
s" K. NeumannE SaÚanova sláva mezi námi z čeho mám mnoho radosti. Ideouost. Pan Neumann má dnes
",,i-"no, 

odvahu: reaguje proti mystice podvědomí a dojmťt,

proti temné beztvarosťi nemotivovanÝch a nezformovan1ich

ilil i. Nebojí se rozumu v době, kdy se mu Se všech stran strašně

.;'l ' 
" 

kdy vyšel docela z literární mÓdy. Po tom poznávám

"Ť""or'" 
in"aiviauatistu. Pan Neumann cítí, jak1ir bojovnjl a váš-

iiu5' 
"r.-.nL 

poesie a krásy je vroucí a zaq1len1 In'telekl, a vi,

zi i"ennevědomos| nebo zlá vrile mriže ztotož ovat Ideu, Rozum,

I,í,hkt, tyto ohromné prameny vroucích lázní života, s chudou

stíízliuotstí a prriměrnou a opatrnickou chgtroslí. Z celé knihy se

|Ťesvědčujete, ze p. Neumann nebojí se jasné, světelné, reliefně

vykrojené" ideje' že cítí jasně ten nov;f typ energické -a 
silné

x.a.y, jakf lze z ní dob;ft, že nestavív ošuměl;i vzoreček proti-

kladu,á"u* a cit, že ''.aon rozum od obraznosti, expanse, síly

a krásy i tajemství života.
Budiž mi rozuměno. Nestojím proti mystice, pokud je spe-

kulací a obrazností, pokud vz|éLá teprve odtud a z t'éch vrcholkťr,

kde nelze již dáIe sloupat pěšky, těžkou nohou, pokud je pro-

dlouženou linii pravdy a zkušenosti a poznání, snem jasnějším

nežrea l i ta .Takovámyst ika ,k terás t ,o jínadobytémaztečeném
vrchu rozumu a poznání a vyrťrstá z něho jako strom z prsti, je

věc nejvyšši a nejvzácnější a nejryzejší esence poesie i umění. Mám

,'" *y,ti -ystiku jinou, opáčnou právě, která se zatarasuje v ma.

licherné razni pred světlem, rozumem' logikou, prchá pňed nimi

clo tmy pudri a podvědomí, prodlužuje hmotu a zar1ivá se do

jejího áh"o*,,, aby mohla bez kontroly a zodpovědnosti pŤepadat,

děsit a halucinovat nemocné nervy a oslepenou pozornost. Tato

p seudomys t i k a , k t e r á z ačínádnes t o l i k bu j e t v l i t e r a t uňe , po -
něvadž ;e tat< pohodlná a tak prostá vší kontroly, vši zodpověď-

nosti, logič,'o.ii 
" 

perspektivnosti umělecké, stojí pojmově proti

umění a poesii, o.hu"ui. je a ničí. A odtud moje radost z nové

knihy p. Neumanr'o,,y, která stoji docela rozhodně mimo bez.

tvarou tmu kŤečovitjrch halucinací a chaotické potpourri ne.

rrvědoměl;ich a polouvědomět;|rch sensací a L, zv. nálad.

Na novou knihu p. Neumannovu dal nakladatel namarovat
pňíšernou upírovitou obálku, docela romantickou a pověrečnou
obálku: ale, bohťrm diky, z toho karikaturního, romantického,
temného a pověrečného sat,anismu není v knize nic. Ne, kniha
p N:'3iinova je sladká, světlá, dobrá, v jádÍe čistá, živná
a.noua. Rekljsem jiŽ minulého roku pňi pĚíležitosti referátuo jeho
Apostrof ach hrdgch i uašniu!ch, co si myslím o panu Neumannovi
jako básníku, o jeho mladém, vroucím a světlém talentu, o bo-
jovné a hybné struktuňe jeho ducha, oideové síle,která 

"yi-ujejeho sensace, prolíná jeho dojmy a formuje je v nov1f typ na.y
titočné a rozhor]ené, kt,erou se ocítáme '," *il. daleko oďpasivoe,
rozkladné a trouchnivějící impresionitv dekadent,ské.

N.ová kniha p. Neumannova potvrzuje mi všecko, co jsem si
o p. Neumannovi mysl l, a potvrzuje mi i ty naděje, ktere jsem
do něho mlčky složil. Je v1i'š rlež Apostr,Ía, j" blíi opravdu no-
vému a renaissančnímu umění. - V Apostrofdch bylá jesto sem
tam dosti kÍečovitosti, dosti i temné sentimentálně chaotické
romantiky, vzdoru pro vzdor a ritoku pro ritok. Y Satanouě slauě
je jich už méně. Autor sílí patrně' Nelo3i se již tolik o své 7rÍ, ne.
bojí se již, že by ztratil personalitu, kdyby ji pÍestal hlasiíě roz-
kňikovat, nebojí se, že by utonul v lidslé Lromado, kdyby jí ne.
láJ a n99dpuzoval ji od sebe. Násilnost ustupuje síle. A táo r.I.t
síla, Ěekl klid,ne ovšem ztrnul;il a neutrálně fu.o.t.j"5i klid, n;i,brž
Í,en ,,klid u pohgbu,,, o němž mluví tak krásně Kelle..

A ještě něco stouplo a vzrostlo v nové knize p. Neumannot.ě,



56 Nová kniha p. Neumannova utíká samou podstatou Svou
docela rozhodně z tábora starého, ryze dojmového, t. zv' čistého
umění, umění pro umění, jak se mu Ťíkává. Pňekonává docela
vědomě dekadenci, její mdlobu, pasivnost a sešeňelou v;ilučnost,
její samoričelnou a rozkošnickou hravost,' V poznámce místo
rivodu položené staví p. Neumann vědomě integrálu mezi umě.
ním a lidstvím. Mluví o ,,uměIeckgch a lidskgch intencích neroz.
lučně spojenych... A z ce|é knihy vidíte, že nestaví proti sobě
uměni a život, naopak že sní a medituje v podstatě jen o jed-
nom uměni nejnesnadnějším ovšem, o umění ltrasného žiuota.

A d sledně s tím vším souvisí i suětelng optimistickg rys knihy.
Satan neni p. Neumannovi žádné absolutum, n;fbrž relace rela.
tivnější všech relací. To, čemu Ťíkáme z|o, co za zlo prohlásil
panující kňeséansko-asketick1i ethos, je naopak p. Neumannovi
vzpruhou života, jeho ostruhou, jeho množitelem a stupriovate-
lem. Ustydl1il žir,ot jen na něm podle našeho básníka m že se
rozehňát a obnovit. on je velik;ir otec temn1i'ch hlubok;ich zdrojri
života, nenávisti, pychy, odboje. on je síla uprostňed mdloby,
on je nenávist uprostňed indiferentnosti, on je p;.icha uprostŤed
zbabělosti a ješitnosti. A více: on je pomsta a soud budoucnosti,
která splní všecko, co minulost, neprávem utiskla a zabila. Všecko
poctivé a silné utištěné slab1i.m a lstiv1fm, všecko jemné utištěné
hrub1fm a lstiv1im, všecko roztoužené a oklamané - to jest
jeho králoství.

A více ještě: on není pouze síla a nutnosl, on je i Sprauedlnost,
on je velik1f děsn;f mstitel znesvěceného života, on pomstí na
surovém muži ženu, jeho oběé. (Serus, jedno z nejhlubších čísel
knihy.) on je vribec b h lásky silné, očištěné ze sebe, takové,
v níž realisuje se v rizkém velik;ii sen o novém člověku a pňetvo-
Ťeném lepším světě. on je nov;i, krásn;f, slavny, bohat;i život,
budoucnosti, kterého dobude člověk, až dovede vyzpívat ze sebe
celé ukryté kladné bohatství Síly, Lásky, Krásy a P chy.

VěÍlrn v jclro syna, v Člověka, jenŽ slavnf
rtrctamorÍosou tvar vyšel zc lr]ubin Zenrě

a stvoŤerr byl k raclosti a k boji a sllc'

stvoĎen, by pyšně a volně nádheru duše svoJi

iak |"ňpy|- iv1r chvost práva rozes l l raI na s lunci .
"Bvl  zraz"n z laLovlas1fm muŽem z Nazarethu,

byl  zrazen Člověk a umíral  ve kňečích hystcr ie. . .

Viak Ženou znova narotlil se a tislckrát znova se rodí,

oĎed KŤížem klesnuv, znova k Lásce vztyčuje šíji!

vort. ,' Satana otce a věŤím i v jeho Syna,

věŤím, Že tmavá sklepení Bídy rozbije odvážnou pěstÍ

a sebe silného a sebe jediného

o' ,tr"a postaví víŤícíci kruhri volného ŽitÍ. (Credo)

To je v stručnosti ideová stavba knihy p. Neumannovy. Ani

zásadn1i nepňítel nemrjže jí upĎit odvahu a grandiositu velikeho

ačis téhosnu 'An ine jpňedpoja tě jšíodpr i r cene ' .nť lženev iděb,že
stojí pŤed básníkem 

".rito 
a žhavé inspirace, že stojí pŤed'sku-

ilr"l'-i básněmi, jimiž vlaji silné větry veliké touh; a které

jsou kňtěny vášniqim kÍtem ideace celého světa. Filosofická

ii,,i", do ,,iž ." posiavil p. Neumann jako voják, mťrže nalézt

.'oho odporu, pňipoušt,ím: _ ale neměla by bránit rozumn m

apoct iv ; i ,m,abyneocen i l i tenryze ind iv iduá ln1 iabásn ickyka-
piiál, to'umělecke a charakterové jmění, které je majetkem v -

iučně p. Neumannov;ilm a které postavil do služeb tohoto

myšlenkového tábora. o básnické a umělecké potenci a hodnotě

t<nitry nemťrže b]it diskuse. Proti beztvaré, roztŤištěné nev raz.

nosti a pňebroušenému virtuosnickému byzantinismu na jedné

a proti banální prázdnotě a jalové schematičnosLi na druhé straně

.'"ši .l"dši produkce stojí básně p. Neumannovy neobyčejně

plné, syté aryzi,vykvašené a seviené jako staré víno v nádherně

pracované a tepané čiši. Linie pŤichází u p. Neumanna znovu

ke cti a S ní ,,Iie1, ,ho,,ltter a plastika uerše. Píše většinou t' zv.

voln;im veršem, ale jak znamenitě jest instrumentován! Jak

učIeněn, jak charakteristicky pňíznačn;i, jak slunnj. a vypukl1i!

Jak beze všech roztňištěn1ilch nakupenych skvrn a chaotickfch

mlžin! Místo naházen ch na sebe barevn1ich skvrn, místo roz-

škuban;ich nervov1ic}r a pocitovÝch kÍečí a děs , s jak1imi se

setkáváme dnes velmi často v neimladší generaci básnické, zde



cť' plná, slrrnná, tekutá, vykvašená linie stejně silná jako harmo-
nická. Světlo, logika, intelekt, plastika a ryzost odstíněné a ty-
pické formy pňichází tu znovu ke cti zase ve st,ruktuňe verše,
f'akL, z něhož mrižeme mít radost všichni, kdo jsme nepokládali
beztvar1i anarchism za žádn$,lronečn1i cíl, n;fbrž za pouhé, ovšem.
že nutné provisorium , z něh'ož musí vyjít nové charaktery a nové
ňády, nejen jemnější a odstíněnější a hlouběji motivované, ale
i pňesnější a plnější než stará konvenční a násilná šablona.

Ideová pevnost, lcterou staví a hájí pan Neumann v této
knize, je jako v Apostrofdch renaissance pohansÍuí, jeho ethosu
tvrdého sice a silného' ale' jak soudí pan Neumann, bližšího pod-
statn;im a základním potňebám života a povahy lidské a Spra-
vedlivějšího jim. Pan Neumann vidí chorobn , rozvrácen;i, po.
kryteck;i život dnešní ,,k nesnesení bídn;i.., činí za něj zodpo-
vědn;fm kŤesťansk1i ethos, jenž položil ideály a cíle života ve
směr tak protivn;f ]idské pňirozenosti, že mohla jich dosáhnout
jen za cenu ztráty poct,ivosti, pňímosti, naivity, jen vnitňní per-
versitou. ocitá se tím tak trochu na stanovisku Macchiavelliho,
jenž viděl svoji dobu tak hluboce a beznadějně chorou, že, myslil,
není pro ni léku než v nejsilnějším jedu; jím ji doufal vyhojit.
Pan Neumann tak také, ač je v jádŤe, tuším, racionalista, je
nucen se utéci k primárním, prudk;fm, životodárn1im pudťrm
a čekat spásu od starší, primérnější, užší a prostší ethiky po.
hanské, která je vlastně konec koncri jen hygienou.

Zde jsem u bodu, kde nemohu s p. Neumannem riplně sou-
hlasiti. Je mi jasno, že má pravdu v někter ch bodech morálky
individualistické. Je mi jasno ku pň., že pramenem většiny ctností
moderního člověka není kňesťanská pokora, n1ibrž pohanská
pgcha (kterou lišírn docela rozhodně od pouhé ješitnosti), která
jediná dovede udržet, dnes člověka pňímého a pevného, když po-
volilo všecko a je rozmeteno všecko, ,,ten sloup, o kber;f Se opru'
když se kolísám,.. jak ňekl sám katolík Barbey d'Aurevilly. Ale
pňesto, myslím, podceĎuje pan Neumann ethos kŤeséansk;Í. Má
i pro nás dnes větší vÝznam, než mu piisuzuje p' Neumann, a to

i pro ethiku individualistickou. starir pohanskli ethos byl daleko

,[ri"li,,ě;si, sušší, chladnější, egojstičtěiší slovem. A egoismus je,

mně alespoĎ, něco, co se pojmově prot,iví individualismu' Po.

hansk]i ethos neznal té zapálené vroucí bojovnos|,i, té vášnivé

péče o druhé, té starosti o spásu celého světa, toho širého, Ťekl

Lych, skoro kosmopolitického rozvroucnění. Pohanskj' ethos byl

dáletro užší, chladnější, stňízlivější, egoističtější, opakuju. Proto

to, co pokládám za nejpňednější charakteristiku individualismu,
jak mu rozumím alespoĎ, vášnivou a rozhorlenou péči a starost

t svět, veliké vzdáni se idei, bojovné vhození sebe na jednu ve-

likou kartu, vroucí zájem o všecko slabé a utištěné, sžíravá touha

Spravedlnosti a ospravedlnění všech a všeho . . . ty všecky pod-

statné prvky, které ustavuji moderní ethos a které cítím více

méně určitě i v knize p' Neumannově, by nepochopil pohan'

Naopak: souvisí, myslím, geneticky s ethosem kňeséansk;im. To

konstatovat, je mi prostou povinností pravdy a spravedlnosLi.
Neňíkám t'im, že moderni ethos ztotož uji prostě s ethosem
kňesťansk;fm. I\e. Jsou v něm i prvky staršího pohanského ethosu
i jiné, které nejsou v ethosu kieséanském a které jsou specielně
majetkem nebo postulátem moderním.

Pan Neumann má. tuším, v sobě také více prvkri nejen
kňeséanské sensibility, ale i kŤeséanského cenění a hodnocení,
než se mu snad dnes ještě zdá. A není to dokonce chybou, naopak.
Jen tak lze obejmouti ten dvojí pÓl, kter;i je podmínkou každé
velké a ryzi moderní duše: vášnivě starat se o svět, lidi, hromadu,
bojovat v zastoupeni za slabé, utištěné a pobité, ale pÍitom
zristat i v hromadě sám a dovést vystoupit v pravjl čas rázem
rra vysoké hory Samoty, do jich chladného, hlubokého, čistého,
žáclnjrm dechem nezkaženého, etherného vzduchrr.

16 .  2 .  1898
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