
242 s. K. Neumann: AposÚrofy hnďé a vášnivé

Miljl, vroucí a mlady, pŤedevším mladf talent je pan Neumann.
Kdo Ťekl mladf, Ťekl heroickjl, prudkf, čestnj'. Byl mi milj. hned
první knihou, která mi od něho pŤišla do ruky, sbírkoa Jsem apoštol
Nouého Žtu - a žddné se nelekrim rdng - isem rgtíŤ Nouého GruaIu -
isem rgtíí bez btizně a hang,

Myslím, že to ztistane ošk]ivou skvrnou na štítě t. zv. mladé kritiky,
jak s knihou touto točila. Tolik slepoty, tolik ma]ichernictvi, tolik tu-
postil A mladá, mladá je pŤece ta kniha a srdečná a otevŤená a sladkát
A mladá kritika jí nepochopila. Musil pŤijít člověk zestárlj' jiŽ - pan
Voborník - člověk z Národních listri - a musil ji teprve pracně ze
azpomínek na sué mltÍdí, na své slunce a na svťrj máj _ procesem
reflekce a rekonstrukce vycítit v její ryze emoční, vysoko trysklé notě.

Pana Neumanna charakterisuje a odlišuje jedno na první ráz od
skupiny t. zv' dekadentní: pevnf, pÍímjl, bezprostŤední ideovj.ritok.
Pan Neumann není nic méně než impresionistick a náladovj. virtuo-
sek, hráč s čínskj'mi stíny. U ostatních t. zv. dekadentních básníkri
musÍte si ideje jich teprve nepňímo dedukct dobj't z jejich veršú, ne
z toho, co podali, ale z toho, co pominuli, co pŤešli. Pan Neumann je
neobyčejně vášniv1f, temperamentní sensitiv, a|e, coŽ bj'vá dosti
Ťídké, sensitiv ideoui1' Záhy stvoŤil si pan Neumann svou odlišnou
notu: propagačnl, ideouou, polemickou, jak by se dala nazvat. NenÍ
básnickj' malií, je básnickjl architekt.

Y Apoštolu Nouého Žiti poďa| svrij ideovj' román, své rytíŤské
taŽeniza Snem Životabohatého, čistého, dobrého, silného. Y Apoštolu
Nouého Žitt vystavěl svou ideovou pevnost' Apostro|g jsou na první

pohled boje, srážky, dunivé vystŤely za zdmi této stavby. Ale jen

na první pohled - pŤihléďneteb|iž a vidíte, že v jiné části, v některych

číslech této lrnihy dostavuje nebo pňestavuje první stavbu.

Ir\eou! intelektueln! anarchismus byl ideovjl styl ÁpošÍola Nauého

Žítt, iim vedl pan Neumann celou stavbu své knihy. Volnj. rozumovf

člověk postavenjl na rumech zvrhlé ulrrutItosti a falešné, zvrhlé senti-

mentality - na rumech barbarství i dekadence - na rumech clnešní

Society - to byl, myslím, sen básníka.

Sílu namísto násilí, Rozum místo chytráctví, Nenávist místo záští

a zloby, Cit místo sentimentality. Na tom je stavěna druhá jeho kniha

s neobyčejnou dtisledností, se vzácnou sestŤeděností myšlenkovou _--

kniha horká a proto pŤes zdánlivou nenávist (jež je pouze,formorr

a prostŤedkem) kniha universálni, očištěné, silné a prudké Lásky.

(Pamatuju se zejména na krásné jedno číslo, nevím jakého názvu, kde

idea tato pŤímo a odváŽně byla vyslovena: Iriska ušech ku ušem.)

Nová kniha p. Neumannova pohybuje se vcelku intonací, struk-

turou, stylem v l iniích knihy pŤedešlé. Jest jen umělecky plnější ještě'

myslím. Její rozbité volné verše tryskaji vj.še, pění se a zpívají někde
slunně a slavně jako rytmus osudu.

odbila hodina. 1{ ztyčte
hrdého vzdoru krunÝŤ!
Ženy počalo veliké
martyrium.

Hle, pro ten pohledu stesk
uprostŤed banální luzy
a pro vŠe to opovržení
k trouprim:

drivěru skeptika máte
v myslící oči svoje,
v panenskou pj.chu Ďader
a mlátlí.



244 Však jestl i dni zoufalé sehnou
květ hrdosti vaši,
měšťákrim neprodejte
to všecko.

Radš jděte s grisety taktem
pít svaté bohémy víno
z poháru vese]ého mládí
a jara. (Do ticha uašeho srdce , . .)

Jinde mají l inie vypuklé a pokojné jako staré basreliefy v abstraktní
hieratické své dikci. Jako pŤíklad tento obraz z IJměn!:

SULTÁNo, SLUNCEl
Jediná, suverenníl
Pyšnál
Své polnice tÓny nejčistší
a fanfáry nejradostnější
chci vydechnout ku chvále tobě.

Neboť tvé če]o nesklonil banální dnešek,
tvé oko nezakalil tŤpyt ohmataného zlata,
tvé ucho nezalekla hulákající luza,
a sta tvá nepotŤísnil polibek profánních.

Vznešenál
Neboť šla jsi otroky a nepozveďa jsi bičrll
Vykupitelkol
Neboť dotekem pohledu roztavilas okovy naše' _

SULTÁNo nád'herná,
svého prsu bílou mohutnost
sklofi k ret m lačné mé extaset

Pan Neumann má vribec smysl zvláštní grandiosity, která na živ1f

pŤítomnf Život dívá se velikj.ma rozšíŤenjlma očima orientálního

zviÍete, sedíciho nad propastmi věkri jako nad stěnou skalní.

Ptse ntirodní je svého druhu typus. Tak silně a cele nečetli jsme

ještě vyslovenu ideu Anarchie jako tu. Jak hluboce pochopil pan

Neumann, Že Anarchie pŤeskakuje, rnusí pŤeskakovat všechnu od-

vislost dědičnou' poněvadž je v ní in nuce všecka spoutanost ostatní.

Všechnu odvislost dědičnou, a tedy i národní.

Eh, kolik že ras kŤíží se v proudu mé divoké krve
a kolik smísenj'ch rodri smísilo mok její tmavě rudj'l?

Tak pŤetrhal bych rád vše, čím jsem k hroudě pŤirost'

a v trysku mohutném blah rozletěl se v dálku,
kde mlhy veleměst a bouŤe oceán .

Individuum odstŤeděné z rodu, vfjimka proti němu stojící je sujet
následujícího čísla Nad poslednt mrtuou u rodinné hrobce. Individuum
nové, první člen nové kultury * to chce bÝt p. Neumann.

S nesnesiteln;im záštím k těm, jež tys ještě ctila,
obrazoborec v chrámech, kam tys ještě chodila roky'
a s kypícím opovržením k těm, pro něž ti omluva zby|a,
kněz nepotŤísněnj' y noué renesance dÓmě . . .

Kněz nové renesancel Několik čísel je zŤejmě paganistick ch.
Volnost a nenasytnost požitku chce mít básník, ačkoli tuší, že pŤijdou
strašné dny zhnusení a vystŤizlivění, popelcové hoŤké dny smutku
a smrti. (Suaté pokušent,)

Nemohu se zde šíŤe rozepisovat o dnešní renesanci pohanství,
kterou je všude cítit. Nemohu zde zeširoka dokazovat, v čem jest
jeji pŤičina; ale tolik stačí konstatovat, Že renesance, jak jí rozumí
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2.16 p. Neumann, neměla by smyslu. To by bylo prostě ba arstaí nebodekadence, poněvadŽ opravdu pouhé smysiné 
"*"",y. 

Ale renesanceprávě je prav.í opak barbarství i dekadence - a potŤeba po ní zrodilase právě z dekadence a barbarství, v nichŽ žijeme. Pojmovou prorenesanci je snaha plného, klidného, zdrauéhi a krrjsného Života.Centrum jeji je snaha spojit neiuyšší sí/u s nej ugššt j emnostt.Je pravda,že Renesance jest anarchistická, t. j. dává da".n pi..ou volnost.
,,Dělejte, co chcete.., čte se v Rabelaisovi, 

"tá 
n"""pominejme, žepŤístup do jeho ideáIného světa mají jen udá t..t"i, i];. podle jehonázoru pňedem zdraut. Co nejméně chápala R"n".unc., byla choroba,a ta je právě vlastní jádro dekad.ence. A co by nám byla platna Rene-sance' po niž by se zase ,,pŤiplazila Nuda, Smutek, Ž,r, z'Pan Neumann octnul se vribec na něko]ika místech v této knizeb]ízko dekadenci' kterou, tak jsem ho alespoř chápal, chtěI pŤeko-návat novou Renesancí. Což jineho je chorotnf stracrr Demaskouriní,co jiného v De pro|und'is.

Umučen uboh m vzdorem, neschopen radosti v tobě,
s rozpálenj'mi ridy vleku se, nevěda kam . .

Zde jsme na m]le da]eko od nepotŤísněného pyšného kněze nové rene-Sance. Toje prostě stará, nejstarší dekadence. A stejnou dekadenci, t. j.mdlobu, chorobu, navu, znechucení a následkem toho perversitu cítímv číslech To bude a Z nezncima tě uolcim,která je - p,y"r,otogicky - celámotivována spiritualismem, tedy elementem právě cizím Renesanci.Myslim, že pŤekonávat dekadenci - její pasivnou mdlobu - jeprvní podmínkou renesance. Nelibí se mi teáy v první Ťadě báseriNa Lianu de Pongg. Volnj' intelektue]n;f čIověk - anarchista -a ležet tak na kolenou pŤed nějakou subretkou, která beztoho neumíani číst a jejiž celé umění je frivolnost - a pŤed PaŤíží, pŤed toudegenerovanou buržoasni patizi - a plivat pŤitom po ..,r",i.,i,"mi - -ne, to jest nearistokratické, neindiviiualistické. To jest jen snobismus,to jen obmezenjr PaŤížan m Že si dopŤát hloupost, aby mystil, žemimo PaŤíž nenÍ světa a života.

A pak ještě něco. Jak nelogickj' je tu p. Neumann! Klečí pŤed

PaŤiži-,poněvadŽ jeto uelíké suětoué město, šlape po Čechách, poněvadž

je to ,,zemičltc.. ' Ale jak nearistokratické je to' VŽdyt individualisté

musí se protivit ueliklm masdm, r stu ueliklch hromad! To je právě

princip Anarchismu, že chce všude decentralisaci, skupiny, co možná

nejmenší. Vždyé proto bojuje i proti socialismu, jenž by vládou

hromad. dusil individualitu, poněvadŽ, jak známo, čím větší masy,

čím větší lrromady, tím pánovitější, porobnějši a silnější jich tlak na

individuum, tím prudší nivelační ploces'

Jinou velikou zradu na ideách Anarchie a Renesance, k nimŽ se zná

p. Neumann, nalezl jsem v Glose ironíckd, adresované zešosatělému

kd.ysi-revolucionáňi (alespoĎ podle názoru páně Neumannova) Jaro-

slavu Kvapilovi. V básni té maluje svrij pŤíští osud pan Neumann
-- jak bych to Ťekl . . . velice pozérsky (nemohu si pomoci, ale slovo

toto, tŤeba p. Neumann v uvodni větě proti němu protestoval, je tu

správné jako terminus technicus):

Proč byste nevyčkal
pŤed trrinem ŠTĚSTÍ sveno

s usměvem prozíravj'ch
posledku dnri mych -

až se povleku blátem ulice, vyzáblj. dekadent'

s hovorem cynika a s tváŤí naduŤelou,

alkoholu dťrvěrnj.pŤítelíček. . .

aŽ se povleku v nejposlednější krčmut

Ate jakj' je rozum, jakj.smysl v takovém konci, ptám se p. Neu-

manna. VoIn!, rozumou! člověk je pŤece ideál Anarchie - co tedy

s malomocnj.m blbj'm nevolníkem neŤesti? A jak sentimentální je to,
jak nerenesančníl Taková sentimentálnost ze Sturmu a Drangu de-

kad.entně nabarvená! Jak hloupé skončit takto, když mťrže člověk Žít
a bít se s nepŤítelem! CoŽ nedostaneme se nikdy pŤes to falešné di-
lemma, že rozumni a štastní mohou b1it jen šosáci a ničemové, lidé



starého světa, a že hloup:i'm a neštastn; m musÍ b:it člověk nouého
světal Hle, jaké šosáctví, jaké nejdekadentnější šosáctví' Hle, zde
mladf renesanční prjl čIověk a věŤí v ně ještěl

Kdy konečně pŤijde Renesance, aby nás dostala pŤes všechny ty
sentimentálně.barbarsko-dekadentní močály plné zimnic, bláta a
hniloby do šťastrré země Zdraví, Klidu, Slávy a Harmonie -. do země
vlažného suchého vzduchu a plně rozkvetlého Slunce?

AnÚonín Sova: Yybouňené smuÚky

Myslím, že problém života Sovova byl a jest jeden a jeho jméno že

jest uměIeckti Poctiuost, Poctivost od kosti, poctivost rizkostlivá a Zne-

pokojená, Poctiuost a SuědomitosÍ. Sovova duše stála a stojí stále na

trŤiŽovatkách cest a větŤí po všech větrech. Myslím, že v jádŤe je ne-

mocn]i tou nemocí ryze uměleckou, na niŽ zemŤeli největší umělci mo-

derni, takovj' Garšin, takovj'Julius Goncourt, takovj' otto Ludwig'

tou nemocí, jejíž jméno je svědomitost a rizkostlivost, pŤebytek analy-

tickj'ch a kritickj.ch schopností duše, reflektivné sebemučení.

Sova je, myslím, zvláštní, po vj,tce moderní (užívám slova toho ne

naslepo a vágně, nj'brž protivolk antice) duše: duše plná protiv' duše

udychaná a horečná a současně skeptická azrazená. Duše plná vibrací
jemnj'ch a subtilních, duše otevŤená vší něze, gracii, kŤehkosti a sou-

časně od jádra vzbouŤená, hněvivá, násilná a rozjívená, duše hlaho-

licí válečnj'mi polnicemi novj,ch bouŤlivj'ch věkri, duše zat'atá ve vy.

drážděnj'hnus a vzdor, duše zadrhlá beznadějí a zoufalstvím. Myslím'

Že nikdo z našich mladj.ch umělcú nepodal v tak Žlučovitém, bezna-

dějně zalklém a ode ďna dušekrvízakaleném a podlitém tÓnuvšecku

marnost, lichost, klam, podvod rozumného, poctivého, slavného, vol-

ného, pyšného života.
Sova pŤiznal vlastně teprve touto knihou, nyslím, plně a sytě -

v širokém vj.kŤiku - vlastní ideovou svou podstatu, jejíž jen některé
pruhy rj'sovaly se v knihách pŤedešlj'ch - rj'sovaly a stupĎovaly
pŤitom stále, dodávám. Myslím, Že je podstatně básník společensk! -

teďy, jak Ťiká stará pŤezrá|á poetika, tendenční.Ye Y1\bouÍenlch smut-
cÍclr vidíte zcela jasně celou krÍÍíku společenskou - kritiku v nejpalči-




