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slov a motivti. Neumann však pasivně nepŤejímástará schémata;
oživujeje pŤesněvolenymi vlrazy í tematickfmi prvky z moderního
světa, a tak vnášído ustálenj'ch námětri napětí,psychologické rozlišení,neopakovatelnou atmosféru ďvacátychlet. Dějištěm básníje
tŤeba chodník pŤed kinem (báseí Proč se ti nelíbí velikj;,Dug?
s pŤipomínkouslavnéhofilmovéhoherceD. Fairbankse),soudobá
lidová masopustni zábava (Mardi.gras) nebo velkoměstská ulice
na jaÍe(titulní básečtSrdcovédámy). Mluvčí tak nejen dokresluje
dějištěsvlch prožitk ' ale mimoděk podává i svědectvío svémstále
mladémsrdci;dovede uchopit svět v tépodobě' v jakése stal samozŤejm1ímpro generaci jeho srdcové dámy. Také milenka ve své
energičnosti,samostatnosti,orientaci na pozemskéhodnoty je vtělenímženstvídvacát1fchlet' Eventuálnítradičnímasky jsou užjako
masky poodhalovány samym básníkem,i ony jsou tu prostŤedkem
vzrušujícíoscilace mezi tím, co je v milostném citu věčného,a tím,
co je spjato s určitou dobou a životnímstylem. - Neumannova
osobitost se projevuje i neustálou pŤítomnostíracionální analyzy,
sebeironie a odstupu; jejich nositelem jsou zejménahojnéreflexívní
pasáže,užívání ctzíchslov a pojmri shrnujících a zaÍazujicích citov á
hnutí apod. Poezie se tu stává jedním z nástrojri slouŽícíchčlověku
k tomu, aby se vyznal v sobě samém.Ale í tyto intelektuální prvky
jsou nakonec začleněny do vŤelého'bezv hradně upŤímnéhou.frazu hluboce a spontánně prožívan ch okamžik , ďozrá|ych
k sladkosti a plnosti životní'Lyrick1f subjekt a jeho milenka v nich
a jimi pŤekračujíomezujícídeterminace společenské,vyrnykají se
tísniv1fmpoměrrim; oporu pŤitom hledají v revolučnímpostoji a
r' scpčtís liclrnisvévíry.
K Lásce lze sotva najítnějak1fširšíkontext současněvznikajících
básnickj'ch děl obdobnéhosměŤování.Spíšpiedstavujejedno z individuálních ňešení
v letech' kdyjejí autor - stejnějakojiní socialističtíbásníci- nemohl užpokračovatv proletáŤské
tvorbě neodmyslitelně vázané na revolučníovzdušípočátku dvacát1ch let.
Mnohé stylovérysy stejnějako orientacena bezprostňedníosobní
prožiteksubjektu (a dokonce i nezŤídkase objevujícíautostylizace
jako poutníka,tuláka apod.) pŤipomínají
tvorbu druhéz generací,
s nimiž byl St' K. Neumann v prriběhu svéhov1iruoje
spjat:tvorbu
generaceTomanovy a Gellnerovy, a ovšemi intimnípoezíisamého
Neumanna pÍedcházejícíI'ásku o dvě desetiletí(ve sbírkách SEN
o ZASTUPU ZOUFAJICICH
a Hrst květťlz rťlznj,chsezÓn).
V bezprostŤední
tematickésouvislosti s Láskou je soudob1jz
Neumann v lyrizujícíromán Zlat! oblak (1932),pln1|nejroznanitějších
diskusí.Pro pojetí ženya lásky u Neumanna je pŤíznačn1í
i jeho
mnohalet1i studijní zájem o tuto oblast, kter se od historické
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a etnicképroblematiky obrátil k soudobfm problémrim morálním
v programové knížceMonogamie (|932).
Kritika rrizn ch odstín hodnotila v Lásce obrodu lyrismu
v Neumannově díle;nejhlubšívfklad prokazujícíduchovníjednotu
Neumannovy intimní lyriky s jeho poezií revolučnívěnoval Lásce
J. Hora' Sbírka byla opětovně vyďávána i v letech poválečnj'ch
mnohotvárnosti a neredua měla velk! dosah pro pochopení šíŤe,
nej.
kovatelnostiNeumannovy osobnosti.Láska patií i k čtenáŤsky
oblíbenějšímNeumannov1fm díl m.
Do sbírky Láska autor ve svych spisech shrnul lyriku, která už
pŤedtímbyla vydávána v Samostatn1fchbibliofilsklch knížkách
odpovídajícíchoddílrim definitivní trilogie (Písněojedinévěci |927;
Žal |93|; Srdcovti dáma |932); do všechoddílri pŤitompňibyly další
dotud knižně nepublikované verše'text prvního oddílu byl na Ťadě
míst podstatně pŤepracován' - od 2. vydání pŤipojujíeditoŤi
k Lásce ještěv bor erotick;Íchveršriz pozristalosti' privodně vydan samostatněr. 1948(Z intimnípoezie 1925-194).
mč

Lešetínskf
kováŤ. SvatoplukCech1883
Básnická povídka o 16 oddílech má v souvislostech Čechovy veršovanéepiky zvláštnípostavení' neboťpŤinášípŤímé
zobrazení sociálního konfliktu. Idylick! život zapad|éa poklidné vesničky Le.
šetínaje narušenvpádem cizího živlu:moderního prrimyslu. Kováň
- ristŤednípostava skladby - odmítne nabídku správce, aby svrij
pozemek prodal: ',Nechaťpán vášzaplavívšekol l z|atemsvym' ať
skoupí cel! dol, / všem,kdož blvali tu domovem' / odloudí krov
otc ' rodnou zem.., l já tu pevně setrvámjak zžuly|,,Fabrika postupně pohlcuje vesnici, kovárna upadá a kováŤ musí propustit
tovaryše Yácltav4' Václav se pŤed svym odchodem vyzná z lásky
k jeho dceňiLidušce avyžáďá si na kováÍi, aby ji neprovdaljinému
a vyčkaljeho návratu. Lyrické písněloučeníobou milenc stŤídá
monolog kováŤriv podávající pochmurn obraz zkázy krajiny,
prastar ch zvykri a padek jazyka (,,sertri loupí mluvu ryzí,f v níž,
je matka uspávala..);poezie milostnéhostesku vyzníváv ažoperně
komponovanémduetu milencrijiž vzdálenfch. Ve zpustlékovárně
se scházejíztroskotanci a nespokojenci:soused Brázda, kter11r
sv j
statekprodal, ale rodn1ykraj nedovedeopustit, skupinka navrátilcri
z Ameriky s JÓzou, posedllm touhou po pomstě své továrníkem
- milenky, která se i s dítětemvrhla dojezera,
svedenéa opuštěné
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několik fabričníchdělníkri veden ch Prokopem a proklínajících
bídné živoiení v továrně. KováŤ' podvodn;|mi soudními spory
ožebračena vyvlastněn' živí pŤipomínkami dávné husitské minulosti svrij sen o vzpouÍe anakazíi ostatní.Kovárna se znovu probouzí k životu - kováŤ zhotovuje zbraně. PŤi exekučnímzákroku
dojde ke srážce,ozbrojen1fdav vyženeexekutory a zapáIi továrnu;
majitel továrny je zabtt mstitelem JÓzou. PŤi zásahu vojska je za.
stŤelentaké kováŤ, když se odmítne vzďát. Zpěv poslední piináší
smíňení- kováŤ sice umírá, a|e nežskoná, zastihne ještěVáclava,
jenž se vrací do situace jako zázrakemzcela změněné:zpustošená
továrna jižpostavena nebude' majetek od syna fabrikanta skoupil
stav vykoupenf
aby obnovil dŤívější
,,zeman... k lidu lnoucívŤele..,
kováÍovou krví a prací Václavovou.
Tento pŤíběhs prudce vyhrocenlm konfliktem, jehožzávažnost
podtrhuje ftagícká smrt hrdiny, není podán jako jednolitá epická
promluva, ale spíšejako mnohohlasé oratorium. Vypravěči v něm
pouze jeden z hlasri, doplřující a spojující,kteqf si jen na
pŤísluší
okamžik ponechává vypravěčskou iniciativu, aby ji vzápětí pŤedal
jako děj sdělovan!, jako
postavám: děj je tak pŤedstavenpňedevším
jeho
projevu,
riseky jsou pouze
některé
driležité
téma lidského
implikovány,,rozostŤenou.. motivikou lyrick1fchvložek (loučení
milencri, stesk milencri rozloučenfch' kováŤova piíprava k obraně,
Václavriv návrat). Stejnějako v Ťadědalšíchsv1fchepicklch skladeb
i zde Čech vzdoruje pŤevládajícímudobovému směŤováníepiky
k metrickéjednotě. 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 trocheje čidaktyly lyriky milostnénebo šestistopétrochejsképísněele.
gického touženípo domově. Ta pestrost veršovychritvarri skladbu
měnila z básně spíšev ,,pňedstavení..,emocionálně podbarvenou
podívanou, v nížprudké stŤídáníintonačníchschémata zÍetelná
tendence k rozkládání děje do staticky a dekorativně poja|fch situací vytváie|o ažiluzi pestréhomluvního ekvivalentu tehdy obli
benjch živych obraz .
Ylrazny apel na čtenáŤe-divákav této nápadně teatralizované
básni byl spjat s vyhraněnou aktualizující funkcí. Jestližev cyklu
novel VE STINU LIPY (1880)byl pŤedstavenčesk]/
veršovan;|'ch
kováŤijej
národníživotv podobě patriarchálníidyly, v Lešetínském
už Čech nepojímá takto bezproblémově. Do tematického ohniska
básně se dostávajímimoŤádněaktuálníproblémy:sociálnírozpory
plynoucí z postupujícího procesu zpr myslřování Cech a s nimi
souvisejícídělnická otázka,problematika vystěhovalectvíspolečně
se stále - a ještědlouho potom - živou ,,otázkou českou..,pro-
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blémem perspektivy národní kultury. Tato konfrontace idealizované nazíranéhosvěta ,,starého venkova.. se stále q|razněji se
upevřující skutečnostímoderního kapitalistického podnikání básníka k pÍehodnoceníobrazu idyly nicméněnevedla. Starosvětskou
pojaljako pravou' auselanku,kterájiž dávno nebyla skutečností,
Její ohrožení,ba roztentickou hodnotu piedstavujícítresťčešství.
rušeníchápe tedy jako ohroženía rozrušenísamépodstaty české
kultury. PŤedstavačeskéhosvěta ztělesřovaná LešetínemjepŤedstava z moderní doby ostŤevydělenéhoprostoru (,,vesničkata prostomilá.., ,,utajenásvětu..),spjatéhotěsně s pŤírodoua jejímživotním rytmem, jednoznačně hodnotově určenéhoatributy neproměnnosti, klidu' nábožnosti,p vabu, starobylosti,udržovánídáv(a národnost) se stává hodnotou
nfch zvykri - ba i sama českáŤeč
jako Ťečpradávná, jako star1fzvyk pŤejat1fod pŤedkri.
pÍedevším
Svět moderni civl|ízace do toho prostoru vpadá zvnějšku jako
,'cizí..,,,rušny..(''náhle divn! ruch rozvlnil se.....),bezbožn! apÍedevšímjako ,,nov!.., ,'novotáŤsky,.,,,mlad!,, - což v této axiologické perspektívě znamená jednoznačně rozbíječsk1f,zbaveny
tradice a tedy hodnotově prázdn!. Jakkoliv ze stanovisekdoby, jejíŽ poziceby|a j1ždávno ztracena, postihuje Čech kapitalistickou
jako nedostatek
podstatu tohoto civilizačníhovpádu velice pŤesně:
smyslu pro hodnoty nepŤeveditelnéve zboŽi (kováŤriv ,,domov.. hodnota qf sostná, spjatá nenahraditeln1fmi mezilidsk1imí vztahy,
dědictvípŤedkli- je v dialogu se správcem,,ríhrnemjentrochu slá.
my..). Postupnérozrušováníprivodního světa moderní epochou tak
má u Cecha až ironicky podobu postupnéhoobsazování funkcí
prvotníhoorganismu:proti jazyku jednomu pŤijde,jen..jazyk jinf,
proti zanikl1fm mftrim m1ftynové(',Vzrtistá žasně,jak obr báje /
mlad1fzávod náš ... ves vám celou zďo|á, l prar".fotesánek..), proti
dávnému bohu nov ',brih zisku.., proti písníma zvukrim varhan
moderní hudba strojri: tato zménaznamená však nezvratnou katastrofu privodního a ,jedině pravého..iádu.
jehožqfsledkem neNtlsitc|ettrtlclptlruvuČitčrrrto
protttčrliim,
mohl nebyt pokus o nepravděpodobnéznovunastoleníidyly, učinil
Cech v souladu s dobovou ikonografiípostavu kováŤe,oblíbeného
jak v malíŤství
clobovéhosymbolu vzdornéhočešství
(Karel Pur.
kyně, PolitizujícíkováŤ),tak v poezii (F. L. Rieger, KováŤskás pÍíznačn1fm
motivem ,,svojina svémchcemestát..)jako ztělesnění
dobovéideálnípňedstavymužného,zdatnéhoČecha(v rovině jiné
ho upevĎovalo sokolskéhnutí).JiŽ rivodníveršebásně tento symbolpŤedstavujív nápadnébohat1frské
stylizaci (,,ocel rukou láme, /
pěstíkámen kruší,/ hračkouzvednestatn;iStrom' / jeho perlíkjako
hrom / v kovadlinu buší..)'častoaž s démonickfmi rysy (,,vlaje
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temnf vous a vlas: / v rudézáÍi jako ďas / do stropu se t!čí..).Jeho
odpor - ve svépodstatě pasívní- zristáyá omezen citovanou Riegrovou devízou:brání svéprávo (demonstrace češstvíjakoobrany
starověkého práva byla v druhé polovině 19. století oblíbenfm li.
terárním motivem). Projevy aktivity kováŤovy jsou spíšedekorativní gestacíodporu fiiskŤícíse oko, dunivf hlas, pozvednutf perlík,
vztyčená postava), než vlastními činy v pravém smyslu slova.
Vzpoura je vykonána jin;fmi, kováňov mi druhy, jejichž společens{f status byl cizím světem pŤímovytvoŤen (nespokojen;fmi dělni
ky, navrátivšímise zbídačenlmi vystěhovalci, kterékapitál vyštval
za moie). Jin;fmi slovy: ani mravní drisledky činu porušujícihozákon nepadly v logice skladby na postavu symbolizující paÚiarale na lidi nové,zplozenénov1fmňádem.
chální, autentickéčešství,
I jejich zobrazeni je podrobeno dobové konvenci, prosazující se
v literatuŤe postupně, počínajelety šedesátfmi (v prÓze Pfleger-Moravsk;f, Arbes aj.), podle nížbylo dělnictvo piedstaveno zá.
sadně v nerozlišenémase,zatímco individualizovanost byla vyhrazena postavě dělnického vridce - obvykle v proletáŤskémprostiedí
sqfm privodem cizorodého -, opatňenévltaznymi rySy romaneskními:i v LešetínskémkováŤi se srážka tŤídvybíjív konvenčním
a pokleslém motivu pomsty svedenédívky.
Báseř vznikla poměrně rychle pro Nerudovu knihovnu Poetickfch besed,v nížvyšlajako l l. svazek pŤedvánocemi l883. Pronikaqf ohlas na ni upozornil státnínávladnictví: trestnísoud pražslf
v lednu 1884 naiidil konfiskaci sbírky a vyďaLzákazjejího rozšiŤování, protože knihou (v doslovném pŤepisurozsudku i s mluvnick mi prohňešky) ,,hledí se popudíti dělníky proti živnostníkrim..
a vybízeti k ,,činrimv zákonech zapovězenfc|t*, éímžbyl spáchán
pŤečin,,proti veŤejnémupokojí a Ťádri...Dílo zákrokem ještě víc
proslavenéšíŤilose dále v četn1fchopisech' l1 písníproniklo navíc
na veŤejnostv zhudebněníFrantiška Pjvody (l888)' a vesměszpopulárnělo, v roce 1892 se dostalo do Cech nelegálně americkévydání; teprve v roce l899 bylo dílo ríŤadypovoleno k novémuvydání
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 (Stanislav Suda 1903 podle libreta Pavla Nebeskéhoa E. Simka, Karel
Weiss l9l9 podle libreta Ladislava Nováka). Ve svédobě masová
obliba aktualizovala v hodnotově ambivalentním dílejednoznačně
revoltujícísložku- nacionální' ale také(a později stále vfrazněji)
socialistickou.
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Lyrika láskya života.AntonínSova|907
Rozsáhlf soubor lyriky vznikajícíod r. l900je rozdělen do čtyŤnepojmenovanych oddílri. TŤi první mají shodnou' erotickou temati.
ku a lišíse jen směrem a intenzitou uměleckéstylizace; od jednoho
oddílu k dalšímustylizovanosti pŤib;fvá.Vzdálen1fm životopi5n1fm
pozadím je bolestně proŽivanákrize arozpad autorova manželství;
projevuje se to spíšenapjat1fmzaměŤenímpozornosti k milostnfm
vztahrim a k jejich trpklm stránkám nežkonfesemi subjektu nebo
bezprostÍedď mi záznamy citovlch stavri. Citlivá, intenzitu prožitku neoslabující,ale uvědomělá a všudypŤítomnáumělecká stylizace
(častov duchu soudobésecese,v duchu pohádky, alegorickéhov1fjevu apod.) dává tétopoezii nadosobní dosah a otvíráji ciziživotní
zkušenosti, ostatním lidem a jin;im osudrim. Erotická situace i ve
svébolesti a krutosti se ve vrcholnych veršíchsbírky (zejménavzá.
věru tŤetíhooddílu) jeví jako vzácn! klenot lidství: Sova ji utváŤí
slovem intenzívním,pečlivěvolenÝm a zaujatym' Stylizace naznačujei stálou pŤítomnostkulturní tradice v milostném prožitku' na
jehož dnešnípodobě spolupracuje jeho historie; uměleckézformování básní tedy nesloužípouze artistním ričelrim,nlbrž otvírá prrihledy k tušenlm dalšímhorizontrim lidského duchovního života
a mravního Ťádu.
S v1fsledky umělecky nejoriginálnějšími se tato objektivace
uskutečnilav lyrick1ích tvarech, kterésám autor nazyvá baladami
a kteréskutečněpŤedvádějíintimní děje (někdy i události tradičně
baladické' jako je společná sebevraždamilencri v básni nazvané
Balada), proměny vztah.i, nebo podávají portréty postav charakterizovan1|ch pŤedevšímpostojem k osudovému prožitku lásky.
Balady obvykle shrnují pŤíběhyuž se uzavírající,jež rrizn mi cestami a na základě tragické viny protagonistťr směŤujík deziluzi
a nenaplnění'To platí hlavně o těch baladách' v nichžbásník pozorně a s psychologickou prohloubenostísledujedobovérysy milostného ptožívání,snad i jako součástijisté společnégenerační
zkušenosti(báse Drama). Jde o prožitek formovan společenskfm
a kulturním ovzdušímpŤelomustoletís jeho vyostŤenounekonvenčnostía odvahou k životnímu experimentu, ale i otravnou
skepsía 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
skutečnostíje pln vŤelosti,okouzlení, smutku z nenaplněnlch
možnostíživotních.Lyrickému subjektuje cizíjakákoli blazeovanost,je bezelstnf a zranitelnj spolu se sq/mi hrdiny nebo za ně (na-

