
Sonáta horizontá|nfuo fivota - Stanislav K. Neumann

Staré ženy (|935), jejiž kompozici a styl (litanické Ťady metafor po.
jmenovávajících rrizné části těla starlch lidí) parafrázuje. Proti
Halasovu tragickému humanismu nucenému zápasit s jitŤivfmi
pÍedstavami zániku je tu postaven humanismus, kterf tíseĎ biolo-
gického stárnutí a smrti v duchu optimistické ideologie až pŤíliš
snadno pŤekonává vědomím lidské dělnosti a víry; v člověku po-
znamenaném stáÍím hledá Neumann stopy vykonaného díla, pŤe-
trpěn1fch životních strázni a vybojovanlch sociálních konfliktri.
Spolu s metaforami se pŤitom uplatĚují i typické detaily pťunačné
pro metodu realismu.

Sonáta horizontálního života je jedním z čeln;fch projevri literár-
ní aktivity skupiny socialistickorealistick1fch spisovatelri Blok za-
ložené v polovině tŤicátlch let B. Václavkem. Jako typickf doklad
této tvorby si uchovává své místo v dějinách literatury, i když
autorovo staré revoluční pŤesvědčení je tu deformováno pŤímočaňe
pňejíman1fm stalinismem a uměleck program importovanj z SSSR
zavádí Neumannovy verše k proklamativnosti, k znásilřování rea-
lity podle pŤedem daného ideologického schématu a k archaičnosti
ve stvlu 19. století.

Názorová vlchodiska sbírky byla programově formulována
a konkretizována v soudobé autorově publicistice, která podpo-
rovala Gottwaldovu KSČ, bránila SSSR proti kritice stalinského
systému a vyzdvihovala pouze jeho rispěchy, odsuzovala šmahem
to, co pokláda|a za ideovou nevyhraněnost české inteligence 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 podněcujících aforisticklch veršri z ob-
dobí Mnichova pŤináší realistick1Í cyklus věnovany Zakarpatské
Ukrajině. Druhá je deníkem těžlich válečn1fch let, kdy se nemocnf
básník uch1flil z dohledu okupantri do ristraní v Železnychhorách;
motivri z drsné pŤírody tohoto kraje užil k vyirazu vlastní i celoná-
rodní situace, s dťtrazem na pŤírodní nutnost pozitivního dějinného
rn.fvoje. mč

- FráĎa Šrámek

totiž zv|áštní romaneskní stylizaci lyrické qfpovědi v podivné

z|omky pÍíběhri zabydlenlch postavami tajemnfch,,cízinc.ťl,,
( Rod),,,.vězíttl* (Vězeú),,,vrahri.. ( Milenec), s názvuky pohan-

skÝch báií ( Les) a čast m motivem fauna (Sobotní večer) ,lesních
vit, 1larnt poutník ) apod. Lidské je tu vpojeno do ,,pŤírodního.., po

zákonechm tu se ruší pŤeděl mezi člověkem a pŤírodou, lidská by-
tost se stává splavem, loukou ( Dívka ),stromem ( Advent )' S tímto
pŤírodním apÍlrozenlm světem je konfrontován v básni Ulice svét
iidské civilizace jako -svět uměly, nepŤirozen a zcizujicí; zce|a
v tradici dosavadního Srámkova v1Ívoje je proti pŤírodě postavena
i scenérie války. Někdy je jen implikována jako vlchozí bod snu
o návratu domtl (Voj k v poli), jindy zaznamenána s krajní, až de-
níkovou autenticitou ( Cesta z bojiště ) . Tuto základní tematickou
linii doplřují volněji píiÍazené básně pŤinášející motiv zakotvení
básníka v následnosti rodové (Má bába) a jeho sepětí s rodn m
krajem ( Rodné městečko).

Další vydání - věnované ,,památce Vojty Matyse.. (pňedsta-
vitele Jeníka z inscenace Šrámkova Léta v Národním divadle),
a označené jako ,,rozšíŤené.. (pňestože současně v něm 5 básní
z |. vydání chybělo) - nepŤineslo podstatnou změnu tematicklch
okruhri sbírky; pŤibyly mj. driležitá báse Romance' která svym
názvem nabídla již otevŤeně žánrovy klíč k většině textri Splavu,
a pŤedevším - na závér umístěné - delší skladby spjaté se Srám-
koqfm rodištěm, Sobotkou, teďjiž pŤímo pojmenovanfm. Byly to
básné Básníkttv hrob. věnovaná soboteckému rodákovi Václavu
Šolcovi, a Soboteck!, hŤbitov, v níž vědomí budoucí smrti je sou-
časně vědomím splynutí s ,,krajanskym kmenem... Definitivní po-
doba sbírky vykrystalizovala ve vydání Básní z roku 1926, v níž
nově pÍibylé básně tvoiily rozsáh|! tŤetí oddíl, kterj byl však teprve
od 5. vydání B sní (|951 , Spisy sv. l ) u.fslovně pŤičleněn ke Splavu
jakojeho druhá část. V něm nabyla pŤevahy (svou rilohu tu sehrálo
tpÍeÍazení Bdsníkova hrobu a Soboteckého hŤbitova) poezie rodného
kraje často s vfraznymi epicklmi názvuky (Balada rodáck , Sem-
tínská lípa, Znám já jeden kr snj, z mek s citací lidové písně) a stále
zŤetelněji poznamenaná nostalgií nad uplfvajícim životem (Zvon
aj.)

Skutečnost zde tematizovaná je na první pohled zce|a jíná, než
tomu u Šrámka bylo dosud; existuje mimo reálné prostorové a ča-
sové souÍadnice jakoby za horizontem všedních dnri, dané spo-
lečnosti a v bec celé moderní civilizační kultury. Normalita sou-
časnosti je pŤijímána jako nelidská a protilidská nejen v.9 s,vÝ.ch
jednoznačně kivav;fch projevech (válka), ale i ve své banální vše-
dnodennosti (městskf životní styl). NetvoŤí však uŽ skutečné ži-

Splav . Frářa Šrámek 1916. 1922
Sbírkaje uvedena stejnojmennou básní (v l. vydání nazvanouještě
Dedikace), která je současně uvedením do její poetiky; napovídá
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votní prostŤedí, se kterlm by se lyrick hrdina nebo další postavy
básní stŤetávali. Nepatňí k němu' nepŤicházejí s ním do styku, pro-
tože se vÍazuji do skutečnostijiné, která tu náhle vystupuje nejen
v ritržkovit1ich obrazech revolty smyslovosti a autentického života
proti ,,societě.., ale i jako jediná nepŤetržitá skutečnost pravá. Pro-
testující ''buŤiči.. a zolfalí' ,,rozewanci,, jsou nahrazeni hrdiny ne-
lomenfmi, ale také neprotestujícími, plně se podrobujícími ,,pra-
vému.. ňádu věcí. Tím Ťádem je tu však už pÍíroda, pojatá nikoliv
krajináŤsky jako součást lidské zkušenosti, ale jako ,,ne-kultura..,
svět Ťízenf věčnfm rytmem zrodu, plození a smrti. Hrdinové básní
sbírky jsou pÍímo až archetypálními figurami symbolizujícími zá-
kladní vztahy člověka k pŤírodě: pastevci, lovci, častokrátjejejich
lidská existence dokonce plně nevyhraněná - proměřují se po zá-
konech báje v pŤírodniny. Jejich aktivita není ve vzpouŤe, ale na-
opak ve splynutí s rytmem života. Neznamená to jejich zpasívnění,
naopak ztotožnéní s pŤírodním Ťádem dávájedině možnost na|eze-
ní velikfch citri a veliklch činri: zlomky děj - které tíhnou nejen
k mytu, ale i k lidové epice, romanci, baladě (až s názvuky erbe-
novskfmi) - se dot1Íkají samého koiene existence: jde v nich o lás-
ku, o život, skon i zabíjení. PÍíroda se erotizuje: láska, tj. vlastně
tělesnost zjemněná distancí a snem' je v této perspektivě záklaďni
žive|, ,,é|an vital..' vlastní smysl lidského bytí, ale také pravá pod-
Stata samopohybu pŤírodních dějri. ono tíhnutí k pňírodě a ele-
mentárním hodnotám pŤedhistorické lidské zkušenosti se sice opírá
o určité formy mytu, ale piitom nezná hodnotovou dourčenost
mytické vjpovědi. Naopak proti naprosté jednoznačnosti banální
reality (v básni Romance je ta jednoznačnost pŤímo ironizována:
,,zda mohu b t doma, Vinohradská č. l ... ve Vinohradské pod pi-
vovarem' nablízku Waldesky, Maršnerky, remiz, . .,,) je skutečnost
pŤírodní, ke které lyrick1f hrdina a jeho partneŤi niterně pŤísluší,
skutečností nezŤetelnou' nejasnou' nedopovězenou a také nedopo-
věditelnou, prezentovanou Ťečí plnou zámlk a čeŤení v1!'znamťr. Je
sicejedinou autentickou realitou, která v logice básníkova postoje
pÍícházi v rivahu, ale současně je pŤímo či nepŤímo uvědomována
jako sen a konečně i tvarem se právě svou nedopovězeností a sq|'m
erotismem snu pŤibližuje. Podtržení pŤírodního a archetypálního
v člověku tak současně zaha|íIo sbírku - v prvním plánu nasy-
cenou pohodou, pocitem životní plnosti a opojením smyslri - zŤe.
telnou spodní melancholií. Znamena|o odmítnutí jevové reality,
kterou nabize|a pŤítomnost, jako zcizující člověka pravé vlastní
podstatě a tedy falešné. Lyricli hrdina básně tak pomíjí společen-
ství sociální a hledá společenství biologické, v kterém spatŤuje ta-
jemné pouto se zcizenou podstatou své existence: rodovou po-
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sloupnost lidskych bytostí vedoucí nazpět směrem k tušenéjednotě
fidského a pŤírodního. Znamením této jednoty se stává i lyrika se-
pětí s rodnfm krajem, v jehož pŤedstavě spl;fvá konkrétní piíroda se
steině konkrétním rodem, básníkovou vlastní genealogií' S pospo-
litostí danou vazbamí krve a země.

Splav, jehož jednotlivé básně se objevovaly (s v1fjimkou staršího
Adventu) časopisecky od 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 naIezením životního kladu' Dobová kritika ne
iždy onen klad, ke kterému se tÍetí Šrámkova sbírka pŤihlásila, pŤi-
jala. V její jednoduchosti místy viděla neautentickou, chtěnou re-
dukci skutečnosti. PÍesto však knížka ve čtenáňské veŤejnosti
definitivně ustálila pňedstavu o pravém hlasu básníka a poměrně
rychle zklasičté|a. Ylrazovou prostotou a senzitivitou v mnohém
pňedznamenala mladou poezii v počátcích 20. let (zvlášť siln;f vliv
měla na mladého Wolkra). Druh , později pňipojen1f oddíl Splavu
už pŤedjímal svou tesknou polohou pozdější Šrámkovu 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 (charakteris-
tic(fmi ovšem i pro poezii a pt6zu Šrámkoq/ch českfch vrstevní-
kti) a poetikou velklch činri konfrontovanjlch s pŤízemní realitou.
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Stavitelé chrámu .
otokar BŤezina r899
Ve sbírce zahajujíci druhou polovinu Biezinova básnického díla
opět zcela pňevládá tzv. reflexívní lyrika; 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 rytmovan1ími verši bez rymri, kde se po-
měrně samostatné obrazy napojují na jedin1f rístŤední symbol
(podrobněji o tom viz u jmenované pŤedchozí sbírky), se objevují
básně s krát(fmi riryvkovitjlmi verši naznačujícími zrychlené
tempo prožívání, často až mysticky zápa| a vytržení, a vyvžívajíci
četn1fch exklamací a apostrof; jsou tu básně lyrického charakteru,




