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Novépísně- Svatopluk Čech

markyz V chodní Marky Gero se ocitl v největšítísni, zachráni|a
ho zrada knížeteslovanského kmene Stodoranri.
- Antitetická vystavba reflexívních básní není jediné, co do
Cechoq' poezie proniklo z dobového ňečnickéhostylu. Ještěcharakterističtějšípro sbírku je neustálé, zpraviďÍa pleonastické promítáníjedinémyšlenky do ňadyjejích básnick1fch opisťr(perifráz|.
obyčejně celá jedna strofa (nejčastějišestiveršová,ale i delší)se
kryje s takov mto obtaznym obměĎováním jediné ideje. Stejně
jako u Ťečníkti
má tento postup vtisknout myšlenceplasticitu, prrikaznost a pŤesvědčivost.
Vedle toho zvláště v epicklch veršíchvede
toto hromaděníperifrází k bohatě rozvíjen m popisrim a líčením,
v nichž Cech dosahuje často značnévirtuozity, blízké barokní
zdobnosti (napŤ.v líčení
Koniášovy snovévidiny spalovan ch knih
stícív pĚedstavuhoŤícíhokeie písmen')
obdobně jako myšlenka, i Čechovavěta se zpravíd|akryje s rozlohou strofy. Vznikají obsáhlévětnéperiody, obsahujícíčetnázvolání, apostrofy, otázky; pestrá členitost těchto vět vede kv!1razné
proměnlivé větné intonaci, prozrazující,že básně jsou kompono.
vány jako mluvní projev, kter! plně vynikne teprve pŤednesem.
Tato zák|adnírílohavětnéintonaceje o to v raznější,žese realizuje
na osnově zcela automaticky dodržovan ch metet, z nichž nejčastěji se ve sbírce vyskytuje pětistopf jarnb' ale i jamby delší.Jen
v básních myšlenkově prostěji stavěn ch, hlavně v apelech se objevuje kratšítrochej nebo stŤídav!čtyŤa tŤístop1f
jamb. Jako zpestŤení
Cech ojediněle užil i epÓdick1f verš, tj. ve všech strofách se pravidelně stŤídajícíverš dlouh s krátkfm (Povzbuzení, Naše íeč).
Automatická realizace metra nutila ovšembásníka k četnlm inverzím, voka|izaci pŤedložeki novotvartim vyvolan m krácením slov
(dokona místodokonale aj.).Spolu s archaismy (napŤ.chomolmísto chumel, obláčit místo obléknout) stávají se i tyto licence součástí
zdobného rétorickéhoslohu, k němuž nemálo impulsťrposkytla
.
poezie V. Šolcea jenž Čech dovedl k malebné dďkonalosti.
V době svéhovydání byly Nové písněvšeobecněpŤijímányklad.
ně. Pro svrij sociální patos pronikly i mezi dělníky.Teprve v pozdějšíchletech začala b;it generací devadesát]fch let Čechova politická lyrika pociťovánajako málo konkrétní,pňílišvšeobecná,což
se projevilo zvláštěve vztahu k PISNIM oTRoKA. Nového oživení doznaly jednotlivé básně sbírky po roce 1948 v souvislosti
s tehdejšímipožadavky společenskétendence v umění.
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Sbírka obsahuje stÍídmf vlběr rozsáhlé a mnohotvárné veršované
tvorby zhruba z posledních deseti let Gellnerova života. oproti
pŤedchozímsbírkám mladistvého bohémství(RADOSTI ŽlvoTA) docházizde ke zklidnění, potlačenívešker1fchvnějšíchgest, do
popŤedívystupují reálie civilního všedníhodne. Autor je pojmenovává věcně a skoro suše, nyní už bez nápadného zdtraziování
vlastních hodnotoqfch soudri. Vriči okolí zistává lyriclf subjekt
v nedrivěŤivémstŤehu.V rivodní básní Múj hrad pod vlivem hoŤ.
k1fch životníchzkušenostíhovoŤío vlastním srdci jako o pevném
centru osobní identity, uzavŤeném,nepŤístupném'nezadanémnikomu. Subj ekt si zakazuje krajní polohy proŽitku, neboťvystavují
člověka ohroŽením z vnějšíhosvěta využívajícíhokaždéslabiny.
Mluvčí tétolyriky pŤestoneustrnul v stŤedostavovsképrriměrnosti.
Hledí na jednotvárnéprostŤedí,ale vidí je diferencovaně.Pojmenovává věci s vnitŤnínoblesou a citlivostí, která dovoluje na nich
postŤehnoutotisky lidsk1fch osudri a charakterri a tak je učinit v!znamnymi (Pokoj s nábytkem). Gellnerriv vztah ke skutečnostizristává i v Novfch veršíchdisharmonick1f anapjaty. Skepse, obrann
prostŤedekvričinebezpečnlm krajnostem, je i nástrojem věcného,
prrikazného, stŤízlivéhoodhalování kolektivních klamri' včetně
zdánlivlch jistot umírněně pokrokového čtenáŤe,k němuž se Gellner jako kmenov autor brněnskfch Lidov1|ch novin obrací. Racionalistická motivace Gellnerovy kritiky společenskéskutečnosti
neznamená, že by i Gellner v obraz světa byl racionalistic|f:
skepse a racionalismus dávají pronikavěji zahlédnout projevy iracionality světa postrádajícíhosmysl a cíl.Prázdnota čiší
z veŤejného
ž|vota,politiky, ze soukrom ch lidsklch osudri i z osudu vlastního
rístícíhodo samoty a rezignace. V aforisticky vyjádňenfch bilancích
zaznivaji mladistvé romantické tÓny jen proto, aby zvyrazníIy odstup od jakékoli I|uze (Pohdr k zemi padá). Toto mrazivé vědomí
nebrání básníkovi v aktivitě v omezenémrámci relativně osvícené.
ho pokrokového hnutí pňedválečnéMoravy, je však zárlkou, že
básníkova osobnost nebude tímto rámcem vyčerpána.Gellner se
nebrání pňijetípozitivních stránek života, ale vždysi uvědomuje jejich relativitu:jejich hodnota je pŤedemzpochybněna nesmyslností
celku, k němuž ná|eží.Ale ani takto neoostrádáživotve svénezdolatelnosti jakéhosi pochmurného kouzla' Nevyčerpatelny,otvírá
i racionalístickému kritikovi pŤístupk svlm prostym a bezprostŤednímprojevrim. Nenáročnéokamžiky jasu a pohody, oázy
v drsnéma šedivémsvětě(Na hradbách, V ateliéru aj,)vyznívajísice
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jakási
proces m u Neumanna pÍes jejich nepŤehlednostpŤísluší
statistická zákonitost, spjatá s velkfmi čísly's rihrny jednotlivlch
nevypočitatelnlch dějri. Zároveí se odhaluje rozpornost velkého
moderního civilizačního rozmachu. Technika a civilrizaceje pro
Neumanna mnohoznačná, je to svazek rozpoutanfch sil, které
mohou b1ft zaměŤeny k zájmu člověka i proti němu. Personifikované dráty vidí, slyšía vědí,vydávají svědectví'jejich citovéprožívánívšakje nulové(nepočítámeJijejich sen ve stylu sciencefiction
o budoucím zaÍizenina vysávání elektŤinyz atmosféry);vyjadiuje
se tímjejich ambivalentní vztah k životnímhodnotám. Vyplnit tuto
prázdnotu nabitou možnostmi pŤipadá už vflučně lidem. Otázka,
do jaké míry mrižečlověk do masovych civilizačníchprocesri iniciativně zasáhnout' se pŤitom neklade, alespoĎ pokudjde o zásah
do světajako celku. Jednotlivci se spíšotvírá sférakultury a soukrom1fch vztahri, neurčenávlivy statistick1fchzákonitostí platících
" pro velkf svět; zde pŤinášejíNové zpěvy mnohéjímavéveršelidské
solidarity, piátelství k člověku potlačovanétŤídya rasy (Černoch)
nebo prostě ke komukoliv (Podaná ruka). - PŤírodaje ve sbírce
zdrojem osobitlch a nespornfch hodnot, kteréjsou uvedeny v dra.
matick1f vztahk civilizaci (rozsáhlá básei Stavba vodovodu,pokus
o moderní epo.slidsképráce azápasu s piírodou). oproti pŤedchozí
KNIZE LESU, voD A STRANI, kde jde o jedinečnéokamáky
pĚírody, v Norn.fch zpěvech básně s tematikou pÍirodní (Dub)
a venkovskou (Chvála selky, KŤídlovka) rozvíjejíideu tvoiivého
proudění času, neustálfch proměn, které sm vají hránice mezi
jevy a sjednocujívšechnohmotnébytí. (Neumann tu pŤehodnocu.
je podněty filozofié Bergsonovy.) Také lidskf subjekt, dokoŤán
otevňen všem vnějším podnět m, spllvá s prostory zeměkoule'
s prouděním dav , s pŤírodnímiprocesy nebo s moderní světovou
kulturou.
Básně zmocĚujícíse sv1fchnámětri z mnoha stran, v proměnách
a v souvislostech se všímkolem, pŤekračují
hranice tradičníchžánrri
lyrické poezie. Jsou většinou neobvykle rozsáhlé, množstvírrizno.
rodfch motivti Ťazenfch v dlouhé v!čty vytváŤípestré zážitkové
plochy. Subjekt, dychtivě vnímajevnějšípŤedmětnouskutečnost,se
projevuje nadšenou ričastína rihrnném dění. Má však i srdce otevŤenépro romantické stránky soudobého svéta(Cirkus) a pro dočasnéoázy ticha, dojetí a něhy. Nové zpěvy opl1fvajítechnick1fmi
a žurnalistickymí vyrazy , kterébyly dosud v básnickémjazyce ne.
pŤípustné.
Poezie se tím nepŤibližujeprÓze: exklamace a apostrofy
spolu s intonačně propracovan m voln1fm veršem a rozsáhljlmi
enumeracemi vyjadŤujírétoricky civilizačnípatos' Ve slovech některlch básní zvukomalebně rezonují skňípoty a lomozy strojri
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a oracovních nástrojri. Metafory a pŤirovnání spojují skutečnosti
ziačně navzájern vzdá|ené;tyto obrazy jsou vždy podloženy zku.
šenostía racionálně kontrolovatelné: skŤivan se srovnává s pilkou
wÍezávaiícístÍíbrn mi zoubky otvor do vzduchu.
Sbírkďstojí v odporu proti poezii symbolistické (na kterou zároveř sv m patosem a risilím o synteticképostiženínejširšíchtémat
zÍete|něnavazuje)a dekadentní'inspiruje se tvorbou W. Whitmana
a E. Verhaerena (v básnickém nekrologu, Panychida však oslavuje
jako velkéhopŤedchridcev pohanské oddanosti životu i J. Vrchlického) a vyrovnává se se soudobfmi programy světové básnické
moderny, kubismem a futurismem. Neumann tuto orientaci prosazova|i v Ťaděprubojnfch stati (At, žiježivot, |920),jimiž spolumoderny - spolu s mladlmi bratry
vytváŤel hnutí pŤedválečné
Čapky a dalšímiexperimentujícímivltvarnymi i slovesnlmi umělci; do dějin literatury vstoupili jako skupina Almanachu na rok
1914.- v období obecnéspoleč.krize pňedprvní světovou válkou
poukázaly básně Novych zpěvri k perspektivám spjat1fms rozvojem
v!.robních sil, s tvoŤivostílidovlch mas, s postupujícímdemokra.
tismem moderní společnosti. Proti metafyzickym tendencím postavily pohled na hmotnou skutečnostv její dynamice, umělecky
experiment orientovaly k postiženíjejích podstatnj'ch stránek.
Autor Novfch zpěvri užjako komunistickf básník později v tomto
smyslu sbírku komentoval s drirazem na souvislost mezini a sv1fmi
Rud!,mi zpěvy a proletáňskou poezií vribec. Nové zpěvy uváděly
v nadšenímnohé básníky poválečnégenerace a měly vliv na proletáŤskéveršeHorovy, Wolkrovy a Seifertovy; pŤipravovaly i podmínky pro nezvalovskou avantgardu.
Básně Norn.fchzpěvri byly napsány a zve|ké částii publikovány
(zvláštěv brněnskfch Lidovlch novinách, s nimiž tehdy autor i jinak spolupracoval) v letech 1911-14; ke knižnímuvydání však
mohlo dojít ažna konci války. -y 2. vydání Neumann sbírku rozšíŤila pŤekomponoval: za Zpěvy drát pÍipo1il torzo pozdějšího
obdobného cyk1uZpěvy světel,Zpěvy z lomozu pŤesunulažza Zpě- pŤidalty vervy z ticha;nazávér -pod názvem Zpěvy poválečné
šez proletáŤskych' komunistickou ideologií prostoupenlch Rudlch
zpěvú(|923), které nebyly postiženy konfiskací (ty autor po roce
l945 vrátil zpátky do tétosbírky),jakož i Ťadudalšíchpolitick1fch
agitačníchbásní z Let |924-5. Je tu i vlznamny autorťtvDoslov'
Vcelku tyto rípravy sbírku poškodily.
mč

