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- Ju|iusZeyer
Karo|inská
epopeja

epopeje(l895). Také tím, že zpňístupřovalačeskéliteratuŤenové
a dosud neznámé kulturní podněty (v pňedmluvě ke Karolinské
epopeji čteme:,,...je našípovinností navazovat všechnysvazky,
kterénás pojily vždy s kulturou všeevropskoua jež pŤeéaty
byly,
když nás do hrobu kladli..)' naplĎovala jeden ze základních lumírovskych postulátri, pozitivně ovlivriujících v1yvoj českéliteratury v poslednítŤetiněl9. století'
jm
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Klekáníje druhou ze tŤíbásnicklch sbírek,ježnapsal J. opolsk! na
pŤelomu|9, a20. stoletía jimiž vstoupil do literatury jako básník
symbolistně dekadentníholadění.Celá tato sbírkaje prodchnuta
tíživou melancholií, smutkem a náladami bez těšnéhozmaru.
z nichŽ není ríniku. Ve většině básní, zcela v intencích dekadentní
poetiky, aktivita lyrického subjektu ustupuje pŤed odevzdaností
neurčitymnostalgick1|mnáladám, jimiž demonstruje básník marnost kažrlétouhy (básně Hněv, Melancholie aj.). Scenérii těchto
impresí netvoŤíkonkrétní pŤírodnírealita, ale jakási neskutečná
,,bez|iďnatá země* a ,,morozní krajina.., v níŽse pohybují lidé podobní stínrima romantick m pňelud m, kteňížijíjedině ve snech.
oč nudnějšía ,,mdlobnější..
se jeví básníkovi život, o to většív1fznam pŤikládá snu, do něhožpromítá svou touhu po sílea činu.
(,,Jenve snu chvíse barva krásnévlajky..- báseí Za lodí./HrajeJi
u symbolistně dekadentních básníkri obecně sen velmi driležitou
roli a je-li vždy víceméněvyrazem melancholie a rinikem pŤedskutečností,u opolského je jeho funkce ještě zvytazněna tím, žese do
snťrpromítá i ona romantickábizarnirealita, velmi častákulisa de.
kadentnítvorby. Básník toužicípo v lučnostia exotičnostihledá
jimiž by vyjádŤilsvésny i své
nejkuriÓznějšía nejbizarnějšímotivy,
opovržení vriči šedivéměšťáckéspolečnosti. Česká dekadentní
poezie vylžívala v tomto smyslu velmi častoosobitě pojatych motiv z antiky a stŤedověku(J. Karásek, K. Hlaváček).J. opolsk! se
antick]ilchreáliíjen letmo dotkne, pŤičemž
volí motiv Ťeck:f@áseri
Akropolis),zatímcodekadentytolik obdivovan Řím zcela opomíjí; naproti tomu bohatě využívástňedověkemzabarven ch pohádkovfch a romaneskních motivri (loupežníci,králové, rytíŤi,hvozdy
plné vlkodlakri apod.). Navíc pak opolsk1f svoji touhu po exqtičnostiještědoplĎuje africk1ímia podobn;imi motivy (Nubičanky,
tygŤi'sloni apod.),cožjen podtrhuje bizarně dekadentnícharakter
jeho obraznosti.

_ Jan opo|skf
K|ekání
.
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Exotičnostvšechtěchto rrrotivu Itrriv podstatě jedinou funkci:
jevícíse básníkovijako ztěstát v opozici vričisoudobéspo1ečnosti,
lesněníbezbarvéprostŤednosti,pokrytectvía nudy. Lyrick;f subjekt
zaujímák současnémusvětu postoj pohrdavě aristokratické ironie,
měnícíse občasaž ve vlsměšny sarkasmus. (''Mé rodnéměsto ...
Ninive, plné hnusn;fchstonožek,/ až v hlubinách se za tě hanbí
pňevlecícha sty.
duše...)Toto pohrdání se objevujev nejrriznějších
lizacích - jednou je to don Quijote, uvědomujícísi ironickou proměnu svych iluzí, kterése staly obětíŽivotníbanality a chudoby,
nad krajitakŽez nich ze všechvytrvaly pouze větrnéml1fnyčnějící
nou (báseř Quijote);podruhé Noe, kter1fpŤi pohledu na zem po
potopě, nasáklou silou z tisícrimrtvych' volá po novém stvoňení
tétosílyvyužít(báseĎNoe); potňetípak Gulliver
bytostíschopn1i'ch
smějícíseubohosti mocn ch (báse Dvě pohádky).Dekadentníbásník se siceměšťákovivysmíváa pohrdá jím, ale nerevoltuje,protože
a priori ví, že všechnoje marnost a ,,plynoucíd!m...
Toto programovézd razněnímarnosti má pro symbolistně dekadentníhobásníka piímo noeticky vyznam. Absolutizuje se bás.
nícísubjekt (',zrak světu vzat, do hlubin vnitra civí..- báseř R7áníkbravnj,);vše
mimo tento subjekt,tedy objektivnírealita,je pouhou pŤekážkouči tíhou, zabrařující tvrirčímuduchu v rozletu.
Proto je skutečnosttak častovnímánapouze pod jedin;fm zotnym
rihlem - a tímje hnus, rozpad a tlení.Také opolského pŤitahuje
světélkující
záŤeníhniloby. opolského pŤitakáníbaudelairovské
detail jej
kráse ohavnéhoa častápŤítomnostaž naturalistick1Ích
pŤivedlabezmá|a ažk jakési fascinaci rozpadem, pÍipomínajícípozdějšíexpresionistickoupoezii typu Georga Trakla. V tom je také
jistá opolského osobitost v kontextu české
symbolistnědekadentní
poezie.
Klekání spolu s básnickou prvotinou Svět smutnjlcft(1899)a se
sbírkou Jedy a léky (|901) tvoŤíbásnick;f triptych, jímžopolsk!
zaujal pevnémísto v českésymbolistně dekadentnípoezii. Ve své
tvorbě dovedl opolsk1f zdaŤilepostihnout neurčitostnostalgicklch
nálad, atmosféruuvadání i smutek rozpadu a tlení.Změnil-li však
témasvych básnía objevil-li se v nich epick1iprvek, velmi častopak
upadal do rozvláčnépopisnosti (napŤ.v básních ZvíŤátkaa Petrovštía Probuzení).Sv1m básnickym naturelem, zejménahudebnostísvéhoverše,měl J. opolsky mnohem blíŽeke K. Hlaváčkovi (napŤ.báseĎ Na' GriegťtvErolicon má typicky hlaváčkovské
ladění - viz P0ZDÉ K RÁNU' MSTIVÁ KANTILENA)
neŽ
k J. Karáskovi' Klekání spolu s dalšímidvěma básnicklmi sbírkami z pŤelomu |9. a 20. stoletítvoŤípatrně vrchol opolského literární tvorby, která zristala i ve svém dalšímvlvoji (J. opolsk1f
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publikoval celkem 1l básnick1fchsbíreka 16 knih drobn;fchprÓz)
zcela poplatná atmosféŤe
devadesát1ichlet minulého století.Tím
ztrat1|a později kontakt s organick1irn v vojem českéliteratury
a byla vnímána víceménějako pouh1f archaick1f pozristatek pŤekonan ch tvrirčíchtendencía snah.
im

Kniha lesrioYod a strání.
StanislavK. Neumann
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Jednaz nejv1fznamnějších
knih St. K. Neumanna je rozsáhlym, tematicky jednotnlm cyklem pŤírodnílyriky. Jeho dějištěmje kopcovit1i kraj velk1fch lesri poblíŽ Brna' protékan ňekou Svitavou.
PŤilnutík pŤedmětuzobrazení,konkrétně k pŤírodnímukoloběhu,
kter1fsi sám určujei zprisob svéhoztvárnění, je naznač,enov kompozici sbírky:básně jsou Ťazenypodle posloupnosti období roku.
Sbírka počínábarevně rozzáÍetym podzimem, jehož obrazy jsou
zvlášťzp sobilé sugerovat vychozí pocit okouzlení krásou a velebností pŤírody (obět, poděkovací, Se složenymi vesly s motem
z H. von Hofmannsthala)' pokračujepŤesnehybné,do ticha vnoÍenézimni scenérievyzyvajícík zamyšlenía pŤeszvučné,větrem
a prouděním vod rozhybané zábéry jara ( V den větrn ) k létu,kdy
se pňíroda ridery slunečníhosvitu a pŤívaly vegetace energicky
zmocĎuje člověka ( Poledne v seči); v závéruněkolik básní z časného podzimu naztlačujeiluzívnost snu o plném splynutí s pŤírodou
( Stesk na konci léta). - Naladění subjektu tu ozvučněharmonuje
s rázem okamžitépŤírodní
scenérie,
ale pŤírodapro Neumanna není
záminkou k vytváteníparalel mezi stavem dušea hmotnym světem.
Sbírka obsahuje- a v tom je jejíhlavnínovátorsky pŤínos- pŤedevšímkonkrétnízáznamy jedinečnlchpŤírodníchvj'jevri; využívá
pŤitom bohatéhoslovníku, v němžse objevují pojmenování zvíÍat,
rostlin a terénníchritvarri, pŤesně odstíněnénázvy pro barevné
vjemy a celébarevné stupnice. K postiženípŤírodníchdění užívá
Neumann i obraznych pojmenování; pŤi srovnání s člověkem
a pŤedmětylidskécivilizace jde Neumannovi spíšeo jemnévystižení
krajiny nežo její personifikaci.ZaměÍením k jedinečnémuokamžiku a živou vnímavostípro zrakové dojmy pŤípomínají
mnohébásně
impresionistické obrazy. Neumann zároveÍl'ukazuje stavy kraje
jako vlsledky pŤedchozícha vlchodiska následujícíchprocesri'
vybítá rozhodující situace pŤírodníhodění a tak často ďocházi až
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k obrazu typickémua monumentálnímu.UpŤenípozornosti k detailrim a znalost piírodníchreálií nevedou k popisnosti a k potlačeníbásnického subjektu, neboťvypovídajío jeho mocném zaujetí
pŤírodou a manifestují jeho smyslově bezprostŤednípŤístup ke
škutečnostibez pŤedsudkri a pŤedem pňijatlch schémat vnímání
a hodnocení.Subjekt bj/váv básníchpŤedmětnězobrazen v podobě
velmi blízkéskutečnémutehdejšímuNeumannovi: volnému literátovi, ktery si blahopŤeje,Ževyvázlzkaváren a redakcí,znervozního
městského a bohémskéhoživotního stylu (báseĎ Autoportrét
v červnu);člověk se tu snažíco nejtěsněji splynout s novj'm pŤírodním prostŤedím,které se pŤedním otevŤelojako zdroj netušen ch
možností,prožitkťr,poznáni, tvrirčíchpodnětri' svět pln1fjemnlch
rozlišení,oblast tajemnych a vyznamn1ichudálostí. Kromě toho je
všakpŤírodai jaklmsi argumentempro materialistickÝnázor, kontrastem spiritualistickéhopopŤeníhmoty a tělesnosti (protináboženskábáseí Strašidla v kraji aj.);piíroda vyzlvá k svobodnému
životu, v němž osobnost ďozrává - podobně jako ptáci, zvěŤ
a stromy - podle svéhovlastního určenía zároveí ve shodě se zákonitostmi bytí. Sociální poměry v moderním městě se na tomto
pozadíjeví jako nesmysln chaos: radikální odstup od soudobé
společnostii její kritika se tak prolínajís prvky programové izo|ace
od společenskéhodění. Také pňíštírevolučníspolečenskézměny
vidí Neumann jako pŤíklon k piírodnímu Ťádu' Tento postoj byl
naivní, rozporny a Neumann ho zanedlouho opustil, postačilvšak
jako vfchodisko umělecky silnésyntézy.Ve sbírcevystupuje i pŤí.
mo v častych reflexívních pasážícha v programaticklch básních
(Vstupní modlitba): ve Sporu se soudobymi vládnoucími ideologiemi, pňedevším
s kŤesťanstvím,
tu básník opětovně vyznávábezprostŤednípŤístupke smyslově dané skutečnostiv její okamžité
podobě, ke ,'vteŤině..'
kterou má člověkpochopit aprožítco nejdi.
ferencovaněji. Tento názor má pro Neumanna i jasnémorální dťrsledky:je to poŽadavek věrnosti zemi. Vedle patetick1fchapostrof
(někdy pol emicky cituj ícícha par afr ázujícíchkŤesťanské
modlitby'
tapÍ. Jarní zvěstován) a vroucích, stylově častospíšetradičních
citov1fchvyznání,majívelk! vyznampro vyslovenítohoto postoje
náztaky mytu země opírajícíhoSe ne o ideologii, ale o pňepodstatněnískutečnostipomocíjak modernímetafory a symbolu, tak pohádkové pŤedstavivostilidové (Zpěv země). Ale intelektuální,
ideově analytická povaha autorova talentu se ve většiněbásní ne.
- zvláště cizích- slov ze sou.
zapÍgjeví se napŤ'v užitíčetn1fch
dobé esejistiky a žurnalistiky' Ve sbírcezanechaly stopy i široké
autorovy kulturní zá|l'by,napÍ.zájem o Japonsko a jeho v tvarné
umění. (BáseĎ Vzpomínka v den šery na motir' ze slavnéhojapon-

