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bez potěšujícípointy a unaven . rižas,s nímžjsou zaznamenány,
svědčío trpkostech, o ohraničenychživotníchmožnostech,kteréje
obklopují:pňestotu jsou,lyriclf subjektje sdílís lidmi, kteŤidovedou žítv podmínkách pŤirozenéhosvěta, a začleřuje se mezi ně
s flegmatick1fm vědomím jejich i vlastní nedostatečnosti. Život
v tomto osvětlení naprosto nevystupuje jako něco nicotného. Je
opětovně symbolizován obrazem chladného, klidného, ponurého
plamene, kter;f pňesevše,bez viry abezchtění něčeholepšíhohoňí,
trvá uprostňed temnot (Věčnjlplamen, PŤdni).
Vědomí absurdity světa je vysloveno a groteskním detailem zviditelněno i ve veršovanépovídce (Babička Málkov ). Mravoučná
povídka o hodnéma zlém hochu epicky ztvárřuje dilema známé
z mladistqfch Gellnerov1fch sbírek, protiklad nudně šosáckéexistence a neméně neplodného života deklasovaného dobrodruha.
Jsou to jen malé ukázky z rozsáhlé Gellnerovy epické tvorby
shrnuté r' 19|4 do nikdy nevydaného souboru l/j,pravn ch básní.
Jeho částíbyl i publicistickf román ve veršíchDon Juan(|9|2),navazujícína slavnou skladbu lorda Byrona i najejí Jungriv českf pŤeklad; Gellnerova báseř byla uveňejřována na pokračování v nedělnípŤílozeLidov1fch novin. Ačjejífunk ceby|azábavná, vystihuje
věrně a s technickou virtuozitou flegmatick;f autorriv pohled na
zmatenédivadlo žtvota. UplatĎuje se v ní galerie mezinárodních
vykoŤeněnfch postav i figurek, s nimiž se Gellner setkal za svého
pobytu v PaÍíži.Do Novlch verš se paŤížské
motivy promítly ve
scenérii ňady lyrickfch básní, v dalšídrobné epice apod., nejv,.fznamněji však ve vzpomínkové lyrické rekapitulaci s piíznačnlm
pohledem zdo|a, z perspektivy chudoby: romantick sen o světové
metropoli se tak rozplyvá v skepsi a hoŤkémsarkasmu(básei V PaŤíži).Yšechna tato díla jsou vyznamn;fm pŤíspěvkemdo poměrně
rozsáhlého souboru česklch pŤedválečnlchděl s paŤížskoutematikou (Toman, Majerová, HoŤejšíaj.).
Nové veršejako celek sezaÍazaiímezízra|ádíla Gellnerovy se.
nerace, v nichŽ Neumann (KNIHA LEsŮ. voD A srnÁN.Ít.
Toman (SLUNEČNÍ HootN9
i Šrámek(sPLAv) pŤecházejí
od
vyrazu subjektivních rozpor k lyrice obrácené k pŤedmětnéikutečnosti; znamenalo-li to pro jmenované autory zvyšeny zájem
o barvitou pŤírodnítematiku, zristal Gellner městsk1fmčl.ověkem
a jeho hlavní barvou byla šedá.- PŤi sestavování sbírky zristalo
stranou všebezprostňedněaktuálně zaměŤené;
pŤedevšímsvérázny
ritvar satirick1fch'ritočněprotirakouskych veršovanfch komentáŤii
z Lidov1fchnovin psanfch s nedostižnoupohotovostía vtipem ze
stanoviska Ťadovéhodemokratícky a protimilitaristicky sm;;stejicíhoobčana.V jejich dravémkriticismu a funkčnostipolitickémyš-
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lenka na absurditu ávota neměla místa,stejnějako ve vynikajících
Gellneroqfch satirick1fchkresbách. PŤístupk nejhlubšíma nejsvobodnějšímvrstvám sloŽitébásníkovy osobnosti ztistal vyhrazen lyrice, která vyjádiila nenápadnou, ale hluboko jdoucí revoltu ne.
konformního racionalismu. - Nedlouho po uspoŤádání svépo.
slední sbírky byl Gellner povolán na ruskou frontu a na samém
zač,átktlválky, pŤi hromadném ristupu, u kterési haličskésilnice
vysílenímzemŤel' Sbírku vyda| až po pěti letech jeho starf pŤítel,
mc
básníkSt' K. Neumann.
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Ve svéprivodní podobě v l. vydáníje sbírka rozdělena do tŤíoddílri:
Zpěvy dráttt, Zpěvy z lomozu, Zpěvy z ticha.Tématemobou prvních
oddílťrjsou civilizačníproměny počátku dvacátého věku, uvolřu.
jícídosud neznámésíly (ako je napÍ. elektŤina),a jejich pňevratné
prisobenína veŤejnfi nitern1fživot lidí. V osmi básnichZpěv dr tŮt
elektrická vedení prostupují kontinenty a opĚádají vroucí města
jako nositelésvětovéintegrace' unifikace a zotročení,ale takéjako
nástroje sjednocení,zorganízováni' probuzení glÓbu k společnému
dílu. Chvála rotačky vynalézavě, s využitím Ťady originálních sociologickfch postňeh oslavuje stroj, kterf má mocnf vliv na mainformací a veŤejnémínění;Jarní neděle
sovou komunikaci, šíŤení
v letnírestauraci v souboru ruznorodfch, víŤivěpromísen ch smyslovjch vjemri názorně zpŤítomřujejednu ze scenériíurbánního života' manifestujíc(v polemice s inďvidualistickou básní Theerovou
- viz VŠEMU NAVZDORY)
Neumannovu sympatii k masovému životnímu stylu, davu' živelnédemokracii městskéholidu. TŤetíoddíl obsahuje netradičněpojatou pŤírodní,reflexívnía hym.
nickou lyriku. V celésbírcenalézáNeumann svérázn! typ moderní
poetičnostiv šir'.fchprostorech světa; od metropolí ažpo exotické
jež dávají glÓbu novou
země sleduje epochální procesy pÍetvoŤení,
podobu; je uchvácen velkfmi dimenzemi práce a odvážnéhopodnikání, pohybem tisícihlav1fchzástupri všech ras a zeměpásri.
Moderní civilizace vstupuje Novlmi zpěvy do česképoezie
v tomto rozsahu poprvé a je - v polemice proti dosavadnímu
básnictví, s manifestačnímd razem na poetičnostnepoetickéhomonumentalizována a esteticky wsoko hodnocena. Civilizačním
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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

