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epopeje (l895). Také tím, že zpňístupřovala české literatuŤe nové
a dosud neznámé kulturní podněty (v pňedmluvě ke Karolinské
epopeji čteme: ,,...je naší povinností navazovat všechny svazky,
které nás pojily vždy s kulturou všeevropskou a jež pŤeéaty byly,
když nás do hrobu kladli..)' naplĎovala jeden ze základních lumí-
rovskych postulátri, pozitivně ovlivriujících v1yvoj české litera-
tury v poslední tŤetině l9. století'

Klekání - Jan opolsk1f r900
Klekáníje druhou ze tŤí básnicklch sbírek, jež napsal J. opolsk! na
pŤelomu |9, a20. století a jimiž vstoupil do literatury jako básník
symbolistně dekadentního ladění. Celá tato sbírka je prodchnuta
tíživou melancholií, smutkem a náladami bez těšného zmaru.
z nichŽ není ríniku. Ve většině básní, zcela v intencích dekadentní
poetiky, aktivita lyrického subjektu ustupuje pŤed odevzdaností
neurčitym nostalgick1|m náladám, jimiž demonstruje básník mar-
nost kažrlé touhy (básně Hněv, Melancholie aj.). Scenérii těchto
impresí netvoŤí konkrétní pŤírodní realita, ale jakási neskutečná
,,bez|iďnatá země* a ,,morozní krajina.., v níŽ se pohybují lidé po-
dobní stínrim a romantick m pňelud m, kteňí žijí jedině ve snech.
oč nudnější a ,,mdlobnější.. se jeví básníkovi život, o to větší v1f-
znam pŤikládá snu, do něhož promítá svou touhu po síle a činu.
(,,Jen ve snu chví se barva krásné vlajky..- báseí Za lodí./ HrajeJi
u symbolistně dekadentních básníkri obecně sen velmi driležitou
roli a je-li vždy víceméně vyrazem melancholie a rinikem pŤed sku-
tečností, u opolského je jeho funkce ještě zvytazněna tím, že se do
snťr promítá i ona romantickábizarnirealita, velmi častá kulisa de.
kadentní tvorby. Básník toužicí po v lučnosti a exotičnosti hledá
nejkuriÓznější a nejbizarnějšímotivy, jimiž by vyjádŤil své sny i své
opovržení vriči šedivé měšťácké společnosti. Česká dekadentní
poezie vylžívala v tomto smyslu velmi často osobitě pojatych mo-
tiv z antiky a stŤedověku (J. Karásek, K. Hlaváček). J. opolsk! se
antick]ilch reálií jen letmo dotkne, pŤičemž volí motiv Ťeck:f @áseri
Akropolis),zatímco dekadenty tolik obdivovan Řím zcela opomí-
jí; naproti tomu bohatě využívá stňedověkem zabarven ch pohád-
kovfch a romaneskních motivri (loupežníci, králové, rytíŤi, hvozdy
plné vlkodlakri apod.). Navíc pak opolsk1f svoji touhu po exq-
tičnosti ještě doplĎuje africk1ími a podobn;imi motivy (Nubičanky,
tygŤi' sloni apod.), cožjen podtrhuje bizarně dekadentní charakter
jeho obraznosti.
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Exotičnost všech těchto rrrotivu Itrri v podstatě jedinou funkci:
stát v opozici vriči soudobé spo1ečnosti, jevící se básníkovi jako ztě-
lesnění bezbarvé prostŤednosti, pokrytectví a nudy. Lyrick;f subjekt
zaujímá k současnému světu postoj pohrdavě aristokratické ironie,
měnící se občas až ve vlsměšny sarkasmus. (''Mé rodné město ...
Ninive, plné hnusn;fch stonožek, / až v hlubinách se za tě hanbí
duše...) Toto pohrdání se objevuje v nejrriznějších pňevlecích a sty.
lizacích - jednou je to don Quijote, uvědomující si ironickou pro-
měnu svych iluzí, které se staly obětí Životní banality a chudoby,
takŽe z nich ze všech vytrvaly pouze větrné ml1fny čnějící nad kraji-
nou (báseř Quijote); podruhé Noe, kter1f pŤi pohledu na zem po
potopě, nasáklou silou z tisícri mrtvych' volá po novém stvoňení
bytostí schopn1i'ch této síly využít (báseĎ Noe); potňetí pak Gulliver
smějící se ubohosti mocn ch (báse Dvě pohádky). Dekadentní bás-
ník se sice měšťákovi vysmívá a pohrdá jím, ale nerevoltuje, protože
a priori ví, že všechno je marnost a ,,plynoucí d!m...

Toto programové zd raznění marnosti má pro symbolistně de-
kadentního básníka piímo noeticky vyznam. Absolutizuje se bás.
nící subjekt (',zrak světu vzat, do hlubin vnitra civí.. - báseř R7á-
ník bravnj,);vše mimo tento subjekt, tedy objektivní realita, je pou-
hou pŤekážkou či tíhou, zabrařující tvrirčímu duchu v rozletu.
Proto je skutečnost tak často vnímána pouze pod jedin;fm zotnym
rihlem - a tím je hnus, rozpad a tlení. Také opolského pŤitahuje
světélkující záŤení hniloby. opolského pŤitakání baudelairovské
kráse ohavného a častá pŤítomnost až naturalistick1Ích detail jej
pŤivedla bezmá|a až k jakési fascinaci rozpadem, pÍipomínající po-
zdější expresionistickou poezii typu Georga Trakla. V tom je také
jistá opolského osobitost v kontextu české symbolistně dekadentní
poezie.

Klekání spolu s básnickou prvotinou Svět smutnjlcft (1899) a se
sbírkou Jedy a léky (|901) tvoŤí básnick;f triptych, jímž opolsk!
zaujal pevné místo v české symbolistně dekadentní poezii. Ve své
tvorbě dovedl opolsk1f zdaŤile postihnout neurčitost nostalgicklch
nálad, atmosféru uvadání i smutek rozpadu a tlení. Změnil-li však
téma svych básní a objevil-li se v nich epick1i prvek, velmi často pak
upadal do rozvláčné popisnosti (napŤ. v básních ZvíŤátka a Pe-
trovští a Probuzení). Sv1 m básnickym naturelem, zejména hu-
debností svého verše, měl J. opolsky mnohem blíŽe ke K. Hlaváč-
kovi (napŤ. báseĎ Na' Griegťtv Erolicon má typicky hlaváčkovské
ladění - viz P0ZDÉ K RÁNU' MSTIVÁ KANTILENA) neŽ
k J. Karáskovi' Klekání spolu s dalšími dvěma básnicklmi sbírka-
mi z pŤelomu |9. a 20. století tvoŤí patrně vrchol opolského lite-
rární tvorby, která zristala i ve svém dalším vlvoji (J. opolsk1f
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publikoval celkem 1l básnick1fch sbírek a 16 knih drobn;fch prÓz)
zcela poplatná atmosféŤe devadesát1ich let minulého století. Tím
ztrat1|a později kontakt s organick1irn v vojem české literatury
a byla vnímána víceméně jako pouh1f archaick1f pozristatek pŤe-
konan ch tvrirčích tendencí a snah. im

Kniha lesrio Yod a strání .
Stanislav K. Neumann t9L4
Jednaz nejv1fznamnějších knih St. K. Neumanna je rozsáhlym, te-
maticky jednotnlm cyklem pŤírodní lyriky. Jeho dějištěm je kop-
covit1i kraj velk1fch lesri poblíŽ Brna' protékan ňekou Svitavou.
PŤilnutí k pŤedmětu zobrazení, konkrétně k pŤírodnímu koloběhu,
kter1f si sám určuje i zprisob svého ztvárnění, je naznač,eno v kom-
pozici sbírky: básně jsou Ťazeny podle posloupnosti období roku.
Sbírka počíná barevně rozzáÍetym podzimem, jehož obrazy jsou
zvlášť zp sobilé sugerovat vychozí pocit okouzlení krásou a ve-
lebností pŤírody (obět, poděkovací, Se složenymi vesly s motem
z H. von Hofmannsthala)' pokračuje pŤes nehybné, do ticha vno-
Íené zimni scenérie vyzyvající k zamyšlení a pŤes zvučné, větrem
a prouděním vod rozhybané zábéry jara ( V den větrn ) k létu, kdy
se pňíroda ridery slunečního svitu a pŤívaly vegetace energicky
zmocĎuje člověka ( Poledne v seči) ; v závéru několik básní z časné-
ho podzimu naztlačuje iluzívnost snu o plném splynutí s pŤírodou
( Stesk na konci léta) . - Naladění subjektu tu ozvučně harmonuje
s rázem okamžité pŤírodní scenérie, ale pŤíroda pro Neumanna není
záminkou k vytváteníparalel mezi stavem duše a hmotnym světem.
Sbírka obsahuje - a v tom je její hlavní novátorsky pŤínos - pŤe-
devším konkrétní záznamy jedinečnlch pŤírodních vj'jevri ; využív á
pŤitom bohatého slovníku, v němž se objevují pojmenování zvíÍat,
rostlin a terénních ritvarri, pŤesně odstíněné názvy pro barevné
vjemy a celé barevné stupnice. K postižení pŤírodních dění užívá
Neumann i obraznych pojmenování; pŤi srovnání s člověkem
a pŤedměty lidské civilizace jde Neumannovi spíše o jemné vystižení
krajiny než o její personifikaci.ZaměÍením k jedinečnému okamži-
ku a živou vnímavostí pro zrakové dojmy pŤípomínají mnohé básně
impresionistické obrazy. Neumann zároveÍl' ukazuje stavy kraje
jako vlsledky pŤedchozích a vlchodiska následujících procesri'
vybítá rozhodující situace pŤírodního dění a tak často ďocházi až
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k obrazu typickému a monumentálnímu. UpŤení pozornosti k de-
tailrim a znalost piírodních reálií nevedou k popisnosti a k potla-
čení básnického subjektu, neboť vypovídají o jeho mocném zaujetí
pŤírodou a manifestují jeho smyslově bezprostŤední pŤístup ke
škutečnosti bez pŤedsudkri a pŤedem pňijatlch schémat vnímání
a hodnocení. Subjekt bj/vá v básních pŤedmětně zobrazen v podobě
velmi blízké skutečnému tehdejšímu Neumannovi: volnému literá-
tovi, ktery si blahopŤeje, Ževyvázlzkaváren a redakcí,znervozního
městského a bohémského životního stylu (báseĎ Autoportrét
v červnu); člověk se tu snaží co nejtěsněji splynout s novj'm pŤírod-
ním prostŤedím, které se pŤed ním otevŤelo jako zdroj netušen ch
možností, prožitkťr, poznáni, tvrirčích podnětri' svět pln1f jemnlch
rozlišení, oblast tajemnych a vyznamn1ich událostí. Kromě toho je
však pŤíroda i jaklmsi argumentem pro materialistickÝ názor, kon-
trastem spiritualistického popŤení hmoty a tělesnosti (protinábo-
ženskábáseí Strašidla v kraji aj.);piíroda vyzlvá k svobodnému
životu, v němž osobnost ďozrává - podobně jako ptáci, zvěŤ
a stromy - podle svého vlastního určení a zároveí ve shodě se zá-
konitostmi bytí. Sociální poměry v moderním městě se na tomto
pozadí jeví jako nesmysln chaos: radikální odstup od soudobé
společnosti i její kritika se tak prolínají s prvky programové izo|ace
od společenského dění. Také pňíští revoluční společenské změny
vidí Neumann jako pŤíklon k piírodnímu Ťádu' Tento postoj byl
naivní, rozporny a Neumann ho zanedlouho opustil, postačil však
jako vfchodisko umělecky silné syntézy. Ve sbírce vystupuje i pŤí.
mo v častych reflexívních pasážích a v programaticklch básních
(Vstupní modlitba): ve Sporu se soudobymi vládnoucími ideolo-
giemi, pňedevším s kŤesťanstvím, tu básník opětovně vyznávábez-
prostŤední pŤístup ke smyslově dané skutečnosti v její okamžité
podobě, ke ,'vteŤině..' kterou má člověk pochopit aprožít co nejdi.
ferencovaněji. Tento názor má pro Neumanna i jasné morální dťr-
sledky: je to poŽadavek věrnosti zemi. Vedle patetick1fch apostrof
(někdy pol emicky cituj ících a par afr ázujících kŤesťanské modlitby'
tapÍ. Jarní zvěstován) a vroucích, stylově často spíše tradičních
citov1fch vyznání, mají velk! vyznampro vyslovení tohoto postoje
náztaky mytu země opírajícího Se ne o ideologii, ale o pňepodstat-
nění skutečnosti pomocí jak moderní metafory a symbolu, tak po-
hádkové pŤedstavivosti lidové (Zpěv země). Ale intelektuální,
ideově analytická povaha autorova talentu se ve většině básní ne.
zapÍgjeví se napŤ' v užití četn1fch - zvláště cizích- slov ze sou.
dobé esejistiky a žurnalistiky' Ve sbírce zanechaly 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 slavného japon-




