milenc stŤídá
monolog kováŤriv podávající pochmurn obraz zkázy krajiny,
prastar ch zvykri a padek jazyka (,,se rtri loupí mluvu ryzí, f v níž,
je matka uspávala..); poezie milostného stesku vyznívá v až operně
komponovaném duetu milencri již vzdálenfch. Ve zpustlé kovárně
se scházejí ztroskotanci a nespokojenci: soused Brázda, kter11r sv j
statek prodal, ale rodn1y kraj nedovede opustit, skupinka navrátilcri
z Ameriky s JÓzou, posedllm touhou po pomstě své továrníkem
svedené a opuštěné - milenky, která se i s dítětem vrhla dojezera,
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několik fabričních dělníkri veden ch Prokopem a proklínajících
bídné živoiení v továrně. KováŤ' podvodn;|mi soudními spory
ožebračen a vyvlastněn' živí pŤipomínkami dávné husitské mi-
nulosti svrij sen o vzpouÍe anakazíi ostatní. Kovárna se znovu pro-
bouzí k životu - kováŤ zhotovuje zbraně. PŤi exekučním zákroku
dojde ke srážce, ozbrojen1f dav vyžene exekutory a zapáIi továrnu;
majitel továrny je zabtt mstitelem JÓzou. PŤi zásahu vojska je za.
stŤelen také kováŤ, když se odmítne vzďát. Zpěv poslední piináší
smíňení - kováŤ sice umírá, a|e než skoná, zastihne ještě Václava,
jenž se vrací do situace jako zázrakemzcela změněné: zpustošená
továrna již postavena nebude' majetek od syna fabrikanta skoupil
,,zeman... k lidu lnoucí vŤele.., aby obnovil dŤívější stav vykoupenf
kováÍovou krví a prací Václavovou.

Tento pŤíběh s prudce vyhrocenlm konfliktem, jehožzávažnost
podtrhuje ftagícká smrt hrdiny, není podán jako jednolitá epická
promluva, ale spíše jako mnohohlasé oratorium. Vypravěči v něm
pŤísluší pouze jeden z hlasri, doplřující a spojující, kteqf si jen na
okamžik ponechává vypravěčskou iniciativu, aby ji vzápětí pŤedal
postavám: děj je tak pŤedstaven pňedevším jako děj sdělovan!, jako
téma lidského projevu, některé jeho driležité riseky jsou pouze
implikovány,,rozostŤenou.. motivikou lyrick1fch vložek (loučení
milencri, stesk milencri rozloučenfch' kováŤova piíprava k obraně,
Václavriv návrat). Stejně jako v Ťadě dalších sv1fch epicklch skladeb
i zde Čech vzdoruje pŤevládajícímu dobovému směŤování epiky
k metrické jednotě. ostŤe se tu vyděluje zák|adní pětistop trochej
vyprávění a dialogu, čtyŤstop! trochej pracovní a vzpurné písně
kováÍovy podbarvované rytmem riderri kladiva, ale i krátké tro-
cheje či daktyly lyriky milostné nebo šestistopé trochejské písně ele.
gického toužení po domově. Ta pestrost veršovych ritvarri skladbu
měnila z básně spíše v ,,pňedstavení.., emocionálně podbarvenou
podívanou, v níž prudké stŤídání intonačních schémat a zÍetelná
tendence k rozkládání děje do staticky a dekorativně poja|fch si-
tuací vytváie|o ažiluzi pestrého mluvního ekvivalentu tehdy obli
benjch živych obraz .

Ylrazny apel na čtenáŤe-diváka v této nápadně teatralizované
básni byl spjat s vyhraněnou aktualizující funkcí. Jestliže v cyklu
veršovan;|'ch novel VE STINU LIPY (1880) byl pŤedstaven česk]/
národní život v podobě patriarchální idyly, v Lešetínském kováŤijej
už Čech nepojímá takto bezproblémově. Do tematického ohniska
básně se dostávají mimoŤádně aktuální problémy: sociální rozpory
plynoucí z postupujícího procesu zpr myslřování Cech a s nimi
související dělnická otázka,problematika vystěhovalectví společně
se stále - a ještě dlouho potom - živou ,,otázkou českou.., pro-
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blémem perspektivy národní kultury. Tato konfrontace idealizo-
vané nazíraného světa ,,starého venkova.. se stále q|razněji se
upevřující skutečností moderního kapitalistického podnikání bás-
níka k pÍehodnocení obrazu idyly nicméně nevedla. Starosvětskou
selanku, kterájiž dávno nebyla skutečností, pojaljako pravou' au-
tentickou hodnotu piedstavující tresť češství. Její ohrožení, ba roz-
rušení chápe tedy jako ohrožení a rozrušení samé podstaty české
kultury. PŤedstava českého světa ztělesřovaná Lešetínemje pŤed-
stava z moderní doby ostŤe vyděleného prostoru (,,vesnička ta pro-
stomilá.., ,,utajená světu..), spjatého těsně s pŤírodou a jejím život-
ním rytmem, jednoznačně hodnotově určeného atributy nepro-
měnnosti, klidu' nábožnosti, p vabu, starobylosti, udržování dáv-
nfch zvykri - ba i sama česká Ťeč (a národnost) se stává hodnotou
pÍedevším jako Ťeč pradávná, jako star1f zvyk pŤejat1f od pŤedkri.
Svět moderni civl|ízace do toho prostoru vpadá zvnějšku jako
,'cizí.., ,,rušny.. (''náhle divn! ruch rozvlnil se.....), bezbožn! apÍe-
devším jako ,,nov!.., ,'novotáŤsky,., ,,mlad!,, - což v této axio-
logické perspektívě znamená jednoznačně rozbíječsk1f, zbaveny
tradice a tedy hodnotově prázdn!. Jakkoliv ze stanovisek doby, je-
jíŽ poziceby|a j1ž dávno ztracena, postihuje Čech kapitalistickou
podstatu tohoto civilizačního vpádu velice pŤesně: jako nedostatek
smyslu pro hodnoty nepŤevediteln é ve zboŽi (kováŤriv ,,domov.. -
hodnota qf sostná, spjatá nenahraditeln1fmi mezilidsk1imí vztahy,
dědictví pŤedkli- je v dialogu se správcem,,ríhrnemjen trochu slá.
my..). Postupné rozrušování privodního světa moderní epochou tak
má u Cecha až ironicky podobu postupného obsazování funkcí
prvotního organismu: proti jazyku jednomu pŤijde ,jen.. jazyk jinf,
proti zanikl1fm mftrim m1fty nové (',Vzrtistá žasně, jak obr báje /
mlad1f závod náš ... ves vám celou zďo|á, l prar".f otesánek..), proti
dávnému bohu nov ',brih zisku.., proti písním a zvukrim varhan
moderní hudba strojri: tato zména znamená však nezvratnou kata-
strofu privodního a ,jedině pravého.. iádu.

Ntlsitc|e ttr tlclptlru vuČi tčrrrto protttčrli im, jehož qfsledkem ne-
mohl nebyt pokus o nepravděpodobné znovunastolení idyly, učinil
Cech v souladu s dobovou ikonografií postavu kováŤe, oblíbeného
clobového symbolu vzdorného češství jak v malíŤství (Karel Pur.
kyně, Politizující kováŤ), tak v poezii (F. L. Rieger, KováŤská -
s pÍíznačn1fm motivem ,,svoji na svém chceme stát..) jako ztělesnění
dobové ideální pňedstavy mužného, zdatného Čecha (v rovině jiné
ho upevĎovalo sokolské hnutí). JiŽ rivodní verše básně tento sym-
bolpŤedstavují v nápadné bohat1frské stylizaci (,,ocel rukou láme, /
pěstí kámen kruší, / hračkou zvedne statn;i Strom' / jeho perlík jako
hrom / v kovadlinu buší..)' často až s démonickfmi rysy (,,vlaje
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temnf vous a vlas: / v rudé záÍi jako ďas / do stropu se t!čí..). Jeho
odpor - ve své podstatě pasívní - zristáyá omezen citovanou Rie-
grovou devízou: brání své právo (demonstrace češstvíjako obrany
starověkého práva byla v druhé polovině 19. století oblíbenfm li.
terárním motivem). Projevy aktivity kováŤovy jsou spíše dekora-
tivní gestací odporu fiiskŤící se oko, dunivf hlas, pozvednutf perlík,
vztyčená postava), než vlastními činy v pravém smyslu slova.
Vzpoura je vykonána jin;fmi, kováňov mi druhy, jejichž společen-
s{f status byl cizím světem pŤímo vytvoŤen (nespokojen;fmi dělni
ky, navrátivšími se zbídačenlmi vystěhovalci, které kapitál vyštval
za moie). Jin;fmi slovy: ani mravní drisledky činu porušujíciho zá-
kon nepadly v logice skladby na postavu symbolizující paÚiar-
chální, autentické češství, ale na lidi nové, zplozené nov1fm ňádem.
I jejich zobrazeni je podrobeno dobové konvenci, prosazující se
v literatuŤe postupně, počínaje lety šedesátfmi (v prÓze Pfleger-
-Moravsk;f, Arbes aj.), podle níž bylo dělnictvo piedstaveno zá.
sadně v nerozlišené mase,zatímco individualizovanost byla vyhra-
zena postavě dělnického vridce - obvykle v proletáŤském prostiedí
sqfm privodem cizorodého -, opatňené vltaznymi rySy roma-
neskními: i v Lešetínském kováŤi se srážka tŤíd vybíjí v konvenčním
a pokleslém motivu pomsty svedené dívky.

Báseř vznikla poměrně rychle pro Nerudovu knihovnu Poetic-
kfch besed, v níž vyšlajako l l. svazek pŤed vánocemi l883. Proni-
kaqf ohlas na ni upozornil státní návladnictví: trestní soud pražslf
v lednu 1884 naiidil konfiskaci sbírky a vyďaLzákazjejího rozšiŤo-
vání, protože knihou (v doslovném pŤepisu rozsudku i s mluvnic-
k mi prohňešky) ,,hledí se popudíti dělníky proti živnostníkrim..
a vybízeti k ,,činrim v zákonech zapovězenfc|t*, éímž byl spáchán
pŤečin ,,proti veŤejnému pokojí a Ťádri... Dílo zákrokem ještě víc
proslavené šíŤilo se dále v četn1fch opisech' l1 písní proniklo navíc
na veŤejnost v zhudebnění Františka Pjvody (l888)' a vesměs zpo-
pulárnělo, v roce 1892 se dostalo do Cech nelegálně americké vy-
dání; teprve v roce l899 bylo dílo ríŤady povoleno k novému vydání
po obměnách a vypuštění několika inkriminovan ch míst. Jeho
popularita se projevila v ohlasech ve vytvarném umění (Vilém
Amort, Jaroslav Špillar) i v několika dramatizacích (Tomáš V.
Huben!, Marie L. Kiihnlová, Eduard Simek) a v operách (Stani-
slav Suda 1903 podle libreta Pavla Nebeského a E. Simka, Karel
Weiss l9l9 podle libreta Ladislava Nováka). Ve své době masová
obliba aktualizovala v hodnotově ambivalentním díle jednoznačně
revoltující složku - nacionální' ale také (a později stále vfrazněji)
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Lyrika lásky a života. Antonín Sova |907
Rozsáhlf soubor lyriky vznikající od r. l900je rozdělen do čtyŤ ne-
pojmenovanych oddílri. TŤi první mají shodnou' erotickou temati.
ku a liší se jen směrem a intenzitou umělecké stylizace; od jednoho
oddílu k dalšímu stylizovanosti pŤib;fvá. Vzdálen1fm životopi5n1fm
pozadím je bolestně proŽivanákrize arozpad autorova manželství;
projevuje se to spíše napjat1fm zaměŤením pozornosti k milostnfm
vztahrim a k jejich trpklm stránkám než konfesemi subjektu nebo
bezprostÍedď mi záznamy citovlch stavri. Citlivá, intenzitu prožit-
ku neoslabující, ale uvědomělá a všudypŤítomná umělecká stylizace
(často v duchu soudobé secese, v duchu pohádky, alegorického v1f-
jevu apod.) dává této poezii nadosobní dosah a otvíráji ciziživotní
zkušenosti, ostatním lidem a jin;im osudrim. Erotická situace i ve
své bolesti a krutosti se ve vrcholnych verších sbírky (zejménav zá.
věru tŤetího oddílu) jeví jako vzácn! klenot lidství: Sova ji utváŤí
slovem intenzívním, pečlivě volenÝm a zaujatym' Stylizace nazna-
čuje i stálou pŤítomnost kulturní tradice v milostném prožitku' na
jehož dnešní podobě spolupracuje jeho historie; umělecké zformo-
vání básní tedy neslouží pouze artistním ričelrim, nlbrž otvírá prri-
hledy k tušenlm dalším horizontrim lidského duchovního života
a mravního Ťádu.

S v1fsledky umělecky nejoriginálnějšími se tato objektivace
uskutečnila v lyrick1ích tvarech, které sám autor nazyvá baladami
a které skutečně pŤedvádějí intimní děje (někdy i události tradičně
baladické' jako je společná sebevražda milencri v básni nazvané
Balada), proměny vztah.i, nebo podávají portréty postav charak-
terizovan1|ch pŤedevším postojem k osudovému prožitku lásky.
Balady obvykle shrnují pŤíběhy už se uzavírající, jež rrizn mi ces-
tami a na základě tragické viny protagonistťr směŤují k deziluzi
a nenaplnění' To platí hlavně o těch baladách' v nichž básník po-
zorně a s psychologickou prohloubeností sleduje dobové rysy mi-
lostného ptožívání, snad i jako součásti jisté společné generační
zkušenosti (báse Drama). Jde o prožitek formovan společenskfm
a kulturním ovzduším pŤelomu století s jeho vyostŤenou nekon-
venčností a odvahou k životnímu experimentu, ale i otravnou
skepsí a nezodpovědnymzahráváním s tím, co by mělo b;ft osudem
srdce (Balada z galantní toulky ) . Vždy však je pňítomn! autorsky
hlas, kter nekomentuje, ale i pňi konstatování hoŤk ch a bědn1Ích
skutečností je pln vŤelosti, okouzlení, smutku z nenaplněnlch
možností životních. Lyrickému subjektu je cizí jakákoli blazeova-
nost, je bezelstnf a zranitelnj spolu se sq/mi hrdiny nebo za ně (na-socialistickou.




