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zaujatého vyprávění o pŤedmětu chvály nebo ZaSe sošného zachy-
cení jeho rozhodujícího gesta. Mnohé z těchto básní pŤekonávají
pŤíležitostnou povahu svého vzniku. Básně pojednávají o těchto
osobnostech: J. Hora, J. John' K. Toman, malíŤ A. Procházka,
P. Bezruč, herečka M. Burešová v Burianově inscenaci Dykova
KrysaŤe' J. Mahen, J. Orten' H. Jelínek, B. Smetana, J. Neruda,
J. Mánes, F. X. Šalda, K. H. Mácha aj. Celá sbírka je pŤipsána pa-
mátce J. HoŤejšího. Některé básně musely bytza okupace vypuště.
ny - báseř na smrt J. Floriána už nadobro -, některé byly pŤipo.
jeny až v pozdějších vydáních. Blízko těchto veršrj stojí samostatně
vydan1f cyklus NAŠE PANÍ BoŽENA NĚMCovÁ (1940).

Ve srovnání s pŤedchozími Halasov mi sbírkami je vyjadŤování
v Ladění barvitější, naléhavě apeluje na nejrriznější oblasti čtená-
Ťovy smyslové zkušenosti; zá||bté se vyhledávají malebná slova
z rozmanitych jazyko{ch vrstev, lidová rčení apod. Driležitou
rilohu tu hrají i konkrétní' odstíněně a dynamicky viděné pŤírodní
motivy, užité často jako svérázné symboly prožitkri společenskfch
i intimních'

Spolu s Vančurov1imi obrazy z dějin národa českého a desítkami
jinlch děl všech uměleck1ích odvětví spolutvoňí Ladění širok!
proud kulturní aktivity, která v těŽkych dobách okupace vyzvedla
velikost česk1fch dějin, umělecké i lidské hodnoty demokratické čes.
ké kultury. Proti nacistickému násilí klade nikoli vyzvu a tezi, a|e
rozmanitost a svobodu životav celé jeho šíŤi a neredukovatelnosti.
Jako ostatní Halasova díla této doby vyvolalo i Ladění spontánní
zájemčtenáÍri. Teprve koncem války se však uskutečnilo druhé vy.
dání' maskované ridaji vydání prvého (a expedované aŽ po osvo.
bození). MimoŤádného rispěchu došly Halasovy verše pro děti,
které často vycházejí samostatně s ilustracemi pŤedních česk1fch
vltvarníkri. mc

Láska . Lvrické interm ezzo 1925-1932-
Stanislav K. Neumann r933
Sbírka Neumannovy pozdní erotické poezie se ve své definitivni
podobě vrací k tradičnímu tvaru lyrického deníku -- cyklu krát-
k1fch, pr běžně číslovan1fch básní většinou bez nadpisťr, jak ho
u nás - ve stopách H. Heina - pěstovali Neruda, Machar, Gellner
aj. Jednotlivé básně tu vystupují jako okamžiky v časově proměn.
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livém vztahu dvou milenec$fch postav a společně tvoŤí linii pros-
tého táznakového děje, kter! básnicky stylizuje reálné prožitky
autorovy. - Kniha má tri oddíly chronologicky Ťazené. První
z nich, Jediná věc, s jemnou psychologickou introspekcí zazname-
náyá zrozeníLásky stárnoucího muže k ženě daleko mladší, jeho ne-
smělost a nar stající vášeĎ, vděčnost ve chvíli, kdy partnerka od-
poví stejn1im citem. Nenaplněná touha tu vytváŤí silné napětí mezi
subjektem a skutečností, které nabyvá nejrťrznějších odstínri
v mnoha autostylizacích včetně polÓh romanticky vyostŤenych
(Náměsíčník). Není to jen žádost erotická: zahrnuje i stesk po
mláďí a sen o lepším uspoŤádání světa, kter! oba milence zaÍazuje
i společensky' Tento sen vystupuje v dvojí podobě: jednak jako re-
voluční komunistická ideologie, jednak jako ,,touha chudhsri.., jimž
je odŤíznut pŤístup ke krásám světa; v tomto druhém pŤípadě se jeví
zcela osobně a intimně jako marné snění chudobn1ích milencri
o cestě do exotick ch krajin (báseri Rozmluva aj.).- Lyrickf děj
pokračuje v oddílu Žal vyznáními bolesti v mezidobí lásky neopě.
tované. Intenzita a bezelstnost, s nimiž je vyjadŤováno utrpení
i zoufalství, dává tušit lidské zdroje, které i v krajní situaci umožĎují
člověku zachovat svou integritu. Soukromy bol je usvědčován me-
taforami bludného kruhu, pavoučí sítě, žaláŤe apoď, Zároveř se ne-
ztrácí ze zÍete\e širší souvislost osudu jinfch lidí a jejich osobních
neštěstí a utrpení, která všechna společně vytváŤejí společenskf
kontext nespravedlivě uspoŤádaného světa pňesahující strázeř jed-
notlivce (básně Za Majakovskilm, Pavouci smutku hlídají mď1. -

V závěrečné Srdcové dáměláska dospívá k naplnění. JitŤiv! konflikt
snu a skutečnosti se vyrovnáváv okamžících něhy, jež v ženě spolu
s milostnou tělesností rozeznává i vŤelé srdce, zdroj posily' vnitŤně
bohatou lidskou byÍost (Nad tvyma zavŤenyma očima).I zde spo-
lečenská nonkonformnost a revoluční víra ovlivĎují celého člověka,
tedy i prožitek lásky - naplřují ho neklidem lidí nesmíŤenych s tím'
co je dáno, osvobozují ho od morálních stereotypri, ale též defor.
mují žurnalisticklmi komentáŤi.

V protikladu k pŤedchozím ,,zpěvrim.. (NoVÉ ZPĚVY, Rudé
zpěvy) naz:yvaI autor básně Lásky písněmi. Písriov! styl tu vystu-
puje do popŤedí více než v kterékoli jiné Neumannově knize. Často
jsou tu parafrázovány sociálně pňíznačné písřové druhy soudobé
(trampská a westernová píseri, blues) i tradiční (romance nebo
šanson jako Wagons-lits a Íaďajinfch). PísĎov1f styl se projevuje
v pŤevaze pravideln1fch nebo jen mírně uvolněn ch veršri, v rtizno.
tvárné strofice' v refrénech, v paralelní v1istavbě slok, v rísilí
o oproštěn1i a stručnf v raz soustŤeděn1f k jediné citové situaci.
obrat k tradičním zdrojrim intimní lyriky pozorujeme i ve v1fběru



124 Láska - Stanislav K. Neumann

slov a motivti. Neumann však pasivně nepŤejímá stará schémata;
oživuje je pŤesně volenymi vlrazy í tematickfmi prvky z moderního
světa, a tak vnáší do ustálenj'ch námětri napětí, psychologické roz-
lišení, neopakovatelnou atmosféru ďvacátychlet. Dějištěm básní je
tŤeba chodník pŤed kinem (báseí Proč se ti nelíbí velikj;, Dug?
s pŤipomínkou slavného filmového herce D. Fairbankse), soudobá
lidová masopustni zábava (Mardi.gras) nebo velkoměstská ulice
na jaÍe (titulní básečt Srdcové dámy). Mluvčí tak nejen dokresluje
dějiště svlch prožitk ' ale mimoděk podává i svědectví o svém stále
mladém srdci; dovede uchopit svět v té podobě' v jaké se stal samo-
zŤejm1ím pro generaci jeho srdcové dámy. Také milenka ve své
energičnosti, samostatnosti, orientaci na pozemské hodnoty je vtě-
lením ženství dvacát1fch let' Eventuální tradiční masky jsou už jako
masky poodhalovány samym básníkem, i ony jsou tu prostŤedkem
vzrušující oscilace mezi tím, co je v milostném citu věčného, a tím,
co je spjato s určitou dobou a životním stylem. - Neumannova
osobitost se projevuje i neustálou pŤítomností racionální analyzy,
sebeironie a odstupu; jejich nositelem jsou zejména hojné reflexívní
pasáže, užív ání ctzích slov a pojmri shrnujících a zaÍ azujicích citov á
hnutí apod. Poezie se tu stává jedním z nástrojri slouŽících člověku
k tomu, aby se vyznal v sobě samém. Ale í tyto intelektuální prvky
jsou nakonec začleněny do vŤelého' bezv hradně upŤímného u.f-
razu hluboce a spontánně prožívan ch okamžik , ďozrá|ych
k sladkosti a plnosti životní' Lyrick1f subjekt a jeho milenka v nich
a jimi pŤekračují omezující determinace společenské, vyrnykají se
tísniv1fm poměrrim; oporu pŤitom hledají v revolučním postoji a
r' scpčtí s l iclrni své víry.

K Lásce lze sotva najít nějak1f širší kontext současně vznikajících
básnickj'ch děl obdobného směŤování. Spíš piedstavujejedno z in-
dividuálních ňešení v letech' kdyjejí autor - stejnějakojiní socia-
lističtí básníci - nemohl už pokračovat v proletáŤské tvorbě neod-
myslitelně vázané na revoluční ovzduší počátku dvacát1 ch let.
Mnohé stylové rysy stejně jako orientace na bezprostňední osobní
prožitek subjektu (a dokonce i nezŤídka se objevující autostylizace
jako poutníka, tuláka apod.) pŤipomínají tvorbu druhé z generací,
s nimiž byl St' K. Neumann v prriběhu svého v1iruoje spjat: tvorbu
generace Tomanovy a Gellnerovy, a ovšem i intimní poezíi samého
Neumanna pÍedcházející I'ásku o dvě desetiletí (ve sbírkách SEN
o ZASTUPU ZOUFAJICICH a Hrst květťl z rťlznj,ch sezÓn).
V bezprostŤední tematické souvislosti s Láskou je soudob1jz Neu-
mann v lyrizujícíromán Zlat! oblak (1932), pln1| nejroznanitějších
diskusí. Pro pojetí ženy a lásky u Neumanna je pŤíznačn1í i jeho
mnohalet1i studijní zájem o tuto oblast, kter se od historické
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a etnické problematiky obrátil k soudobfm problémrim morálním
v programové knížce Monogamie (|932).

Kritika rrizn ch odstín hodnotila v Lásce obrodu lyrismu
v Neumannově díle; nejhlubší vfklad prokazující duchovní jednotu
Neumannovy intimní lyriky s jeho poezií revoluční věnoval Lásce
J. Hora' Sbírka byla opětovně vyďávána i v letech poválečnj'ch
a měla velk! dosah pro pochopení šíŤe, mnohotvárnosti a neredu-
kovatelnosti Neumannovy osobnosti. Láska patií i k čtenáŤsky nej.
oblíbenějším Neumannov1fm díl m.

Do sbírky Láska autor ve svych spisech shrnul lyriku, která už
pŤedtím byla vydávána v Samostatn1fch bibliofilsklch knížkách
odpovídajících oddílrim definitivní trilogie (Písně o jediné věci |927;
Žal |93|; Srdcovti dáma |932); do všech oddílri pŤitom pňibyly další
dotud knižně nepublikované verše' text prvního oddílu byl na Ťadě
míst podstatně pŤepracován' - od 2. vydání pŤipojují editoŤi
k Lásce ještě v bor erotick;Ích veršri z pozristalosti' privodně vyda-
n samostatně r. 1948 (Z intimní poezie 1925-194). mč

Lešetínskf kováŤ . Svatopluk Cech 1883
Básnická povídka o 16 oddílech má v souvislostech Čechovy ver-
šované epiky zvláštní postavení' neboť pŤináší pŤímé zobrazení so-
ciálního konfliktu. Idylick! život zapad|é a poklidné vesničky Le.
šetína je narušen vpádem cizího živlu: moderního prrimyslu. Kováň
- ristŤední postava skladby - odmítne nabídku správce, aby svrij
pozemek prodal: ',Nechať pán váš zaplaví vše kol l z|atem svym' ať
skoupí cel! dol, / všem, kdož blvali tu domovem' / odloudí krov
otc ' rodnou zem.., l já tu pevně setrvám jak zžuly|,, Fabrika po-
stupně pohlcuje vesnici, kovárna upadá a kováŤ musí propustit
tovaryše Yácltav4' Václav se pŤed svym odchodem vyzná z lásky
k jeho dceňi Lidušce avyžáďá si na kováÍi, aby ji neprovdal jinému
a vyčkaljeho návratu. Lyrické písně loučení obou milenc stŤídá
monolog kováŤriv podávající pochmurn obraz zkázy krajiny,
prastar ch zvykri a padek jazyka (,,se rtri loupí mluvu ryzí, f v níž,
je matka uspávala..); poezie milostného stesku vyznívá v až operně
komponovaném duetu milencri již vzdálenfch. Ve zpustlé kovárně
se scházejí ztroskotanci a nespokojenci: soused Brázda, kter11r sv j
statek prodal, ale rodn1y kraj nedovede opustit, skupinka navrátilcri
z Ameriky s JÓzou, posedllm touhou po pomstě své továrníkem
svedené a opuštěné - milenky, která se i s dítětem vrhla dojezera,
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