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stÍídavě básníku, čtenáfi, lidskjm vlastnostem, institucím a stavťrrn, lásce
a ženě, fiioeofickjm pťedstavám o světě, politice. V závěru mizí satirickj'
pčístup a verše se stávaií Nerudovlm osobním vyznáním jako v Prostj'ch
motivech. Zpěoy pdtečni (vyšly knižně až r. t896 v uspoiádríní J. Vrchlické-
ho) spojují osobní vyználí s mytickÝm zobrazením a pojetím osudu vlasti
a tragického utrpení národa. Obraz Marie matky s mrtrrÍm Kristem na
klíně vyjadŤuje vztah mezi vlastí a národem, jak jej vidí Neruda v 80. letech
(Matka sedmibolestnd). V básni V zemi kalichu už tvat české země, podobnf
kďichu, vysvětluje vznik legendy o kapličce, v níž Kristus sám sebe denně
obětuje. Veďe básní Velikého pátku jsou však ve sbírce i verše navozující
pčedstavu vzkŤíšení, Bílé soboty. Sbírka obsahuje i básně Jen dtil a Moje
barlla čeroen a bilti' jejichž patetické verše byly určeny velkjm lidovlm
sbromážděním a v nichž Neruda nepiestává vyzlvat k boji. Témuž ričelu
slouží i odkazy k děiinám, piedevším k husitské minulosti, pŤipomínky, Že
,,isme zde ve lví číši... v A,lděli strdžci a v Ldsce se pak Neruda zpovídá
z toho' co pro něho osobně znamená láska k vlasti.

Nejen Živlm vztahem ke společensklm otázkám, ale i v znamovou
qistavbou, schopnou slučovat v jeden celek pňístup subjektivní s pčístupem
objektivnim, citovost se stŤízlivou reflexí, nadšení s ironickou skepsí,
komiku 1tragičností, pŤedstavuje dílo Nerudovo vyhraněnj'pÓl v tradicích
české literatury 19. století. Navazovala na ně celá jedna větev české poezie
pťed první světovou válkou (Machar, Dyk, Toman, Gellner), v období
pozdějším i další tvťrrci. Z podnětu Nerudova díla čerpala i moderní česká
prÓza všude tam, kde rozbíjela staré vyprávěčské formy ve prospěch pozo.
rování nebo hodrrocení konkrétních životních projevťr nebo kde se tradiční
beletrie prolínala s potiebami Žurnalistické prÓzy (K. Čapek).

Stanislav Kostka Neumann
/L875-1947/

Básník' prozaik, publicista a pňekladate!. Na vfvoj| české kultury
20. století se podíle| nejen iako básník' a|e pÍedevším iako vfrazná
kulturně politická osobnost, těsně spjatá s dobou. Radikální
protiměšťáckf postoi a ideá| nové renesance ělověka i společnostl,
kterf Neumanna zprvu spojoval s individuallsmem 90. let a pozdějl
s pÍedválečnfm anarchistickfm hnutím' jej posléze pňivedl do Íad
komunisti'cké strany jako iednoho z jejích zakladate|ú a pÍedních
organizátorrl socia|istlcké kultury. Neumannova poezie prošla
d|ouhfm vfvojem a v jistém smyslu reprezentuje vfvojovf pohyb
českého básnictví v prvních desetiletích našeho století, kdy
lniciativně otvírala cestu novfm umě|eckfm proudrlm; vfznamně
se podíle|a zeiména na vfvojové proměně české poezie'
posymbolistické etapy a na pováteěném hnutí proletáňské Iiteratury.

Naroďl se 5. 6. L875 v zámožlé rodi.ě pražského advokáta a poslance;
po jeho smrti byl vychován 1g1emi, majitelkami rodinné olšanské vily,
která se později stala známjlrn stiediskem Neumannovy literární družiny.
Po pťerušení stiedoškolsk ch studií se stď novináňem a později svobodnj'm
spisovatelem. Aktivně se poďlel na pokrokovém studentském hnutí 90. let;
r. 1893 byl v procesu s omladinou odsouzen na 14 měsíc{r samovazby,
kterou si odpykď na plzeřskj'ch Borech. od poloviny 90. let spolupracoval
s Moderní revuí jako jeden z vfznamnfch pÍedstavitelťr symbolistně deka-
dentní školy. V r. 1896 uspoiádal Almanach secese, v němž chtěl soustŤedit
všechny vyznavače moderních směrťr. Almanach však zrlstď omezen jen
na skupinu kolem Moderní revue, na některé pčíslušníky Katolické moderny
anal. Zeyera, jenŽ se s ní tehdy sbližoval. Na konci století do Neumannova
vjvoje zasahuje anarchistické hnutí, v němŽ pak po iadu let pracoval.
Roku 1897 za|oži|ptvni vlastní časopis Nooll kult (1897-1905)' kter!'se stď
nejv'.ilznarrrnější teoretickou, pofitickou i kulturni revuí českého anarchismu
a kolem něhož soustňedil skupinu mladfch básníkťr a vltvarníkťr (F. Šrá-
mek, K. Toman, F. Gellner' J. Mahen' V. H. Brunner aj.); veďe toho
vydával další časopisy a publikace 1Šiueniety, 1906-{7; Anarchistická
revue, 1905; Knihovna Nového kultu aj.). Roku 1904 odešel načas do
Vídně a krátce nato se pčestěhoval na Moravu (do Řečkovic u Brna a pak
do Bílovic nad Svitavou)' kde pak žil se svou druhou Ženou deset let.
Vzdálení od anarchistickj'ch stieďsek a zejména postupující krize hnutí
uvolnily Neumarrnovy svazky s anarchismem. Na Moravě spolupracoval
s iadou časopisťr, hlavně s Lidovlmi novinami, tehdy jedním z nejvlznan-
nějších českych deníkÍt zvláště pro pozornost, kterou věnovďy kultuče.
Tam Neumann také od r. 1908 otiskoval většinu své tvorby básnické i publi-
cistické. Moravsk ' pobyt a zejména setkání s pňedstaviteli umělecké moder-
ny kolem Skupiny vjtvarnfch umělcťr (J. Čapek, V. Špála, Vl. Hofman),
s nimiŽ společně vystoupil v Almanachu na rok l9l4' daly nové impulsy
Neumannově tvorbě, jež v této době vstupuie do svého nejplodněišího
období. Pčedválečná moderna, jak vystoupila v Almanachu na rok l9l4'
sdružovala zvláště ve své literární složce autory velÍni rťrznorodé (St. K.
Neumann, K. Čapek, o..Fischer, O. Theer, A. Novák ai.). Sjednocovala
je negace individualismu a dekadence, snaha znovu sblíŽit po symbolismu
umění se Životem, zeiména s projevy moderní civilizace (odtud též směrovjl
název civilismus), a risilí o vyslovení novj'ch skutečností prostiednictvím
volného verše. Iniciativní role v ní pňipadla zejména oběma Čapktrm,
o. Fischerovi a St. K. Neumannovi, jenž vlastně vytvoťil její reprezentativ-
ní díla, a to jak v rovině teoreticko-programové, tak uměIecky tvÍrrčí.
Další vlvoj tohoto seskupení však pťerušila první světová válka. Neumann
nastoupil v květnu r. l9l5 voienskou službu a po několikaměsíčním vfcviku
v maďarském Szegedu odešel na balkrínskou frontu do Albáoie. Po návratu
z fronty v zimě l9|7 naváza| zprvu na svou pňedválečnou činnost, revoluční
události v Rusku a v voj situace doma však brzy daly jeho umělecké i ve.
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stňídavě básníku' čtenáŤi, lidskjm vlastnostem, institucím a stavťrm, lásce
a ženě, fiioeofickÍm pčedstavám o světě, politice. V závěru mizí satirickjl
pňístup a verše se stávaií Nerudovjm osobním vyznáním jako v Prostj'ch
motivech. Zpěoy pdteění (vyšty knižně až l 1896 v uspoňrídáni J. Vrchlické-
ho) spoiují osobní vyzná s mytickÍm zobtazeni,rn a pojetím osudu vlasti
a tragického utrpení národa. obraz Marie matky s mlt\.jm Kristem na
klíně vyjadŤuje vztah mezi vlastí a národem, jak jej vidí Neruda v 80. letech
(Matka sedrnibolestnd). V básni V zemi kalichu už tvar české země, podobnf
kalichu' vysvětluje vznik legendy o kapličce' v níŽ Kristus sám sebe denně
obětuje. Veďe básní Velikého pátku jsou však ve sbírce i verše navozujÍcí
pňedstavu vzkiíšeni, Bílé soboty. Sbírka obsahuje i básně Jm ddl a Moje
barzla čeroeruÍ a bild, jqicl;rž patetické verše byly určeny velkjm lidovÍm
shromáŽděním a v nichž Neruda nepiestává vyzlvat k boji. TémuŽ ričelu
slouží i odkazy k děiinám, piedevším k husitské minulosti, piipomínky' že
,,jsme zde ve lví Ťíši... Y Anděli strdžci a v Lásce se pak Neruda zpovídá
z toho, co pro něho osobně znamená láska k vlasti.

Nejen živjm vztahem ke společensklm otázkám, ale i q|'znamovou
vfstavbou, schopnou slučovat v jeden celek piístup sublektivní s piístupem
objektivnim, citovost se stiízlivou reflexi, nadšení s ironickou skepsí,
komiku 1tragičrrostí, piedstavuie dílo Nerudovo vyhraněnj'pÓl v traďcích
české literatury 19. století. Navazovala na ně celá jedna větev české poezie
pÍed první světovou válkou (Machar, Dyk, Toman, Gellner), v období
pozdějším i další tvtrrci. Z podnětťr Nerudova díla čerpala i moderní česká
prÓza všude tam, kde rozbíjela stalé vypfávěčské formy ve prospěch pozo-
rování nebo hodnocení konkÍétních životních projevÍr nebo kde se tradiční
beletrie prolínala s potiebami Žurnalistické prÓzy (K. Čapek).

Stanislav Kostka Neumann
/  187 5-1947 /

Básník, prozaik, publicista a pŤekladate|. Na vfvojl české kultury
20. sto|etí se podílel neien jako básník' ale pÍedevším |ako vfrazná
kulturně politická osobírost, těsně spjatá s dobou. Radikální
protiměšéáckf postoi a ideá| nové renesance ělověka l spoleěnostl'
kterf Neumanna zprvu spojoval s individualismem 90. |et a pozdějl
s pÍedválečnfm anarchistickfm hnutím' jei posléze pňivedl do Íad
komunisti'cké strany jako jednoho z jejích zakladatelrl a pÍedních
organizátorrl socialistické kultury. NeumannoYa poezie prošla
dlouhfm vfvojem a v jistém smysIu reprezentuje vfvoiovf pohyb
českého básnictví v prvních deseti|etích našeho století' kdy
Iniciativně otvírala cestu novfm uměleckfm proud m; vfznamně
se podí|ela zejména na vfvojové proměně ěeské poezie'
posymbolistické etapy a na povátečném hnutí pro|etáňské literatury.
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Naroďl se 5. 6. L875 v zámožné rodině pražského advokáta a poslance;
po jeho smrti byl vychován tetami, majitelkami rodinné olšanské viln
která se později stala znám1im stňediskem Neumannovy literární družiny.
Po pčerušení stŤedoškolsk!'ch studií se stal novináŤem a později svobodnjm
spisovatelem. Aktivně se podílel na pokÍokovém studentském hnutí 90. let;
r. 1893 byl v procesu s Omladinou odsouzen na 14 měsíctr samovazby,
kterou si odpykal na plzeĎskj'ch Borech. od poloviny 90. let spolupťacoval
s Moderní revuí jako jeden z vfznamnfch pčedstavitelťr symbolistně deka-
dentní školy. V r. 1896 uspoňádď Almanach secese, v němž chtěl soustiedit
všechny vyznavače moderních směrir. Almanach však zrlstal omezen jen
na skupinu kolem Moderní revue, na některé pčíslušníky Katolické moderny
anal, Zeyeta,jenž se s ní tehdy sbližoval. Na konci stoleti do Neumannova
vjvoie zasahuje anarchistické hnutí' v němž pak po Ťadu let pracoval.
Roku 1897 založi|ptvni vlastď časopis Nozrjl kult (1897-1905), kterj'se stď
nejvj'znamnější teoretickou, politickou i kulturní revuí českého anarchisutu
a kolem něhož soustiedil skupinu mladfch básníkir a qi'tvarníkir (F. Šrá-
mek' K. Toman, F. Gellner, J. Mahen, V. H. Brunner aj.); veďe toho
vydával další časopisy a publikace 1Šiuenieky, 1906-07; Anarchistická
revue, 1905; Knihovna Nového kultu aj.). Roku 1904 odešel načas do
Vídně a krátce nato se piestěhovď na Moravu (do Řečkovic u Brna a pak
do Bílovic nad Svitavou), kde pak žil se svou druhou Ženou deset let.
Vzdálení od anarchistickj'ch stŤeďsek a zejména postupující krize hnutI
uvolnily Neumannovy svazky s anarchismem. Na Moravě spolupracoval
s iadou časopisťr, hlavně s Lidovjmi novinami, tehdy jedním z nejvfunam-
nějších česk ch deníkÍr zvláště pro pozofnost, kterou věnovďy kultuie.
Tam Neumann také od r. 1908 otiskoval většinu své tvorby básnické i publi-
cistické. Moravsk pobyt a zejména setktíní s pŤedstaviteli umělecké moder-
ny kolem Skupiny v tvarnfch umětc{r (J. Čapek, V. Špála, Vl. Hofman),
s nimiž společně vystoupil v Alrnanachu na rok l9l4, daly nové impulsy
Neumannově tvorbě, jež v této době vstupuje do svého nejplodnějšího
období. Pčedválečná moderna' jak vystoupila v Almanachu na rok l9l4'
sdružovala zvláště ve své literární složce autory velmi rťrznorodé (St. K.
Neurnann, K. Čapek, o..Fischer, O. Theer, A. Novák aj.). Sjednocovala
ie negace individualismu a dekadence, snaha znovu sblížit po symbolismu
umění se Životem, zejména s projevy moderní civilizace (odtud též směrovj'
název civilismus), a risilí o vyslovení noqich skutečností prostiednictvim
volného verše. Iniciativní role v ní piipadla zejména oběma Čapkťrm,
O. Fischerovi a St. K. Neumannovi, jenŽ vlastně vytvoŤil její reprezentativ-
ní díla, a to jak v rovině teoreticko.proglamové, tak umělecky tvťtrčí.
Další vjvoj tohoto seskupení však pierušila první světová válka. Neumann
nastoupil v květnu r. l9l5 vojenskou službu a po několikarněsíčním qj'cviku
v maďarském Szegedu odešel na balkánskou frontu do Albánie. Po návratu
z fronty v zimě L9L7 naváza| zprvu na svou piedválečnou činnost, revoluční
události v Rusku a vjvoj situace doma však brzy daly jeho umělecké i ve-
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ťeiné aktivitě nor4il směr. Neumann se svj'mi anarchistickfmi druhy vstou.
pil neiprve do České strany sociďistické, stal se poslancen v prvnín česko.
slovenském parlamentu a pracovníkem ninisterstva osvěty. Po zkušenos-
tech z politického vÍvoie však stranu opustil a v r. 1920 zorganizoval bf-
valé anarchistické skupiny ve Svaz komunistick!'ch skupin, kter' se stď
iednou ze zak|áďajicích slo{qk KSČ v t. L92|. Bohatá Neumannova čin-
nost publicistická, propagační a organizátorská se soustŤeďla kolem jeho
časopisir Čenlen (l918_2l), Kmm (L9l9-2|) a Prolethult (|922-24), kteté
se stďy nejv:i'znamněišími orgány hnutí proletáiské kultury a socialisticky
orientované tvorby, pÍedevším neimladší wolkrovské generace. Jako re-
daktor a publicista (Rudé právo, Komrrnistická revue, Reflektor aj.)
i iako pracovník organizace Proletkult se Neurnann podstatně poďlel na
srganizaci levé kulturní fronty i na formulaci progÍamu proletáčské lite-
ratury. Po dočasné roztržce se stÍanou (tzv. vystoupení sedmi v roce 1929)
zlovu navázal na tuto činnost jako pracovník Levé fronty (ustavené,ť. 1930)
a jejího stejnojmenného časopisu, pozděii iako spolupracovnik Václavkova
U-Bloku a konečně (od r. 1936) jako spoluzakladatel organizace Lidová
kultura a redaktor jeiího časopisu. Na počátku 30. let podnikl Neumann
dlouhodobou cestu po republice; brzo po návratu onemocněl srdečnt
chorobou, která jej po delším léčeni v poděbradskfch lázn{ch pŤiměla
k definitivnímu pňestěhování do Poděbrad. 15. bčezna 1939 Poděbrady
opustil a našel ilegální utočiště ve Vápenném Podole v Že|eznych horách,
kde zťrstal až do konce okupace. Poslední léta života trávil znovu v Ptaze,
kde ptrsobil zejména jako redaktor Tvorby. V listopadu 1945 byl jmenován
nrírodním urnělcem; 28. 6. |947 po těžké nemoci zemčel.

Básnické sbírky Neumatutova prvního tvurčího období (Jsem apoštol
noaého žití' |896i Apostrofy hrik a zsdšnivé, 1896., Satanova sláaa mezi
ndmi, |897) mají v:irazné znaky symbolistně dekadentní školy' k iejímž
pňedním piedstavitelťrm se mlad!' básník brzy čadí. S dekadenty jej poiÍ
aristokratická pÓza pyšného vyděděnce' pohrdajícího,,davem.., vyzlvavá
autostylizace,,ďtěte upadku..,,,básníka imorality.. a,,obrazoboÍce...
K symbolistně dekadentní poetice poukazují i základní postupy zobtazo-
vací,jež se pohybují pčevážně v oblasti abstraktní vize a filozoficko-sociální
alegorie a k nimŽ básníkovi dodává látku piedevším kulturni tradice (antika,
bible ap.). Vzrušená patetická dikce i rozrušení tradičního metra a pevné
strofy vedou postupně k využití volného verše. Současně se však už v prv-
ních sbírkách uplatĎuje Neumannova osobitost; vášnivá touha po živoutl
plnosti a harmonii, pozitivní ideál renesance člověka i společnosti (dobově
často stylizovanf do podoby Satana symbolizujícího radostné pohanské
pozemšťanství), ideová ritočnost i iasná myšlenková linie jei oďišují od
pasívní impresionity dekadenttr a postupně jej vzdaluií od jejich obraznfch
klišé, zeiména od jejich inventáŤe náboŽensko-mystického a erotického.
Ve svj'ch dťrsledcích pak tyto rysy vedou k rozrušení saÍnomého principu
abstraktní symboliky, jeŽ |e postupně vytlačována piedmětnou realitou.

Tento vjvoj od ,,literárnosti.. k v razovému oproštění, k smyslové bez-
prostňednosti a pčedmětnosti, a zároverl od inďvidualismu k sociabilitě je
patrn1ff' uŽ z další Neumannovy sbírky Sez o ztistupu zoufajicich a jiné bdsně
(1903), jeŽ dowšuje a zároverl uzavitá jeho symbolistickou etapu. Jeiím
iádrem je stejnojmenná rozměrná rivodní báserl' která ztotožněním se
zástupem utlačovan1ich a vykoŤisťovanfch, s nimiŽ básník společně hledá
vfchoďsko v zápase za pčetvoiení světa, je typická pro novj,Neumannťrv
Životní postoj. optimistické vwnáni vlry v pozemsk!'Život a manifestačrrí
piíklon k realitě pčírodrrí i sociální, jimiž báseĎ vyznivá, jsou už v této
sbírce spojeny s vytváiením nové poetiky, která pak charalr;terizuie Neu-
mannovo další tvťtrčí období.

Pro počátky Neumannovy cesty za nov m básnic\|'m Ťešením je pŤíznač-
né sbližování poezie s publicistikou, jež se projevuje jak v jazykovém stylu
(uplatnění sděIovacího jazyka a zejména Žurnalistické rétoriky a časové
polemiky), tak v pčechodu k drobnjm lyricklm formám od lidového po-
pěvku a kupletu aŽ k politické písni, satiťe a epigramu (Hrst ktlětú z r z-
nllch sezÓn, 1907; České zpěay, L9LO), Básnicky plodnější a pro další vjvoj
Neumannťrv i celého pčedválečného básnictví vfznamnější cestu pÍedstavu-
je Neumannova lyrika mi|956{ a zejména piírodní. Ve shodě s gen,eracl
nastupující na pčelomu století (se Šrárnkem a dalšími) objevuje Neumann
nové zdroje poetična v pfímém a konkrétním poimenování'intenzívního
citového proŽitku a smyslového vjemu. VyzrálÍm plodem moravského
období' které sám básník označil za své životní i umělecké ,,renouveau..,
je Kniha leni, aod a str ni (|9|4)' lyrická sbírka plná Životní pohody, smyslo-
vého okouzlení a radostného oddání piírodě. V oproštění smyslťr, v odda-
ném splynutí s moudrou pčlrodní zákonitostí hledá básník nejen protiváhu
sociální disharmonii, ale i integťitu vlastní osobnosti' cestu k životnímu kla-
du, k smysluplnosti lidské existence. PŤíroda je Neumannovl ztělesněním
ideálu piirozeného a svobodného v1|rvoje, zákonitého doztáváni života ke
kráse a harmonii; piitom však není pouhÝm pozadírn pro fllozofickou
reflexi (i když i ona je tu piítomna) ani pro impresionistickou projekci
subjektu. Neumannovo osobité místo v tradici pŤírodní lyriky je v tom, že
pňíroda ve své reálné podobě je vlastním objektem jeho tvorby, Že básník
objevuje samu ,,velebnost hmoty.. a krásu její proměnlivosti; váha tu
spočívá na piedmětném zobrazení, na ťrsilí o bezprostŤední a maximálně
konkrétní zachycení jevové skutečrrosti' na zhodnocení každého jer|inečrré-
ho faktu a zároveů na zdťrraznění mnohotvárnosti celku, dynamiky pil
rodního dění' jež je zobrazeno jako proces nepčetržité zákonité obnovy.
V souhlase s tím se do popčedí dostává pčimé, neobrazné poimenování,
vyuŽívající rnožností piesně odstíněnfch označení; zároverl se tu Neumann
wací k pevné sloce, k pravidelnému metru a 4imu.

Básnickjm protěiškem Neumannovy knihy pŤírodní lyriky je ieho sbírka
civilizační poezie Nozlé zpěrly (|9l8), v níž se nejvjtazněji odrazila básníkova
ričast na hnutí tzv. pňedválečné moderny a jež zátoveú, patií k jeiím vrchol-
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iejné aktivitě novj'směr. Neumann se svfmi anarchistickfmi druhy vstou-
pil nejprve do České strany socialistické, stal se poslancen v prvnín česko-
slovenském parlamentu a pracovníkem minis1gÍgtvtr osvěty. Po zkušenos-
tech z politického vlvoje však stranu opustil a v r. 1920 zorganizoval bf-
valé anarchistické skupiny ve Svaz komunistickfch skupin' kter1|' se stď
|ednou ze zak|áďajicich slo{ek KSČ v t. |92L. Bohatá Neurnannova čin-
nost publicistická, propagační a organizátorská se sousďeďla kolem jeho
časopisťr Čeruen (1918-2l), Kmn (|9L9_2L) a Prolethult (L922_24)' kteté
se staly nejvj'znamnějšími orsány hnutí proletáŤské kultury a socialisticky
orientované tvorby, piedevším nejmladší wolkrovské generace. Jako re-
daktor a publicista (Rudé právo, Komtrnistická tevue, Reflektor ai.)
i jako pracovník organizace Proletkult se Neurnann podstatně poďlď na
otganizaci levé kulturní fronty i na formulaci pÍogÍamu proletáŤské lite-
ratury. Po dočasné tozttžce se stÍanou (tzv. vystoup6gl ggÍ{mi v roce 1929)
zrtovunavázal na tuto činnost jako pracovník Levé fronty (ustavené,Í. 1930)
a jejího stejnoimenného časopisu, pozděii iako spolupracovník Václavkova
U-Bloku a konečně (od r. 1936) jako spoluzakladatel organizace Lidová
kultura a redaktor jejího časopisu. Na počátku 30. let podnikl Neumann
ďouhodobou cestu po republice; brzo po návratu onemocněl srdečŤ|
chorobou, která jei po delším léčení v poděbradskfch láznÍch pŤiměla
k definitivnímu pňestěhování do Poděbrad. 15. bčezna 1939 Poděbrady
opustil a našel ilegální ritočiště ve Vápenném Podole v Železnj'ch horách,
kde zťrstal aŽ do konce okupace. Poslední léta života uávil znovu v Praze,
kde prisobil zejména jako redaktor Tvorby. V listopadu 1945 byl imenován
národnim umělcem; 28.6. L947 po těžké nemoci zemčel.

Básnické sbírky Neumannova prvního tvurčího období (Jsem apoštol
noaého žití' L896i Apostrofy hrilé a z-ldšniaé, |896i Satanozla sldzla mezi
námi, 1897) mají vltazné znaky symbolistně dekadenmí školy' k iejímž
pňedním piedstavitelťrm se mladf básník brzy ňadí. S dekadenty iei pojÍ
aristokratická pÓza pyšného vyděděnce, pohrdajícího,,davem.., vyzlvavá
autostylizace,,ďtěte ripadku..,,,básníka imorďity.. a,,obrazoborce...
K symbolistně dekadentní poetice poukazují i základní postupy zobtazo-
vacl,jež se pohybují pčeváŽně v oblasti abstraktní vize a filozoficko-sociální
ďegorie a k nimž básníkovi dodává látku piedevším kulturní tradice (antika,
bible ap.). Vzrušená patetická dikce i rozrušenÍ tradičního metra a pevné
sttofy vedou postupně k vyuŽití volného verše. Současně se však už v prv-
ních sbírkách uplatĎuje Neumannova osobitost; vášnivá touha po životní
plnosti a harmonii, pozitivní ideal renesance člověka i společnosti (dobově
často stylizovanf do podoby Satana symbolizujícího radostné pohanské
pozemšťanství), ideová ritočnost i jasná myšlenková linie jei oďišuií od
pasívní impresionity dekadentťr a postupně jej vzdalují od jeiich obrazn!'ch
klišé, zeiména od jejich inventáňe náboŽensko-mystického a erotického.
Ve svfch dtrsledcích pak tyto rysy vedou k rozrušení samotného principu
abstraktní symboliky, jeŽ je postupně vytlačov:ína pňedmětnou reďitou.

Tento vlvoj od ,,literárnosti.. k vfrazovému oproštění, k smyslové bez-
prostiednosti a pčedmětnosti, a zároverl od inďvidualismu k sociabilitě je
patrnj' uŽ z další Neumannovy sbírky .Sez o ztistuplu zoufajících a jiné bdsně
(1903)' jež dowšuje a zárove uzavitá jeho symbolistickou etapu. Jejím
jádrem je stejnojmenná rozměrná rivodní báseii, která ztotožněním se
zástupem utlačovan1 ch a vykoňisťovanÝch' s nimiŽ básník společně hledá
vfchodisko v zápase za pčetvoňeni světa, je typická pro nov..í'Neumannťrv
Životní postoj. optimistické vyznáni víry v pozemskj'život a manifestačrri
piíklon k realitě pčírodní i sociální, jimiž báserl vyznívá' jsou už v této
sbírce spojeny s vytváiením nové poetiky' která pak charakterizuje Neu-
mannovo další tvťrrčí období.

Pro počátky Neumannovy cesty za nov m básnick1fm Ťešením je pŤíznač-
né sbližování poezie s publicistikou, ieŽ se projevuje iak v jazykovém stylu
(uplatnění sdělovaclho jazyka a zejména žurnalistické rétoriky a časové
polemiky), tak v pčechodu k drobnjm lyricklm formám od lidového po-
pěvku a kupletu aŽ k politické písni, satiŤe a epigramu (Hrst kaětú z rúz-
nlch sez n, L9O7; České zpězly, |9LO). Básnicky plodnějši a pro další vlvoj
Neumanntrv i celého pťedválečného básnictví vfznamnější cestu predstavu-
je Neumannova lyrika milostná a zejména Piíror|nt. Ve shodě s generací
nastupuiící na pŤelomu století (se Šrámkem a dalšími) objevuje Neumann
nové zdroje poetičrna v pňinrém a konkrétním poimenování.intenzívního
citového prožitku a smyslového vjemu. Vyzráljm plodem moravského
období' které sám básník označil za své Životní i umělecké ,,ťenouveau..,
je Kniha leni, zlod a strdní (l9t4),lyrická sbírka plná životní pohody, smyslo-
vého okouzlení a radostného oddání pŤírodě. V oproštění smyslir, v odda-
ném splynutí s moudrou pňírodní zákonitostí hledá básník nejen protiváhu
sociální disharmonii, ale i integÍítu vlastní osobnosti' cestu k životnímu kla-
du' k smysluplnosti lidské existence. Pťíroda je Neumannovl ztělesněním
ideálu pfirozeného a svobodného vj'voje, zákonitébo doztáváaí života ke
kráse a harmonii; pŤitom však není poubÍm pozadím pro filozofickou
reflexi (i kdyŽ i ona je tu piítomna) ani pro irnpresionistickou projekci
Šubjektu. Neumannovo osobité místo v traďci pňírodní lyriky je v tom, že
pčíroda ve své reálné podobě je vlastním objektem jeho tvorby, že básník
objevuje samu ,,velebnost hmoty.. a krásu její proměnlivosti; váha fir
spočívá na piedmětném zobrazení, na ťrsilí o bezprostčední a ma*imálně
konkrétní zachycení ievové skutečnosti, na zhodnocení každého jedinečrré-
ho faktu a zároveů na zdťrrazněni mnohotvárnosti celku, dynamiky pÍí.
rodního dění' jež je zobrazeno jako proces nepietržité zákonité obnovy.
V souhlase s tíÍn se do popieď dostává pňímé, neobrazné poimenování,
vyuŽívající možnostÍ pňesně odstíněnfch označení; zároveů se tu Neumann
wací k pevné sloce, k pravidelnému metru a 4imu.

Básnicklm protěiškem Neumannovy knihy pťírodní lyriky je jeho sbírka
civilizační poezie Notlé zpězly (l9L8), v níž se nejvjtazněji odrazila básníkova
učast na hnutí tzv. pňedválečné moderny a jež zátovei patii k jejím vrchol-
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njlm literárním tvurčím projevťrm. Už názvy několika odďL|i (Zpěay drdttt,
Zpět.ly z lomozu i později piipojené Zpěoy szlětel) ukazují, že tu Neumann
prťrkopnicky obohacuje dosavadní poetickou tematiku o motivy technické
civilizace a velkoměstského shonu. Tematické rozšíŤení i dynamické viděnÍ
světa podstatně rozmnožily obrazové a vltazové bohatství Neumarrnovy
poezie. Zejména pro civilizační verše je charakteristické enumerační
hromadění věcí, barevně i zvukově vltaznlch a ritočnj'ch obrazťr, zachycu-
iících proudění a mnohotvárnost života. Nové téma piináší i novjz slovník,
kter uvádí do básní slova ze světa stroiové civilizace a všedního života.
Zák|adnim proŠtiedkeÍn tendence ''poetizovat věci nepoetické.. je rozvinutá
moderní metafora, za|ožená na konfrontaci dvojí roviny, tradičně poetické
a ,,civilní... Ve shodě s tím se tu konfrontují i rtrzné stylové vrstvy a veršové
formy. Pravidelná strof,a tu znovu zce|a ustupuje širokjlm nepravideln1im
ritvarťrm, v nichž Neumann uplatůuje _ na pozadi monumentalizuiící
syntaktické qfstavby - volnj' verš, často nerymovany a rytmicky mnoho-
tvárn1i. Na poezii Nov1ich zpěvir navazuje ještě první část sbirky Tiicet
zpěOÍi z rozt)ratu (1918, rozš. jako 1914_1918, 7927), zachycující první
nátaz vállky i zápas o novou sociální naději uprostčed válečné hrťrzy;
v druhé části, jež je deníkem básníkov1fch zážitkťt a dojmťr ze Szegedu
a hlavně z Albiínie, pňichází znovu ke slovu subjektivní citová lyrika piírod-
nÍ' zejména barevné obrázky krajinné.

Za vzrušenlch let poválečnfch, charakterizovan'ch vzedmutím revoluč-
ni vlny i silím o zformování proletáiské literatury, jež by sehrála aktivní
ulohu v revolučnim zápase' vznikají Neumannovy Rudé zpětly (L923).
Neumann v nich realizoval svou koncepci proletáiské poezie, již pojimá
iako uměni agitační, revolučně v1ichovné a burcující a jež zátoveů' navazuje
na poezii civilní a civilizační s jejím protisubjektivistick!'m zaměienim
i s jejími tvárn1imi principy. Vedle rivodnícb básní, v nichž se soustiedila
problematika básníkova vnitiního boje od iluzí z doby 28. Ííjna ke komu-
nistickému piesvědčení, a vedle veršťr, jeŽ čerpají ze světa civilizace a tech-
niky rušné obrazy práce a tvoÍivého lidského risilí, tvoňí jádro sbírky poezie
,,tevolučních v!zev,,, v níŽ se znovu dostává ke slovu rétorická, apostro-
fická ďkce' pčíznačná pro Neumanntrv básnickf typ. K intimní poezii,
v období Rudfch zpěvťr programově popírané, vrací se básnik vzápětl
v triptychu Ldska (Písně o jediné zlěci, L927; Žal, |93t; Srdcoati dtima,
1932; souborně |933). Subjektivní citové drama, od prvního okouzlení
pňes bolest rozchodu aŽ k zjasněné pohodě poslední knihn stává se však
Neumannovi v1ichodiskem v hledání nové cesty za sociálni realitou. In-
timní milostnf osud prožívan uprostčed tíživého a intenzívně vnímaného
společenského dění, dostává tu širší, typickou platnost; rozpor snu a sku-
tečnosti, smutek z neuskutečněné touhy i zápas o novou naději poukazují
součásně k subjektivní i společenské sféťe.

]r{áwat ke konkrétnímu, individualizovanému obrazu skutečnosti,
tj. v podstatě k poetice Knihy lesir, vod a strání, charakterizuje nejen Lásku,

ale poezii celého básníkova posledrrího tvťrrčího období. Jeiím typickÝm
rysem je opět spájení pŤedmětného zobtazeni s reflexí, váha se však postup-
ně piesouvá na sloŽku reflexívní, filozoficko-etickou. Pčevahu má opět pťímé
pojmenování a současně mluvní verš, vyznačuiící se sdělovacíÍn stylem
a často tendencí k ptozaizaci, jeŽ je však vyvažována schopností sevŤít
myšlenku v básnické zkratce gnÓmické povahy i návratem k pevné sloce
a pravidelnému, melodickému verši. Piírodní a reflexívní lyrika, v níž těžce
nemocny básnik projevil svou zkost o osud lidstva ve chvíli, kdy se nad
Ewopou kupila ,,černá mračna.. fašismu, a vyslovil vnitňní svár vlastní
beznaděie s vírou, tvoňí jádro další Neumannovy sbírky Srdce a mraěna
(1935); iejí druhá vrstva obsahuje časové politické songy (zčásti piebásněné
z německé emigrantské lyriky) a rozměrnou hymnickou básei Poděkoodní
Sozsětskému szsazu. Yy|1tutěn poŽadavek společenské závažnosti i závaz-
nosti umění, ienž Neumanna od 20.let vedl k polemické distanci od mezi-
válečné avantgardy, spojuje ho v polovině 30. let s hnutím socialistického
realismu a s novym proudem politicky angaŽované poezie. V jeiím duchu
formuluje své bojovné materialistické krédo, zaměňené polemicky proti

soudob;fm ,,metafyzickjm pověrám.. filozofick1im i estetickÝm' ve sbírce
SontÍta horizontdlniho žioota (|937). Polemikou je i pŤipojenf básnickf
cyklus Sra í dělnici (sanostatně 1936), v němŽ se Neumann vyrovnává
s Halasovou básní Staré ženy. Využívá jeií litanické formy a piibližuje se
Halasově obraznosti i jazykovému stylu; t1to formy však naplĎuje novjlm
obsahem: vírou v nezdolnou kontinuitu Života i lidského rodu, iež je wělena
v dílo lidskfch rukou, a v odvěkou touhu po spraveďnosti. Z aktuálního
společenského děni vytěžil Neumann v dďších oddílech sbítky (Kontinen-

tg, Španělsko) iadu dramatickfch piíběhtr z nejrťrznějších končin země-
koule, v nichž probíhá soudob l zápas o osud světa.

Poslední dvě sbírky, Bezednll rok (L945) a ZarnoŤend léta (1946), vyda|
básnik aŽ po osvobození, vznikaly však už ve 30. letech a v době okupace.
Do první z nich zahrnul také verše z doby svého pobytrr v nejvj,chodnějším
cípu republiky (Karpatské metodie),jeŽ jsou torzem zamfšlené sbírky; ieiich
osu tvoií básníkovo zaujeti divokou krásou nespoutané karpatské pŤírody

i těžkÝm ridělem jejích obyvatel' obě sbírky jsou kronikou myšlenkoq ch'
citov!,ch i morálních zápasťr posledního osudného roku republiky i doby
okupace; charakterizuje je vyhraněnj, morální akcent, chápající Mnichov
a fttátlJ samostatnosti jako zkoušku národního charakteru, i pevná víra
v kontinuitu nrírodní existence, jež se opírá o dfrvěru v pÍostého člověka.
V Bezedném roku i v následujících Zamoien ch letech dospivá Neumann
k stupĚované prostotě vltazu, ke klasické rispornosti a sevienosti veÍšové
formy, jež se baladičnosti a písĎovostí blíŽí lidové poezii. Vědomě se tu
vrací k básnické tradici svého mládí, pňedevším k tradici nerudovské.

Ve všech obdobích provází Neumannovu básnickou tvorbu bohatá čin-
nost publicistická i práce prozaické, jež se fovněž pohybujÍ na pomezí
publicistiky. Kromě jediného románu Zlatll oblak (|932), kterjl se piimyká
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n m literárním tvurčím projevťrm. Už názvy několika odďL|i (Zpěvy drdtťt,
Zpězly z lomozu i později piipojené Zpěoy stlětel) ukazují, že tu Neumann
prťrkopnicky obohacuje dosavadní poetickou tematiku o motivy technické
civilizace a velkoměstského shonu. Tematické rozšíčení i dynamické viděnÍ
světa podstatně rozmnoŽily obrazové a vltazové bohatství Neumarrnovy
poezie. Zejména pro civilizační verše je charakteristické enumerační
hromadění věcí, barevně i zvukově vltaznlch a ťrtočnj'ch obrazťr, zachycu-
iících proudění a mnohotvárnost života. Nové téma piináší i novjl slovník,
kter uvádí do básní slova 'ze světa stroiové civilizace a všedního života.
Základním proŠtiedkeťn tendence ''poetizovat věci nepoetické.. je rozvinutá
moderní metafora, za|ožená na konfrontaci dvojí roviny, tradičně poetické
a ,,civilni... Ve shodě s tím se tu konfrontují i rtrzné stylové vrstvy a veršové
formy. Pravidelná strof,a tu znovu zce|a ustupuje širokjlm nepravideln1im
ritvarťrm, v nichž Neumann uplatůuje - na pozadí monumentalizuiící
syntaktické vfstavby - voln verš, často nerymovany a rytmicky mnoho-
tvárn1i. Na poezii Nov1ich zpěvir navazuje ještě prvni část sbirky Tiicet
zpěllti z rozt)ratu (1918, rozš. jako 1914_1918, |927), zachycující první
nátaz vállky i zápas o novou sociální naději uprostčed válečné hrťrzy;
v druhé části, jež je deníkem básníkov1fch zážitktl a dojmťr ze Szegedu
a hlavně z Albánie, pňichází znovu ke slovu subjektivní citová lyrika piírod-
ní, zejména barevné obrázky krajinné.

Za vzrušenlch let poválečnfch, charakterizovan'ch vzedmutím revoluč-
ni vlny i silÍm o zformování proletáčské literatury, jež by sehrála aktivní
ulohu v revolučním zápase, vznikají Neumannovy Rudé zpěay (L923).
Neumann v nich realizoval svou koncepci proletáiské poezie, již pojímá
iako uměni agitační, revolučně v1ichovné a burcující a jež zátove navazuje
na poezii civilní a civilizační s jejím protisubjektivistick!'m zaměňenim
i s jejími tvárn1imi principy. Vedle rivodních básní, v nichž se soustňedila
problematika básníkova vnitiního boje od iluzí z doby 28. Ííjna ke komu-
nistickému pňesvědčení, a vedle veršťr, jež čerpají ze světa civilizace a tech-
niky rušné obtazy práce a tvoňivého lidského risilí, tvočí jádro sbírky poezie
,,tevolučních vyzeY,,, v níŽ se znovu dostává ke slovu rétorická, apostro-
fická ďkce, pčíznačná pro Neumannťrv básnickf typ. K intimní poezii,
v obdobi Rudfch zpěvťr programově popírané, vrací se básník vzápét|
v triptychu Ldska (Písně o jediné aěci, L927; Žal, |93t; Srdcovti dtima,
1932; souborně 1933). Subjektivní citové drama, od prvního okouzlení
pňes bolest rozchodu aŽ k zjasněné pohodě poslední knihy, stává se však
Neumannovi v1ichodiskem v hledání nové cesty za sociálni realitou. In-
timní milostn1f osud prožívan upfostňed tíživého a intenzívně vnímaného
společenského dění, dostává tu širší, typickou platnost; fozpoÍ snu a sku-
tečnosti, smutek z neuskutečněné touhy i zápas o novou naději poukazují
součásně k subjektivní i společenské sféťe.

}rTávrat ke konkrétnímu, individualizovanému obrazu skutečnosti,
tj. v podstatě k poetice Knihy lesir, vod a strání, charakterizuje nejen Lásku,
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ale poezii celého básníkova posledního tvutčího období. Jejím typickfm
rysem je opět spáiení pňedmětného zobtazenl s reflexí, váha se však postup-
ně pŤesouvá na složku reflexívní, filozoficko-etickou. PŤevahu má opět pňímé
pojmenování a současně mluvní verš, vyznačující se sdělovacím stylem
a často tendencí k prozaizaci, jež je však vyvažována schopností sevčít
myš1enku v básnické zkratce gnÓmické povahy i návratem k pevné sloce
a pravidelnému, meloďckému verši' PŤírodrrí a reflexívní lyrika, v nLž těžce
nemocn básník projevil svou rizkost o osud lidstva ve chvíli, kdy se nad
Evropou kupila ,,černá mračna.. fašismu, a vyslovil vnitiní svár vlastní
beznaděje s vírou, tvoňí jádro další Neumannovy sbírky Srdce a tnračna
(1935); její druhá vrstva obsahuje časové politické songy (zčásti piebásněné
z německé emigrantské lrriky) a rozměrnou hymnickou báse Poděkoadní
Sooětskému soazu. Yyltrartěn;i' požadavek společenské závažnosti i závaz-
nosti umění' ienž Neumanna od 20. let vedl k polemické distanci od mezi-
válečné avantgardy, spojuje ho v polovině 30. let s hnutím socialistického
realismu a s nov1!'m proudem politicky angažované poezie. V jejím duchu
formuluie své bojovné materialistické krédo, zaměňené polemicky proti

soudob;fm ,,metafyzick!'m pověrám.. filozofichí.m i estetickÍ'm, ve sbírce
SoruÍta horizontdlního žiaota (1937), Polemikou je i pŤipojenf básnickf
cyklus Sralí děInici (samostatně 1936), v němŽ se Neumann vyrovnává
s Halasovou básní Staré ženy. VyuŽívá její litanické formy a piibližuje se
Halasově obraznosti i jazykovému stylu; tyto formy však naplrluje novjm
obsahem: vírou v nezdolnou kontinuitu Života i lidského rodu, jeŽ je vtělena
v dílo lidskfch rukou, a v odvěkou touhu po spraveďnosti. Z aktuálního
společenského dění vytěžil Neumann v dalších oddílech sbitky (Kontinen-
ty, Španělsko) iadu dramatick1ich pňíběhir z nejrťrznějších končin země-
koule, v nichž probíhá soudobf zápas o osud světa.

Poslední dvě sbírky, Bezedn rok (1945) a Zamofend léta (1946)' vyda|
básník až po osvobození, vznikaly však uŽ ve 30. letech a v době okupace.
Do první z nich zahrnul také verše z doby svého pobytu v nejv!'chodnějším
cípu republiky (Karpatské melodie),jež jsou torzem zamyšlené sbírky; jejich

osu tvoií básnikovo zaujeti divokou krásou nespoutané karpatské piírody

i těŽkfm ridělem jejích obyvatel. obě sbírky jsou kronikou myšlenkovjlch,
citovj'ch i morálních zápasťr posledního osudného roku republiky i doby
okupace; charakterizuje je vyhraněnf moráLní akcent, chápa|ící Mnichov
a zttátu samostatnosti iako zkoušku národního charakteru, i pevná vira
v kontinuitu národní existence' jeŽ se opírá o dtrvěru v pÍostého člověka.
V Bezedném roku i v následuiících Zamoien1fch letech dospívá Neumann
k stupĎované prostotě vfrazu, ke klasické rispornosti a sevčenosti veršové
formy, jež se baladičností a písĎovostí blíŽí lidové poezii. Vědomě se tu
vrací k básnické tradici svého mládí, pňedevším k tradici nerudovské.

Ve všech obdobích ptovázl Neumannovu básnickou tvorbu bohatá čin.
nost publicistická i práce prozaické, jež se rovněž pohybují na pomezí
publicistiky. Kromě jediného románu Zlat oblak (|932), kterj' se piimyká
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k básnické sbírce Láska a v němž se lyrická složka pojí ke složce rivahové,
a kromě ojedinělfch prací povídkoq!'ch pievaŽují v Neumannově prÓze
publicistické žánry (fejetony, vzpomínkn repoftážní črty), vesměs áuto-
biograficky za|ožené. Osobitou podobu fejetonu vytváčí Neumann pied
první světovou válkou pravidelnjmi pťíspěvky v Lidorrfch novinách,
později shrnutjmi do dvousvazkové knihy S městem za ztidy (|922, |923);
drobné zážitky a pčíhody z denního styku s pňírodou a s prost mi lidmi trr
spojuje s rivahami o akttrálních otázkách politick1ich, sociálních a kulturních.
obdobn charakter mají i jeho válečné vzpomínky, pťrvodně publikované
rovněž časopisecky a vydané pak v knihách Vtitčení cit'lilistcao (Lg25),
Elbasan (L922) a Bragožda a jiné t'ttilečné ozpominky (1928). Porťrznu
vznikaly jednotlivé kapitoly Vzpominek (l93l), věnované období olšanské
vily a někdejším Neumannov m druhťrm (A. Procházkovi, F. Gellnerovi
aj.) a vydané souborně spolu se sta i Potitickou epizodou (l9l l)' jež evokuje
ovzduší pokrokového hnutí 90' let a procesu g Qrn|6í|in9u. Ze zájezďu po
republice v |. |932_33, kterf podnikl jako piednáškové turné se závazkem
psát cestopisné fejetony pro Lidové novinn vytěžil Neumann dvousvazko-
v:í/ cestopisnÝ denik Českostozlenskti cesta (1934, 1935). Zachytil tu své doj-
my a zážitky ze Slovácka, z jižruho a vj'chodního Slovenska, ze Zakatpat-
ska' z českého severního pohraničí a nakonec z Chodska a Šumavy. Poby-
tem na Zakarpatsku jsou inspirovány též lyrické ptÓzy Enci ny z Po1la
Iaana (1933).

Z ostatní publicistiky, psané v pruběhu několika desitiletí pro celou Ťadu
časopisťr a novin a zahrnující literární a v]ftvarnou kritiku, teoretické
a programové stati, kulturně politické a politické čláoky, rivahy a glosy
atd.' vydal básník za svého života kniŽně jen malou čast. Z období anar-
chistického jsou to dva soubory, Socialismus a svoboda (1909) a Pfede daeimi
Panteonu (l9l1). osobit m Neumannovj'm piíspěvkem k formování
piedválečné moderny byla iada statí, lrceré autor vydal teprve po válce
v knížce At žije žizlot! (|920); vyložil v ní svťrj progÍam civilního umění'
blízkj' soudob:im ewopskjm tendencím futuristic\fm a kubistickÍm
a v nejednom směru pčipravujicí pridu poválečné avantgardě. S kritickou
situací na pčelomu 30. let, zejména s rostoucím náporem reakce, se vyrovná-
vávuvazeKrizen roda (1930). Do 4lskuse o Sovětském svazu, podnícené
reportážní knížkou A. Gida Návrat ze Sovětského svazu' zasahuje knihou
Anti-Gide neboli optimismus bez potsěr a ituzi (|937). V ní podrobuje kritice
Gidova ideová vj'chodiska, znovu se - podobně jako v pŤedchozí knížce
i v Ťadě dalších rivah - vrací k naléhavé problematice postavení inteligence
v současném sociálním zápase a na základě jednozračného tňídního piístupu
objasrluje aktuální otázky svobody a demokracie. Neumannovo pubíicistické
dílo doplrluie několik velkfch populárně naučrr'ch ptaci (Dějiny ldsky,
|925-27; Dějiny ženy, 793|-32; Francouzskti revoluce, lg2g_3o),

Pies padesát let tvurčí činnosti S. K. Neumanna, tohoto ,'pěvce lestr,
vod a strání naší vlasti, všech běd, strázní a odboin!'ch naděii našeho nra-
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cuiícího lidu.. (K. Konrád), prokazuje iak šíii jeho uměleckfch ájmd tak
i schopnost stále znovu obnovovat tvurčí rfchoďska v souladu s vlvojem
umění i z hleďska člověka jednoznačně orientovaného v soudobém tčídním
zápase společensk!'ch sil. Těmito vlastnostmi ' také Neumann podstatně
zapÍrsobil na qfvoj celé levicové kulturní fronty, zvláště pak na mladé so.
ciďisticky a komunisticky orientované spisovatele, kteňí v jeho osobnosti
na|éza|i nejen zkušeného rádce a pňítele, ďe i podněcuiící piiklad pro své
vlastní tvurčí tisilí.

TetézaNováková
/  1853 -r912 /

Tvrirkyně povídek a románťr, které vycházejí z věrohodného
zpodolení |idového prostÍedí vfchodních čech a soustŤeďují se
k nevšedním jedincŮm a k jeiich konflikt m s okolím. Vfznačná
činite|ka ženského hnutí a organizátorka národopisného pr zkumu
vfchodních čech.

Dívčím jménem Lanhausová, pocházela z česko-německé ťriednické
rodiny (narozena v Ptaze 31. 7. 1853). Dokonalá znalost němčiny' angličtiny
a franštiny umožĎovala jí sledovat evropskou literaturu, později i pňekládat.
Vzestup českého národního hnutí v 60. letech v ní probudil vlastenecké
cítění a záiem o českou literaturu. KdyŽ po svatbě r' 1876 pŤišla do Lito-
myšle se svym muŽem, stčedoškolskfm profesorem, dlouho se novému
prostňedi lzavkala. PŤednáškou o K. Světlé - do konce života v ní uctívala
svou učitelku - zahájila r. 1882 veiejnou i literární činnost. Více neŽ tiicet
let se pak Nováková podílela na risilí o všestranné zrovnoprávněni Ženy
(Ze ženského hnutí, |9L2), Litomyšl se jí stala také branou do lidového
světa. Prázdninovj'pobyt v Buďslavi r' 1886 a národopisn ruch na sou.
sední Moravě ji pčivedly k soustavnému stuďu lidové architektury, náŤadí,
ňeči a kroje (Kroj tiilo,t.Ú, a ndrodní. ayšfuáni na Litomyšlskz, 1890). Národo-
pisn1il prťrzkum podnikala s cílem zachránit v sledky lidové kultury pŤed
tlakem prfrmyslové vjtoby a nivelizace, proniknout do duše i dějin tamního
lidu.

KdyŽ se po devatenáctiletém pobyu v Litomyšli vrátila do rodné Prahy'
uváděla ii veŤejná činnost, reďgování časopisu Ženskll soět a v první čadě
její dva dospívaiící synové, botanik Teodor a literární historik a kritik
Arne, do blízkosti nejmladších uměleckj.ch a myšlenkovj'ch proudít.
StupĚovaná bolest nad smrtí několika dětí včetně Teodora upevĎovala
později v Novákové pčíchylrnost k rrÍchodním Čechám až do ztotoŽnění se
s nimi. V posledním desetiletí života se vfchodočesk1f venkov stal nej-
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k básnické sbírce Láska a v němž se lyrická sloŽka poji ke složce rivahové,
a kromě ojedinělfch prací povídkoq|'ch pčevaŽují v Neumannově prÓze
publicistické žánry (fejetony, vzpomínkn reponážní črty), vesměs áuto-
biograficky za|ožené. Osobitou podobu fejetonu vytváŤí Neumann pied
první světovou válkou pravidelnjmi pčíspěvky v Lidov]ich novinách,
později shrnutjmi do dvousvazkové knihy S městem za ztidy (|922, |923)3
drobné zážitky a pčíhody z denního styku s piírodou a s prost1imi lidmi tu
spojuje s rivahami o akttrálních otázkách politick1i'ch, sociálních a kulturních.
obdobnjl charakter mají i ieho válečné vzpomínky, ptrvod'ně publikované
rovněŽ časopisecky a vydané pak v knihách Vtilčeni cixilistotlo (|g25),
Elbasan (|922) a Bragožda a jiné zltilečné ozpomínky (1928). Porúznu
vznikaly jednotlivé kapitoly Vzpomínek (l93l), věnované období olšanské
vily a někdejším Neumannoqi'm druhťrm (A. Procházkovi, F. Gellnerovi
aj.) a vydané souborně spolu se starš| Politickou epizodou (l9l l)' jež evokuje
ovzduší pokrokového hnutí 90. let a procesu s Omladinou. Ze zájezdu po
republice v 1. |932-33, kterf podnikl jako pňednáškové turné se závazkem
psát cestopisné fejetony pro Lidové novinn vytěžil Neumann dvousvazko-
v ' cestopisnj. deník Českosloaenskd cesta (!g34' |g35). Zachyti| tu své doj-
my a zážitky ze Slovácka, z iižlího a q|'chodního Slovenska, ze Zakarpat.
ska, z českého severního pohraničí a nakonec z Chodska a Šumavy. Poby-
tem na Zakarpatsku jsou inspirováay též lyrické prÓzy Enciány z Popa
Iaana (L933).

Z ostatní publicistiky, psané v pruběhu několika desítiletí pro celou iadu
časopisri a novin a zahrnující literární a v:itvarnou kritiku, teoretické
a progtamové stati' kulturně politické a politické články, rivahy a glosy
atd.' vydal básník za svého Života knižně jen malou čast. Z období anar-
chistického jsou to dva soubory, Socialismus a sooboda (1909) a Pžede ilaeimi
Panteonu (1911). osobiqfm Neumannov$m pňíspěvkem k formovánl
pťedválečné moderny byla iada statí, které autor vydal teprve po válce
v knížce Ať žije žiz:ot ! (1920); vyložil v ní svťrj progtam civilniho uměni,
blízkj' soudob1im ewopsk:im tendencím futuristiclcÍm a kubistickjm
a v nejednom směru pčipravující pťrdu poválečné avantgardě. S kritickou
situací na pčelomu 30' let' zeiména s rostoucím náporem reakce, se vyrovná-
váv.ÚvazeKrizendroda (1930). p9 rliskuse o Sovětském svazu, podnícené
reportáŽní knížkou A. Gida Návrat ze Sovětského svazu' zasahule knihou
Anti-Gide neboli optimismus bez pooěr a iluzi (|937). V ní podrobuie kritice
Gidova ideová v'.i'chodiska, znovu se - podobně jako v piedchozí kníŽce
i v iadě dalších rivah - vrací k naléhavé problematice postavení inteligence
v současném sociálním zápase a na základě iednoznačného tŤídního pňístupu
objasřuie aktuální otázky svobody a demokracie. Neumannovo publicistické
dílo dopl uje několik velkfch populárně naučnfch ptaci (Dějiny ldsky,
|925-27; Dějiny ženy, l93|_32i Francouzskd retsoluce, lg2g-3o).

Pčes padesát let tvfrrčí činnosti S. K. Neumanna, tohoto ,,pěvce lesťr,
vod a strání naší vlasti, všech běd, strázní a odboinj'ch naděií našeho nra-
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cujícího lidu.. (K. Konrád), prokazuje iak šíči ieho uměleckfch ájm{r, tak
i schopnost stále znovu obnovovat tvurčí vfchodiska v souladu s v.ivojem
umění i z trlediska člověka jednoznačně orientovaného v soudobém ďidnÍm
zápase společenskj'ch sil. Těmito vlastnostmi. také Neumann podstatně
zapŮsobil na vlvoj celé levicové kulturní fronty, zvláště pak na mladé so.
cialisticky a komunisticky orientované spisovatele, kteňí v jeho osobnosti
na|éza|i nejen zkušeného rádce a pňítele, ale i podněcující pňíklad pro své
vlasmí tvurčí usilí.

TerézaNováková
/1853-t9L2/

Tv rkyně povídek a románŮ, které vycházgjí z věrohodného
zpodobení lidového prostÍedí vfchodních čech a soustňeďují se
k nevšedním jedincrim a k jejich konfliktrim s oko|ím. Yfznačná
činitetka ženského hnutí a organizátorka národopisného prťrzkumu
vfchodních čech.

Dívčím jménem Lanhausová, pocházela z česko-německé Ťednické

rodiny (narozena v Praze 31. 7. l853). Dokonalá znalost němčiny, angličtiny

a franštiny umožĎovala ií sledovat evropskou literaturu, později i piekládat.

Vzestup českého národního hnutí v 60. letech v ní probudil vlastenecké

cítěni a zájemo českou literaturu. KdyŽ po svatbě r. 1876 pŤišla do Lito-

myšle se sv5im mužem, stiedoškolsk:im profesorem' dlouho se novému
prostčedí uzavírala. PŤednáškou o K. Světlé - do konce života v ní uctívala

svou učitelku _ zabiáji\a r. 1882 veiejnou i literárni činnost. Více než tÍicet

let se pak Nováková podílela na risilí o všestranné zrovnoprávnění ženy
(Ze ženského hnuti, L9|2). Litomyšl se jí stala také branou do lidového

světa. Prázdninov1i pobyt v Buďslavi r. 1886 a národopisnj,ruch na sou-

sední Moravě ji pŤivedly k soustavnému stuďu lidové architektury, náňadí'

ňeči a kroje (Kroj lidot.Ú a ntirodni ayšízltini na Litornyšlsful, 1890). Národo-

pisn prťrzkum podnikala s cílem zachránit vfsledky lidové kultury pied

tlakem prtrmyslové vjtoby a nivelizace, proniknout do duše i dějin tamního

lidu.
KdyŽ se po devatenáctiletém pobytu v Litomyšli vrátila do rodné Prahy'

uváděla ji veÍejná činnost, redigování časopisu Ženskll saět a v první iadě

iejí dva dospívaiící synové, botanik Teodor a literární historik a kritik

Arne, do blízkosti nejmladších uměleckj'ch a myšlenkovj'ch proudtr.

Stup ovaná bolest nad smní několika dětí včetně Teodora upevrlovala

později v Novákové pÍíchylnost k vfchodním Čechám aŽ do ztotožnění se

s nimi' V posledním desetiletí života se vfchodočesk1 venkov stal nej-




