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Sodoma- JiŤíKarásek

První vydání Sodomy v roce 1895 bylo pražSkou cenzurou
zkonfiskováno z mravnostníchdrivodri,proto se tato tak provokativně laděná sbírka nesetkala sžáďnym ohlasem a mohla zaprisobit
jen v nejužším
kruhu autorov1fchliterárních pŤátel.Znovl vyšla až
v roce l905 poté'co ji sociálně demokraticky poslanecJ. Hybešpňečetlve svéinterpelaci na zasedáníňíšské
rady a tímji učinil nepostižitelnou pro cenzurní zásah. PŤes jejívyraznéprotiměšťáckérysy,
tematickou novost a emociální naléhavost vytazu nemrižemevní.
mat Sodomu jako živébásnické dílo' V1ílučnost,odtrženostod
skutečnostia neživotná stylizovanost z ní činíjen vjlznamn! literárněhistorick1| dokument umělecklch proměn a proces devadesát1fchlet minulého století,reprezentativnídílo vyhraněnéskupinky umělcri kolem Moderní revue, na jejímžprofilu se J. Karásek
podílel i jako kritik a propagátor nejnovějšíchzjevri světového
moderního umění.
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Sonátahorizontálního
života.
StanislavK. Neumann

1937

Verše autora' kter1fprávě pňekročilšedesátku,se hlásí k socialistickému realismu, jak byl formulován v Sovětském svazu, amají driležitémístopŤipŤenesení
tétometody do českékultury. Titul sbírky
věnovanépamátce H. Heina programově vyjadŤuje,'horizontální..
orientaci na pozemské hodnoty, proti ,,vertikálnímu..pohledu
k nebesrim. Sbírka má pět tematicky a žánrovéodlišn1fchoddílri.
První z nich, Materialismus, obsahuje reflexívníverše,v nichž isou
otevÍeněmanifestovány ideologicképrincipy marxistického.uěto.
vého názoru. V Ťadě ,'chval.. se tu oslavuje mj. pozemskost
a konkrétnostjakoopory a zdroje sil pro člověkavykoňisťovaného;
světlo' znak toho, co se autorovijevilojako pňíští
lepšísvět a pravdivévidění skutečnosti,dialektika jako poučení,že jen z probojo.
vanych rozporri rostou novéhodnoty a naděje do budoucna' Další
básně jsou věnovány člověku'směŤujícímu
k piekonání ,,bludli..a
k pospolitosti,zemijako velkémožnostipro lidskou aktivitu, a také
velice stroze deklarované básníkově odpovědnosti. od filozofie ie
tu blízkok etice.z principri se vyvozujízásadyjednání.Neumann
hlásá kolektivismus (báseĎ Sám nejsi nic), pÍímykontakt se společenskoui pŤírodnískutečnostíbez metafyzlky, optimismus a odpovědnost v myšleníi skutcích.Tyto veršejsou pokusem o didaktickou poezii, chtějíprisobit spíšepádností aforistickéformulace,
odkazem k praxi, jednoznačnostíteze nežbezprostŤedním
ričinkem
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básnickfm. - Básně v oddílech Kontinenty a Španělskovycházeji
flamÍLozez konkrétníchudálostí, jak se o nich autor dovídal z novinov ch zpráv a reportáŽi; odrážejípolitické pŤevraty a krize
zmítajícísvětemv době fašistickéhonástupu v Německu a Spanělsku a koloniálního ritlaku v Africe i Asii. Jsou tu i obrazy vykoňisťovánía nezaměstnanostiv Československu,jmenovilé na Zakarpatské Ukrajině. Na základě jednotlivfch, často tragic(fch
pŤíkladri(ostŤeprotiváIečná Píseúo granátu) a s pomocí rozhoňčeného publicistického komentáŤe docházi Neumann k jednoznačn m soudrim, jeŽ v měnícíchse zeměpisn1fcha etniclfch kulisách
odhalují stále totéžbezprávi, touhu po svobodě a vzpouru. K odporu proti kolonialismu tu pŤistupujei staréautorovo zaujetí pro
pŤírodnínárody, pro mizejícíkouzlo lidu nedotčenéhocivilizací
(báseĎ Zulské dívky se zÍeteltymi kontakty s poezií Petra Bezruče).
Protiváhou imperialismu je Neumannovi idealizovan1f Sovětsk1f
svaz, pokládany za vzor budoucnosti pro pracující všech kontinentri (básně Evropo..., Stalin a stachanoyciaj.; hymnická báseř
Poděkování Sovětskémusvazu je ve sbírce Srdce a mračna, |935),
Dvě básně jsou pŤeklademnebo pÍepracovánímveršriprotifašistick1fchněmec\fch emigrantri usídlen1|chv Československu(F. W.
Nielsen); podobné texty zaÍaďíIuž Neumann do sbírky Srdce
a mračna.osvojil si z nich a v Sonátě horizontálního života znovu
použil politicky rítočn! písřovf tvar songu (Píseúrikšakulitl
s čínsk1fmtématem), kter;f v téžedobě sehrál driležitou rílohu
v dramatech B. Brechta' Hrdina básně tu mluví sám o svémosudu,
takže autorsk! komentáŤ ustupuje a báseř se pohybuje v rámci
postavy využívajícforem blízklch
společenskéhovědomí pŤíslušné
jejímu kulturnímu okruhu (názvuky lidové písně napÍ. v Písni
o Verchovině).- MimoŤádnou pozornost upíná Neumann ke
Španělsku,proŽívajicímuprávě strašlivá léta občanskéválky.
Mimo jinéjsou tu verševěnovanérevolučnímastursk m horníkrim'
památce zavraŽďěnéhobásníka F. Garcíi Lorky a mezinárodním
z Ťad
vojensk m brigádám; zde se objevujíjménajejich pÍíslušníkri
evropsk5ichspisovatelri(Malraux' Fox, Renn aj.).- Ctvrt:f oddíl
Doma obsahuje pŤevážněpŤírodnílyriku, ježje takésilně prostou.
pena politickou, společenskoua morální reflexí;lipová alej se stává
symbolem života v míru, zpod idylického povrchu kraje vyvstává
tŤídnírozpor mezi jeho obyvateli (Senajdou dom ).Básei Lidé v ho.
teluvěnovaná L. Novomeskémuje vzpomínkou na protifašisticky
zaměŤenysjezd slovensk1ichspisovatelri v Trenčiansk1fchKrípelích
r. 1936 a dokumentem tradic spolupráce mezi česk1fmia slovenskfmi demokraticklmi kulturními tvrirci. - Závěrečryf oddíl
sbírky tvoŤídelšíbáseri StaŤídělníci, polemika s básní F. Halase
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Staréženy(|935), jejižkompozici a styl (litanickéŤadymetafor po.
jmenovávajících rrizné části těla starlch lidí) parafrázuje. Proti
Halasovu tragickému humanismu nucenému zápasit s jitŤivfmi
pÍedstavamizániku je tu postaven humanismus, kterf tíseĎbiologického stárnutí a smrti v duchu optimistické ideologie až pŤíliš
snadno pŤekonává vědomím lidské dělnosti a víry; v člověku poznamenanémstáÍímhledá Neumann stopy vykonaného díla, pŤetrpěn1fch životních strázni a vybojovanlch sociálních konfliktri.
Spolu s metaforami se pŤitom uplatĚují i typické detaily pťunačné
pro metodu realismu.
Sonáta horizontálního životaje jedním z čeln;fchprojevri literární aktivity skupiny socialistickorealistick1fch spisovatelri Blok založenév polovině tŤicátlch let B. Václavkem. Jako typickf doklad
této tvorby si uchovává své místo v dějinách literatury, i když
je tu deformováno pŤímočaňe
autorovo starérevolučnípŤesvědčení
pňejíman1fm
stalinismem a uměleck program importovanj z SSSR
zavádí Neumannovy veršek proklamativnosti, k znásilřování reality podle pŤedemdanéhoideologického schématua k archaičnosti
ve stvlu 19. století.
Názorová vlchodiska sbírky byla programově formulována
a konkretizována v soudobé autorově publicistice, která podporovala Gottwaldovu KSČ, bránila SSSR proti kritice stalinského
systémua vyzdvihovala pouze jeho rispěchy, odsuzovala šmahem
to, co pokláda|a za ideovou nevyhraněnost českéinteligence a
v umění i ideologii prosazovala nekomplikovan1f, ,,materialistickf ..
vztah k objektivní skutečnosti.
Pokračováním Sonáty horizontálního života jsou poslední dvě
Neumannovy sbirky Bezednj, rok (|939) a ZamoÍená léta (|946).
Prvni z nich vedle mravně podněcujícíchaforisticklch veršriz období Mnichova pŤinášírealistick1Ícyklus věnovany Zakarpatské
Ukrajině. Druhá je deníkem těžlich válečn1fchlet, kdy se nemocnf
básník uch1flilz dohledu okupantri do ristraní v Železnychhorách;
motivri z drsnépŤírodytohoto kraje užil k vyirazu vlastní i celonárodní situace, s dťtrazemna pŤírodnínutnost pozitivního dějinného
rn.fvoje.
mč

Splav. Frářa Šrámek

1916.1922

Sbírkaje uvedenastejnojmennoubásní(v l. vydání nazvanouještě
Dedikace), která je současněuvedením do její poetiky; napovídá

- FráĎa Šrámek

totiž zv|áštníromaneskní stylizaci lyrické qfpovědi v podivné
z|omky pÍíběhri zabydlenlch postavami tajemnfch,,cízinc.ťl,,
( Rod),,,.vězíttl*(Vězeú),,,vrahri.. (Milenec), s názvuky pohanskÝch báií (Les) a čast m motivem fauna (Sobotnívečer),lesních
po
vit, 1larntpoutník) apod. Lidskéje tu vpojeno do ,,pŤírodního..,
zákonechm tu se rušípŤedělmezi člověkem a pŤírodou,lidská bytost se stává splavem,loukou ( Dívka),stromem ( Advent)' S tímto
pŤírodnímapÍlrozenlm světemje konfrontován v básni Ulice svét
iidské civilizace jako -svět uměly, nepŤirozen a zcizujicí; zce|a
v tradici dosavadního Srámkova v1Ívojeje proti pŤíroděpostavena
i scenérieválky. Někdy je jen implikována jako vlchozí bod snu
o návratu domtl (Voj k v poli), jindy zaznamenána s krajní, aždeníkovou autenticitou ( Cesta z bojiště) . Tuto základní tematickou
motiv zakotvení
linii doplřují volněji píiÍazenébásně pŤinášející
básníka v následnosti rodové (Má bába) a jeho sepětís rodn m
krajem ( Rodné městečko).
Další vydání - věnované ,,památce Vojty Matyse.. (pňedstavitele Jeníka z inscenace Šrámkova Léta v Národním divadle),
(pňestožesoučasně v něm 5 básní
a označenéjako ,,rozšíŤené..
z |. vydání chybělo) - nepŤineslopodstatnou změnu tematicklch
okruhri sbírky; pŤibyly mj. driležitá báse Romance' která svym
názvem nabídla již otevŤeněžánrovy klíčk většině textri Splavu,
- na závér umístěné- delšískladby spjatése Sráma pŤedevším
koqfm rodištěm, Sobotkou, teďjiž pŤímopojmenovanfm. Byly to
básné Básníkttv hrob. věnovaná soboteckému rodákovi Václavu
Šolcovi, a Soboteck!, hŤbitov,v nížvědomí budoucí smrti je současně vědomím splynutí s ,,krajanskym kmenem... Definitivní podoba sbírky vykrystalizovala ve vydání Básní z roku 1926, v níž
nově pÍibylébásně tvoiily rozsáh|! tŤetíoddíl, kterj byl však teprve
od 5. vydání B sní(|951, Spisy sv. l ) u.fslovněpŤičleněn
ke Splavu
jakojeho druhá část.V něm nabyla pŤevahy(svou rilohu tu sehrálo
tpÍeÍazeníBdsníkovahrobu a SoboteckéhohŤbitova)poezie rodného
kraje častos vfraznymi epicklmi názvuky (Balada rodáck , Semtínskálípa,Znám já jeden kr snj, z mek s citací lidové písně)a stále
zŤetelnějipoznamenaná nostalgií nad uplfvajícim životem (Zvon
aj.)
Skutečnost zde tematizovaná je na první pohled zce|a jíná, než
tomu u Šrámkabylo dosud; existuje mimo reálnéprostorové a časové souÍadnice jakoby za horizontem všedníchdnri, dané společnosti a v bec celémoderní civilizační kultury. Normalita současnostije pŤijímánajako nelidská a protilidská nejen v.9 s,vÝ.ch
jednoznačně kivav;fch projevech (válka), ale i ve svébanální všednodennosti (městskf životnístyl). NetvoŤívšak uŽ skutečnéži-

