Sonáta horizontá|nfuofivota - Stanislav K. Neumann

Staréženy(|935), jejižkompozici a styl (litanickéŤadymetafor po.
jmenovávajících rrizné části těla starlch lidí) parafrázuje. Proti
Halasovu tragickému humanismu nucenému zápasit s jitŤivfmi
pÍedstavamizániku je tu postaven humanismus, kterf tíseĎbiologického stárnutí a smrti v duchu optimistické ideologie až pŤíliš
snadno pŤekonává vědomím lidské dělnosti a víry; v člověku poznamenanémstáÍímhledá Neumann stopy vykonaného díla, pŤetrpěn1fch životních strázni a vybojovanlch sociálních konfliktri.
Spolu s metaforami se pŤitom uplatĚují i typické detaily pťunačné
pro metodu realismu.
Sonáta horizontálního životaje jedním z čeln;fchprojevri literární aktivity skupiny socialistickorealistick1fch spisovatelri Blok založenév polovině tŤicátlch let B. Václavkem. Jako typickf doklad
této tvorby si uchovává své místo v dějinách literatury, i když
je tu deformováno pŤímočaňe
autorovo starérevolučnípŤesvědčení
pňejíman1fm
stalinismem a uměleck program importovanj z SSSR
zavádí Neumannovy veršek proklamativnosti, k znásilřování reality podle pŤedemdanéhoideologického schématua k archaičnosti
ve stvlu 19. století.
Názorová vlchodiska sbírky byla programově formulována
a konkretizována v soudobé autorově publicistice, která podporovala Gottwaldovu KSČ, bránila SSSR proti kritice stalinského
systémua vyzdvihovala pouze jeho rispěchy, odsuzovala šmahem
to, co pokláda|a za ideovou nevyhraněnost českéinteligence a
v umění i ideologii prosazovala nekomplikovan1f, ,,materialistickf ..
vztah k objektivní skutečnosti.
Pokračováním Sonáty horizontálního života jsou poslední dvě
Neumannovy sbirky Bezednj, rok (|939) a ZamoÍená léta (|946).
Prvni z nich vedle mravně podněcujícíchaforisticklch veršriz období Mnichova pŤinášírealistick1Ícyklus věnovany Zakarpatské
Ukrajině. Druhá je deníkem těžlich válečn1fchlet, kdy se nemocnf
básník uch1flilz dohledu okupantri do ristraní v Železnychhorách;
motivri z drsnépŤírodytohoto kraje užil k vyirazu vlastní i celonárodní situace, s dťtrazemna pŤírodnínutnost pozitivního dějinného
rn.fvoje.
mč

Splav. Frářa Šrámek

1916.1922

Sbírkaje uvedenastejnojmennoubásní(v l. vydání nazvanouještě
Dedikace), která je současněuvedením do její poetiky; napovídá
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totiž zv|áštníromaneskní stylizaci lyrické qfpovědi v podivné
z|omky pÍíběhri zabydlenlch postavami tajemnfch,,cízinc.ťl,,
( Rod),,,.vězíttl*(Vězeú),,,vrahri.. (Milenec), s názvuky pohanskÝch báií (Les) a čast m motivem fauna (Sobotnívečer),lesních
po
vit, 1larntpoutník) apod. Lidskéje tu vpojeno do ,,pŤírodního..,
zákonechm tu se rušípŤedělmezi člověkem a pŤírodou,lidská bytost se stává splavem,loukou ( Dívka),stromem ( Advent)' S tímto
pŤírodnímapÍlrozenlm světemje konfrontován v básni Ulice svét
iidské civilizace jako -svět uměly, nepŤirozen a zcizujicí; zce|a
v tradici dosavadního Srámkova v1Ívojeje proti pŤíroděpostavena
i scenérieválky. Někdy je jen implikována jako vlchozí bod snu
o návratu domtl (Voj k v poli), jindy zaznamenána s krajní, aždeníkovou autenticitou ( Cesta z bojiště) . Tuto základní tematickou
motiv zakotvení
linii doplřují volněji píiÍazenébásně pŤinášející
básníka v následnosti rodové (Má bába) a jeho sepětís rodn m
krajem ( Rodné městečko).
Další vydání - věnované ,,památce Vojty Matyse.. (pňedstavitele Jeníka z inscenace Šrámkova Léta v Národním divadle),
(pňestožesoučasně v něm 5 básní
a označenéjako ,,rozšíŤené..
z |. vydání chybělo) - nepŤineslopodstatnou změnu tematicklch
okruhri sbírky; pŤibyly mj. driležitá báse Romance' která svym
názvem nabídla již otevŤeněžánrovy klíčk většině textri Splavu,
- na závér umístěné- delšískladby spjatése Sráma pŤedevším
koqfm rodištěm, Sobotkou, teďjiž pŤímopojmenovanfm. Byly to
básné Básníkttv hrob. věnovaná soboteckému rodákovi Václavu
Šolcovi, a Soboteck!, hŤbitov,v nížvědomí budoucí smrti je současně vědomím splynutí s ,,krajanskym kmenem... Definitivní podoba sbírky vykrystalizovala ve vydání Básní z roku 1926, v níž
nově pÍibylébásně tvoiily rozsáh|! tŤetíoddíl, kterj byl však teprve
od 5. vydání B sní(|951, Spisy sv. l ) u.fslovněpŤičleněn
ke Splavu
jakojeho druhá část.V něm nabyla pŤevahy(svou rilohu tu sehrálo
tpÍeÍazeníBdsníkovahrobu a SoboteckéhohŤbitova)poezie rodného
kraje častos vfraznymi epicklmi názvuky (Balada rodáck , Semtínskálípa,Znám já jeden kr snj, z mek s citací lidové písně)a stále
zŤetelnějipoznamenaná nostalgií nad uplfvajícim životem (Zvon
aj.)
Skutečnost zde tematizovaná je na první pohled zce|a jíná, než
tomu u Šrámkabylo dosud; existuje mimo reálnéprostorové a časové souÍadnice jakoby za horizontem všedníchdnri, dané společnosti a v bec celémoderní civilizační kultury. Normalita současnostije pŤijímánajako nelidská a protilidská nejen v.9 s,vÝ.ch
jednoznačně kivav;fch projevech (válka), ale i ve svébanální všednodennosti (městskf životnístyl). NetvoŤívšak uŽ skutečnéži-
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votní prostŤedí,se kterlm by se lyrick hrdina nebo dalšípostavy
básní stŤetávali.Nepatňí k němu' nepŤicházejís ním do styku, protože se vÍazuji do skutečnostijiné,která tu náhle vystupuje nejen
v ritržkovit1ichobrazech revolty smyslovosti a autentickéhoživota
proti ,,societě..,ale i jako jediná nepŤetržitá
skutečnostpravá. Protestující''buŤiči..a zolfalí' ,,rozewanci,, jsou nahrazeni hrdiny nelomenfmi, ale také neprotestujícími,plně se podrobujícími ,,pravému..ňádu věcí. Tím Ťádemje tu však už pÍíroda,pojatá nikoliv
krajináŤskyjako součástlidskézkušenosti,ale jako ,,ne-kultura..,
svět Ťízenfvěčnfm rytmem zrodu, plození a smrti. Hrdinové básní
sbírky jsou pÍímoaž archetypálními figurami symbolizujícími základní vztahy člověkak pŤírodě:pastevci,lovci, častokrátjejejich
lidská existence dokonce plně nevyhraněná - proměřují se po zákonech báje v pŤírodniny.Jejich aktivita není ve vzpouŤe,ale naopak ve splynutí s rytmem života.Neznamená to jejich zpasívnění,
naopak ztotožnéní
s pŤírodnímŤádemdávájedině možnost na|ezení velikfch citri a veliklch činri:zlomky děj - kterétíhnou nejen
k mytu, ale i k lidové epice, romanci, baladě (až s názvuky erbenovskfmi) - se dot1Íkajísaméhokoiene existence:jde v nich o lásku, o život, skon i zabíjení.PÍíroda se erotizuje: láska, tj. vlastně
tělesnost zjemněná distancí a snem' je v tétoperspektivě záklaďni
žive|,,,é|anvital..' vlastní smysl lidského bytí, ale taképravá podStata samopohybu pŤírodníchdějri. ono tíhnutí k pňírodě a elementárním hodnotám pŤedhistorickélidskézkušenostise sice opírá
o určitéformy mytu, ale piitom nezná hodnotovou dourčenost
mytickévjpovědi. Naopak proti naprostéjednoznačnostibanální
reality (v básni Romance je ta jednoznačnostpŤímoironizována:
,,zdamohu b t doma, Vinohradská č. l ... ve Vinohradsképod pivovarem' nablízkuWaldesky, Maršnerky, remiz,. .,,)je skutečnost
pŤírodní,ke které lyrick1f hrdina a jeho partneŤi niterně pŤísluší,
skutečností
nezŤetelnou'nejasnou'nedopovězenoua takénedopověditelnou, prezentovanou Ťečí
plnou zámlk a čeŤení
v1!'znamťr.
Je
sicejedinou autentickou realitou, která v logice básníkovapostoje
pÍícháziv rivahu, ale současněje pŤímoči nepŤímouvědomována
jako sen a konečněi tvarem se právě svou nedopovězenostía sq|'m
erotismem snu pŤibližuje.PodtrženípŤírodníhoa archetypálního
v člověku tak současně zaha|íIosbírku - v prvním plánu nasycenou pohodou, pocitem životníplnosti a opojenímsmyslri- zŤe.
telnou spodní melancholií. Znamena|o odmítnutí jevové reality,
kterou nabize|a pŤítomnost, jako zcizujícíčlověka pravé vlastní
podstatě a tedy falešné.Lyricli hrdina básně tak pomíjíspolečenství sociální a hledá společenstvíbiologické, v kterém spatŤujetajemné pouto se zcizenou podstatou své existence:rodovou po-
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sloupnostlidskych bytostívedoucínazpět směremk tušenéjednotě
fidskéhoa pŤírodního.Znamením tétojednoty se stává i lyrika sepětís rodnfm krajem, v jehožpŤedstavěspl;fvá konkrétnípiíroda se
steině konkrétnímrodem, básníkovou vlastní genealogií' S pospolitostí danou vazbamí krve a země.
Splav, jehožjednotlivé básně se objevovaly (s v1fjimkou staršího
Adventu) časopiseckyod roku l9ll, spolu s KNIHoU
!E!U'
VoD A STRÁŇÍ st. k. Ne.'manna, Tomanovymi SLUNEČNÍMI
HoDINAMI a ruĚsÍcr' DuhouJ\ÍíhoMahena,NoVÝMI VERŠI
Františka Gellnera aj., znametal zklidnění revolty anarchistické
senerace buÍičri naIezenímživotního kladu' Dobová kritika ne
iždy onen klad, ke kterémuse tÍetíŠrámkovasbírka pŤihlásila, pŤijala. V jejíjednoduchosti místyviděla neautentickou,chtěnou redukci skutečnosti. PÍesto však knížka ve čtenáňskéveŤejnosti
definitivně ustálila pňedstavu o pravém hlasu básníka a poměrně
rychle zklasičté|a.Ylrazovou prostotou a senzitivitou v mnohém
pňedznamenala mladou poezii v počátcích20. let (zvlášťsiln;f vliv
měla na mladého Wolkra). Druh , později pňipojen1foddíl Splavu
užpŤedjímalsvou tesknou polohou pozdějšíŠrámkovu poezii stáŤí
- Nové básně (|928), Ještě zní (1933). V evropském kontextu
souvisel Splav typově se severoevropsk m novoromantismem
(K. Hamsun aj.), zvláště figurami tulákri a běžencri(charakteristic(fmi ovšemi pro poezii a pt6zu Šrámkoq/ch českfch vrstevníkti) a poetikou velklch činrikonfrontovanjlch s pŤízemnírealitou.
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Ve sbírce zahajujíci druhou polovinu Biezinova básnického díla
opět zcela pňevládá tzv. reflexívnílyrika; ale toto druhové označení
nevystihuje rozmanitost užitfch forem a' Žánr.Ů, nápadnou ve
srovnání š pňedchozími vĚrŘy
oD PÓLŮ. vedíe typu rozsáhlé
skladby s dlouhlmi volně rytmovan1ímiverši bez rymri, kde se poměrně samostatné obrazy napojují na jedin1f rístŤednísymbol
(podrobněji o tom viz u jmenované pŤedchozísbírky), se objevují
básně s krát(fmi riryvkovitjlmi verši naznačujícímizrychlené
tempo prožívání,častoaž mysticky zápa| a vytržení,a vyvžívajíci
četn1fchexklamací a apostrof; jsou tu básně lyrického charakteru,

