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Básně obsažené
v pátésbírceSt. K. Neumanna jsou stylově značně
nejednotnéapatÍi i k rriznlm lyrickjm druhrim; projevuje se v tom
postaveníknihy na pŤeděluzcela odlišn1|chobdobí autorova vyvoje. Několik rozsáhl ch, umělecky i ideově vyznačnych básní svou
rozvinutou obrazností, obecnostímyšlenek a vzpurnou individualistickou autostylizací (napÍ. Jsem ten,jenž lačnf i v mluvnlm vol.
nym veršemse Ťadík symbolistické poeái. V jejich mytickjlch postavách a dějích je ztělesněno ideologicky vyhrocené pojetí per.
spektiv moderní skutečnosti. Neumann vycltázi z ,,pohanské..
oslavy pozemskych hodnot, jako je pŤíroda,práce' vzpoura a láska
osvobozená od měšťanskch konvencí (Jarní rytmy), svatoŤečí
slunce vyčítajemu, že dopouští nadvládu privilegovan]ilch (Jarní
apostrofa slunce),vášnivě se obrací proti náboženství(publicistická
báseí MistÍe Jene, teologu... odmítajícív provokativní polemice
s národní tradicí, s oficiálním vlastenectvím i s T. G. Masarykem
Jana Husa jako obhájce kÍesťanstvía stŤedověku proti rodící se
,,pohanské..renesanci). Námětem titulní básně Sen o zástupu zoufajícíchje kolektivní hledání smyslu života v soudobémsvětě vykoŤiséovánía nesvobody. Zástupy putují v čeles básníkem nejdŤíve
k božímutrrinu, kde se chtějí dožáďat sociální spravedlnosti; když
naleznou trun prázdn , neboť,jak jim v duchu Nietzscheovy filozofie zvěstuje anděl, Brih zemŤel,vydají se strastiplnou cestou na
opačn1fkonec světa, k trrinu Satanovu. Pňitom vynikne nezdolná
síla lidu, schopnéhopodnítit k novému risilí i svéhozmalomyslnělého vridce: Neumannriv individualismus tu ustupuje kolekti.
vistické víŤev zástupy. Satan, kteqÍ už v pňedchozíNeumannově
sbkce Satanova sláva mezi námi (1897) byl symbolem pozemšťanství,vzpoury proti platn1fmnormám, hrdénezkrotnosti (Neumann
tu navazuje na dlouhou básnickou tradici, zvláštěvšak na ,,satanismus.. Baudelairriv a Przybyszewského),odkazuje zástup k skutečnémulidskémurevolučnímuzápasu na ptidě společenské
reality.
V němjejediná perspektiva lepšíbudoucnosti. Touto vizí vrcholí
a zárovei - odkazem k pŤímonazíranéskutečnosti- sám sebe
popírá Neumann v symbolismus. Krajina zobrazená v básni se
měníz dramatickéumělékulisy ilustrujícíduševnístavy v konkrétní
scenérii moderního města.
Druhá skupina básní je dokladem prvního ohledávání novych
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možnostípro poezii posymbolistickou. Jsou to zejm. krátké básně
intimního, většinou erotického obsahu; zachycují jedinj prost!
a autentick1fprožitek,jsou bez metafor, vynoŤujíse v nich názvuky
písně. Se stňízlivou až sebeironickou věcností pŤedvádějírub bohémskéhoávotního stylu mladych intelektuálri blízk1fchanarchistickému hnutí, kteŤíza svrij nekonformismus tvrdě platí hmotn1fm
nedostatkem'cizotou i vlastnícitovou rozkolísaností.HoÍce bilancovanéživotnínezdary b1fvajízdrivodřovány tlakem tísnivych sociálních podmínek. Skutečnost nenazíranou symbolickou metodou,jež byla nástrojem k uměleckésyntézezkušenosti,dovede však
Neumann vy'jádŤitjen zlomkovitě. - Tento taky rámec energicky
pŤekračujebáseít Stráú chudj,ch lásek, v nížje - s osvobodir".Ím
malíŤsklm viděním barev odpoutanfch od věcí - zobrazena
konkrétnípŤedměstskákrajina ŽIžkova,s hrami dětíza letníchdnri
a objetími proletáŤsk1fchmilencri za noci. Tito milenci, z hlediska
oficiální společnosti anonymní chudáci, jsou Neumannovi svou
láskou, prací, svou spontánní svobodou spjati s jádrem bytí'jsou
v moderním světě doma. ProstŤednictvím nezměrné životní Síly
(i zde dosud abstraktně a symbolicky viděné),která spolu s celou
zemí prostupuje i je' navazují kontakt s budoucností. PŤedstava
jednoty všeprostupujícího života vyrustá ze společenskysituovanéhoa smyslově naléhavého
obrazu, kteq| nĚedjímápozdějšíNeumannovu KNIHU LESU VOD A STRANI a dokonce i daleko
pozdějšíproletáňskou poezii Wolkrovu a Seifertovu.
V syrrrbolistick1fchbásních se sbírka risilím o syntetickf moderní
m1ftusblížísoučasnétvorbě o. BŤezinya A. Sovy, je však racionálnější,
a ideologickyjednoznačnější.
obrat
myšlenkověvyhraněnější
k osobní oproštěnélyrice sbliŽuje Neumanna s nastupujícíbásnickou generací(Gellner, Šrámek),která tehdy v Neumannově časopisu Nov! kult našla svrij orgán a v jeho olšanskévile stŤedisko
vfprav a občasi dočasnébydlišschrizek, qfchodisko bohémsk1Ých
tě. Sdílela i anarchistické názory,jimiž v této době Neumann pŤekonal vlivy individualistick;fch myslitelri (Stirner, Nietzsche). Větší
vyznam než tyto ideologie (Kropotkin' Grave aj.) mělo však pro
Neumannovu poezíipoznání sociální skutečnosti,zejménapŤi agitačnía pŤednáškovéčinnosti v anarchistickém hnutí, zvl. v severním pohraničí.(PŤím!vliv anarchismu jako politického proudu se
projevuje i v publicistick1fch veršíchsbírky Sen o zástupu zoufajících, napŤ. v básni Prokletá kÍídla,komentující se satansk m vysměchempožár dobročinnéhobazarlv PaÍižír. 1897;jetu i báseŘ
stylově blízká textu masové anarchistické písně.)
Sbírkavznikala už od r. 1897a jejíkoncepce se měnila; privodně
se měla jmenovat Trochu života a obsahovat i drobné prozy, pÍe-
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klady (z nich tu zbyly dvě básně R. Dehmela, kterjl měl v tédobě
vliv i na některéplivodní veršeNeumannoly) a články. Ale i bez
toho se sbírka vymyká dobovému ideálu jednotně komponované
knihy a vědomě pŤijímá podobu souboru dokumentri veňejn ch
i intimních. - Ve svém vlastním uspoÍádání Spis ve dvacátfch
letech Neumann sbírku - spolu s pňedchozímiknihamí Jsem apoš.
tol novéhožití,Apostrofy hrdéa vášnivéa Satanova sldva mezi námi
-jako celek nezachoval;rozdělilji do dvou novfch soubor Kniha
mládí a vzdoru (|920) a Kniha erotiky (|922); několik básní pŤitom
zcela vypadlo. - l. vydání sbírky nemělo v kritice velk! ohlas. Později byl v ní spatŤován vrchol Neumannovy mladistvélyriky a v1fznamná etapa jeho básnického vlvoje k socialismu; značnyvliv na
tento qfklad měly autorovy vlastní pozdějšíkomentáŤe ( Vzpomínk7] . Největšíohlas mezi básníky i čtenáŤina|ézalavždyStrtiř chudllch lásek a báseĎ titulní; projevilo se to i v samostatnémvydání
druhéz nich v kontextu rodícíse proletáŤsképoezie.
mč

Sépie. FrantišekHalas

1921

První sbírkaFrantiška Halase obsahuje básně, kteréby bylo možno
pÍevážněoznačítza reflexívni;v duchu avantgardní poezie se však
vymykají tradičnímurozlišenína básnické druhy a směŤujík čisté.
mu lyrismu bez dalšíhovymezení.Náměty vycházejize zkušeností
a situací obecně lidskfch' Skličujícívědomí smrti se prolíná se
vzpurnfm a kriticky vyostŤen]|'m
společensk]j,m
postojem, s Halasovym intenzívně a spontánně žit1fmproletáŤstvím. Kolektivní
trauma doby doléhá i sem rozhoŤčen1fmi
verši o padl ch světové
vá|ky (Mazurské bažiny, Neznámy voják), kde odsudek mittarismu se bez potŤebyjakéhokoli komentáŤevtěluie do drsn.Íchobrazri
zničen1fch
lidsk;fch těl. V pokusu o puno.u-átické zachycenípoválečnéEvropy, v básni PaŤížiaž tě nebude, se Evropa jeví jáko
zestár|y kontinent, jemuž jen revoluce načasodhalila perspelitivu
noqlzch životníchmožností.Pocit stáŤía navy světa, v poválerné
světovéliteratuŤenikoli vzácn! (nabízise srovnání zejménas Erenburgov m Trustem D. E.) a obecnf i mezi Halasovymi avantgardními vrstevníky, se ve sbírcekonkretizuje i v neodbytnéma oěhromujícím vědomí nesčísln1|ch
navršenych kulturních vrstev, které
znemožřují kontakt s živou skutečnostía odsuzují současnoukulturu k planosti a opakování. Ve stylu sbírky je tento rinavnjr tlak
naznačen množstvím kulturně historick1Ích, často vzdělanecky
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exkluzívních citátri a narážek na dávné nebo mytické postavy
a události (anděl smrti Azrae|, antická nevěstka Fryné, legendární
kráska Thaís aj.).
V individuálním lidském osudu vystupují do popŤedítragické
nezbytnost zániku.
momenty spjatés upllvajícím časem,pŤedevším
Motiv smrti, hrobu, tělesnéhorozkladu se vrací ažsvéhlavě,takrka
s násilím navěšován na nejruznějšítémata, včetnětak tradičních
Je to nejobvyklejší,všulyricklch námětťrjako je ticho nebo déšť.
dypiítomná, automaticky se z paměti vybavující pŤedstavarané
Halasovy poezie' Tak se naruby obrací asociativní metoda poetismu: jestližepŤiortodoxním uskutečněnímetody měl blt psychick!
mechanismus mimovolného sdružovánípŤedstavnástrojem k vytváÍenínečekanlch spojení,uvádění maxima novych motivri, rozvíÍeníkolotočetogicky nesouvisejícíchobrazri, pak v Sépiipňivolávají asociace stále tutéžcentrální utkvělou pŤedstavua tak vedou
skoro k tematické monotonii: psychickf automat určen! k produkci nečekan;.ichspojení selhává, jakmile psychika sama je nečekaného typu, vymyká se pŤedpokládanémumodelu. A poezie si
nutně klade cíllzcela odlišnf od programu poetismu - směŤuje
k zniternění a koncentrovanosti. - Halasriv plebejskf materialisjakoukoli nadpozemskou těchu obrací pomus pŤedemvylučující
zornost k hmotnlfm projevrim smrti, k biologii, k chemii a fyzice
rozkladu. Literární inspirace Halasova vnáší do mnoh1ich básní
efekty spjatés ošklivostí a hr zou. Neběží však o pouh! návrat
dekadentních nálad; driležitou složku této lyriky tvoňí odhodlání
postavit člověka tváňík drsnéskutečnostismrti, a to s pŤedpokladem, žeto má v znam pro postoj vričiceléskutečnosti,včetněskutečnostispolečenské.Tragické vědomí nedovoluje subjektu uspokojit se drobnfmi senzacemi civilizačníhorozmachu, ba ani hlubšímsebeuskutečněnímv metodickéuměleckétvorbě podle receptri
avantgardy. Tryznivy pocit lidského a básnického nedovršeníse tu
stává jedním z prostŤedkrivyny k napjatémunekonformnímu postoji ke skutečnosti.
Závažnymtématem Sépiejsou potížev risilí o kontakty mezi lidmi. Musí se s nimi stŤetávati erotickf zážítek.Stejněje tomu v bás.
níchvěnovanlch poezii (Sbohemm zy,tituIní báseĎ aj.):básnické
slovo sleduje Halas s nedrivěrou, zjišťuje,žese stává spíšnástrojem
sebeukrytínežsebesdělení.(odtud i klíčov1fobraz sépieskrlvající
se na ritěku v oblaku inkoustu.) PŤestose tu objevují situace autentického dotyku se světem a bližním:ze zákopu zabitlch zaznivá
sten, oslovení matky; nezlámy vojín spontánním gestem vzpoury
,,rozkopne mrvu kytic..; piipomíná se ztracen;i časdětství,kdy svět
byl podoben pohádce, a proto byl i domovem ( Krev dětství);bás-

