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m jedno
ou
mannov
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nické úsilí
ezastav
vuje se u for
bádá dál,
d
utečněn
má něco
ě, co je pohání
usku
ných; m
o v sobě
p
í a nab
a to jje prav
vé jádr
ro
avý mottiv této
o poezie
e...
o a pra
(Karell Čapek
k v předm
mluvě ke
k Knizee lesů vo
od a strá
ání, 1914)

S. K. Neumann
ve 30. lettech 20. stoleetí
(LA
A PNP)

S. K. N
p
tel, publiccista a výrrazná oso
obnost českého um
měleckého
o a kulturrněpoliticckého živ
vota, poNeumann,, básník, překladat
býval v Poděbra
adech na sklonku ssvého živ
vota, v leteech 1933–1939. Nejpr
N
ve jak
ko pacien
nt zdejších
h lázní, pak
p trvale v nedaleké vilce Na Sk
kupici č. 17,
měl se svou
u tehdejšíí družkou
u Lídou Šp
u pronaja
aty dva přřízemní pokoje
s kuchyní.
1 kde m
pačkovou
p
k
Neuma
ann který celý živ
ann,
vot miloval a vyhleedával příírodu,
írodu zam
miloval si také tu zdejší,
zdejší
z
po
olabskou Rád se prrocházel lužními
olabskou.
lesy ko
olem Labee a Čábellny
y,, hodn
ně a vášniivě rybařiil. Poděbrradský po
obyt byl p
pro něho
o inspiratiivní a plo
odný i z h
hlediska
jeho bá
ásnické tv
vorby. Vzn
nikly zde tři sbírky
y – Srrd
dce a mračna (1935), Sonáta horizzontálníhoo života (1
1937) a Beezedný rrookk (1939).
V Poděěbradech se také zapojil do
o veřejnéh
ho života.. Pracoval v obecn
ním zastu
upitelstvu a byl členem místního ﬁla
atelistického spolku. 15
5. března 1939, po
o zprávě o německ
ké okupacci, narych
hlo Poděb
brady opu
ustil a až d
do koncee války se skrýval
(Praha, V
Vy
yžlovk
ka u Jevan
n, Heřman
nův Městtec, Vápen
nný Podo
ol v Železn
ných horrách). Nap
posledy navštívil
n
P
Poděbrady
y krátce
před sm
mrtí na podzim
mrtí,
p
ro
oku 1946
6 kdy si tu
6,
u opět léččil nemoccné srdcee.
e
Neuman
nnovy peestré a neeklidné životní ossudy a ro
ozsáhlé, neustále
n
hledajícíí básnick
ké dílo zrccadlí vývo
oj české společnos
s
sti a její literatu
l
ry téměřř šedesáti let. Naro
odil se rok
ku 1875 v Praze v rodině právníka
p
Po otcově b
s aristok
kratickým
mi kořeny a dcery ševce.
š
brzké smrrti zakusil život v chudob
bě. T
To
o pro
obudilo jeho vním
mání sociá
álních prroblémů
a pravděěpodobněě předurččilo i Neu
umannův
v celoživo
otní levicový politický postoj.
p
Neebylo mu
u ani dvaccet let, kd
dyž se zap
pojil do student
s
ského a dělnickéh
ho hnutí Omladin
na, bojujíccího za národní a sociální
ké monarrchii. Rok
ku 1894 byl
b v proceesu s Omladinou
reformy v rakousk
odsouzen ke 14 měsícům
m
vězení. Po
P návratu se rozh
hodl pro kariéru
k
nezávisléého uměllce a připojil se k o
okruhu bá
ásníků a kritiků
ko
olem dekadentn
ně symbollistické M
Moderní reevue ((J
(Jsem
Jsem
m apoštol n
nového žittíí,, 1896;
v
Apostrroofy
fy hrrd
dé a vášnivé
é,, 18
896; Sata
anova slávva mezi ná
ámi, 1897
7). Záhy
se ale diistancova
al od artisstnosti to
ohoto sm
měru a stal se vyzn
navačem
anarchissmu. V ča
asopise No
ový kult, který rok
ku 1897 za
aložil, pro
osazoval
Lída
a Špačková a S. K. Neuma
ann
přřeed vvodárreenskou věží na Skup
pici v Poděbra
adech v rrooce 1937
mění a zřřetel k reá
álnému žiivotu (Sen
n o zástup
pu zoufasociální funkci um
(LA PNP)
P
jících, 19
903). Dalšší zlom přinesl rok
k 1904, kdy odešell z Prahy na Moravu (Ř
Řečkovicee u Brna, Bílovice
B
nad
n Svitav
vou), žil obklopen
o
n přírodou
u, pracova
al jako no
ovinář a redaktor a psal básn
ně v duchu do
obového vitalismu
v
u a sensua
alismu, do
o nichž v
vložil svůjj ideál přiirozeného
o, pozemského a svobodné
s
ého života
a (Kniha
lesů, vood a strání,
í, 1914). D
Další insp
piraci nallezl v civiilismu, po
oetizujícím
m svět m
moderní do
oby
y,, velko
oměsta a techniky
y, a v zay,
hraničních vzorrech mod
Whitmana (Nové zpěěvy,
dernistick
ké poezie, zejména Wa
Walta W
1918). První svěětovou vá
álku Neumann pro
ožil jako voják na bojištích
h, předevšším
v Albánii (Bragoožda a jin
né válečnéé vzpomínk
ky, 1928). V povállečných letech
l
se výrazně p
politicky
y angažova
g
al. Po kráttké epizo
p dě členství v Česk
ké straně socialistic
s
cké,,
za niž byl zvoleen poslan
ncem nov
vého česk
koslovenského parrlamentu,, spoluzak
kládal Komunistickou stran
nu Českosslovenska
a (1929 byl ze strany vylou
učen za úččast
na takzzvaném manifestu
m
u sedmi sp
pisovatelů
ů, kteří prrotestova
ali proti novému go
ottwaldov
v
řadu kulturně politický
v
vskému v
vedení). Založil
Z
a vedl
ých časop
pisů (Červen,
Kmen a další), v nichž propagov
val nový ttyp politiicky a socciálně angažovanéé lip
z y, 192
23). Neum
mannovy
y posledn
ní básnick
ké sbírky
y,, napsanéé ve
teraturry (Rudé zpěvy
30. a 4
40. letech
h, apelují na mrav
vní zodpo
ovědnost jedinců i národa tváří v tvář
t
fašisticcké hrozb
p
bě a zárov
veň přináššejí individuální prožitek
zrralého člo
ověka, vědomého si blížící se smrti a oceňujíccího základní hod
dnoty živo
ota.

Mám
m sladkou
u jeseň př
přeed oknyy
a hoořký podzzim v nitrru.
A přře
řec i půln
nočními dny
d
jde lidská
l
cessta k jitru.
u
(Srrd
dcce a mračn
na, 1935)

Po
o válce žiil v Prazee, dokon
nčil poslední
sb
bírku básn
ní (Zamořřeená léta, 1946)
1
a reedigoval časop
go
pis Tvorba
p
a. Zemřel na jjaře ro
oku
19
947 ve věěku 72 leet. Stačil ještě přev
vzít
vy
ysoké ocen
nění za sv
vé celoživ
votní literrární dílo, titu
ul národn
ního uměllce.
Ph
hDr. Lenk
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S. K. Neumann v Poděbradech
h
na
a Čábelně v rrooce 1935
(LA PN
NP)
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