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rodině Mánesťr' piedevším Josefu Ivíánetovi a ieho současďkún; k posta.
ván lékďÍr se soustÍeďuje v tománu t] modrého kohouu (|937) a Ňa,,o,
(1e45).

- zYláš'Í místo zauiímá v worbě A. M. Tilschové rozsáhlf sociátní romáo
Hakly (|927), kterfm se uzavírá rrmělecky neiplodněiší .Lp" ;"ii*oiuv,zapobtá' Starou rodinou..Autorka tu poprvé pronilta ao proscáil prote-
!ťát", do sociáloě, politicky i národnostně ziiďené 

"t-o'ie'y 
ostravska.

V širokén' mnohaproudén obraze, sleduiÍcím současně někjik dějovÍcn
pásem a stčÍdaiÍcÍm v. proměnlivén sledu postavy i scenérie, zachytila
elenentární sociálnl pohyb, v němž se z nesmlrné uian rittatu 

" 
p*.to""

roď Živelná vzpouta i socialistické vědomí dělnictva. Ý celé eplérii postav'
od generáIního ieďtele Vítkovick.fch že|ezfuen' po bláznivébo žébrem,
6gzi nimiž ádná nenÍ protagoďstou' v}'triká zejména kresba rŮzní'ďi tjrprl
dětnIkú aže,o'z lidu rélnostÍ pobledu, prostého sentimentality a ideatá.",
a konkrétností inďviduálního odstÍuěnl. Jednotlivé osudy a pÍíběhy se
ďévaií v obraz živďného davového lrnuť, v něnž ie těáště í umetlxe
novurn románu. Podrobné stuďun a znalost nového sociá|ního prosďeď,
lokalit' bistorickfch faktú, prac rmích poámíneft v dolech i v n"ir"n/átr-
sobu života i do'y, charakterizované kŤÍžením několika jazykovfcb our"'tr- to vše dodává této válečné ktonice Ostravska autentičnost dokumentu.
teho oďesnost je ještě znásobena pčízračnou mallftkou viďnou kraie
postupně devastovaného dravou prfimyslovou *Fanzí a drasticky vybÍo.
cenou kresbou sociáIních protikladÍr. V Hďdách se Tilschová og'.t".
vzdá|i|a neien od d651yarln{ tinig gyd tvorbn ale i od pňedvátečného proudu
psycňologického realismu, z něhož vyšta a viehož intencÍcb hledala i v]e svén
poválečném dÍle cestu k obrozerí společnosti v mrarmÍm pierodu iedince.
lsorr však zároveů logickfm dowšenÍm jejíbo vfvoje, jenz ie srr.jm zpísoben
dobově pfiznačnf: dokumentují autorčinu cestu od ;",lti"y 'oaauto
a mravního roz,kladu měšťanstva k hledání nového nositele poziiivnt sociální
aktivity a k ieho nilezení v lidovém, proletáÍském kolektivu.

Karel Toman
/L577-L946/

Lyrickf básník, pÍír|ušnÍk gcnorace z počátku stolctÍ; zhuštěnou,.zpěvnou formou vy|il||| kont||kty čtoiěk!' vymrltu;tctho sc
1 vezeb trad|čnÍ rpo|cčnort| a us|lu|ÍcÍho nr|íi e upcvn|t novf
kontekt s š|rokfm národnÍm a ||dovfm kotekt|vcm. Tomenávr
tvorbe rhrnu|c zkulcnortt.zc soudobych p cvretnfch spolcčenrkfch
procesú (soclátnÍ hnutÍ; lvětová válk1 rjvolucc; v prostyctr e
vfznam-ovč bohatfch rymbolech a tv.rové hlcdinÍ spotuie
l nevfuánírn nl klglckou čcrkou pocz|| | ltdovou tvorbu.

vlastnÍm iménem Antonin BcÍnášek. Naroďl se v rolnické rodině

v Kokovicích u Staného 25. 2. 1877. Studoval na gymnáziu ve Slaném

a v Piíbrami; zde ve studentském časopisu Zoitz se obievuií ie,ho prvď

literární pokusy. Poprvé tištěny jsou jeho básně v |. 189447 v Nivě.

R. 1896 prisa raret Toman do Prahy a zapsal se na práva, jeho stuďe

vsat potracovay pomal.u a zťrstaly nedokončeny. v praze vedl bohémskÍ

život-a stňÍdal drobná |odŤÍzená zaměstnání. Sblížil se s anarchistickfm

kruhem literátú kolen Neumannova Nového kulnr (a jeho prostÍednictvÍm

po"nat i anarchistické skupiny v severnÍch Čecbách)' byl také členen.r'"n" 
spisovatelú a literárního sdružení syťFx. Uvďeiřovď básně

v Novém kultu, Modemí revui, Srdci ai. V l. 1903-{4 byďil několik měsícíl

ve Vídni. od fíina 1904 do srpĎa l9o5 podnikl ďouhou cestu, pÍi ďž pobyl

v Berlíně, Holandsku, Anglli a v PaŤÍži. Všude navštěvovď anarchistické

skupiny a redakce, v An lii meškal v kolonii sociálnÍch utopistú ve !ťhite.

way-. o svfch zkušenostech napsal několik vfaannÝcu feieton{r do českfch

aoalchistickfch časopisú (Práce ai.). Dopisy psané pÍíteli E. Harrnerovi'

ienž Tomana na jeho cestě podporoval, isou dokladem básníkova myšten-

Lového vÍvoie i hmotnébo nedostatku. Ani po návratu do Prahy Toman

existenčoě nezakotvil, žil z drobnfch vÝdětk& literárních a z krátkodotfch

zarněstnání, iď většinou z vlástní vúle brzy opoultěl (univerzitnl kanceláÍ'

Klub za staÍou Prahu ai). v t. 190849 byl opět vp Francii, spolu s F. Gď-

nergm a t. Hoieiším. Krátce byďel aovu ve Vídni, r. 191l potŤetí navštívil

PaňíŽ; v t, L9L2, po sblížení se svou pozděišÍ Tanžglkqu Annou Vagen-

knechtovou, piiiď místo kopisty v zenskem archívo a setrval v něm až do
t. l9|7. veden poďebou pÍacovat pro národÍt| osvobození vstoupil.v.iíi-
nu l9l7 do redakce Naiodnicn [stÍr; do ieiich večerníku psal ,,besídky..,
publikoval také literáÍn{ kritiky v České revui. V této době byl už zcela

vzdelen myšlenkovému ivětu anarchismu a jehd publicistika' steině jako

poezie směÍovala k budováď národnt jednoty s demokratickj'm obsahem.

Ýat"coa poezie Tomanova značně zvfšila básníkovu popularitu i ieho oce-

nění v liierárních kruzích; velkÍ ohlas mělo i prvď souborné vydání ieho
básní. Po skončení vátky odďď Toman z redakce. Několik let pracoval

v knihormě senátu, pak se dal penzionovat. Byrl|i| p661" v Praze a mrroho

se stÝkal s básníky neimladší generace. Se sympatieni sledovď vjvoi dělnic.

kého hnutÍ, sdflel jeho nonkonformismus' ne však ieho vyhraněnost ideolo-
gickou. R. lg24.25 navštÍvil znovu Franď, zejmétta ieií iižní část. Mnohé

básně z této cesty se objevily v ieho posletln{ básnické }nížce. Roku 1930

vyšel za ieho dohledu soubor starších básní do sbbek nqloiatfch Rosrlo

,i.-u. Ňétouunt poÉÝvel u mofé v tugoslávii, v Poděbradech léčil

srdeční chorobu. V 30. letech spolupodepsď několik manifestú proti válce

a fašisnu, na obranu denolracie. ostie protifašistického rázu nabyly kon-

cem 30. laaaokupacei icho epigramn kolující v rukopisecb mczi piátefi.

Po osvobození byl imenován D&odním umělcem. Na podzim 19,15 provedl

definitirmí.uspoŤádání svfch básni. Zcme| L2. 6. |946.
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rodině Mánesťr' pŤedevšÍm Josefu Mánesovi a jeho současnÍkún; k posta-
vám tékaf& se sousďeďuie v románu U mdrého ko|puta (|937) a Ňi,,o,(re45).
-.Zvláštní mÍsto zaujímá v worbě A. M. Tilschové rozsáh$ 56giální romlln
Haldy (|927), kteť'm se uzav|rá umělecky neiplodnější .i"p" ;qr woiuv,
zapobtá Starou rodinou.^AutoÍka tu poprvé p"ooitt" ao prosáéď prote-
lTiátu' do sociálně' politicky i národnostně zjitÍené 

"t.o'iery 
osdvska.

V širokém' -nohaproudém obraze, sleduiícím současně někjik děiowct
pásem a stňídajícín v. proměnlivérn sledu postavy i scenérie, 

"""nniuelenentární sociální pohyb, v něnž se z nesmÍrné uion rrittatu ípo"*.,".
rodí ávelná vzporrra i socialistické vědoml dělnictva. Ý cerc ealérii postav'
od gmerálrÍho Ťeditele Vítkovick.fch železáta po bláznivého žéb*ka,
ngzi nimiž žádná není protagonistou' Y}'niká zejmena kresba r&znfch typŮ
dělníkú a ž.n' z lidu rďInostÍ pobledu, prostého sentimentality a ideaná"",
a konkrétností individuálďho odstínění. Jednotlivé osudy a pňíběhy se
slévaií v obraz áve|ného davového lrnutí, v něnŽ ie těáště i umettte
novum romtÍnu. Podrobné gfilfilrm a znďost nového gociá|ního prostiedí,
lokalit' historickfch faknl, pracotmích por|rn{neft v dolech i v nuucn;átr-
sobu ávota i mluvy, charakterizované kŤÍžením několika iazykovfch our"su- to vše dodáťá této válečné kronice Ostravska autentičnost dokumentu.
teho oďesnost je ještě zrásobena pňízračoou mallÍskou viďnou kraie
postupně devastovaného dravou prťrnyslovou eTanzí a drasticky vybÍo.
cenou kresbou sociá|ních protikladťr. V Hďdách se Tilschová og'.t".
vzdá|ila nejen od dosavartní tinie své tvorb5 ale i od pňedválečného proudu
psychologického realismu, z něhož vyšla a viehož inteďch hledala i v]e svém
poválečném dí|e cestu k obrození společnosti v mravnÍm pierodu iedince.
fsou však zároveů logickÍm dowšenÍm iejího v voje, jenž ie svjm zpísoben
dobově pŤízrračnf: dokunentují autorčinu cestu od analfuy 'oaauto
a mrarmího rozkladu měšťanswa ft fotgdání agyého nositele poziiivnt sociátn{
aktivity a k jeho nilezení v lidovém, proletáÍském kolektivu.

Karél Toman
/ t877-L946/

Lyrickf básník, pňíďušnft tGnGr.GG z počátku 3tolctÍ; zhuštěnou,.zpěvnou formou vyiádl|! koní|kty č|ověke, vyme|tu|ícÍho se
z vezeb tredičnÍ spotcčnostt r ust|utÍcího nr|Íi e upcvnlt novf
kontekt r š|rokfm národním e !|dovfm kotekt|vem. Tomenove
tvorbe rhrnuje zkušenost|.zc roudobfch picvrrtnfcb společenrkfch
procesů (roc|á|ní hnutÍ; světová vátkal rcvolucc; j prosticlr e
vfzna-mově bohatfch rymbolcch a tvarovrá htcdiníipoiuie
s nevízánÍrn na kles|ckou ěcrkou pocz|! t ||dovou tvorbu.

vtgghíÍn iménem AntonÍn Bemášek. Naroďl se v rolnické rodině

v Kokovicích u Slaného 25. 2. 1877. Studoval na gymnáziu ve Slaném

a v PŤíbrami; zde ve studentském časopisu 7-ota se obievuií jeho prvď

literární pokusy. Poprvé tištěny isou jeho básně v |. |89447 v Nivě.

R. 1896 pÍišď Karel Toman do Prahy a zapsď se na práva, ieho stuďe

vsat< pot<racovďy pomalu a ztrstaly nedokončeny. v Praze veď botémskf

život-a stŤÍdal drobná podiízená zaměstnání. Sblížil se s anarchistickfm

knrhem literátťr kolem Neumatutova Nového kultu (a ieho prosďednictvln

pozna i anarchistické skupiny v severních Čecgch), byl také členem

i<'"l" spisovatelťr a literárního sdružení syrinx. UveieiĎoval básně

v Novém kuttu, Moderní revui, Srdci aj. V l. l903.o4 byďil několik qěsÍc,Í}
yg vt.|ni. od ŤÍina 1904 do sťpĎa l9o5 podnikl ďoubou cestu, pŤi ďž pobyl

v Berlíně, Holandsku, Anglii a v PaiÍži. Všude navštěvoval anarchistické

skupiny a redakce, v Anglii meškal v kolonii sociáIních utopistú ve \Phite-

wan o svfch zkušenostech napsď několik vÍnamnÝch fejetonťr do českfch

anarchistickÝch časopistr (Práce ai.). Dopisy psané pÍíteli E. Harrnerovi'
jenž Tomana na jeho cestě podporovď, isou dokladem básníkova myšlen-

kového vjvoje i hmotného nedostatku. Ani po návratu do Prahy Tomaa

existenčně nezakotvil, žil z drobnfch vÝdělk literárních a z Htkodotfch
zaoěstnání, iež většinou z vlastnt vťrle brzy opouštěl (univerzitn! kancelrÍÍ,

Klub za starou Frahu ai.,). v t. 1908{9 byl opět vp Franď, spolu s F. Gell-

nerem a J. Hoňeiším. Krátce byďel aovu ve Ví,{ti, r. 191l potietí navštÍvil
Pďíž; v t. L9L2, po sblížení se svou pozděíší q'anželkou Annou Vagen-
knechtovou, pŤiiď místo kopisty v zemikem arcŇvu a setrvď v něm až do
r. 1917. Vedén poďebou pracovat pro nárorlní osvobozeď vstoupil v Ťíi-

nu l91? do redakce Náiodních listťr; do iejich večerníku psal ,,besídky..'
publikovď také litetáÍní kritiky v České revui. V této době byl už zcela

vzdálen myšlenkovému,světu anarchismu a ieho publicistika, steině iako
poezie směÍovala k budováď národn| iednoty s demokratickj'm obsahem.
Válečná poezie Tomanova značně zv"Íšila básďkovu popularitu i jeho oce-

něnÍ v literárních kruzích; velkÍ ohlas mělo i prvnÍ souborné vydáď ieho
básnt. Po skončení války odešel Toman z redakce. Několik let pracovď

v knihovně senátu, pak se dal penzionovat. Byďil nadále v Praze a mnoho
se st.fkal s básníky nejmladšÍ generace. Se sympatiemi sledoval vjvoi dělnic-
kého bnutí, sdílel jeho nonkoďorurismus' ne však jeho vyhraněnost ideolo-
gickou. R. |924-25 navštívil znovu Francii , zqmé1na jejl jižni část. Mnohé

básně z této cesty se obievily v ieho poslední básnické }oižce. Roku 1930

vyšel za jeho dohledu soubď starších básnrí do sblÍek nepojatj'ch Rosďo

s,Ťcn,ou. Několikrát pobÝval u moÍe v tugoslávii, v Poděbradech léčil

srdeční cborobu. V 30. letech spolupodepsal několik manifestú proti válce

a fašismu, na obranu denolracie. osďe protifašistického tázu nabyly kon-

cem 30. let a za okupace i ieho epigramy, kolujíct v rukopisech mczi piáteli.

Po osvobozeut byl imenován náro4n{m umělcem. Na podzim 1945 proveď

definitivní uspoiádání svfch básní. Zenď.e| 12. 6. |9M.
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MáIokterf z českfch slovesnj'ch umělcťr se tak sousďedil k lyrické poezii

jako Karel Toman. Dokonce i jeho žumalistické projevy, iakmile'sou za.
měňeny 'mělecky (besídky ve válečnj'ch Národních listech), se žánrově
!Íunnoze blíží básním v prÓze. Toman sám byl pčesvědčen, že ieho kol
bude iplněn, kdyŽ se mu podačí vywočit několik opravdu aouryctr uasnt,
a svrii životnÍ reŽim tomuto záměru plně pňizptrsobil. Jeho pojetí poezie -
jako krystalizace bohatj'ch dramatick ch zážitkt, zkušenosti nevšednl,
ba vfjimečné, a pčece pťíznačné pro sociální povědomí kolektiw - ovšem
vylučovalo, aby toto zaměčeď znamenalo i specializaci na slovesnou práci.
Život.básníka s tímto plogÍamem musď blt sám dramaticky, neouvytty,
pfostoupenÍ zápasem o neávislost. Toman se vzdal standardních jistot
riie4nické nebo literátské existence; z jeho veršri pied první světovou válkou
prosvítají náznaky citovjch kriá a erotickfch dramat a také jeho zabaničrtt
cesty byly vjpravaÍni jednak 2 g6ciá|ní zkušeností vyděděnectví a revolty,
jednak za rimbaudovskju rozněcováním smyslri.

I pňi své klasické prostotě 6 fg1pá|ni ucelenosti je Tomanova poezie
pÍostoupena Íozpory a protikladnjmi tendencemi, jež se projevují v nej-
ritznějších rovinách díla a nabjvaií v pruběhu básnftova vjvoje rozmanitfch
podob. Chceme-li najít pro ně společné obecné označení, mťržeme mluvit
o současném směčování na jedné straně k Íádu, k tradičním hodnotám, na
druhé straně k neklidu, hledání, nezrozenjm dosud životním ritvarťrm.

Poměrně jednoduché je to ještě v prvotině Pohádky krae (L898),nesouci
silné stopy básnického vyrovnávání s dekadencí, kd,e vše mijejict se jeví
jako slabé a choré a bezvj'hradná dťrvěra se vkládá v prudkj', ničím nespou-
tanf život smyslťr. Zato v Torzu žioota (l9O2) a v Melanchntické pouti (Is}o)
se Tomanťrv nitemf rozpoÍ vyhranil v celé naléhavosti. Podobně jako u je-
ho druhťr z gerreface anarchistickj'ch buňičťr souzní Tomanova poezie
saolektivní revoltou, společenskj'm kvasem, hlásí se k riziku životníhďexpe-
rimentu a k nejasn m pčíslibťrm sociálních pievratťr. ZátoveĎ,však Toman
elegicky proživá vzpomínku na harmonickou krajinu domova, st:iská se mu
po bezprostťední a zaručené plodnosti práce rolnikovy a po pevném poutu
rodinn ch svazkťr. Toman pňijímá obě tyto tendence, aniž usiluje olejich
iluzívní vyrovnání, a na vrcbol svého hodnocení klade dynamickf to''..pt
života jako stietnutí a prolnutí protikladn ch prožítkťr. v dťuhé 

"l*.,'o'"-nfch sbírek, z větší &ísti inspirované básnikov'.fmi drsnfmi zkušenostmi
ze západoevtopskych metropolí, se však pocit symfonické jednoty Života
hroutí a každ! z uvedenj,ch pÓlťr Tomanova světa se samostatně vyhrarluje.
Nenávistné gesto vyděděnectví se stupřuje až k asketické negaci jakfchkoli
lidskfch vztahťr, spjaté s hoiklm vědomím, že v4loura nemŮže pro danou
chvíli piinést Žádnou bezprostňední pomoc deformovan;fm lidskj'm osudťrm;
naproti tomu stojí snivé obrazy domova, jemuž nedosažitelnost pÍidává
kouzla,

Ve sbírce Sluneční hodiny (|9l3), vydané až po mnohaleté tvťrrčí pauze
a pčedstavující novou etapu Tomanovy tvorby, docházik pokusu o siidno-

cení revolty a ttaďce, a to rra základě druhého z těchto pÓlťt. Pčedstava
domova se však pŤitom rozšifuje a nabfvá nového smyslu; np! ie to

,,zemé,,,pojem mnohotvárného obsahu : v nejdostupněiší rovině pÍedstavu-

ie ii piíroda ve svém koloběhu ročních dob a kráse smyslovfch projevťr;

skrze tuto barvitost prosvítá vÝznam země iako místa posledního odpočinku
a spravedlnosti, ,,smíÍeď v smrti.., jež tu nacházejí bolestně pokňivené

lidské osudy. A konečně ve své neihlubší vfznamové vrstvě symbol země
vystupuje jako zdroi elementárních sil, jeŽ pronikají lidské osudy i lidské
dějiny; těmito silami jsou pro Tomana opět snivá odevzdanost a něha
na jedné straně, vzporrÍa a žlzei po novém, spraveďivějšírn světě na straně
druhé, takže na této rovině se základní konflikt jeho díla obievuje anovu.
Tak je tomu zejména v básni TuMci, v níž první polovina Tomanova ďla
ideově i umělecky vrcholí.

Po stránce tematické pŤevládaií v tomto období běžné uaďční náměty

lrické poezie, piičenž dťrleŽité BÍsto - veďe neobyčeině intenávních
veršú milostnfcb iež shodně s v voiem ostataÍ Tomanovy worby se mění
od chmurnfch dramat nespoutané vášně, zrady a nové naděje (v prvních
sbírkách) až k touze po osudovém a mravně závazrrém proŽitku (na konci
obdobÍ) - tu majÍ básně vycházeiící z něiakého setkánl, poznání nového
města ěi kraje nebo lidského typu. Tomanovo formuiícÍ básnické {rsilÍ je
piitom vedeno snahou o proniknutí k smyslu nového ážitku' k pocbopení

ducha nově poznaného místa a základnr hnací síly nově poaaného lidského
osudu. Toman usiluje vždy podat soubrn, nikoli bezprostiedď áznam
vfchozÍ zkušenosti. Jeho intimní verše mlvají podobu stručnÝch a pčesnfch
portÍéť&' často jsou stylizovány iako epitď' náhrobní nápis, v němž ie
provŽdy a s odstuperr uzaviena bilance složitého rraahu. Také ve verších
z cest se Toman zpraviďa soustčeďrrie na nejcharakterističtěiší, pečlivě
volené reálné motivy' z ntcbž vywáií pÍesnf, pevně komponovanf obraz.
od Melancholické pouti se pak jeho snaha o s1mtézu realizuje ve velkfch
symbolickfch nebo lépe mytickfch obrazech, jež aělesůujÍ celé soubory
společenskfch sil a proces{r, evokují jejich platnost bez intelektuální gnalÍ'-

zy, ukazují je jako projev nadosobních principÍr spjatj'ch se samou podstatou
bytí.

Tomantrv dťrraz na defioitivnost a iád básnického vyjádieď i jeho blíz-
kost k uadicím Hasické české lyriky (Sládek, Neruda) se projevují v pevné
a piehledné kompozici básní a v pravidelnosti rytmické stavby, iež neied-
nou má zÍetelně písĎovÍ táz. Tato harmonie je však záměrně narušována
zevniď: vÍběr básnickÝch obrazťr a slovních spoieď je zaběfen k ďsonan-
círn, k neobvykl m kÍátk m spojenín a vj'znamovjn zvratťrm, které ro-
zechvívají obraz skutečnosti a naplllují ho neklidem. A podobně ie tomu
i ve spojeních motivťr, zejména piírodní scenérie a lidského prožitku ode-
hráva!ícího se na jejím pozadí: není mezi nimi obdoba, ale záměrnf ne-
soulad, a to zvyšuje intenzitu básnického doimu.

Společenské dění v období první světové války se mnohostranně odrazilo
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Má|okterf z českfch slovesn ch umělď se tak soustieďl k lyrické poezii

jako Karel Toman. Dokonce i ieho žurnalistické projevy, jakmiie jsou za.
měieny umělecky (besídky ve válečn1fch \fu6r{níg[ listech), se žánrově
nanutoze blíží básní'n v pt6ze. Toman sám byl pťesvědčen, že ieho rikol
bude íplněn, když se mu podačí vytvočit několik opravdu jobrych uasnt,
a svťtj životní režim tomuto záměru plně pňizpťrsobil. Jeho pojetí poezie -
jako krystalizace bohatj'ch dramatickfch zážitk.Ů' zkušenosti nevšednÍ,
ba vfjimečné, a piece pťíznačné pro sociální povědomÍ kolektivu - ovšem
vylučovalo, aby toto zaněiení znamenďo i specializaci na slovesnou práci.
Život.básníka s tiÍnto programem musel bjt sám dramaticky; neouvykly;
prostoupen', ápasern o neávislost. Toman se vzdal standar.{ních iistot
ričer|nigk6 n.5o literátské existence; z jeho veršťr pťed první světovou válkou
pfosvítaií náznaky citovj'ch krizí a erotick1ch dramat a také jeho zatuaniční
cesty byly v'pravaÍni jednak za sociální zkušenosti vyděděnectví a revoltn
jedna* za rimbaudovskjn rozněcováním smyslťr.

I pii své klasické prostotě a formální ucelenosti je Tomanova poezie
prostoupena rozpory a protikladn mi tendencemi" jež se projevují v nej-
rťtznějších rovinách díla a nablvají v prťrběhu básníkova qfvoje rozmanitj,ch
podob. Chceme-li najít pro ně společrré obecné označeni, mťržeme mluvit
o současném směčování na jedné straně k ňádu, k tradičním hodnotám, na
druhé straně k neklidu, hledáď, nezrozenjm dosud životním ritvar m.

Poměrně jednoduché je to ještě v prvotině Pohádky krzle (l898),nesoucí
silné g1.'' básnického vyrovnávání s dekadencí, kde vše míjející se jeví
jako slabé a choré a bezvj'hradná dťrvěra se vkládá v prudkj', ničírn nespou-
tan]i život smyslťr. Zato v Torzu žiaota (1902) a v Melancholické pouti (|906)
se Tomanriv niternf rozpor vyhranit v celé naléhavosti. Podobně jako u je-
ho druhťr z geneface anarchistickj'ch bďičťr souzní Tomanova poezie
s kolektivní revoltou, společenskj'm kvasem, hlásí se k riziku životního expc-
rimentu a k nejasn m pĚíslibirm ggciá|nígfo pčevratťr. Zároveú'však ToÁan
elegicky ptoživá vzpomínku na hamonickou krajinu domova, stfská se mu
po bezprostčední a zaručené plodnosti práce rolnikovy a po pevném poutu
rodinnj'ch svazkťr. Toman pňiiímá obě tyto tendence' aniž usiluje olejich
iluzívní vyrovnání, a na vrchol svého hodnocení klade dynamick}i koncept
života jako stietnutí a prolnuti protikladnlch prožitkťr. V druhé z jmenova-
n:ich sbírek, z větší části inspirované básníkov$mi drsnfmi zkušenostmi
ze západoevtopsk ch metropolí, se však pocit symfonické jednoty života
hroutí a každÝ z uveden1 ch pÓlir Tomanova světa se samostatně vyhrarluje.
Nenávistné gesto vyděděnectví se stuprluje až k asketické negaci jakfchkoli
Iidskfch vztahťr, splaté s hočkjm vědomím, že vzpouta nemťrže pro danou
chvíli pŤinést Žádnou bezprostiední pomoc deformovanÍm lidskÝm osudťrm;
naproti tomu stoií snivé obrazy domova, jemuž nedosažitelnost piidává
kouzla.

Ve sbírce Sluneění hodiny (|9l3), vydané aŽ po mnohaleté tvťrrčí pauze
a pčedstavující novou etapu Tomanovy tvorby, doc|tázík pokusu o siidno-

cení revolty a tradice, a to na základě druhého z těchto,pÓlit. Piedstava

domova se však pňitom rozšifuje a nabjlvá nového smyslu; nyní je to

,,země.., pojem mnohotvárného obsahu: v neidostupnější rovině piedstavu-
je ii pčíroda ve svém koloběhu ročních dob a kráse smyslodch projevit;

skrze tuto balvitost prosvítá vlznan země iako místa posledního odpočinku
a spravedlnosti, ,,smíŤení v smrti..' jež tu nacházejí bolestně pokŤivené

lidské osudy. A konečně ve své nejhlubší vfznamové wstvě s1mbol země

vystupuie iako zdroi elerrrentárních sil, jež pronikají lidské osudy i lidské

dějiny; těmito silami isou pro Tomana opět snivá odevzdanost a něha
na jedné straně' vzpoura a žuzei po novém, spraveďivějšírn světě na straně
druhé, takže na této rovině se základní konflikt jeho díla objevuje znovu.
Tak je tomu zejména v básni Tultici, v níž první polovina Tomanova díla
ideově i umělecky vrcholí.

Po stránce tematické pŤevládaií v tomto období běžné tradiční náměty
lyrické poezie, pŤičenŽ dtrležité místo - vedle neobyčeině intenzívďch
verštr milostnfch, iež shodně s vÍvoiem ostatni Tomanovy tvorby se mění
6d ghmuÍnÝch dramat nespoutané vášně, zrady a nové naděie (v prvntch

sbírkách) aŽ k touze po osudovém a mravně závaz,ném' prožitku (na konci
období) - tu mají básně vycbázející z nějakého setkán{, poznáď nového
města či kraje nebo lidského typu. Tomanovo formujícÍ básnické risilí je

pfitom vedeno snahou o proniknutí k smyslu nového ážitku' k pochopení

ducha nověpoznaného místa a záktadní hnací síly nově poznaného lidského
osudu. Toman usiluje vždy podat souhrn, nikoli bezprostierlní zÁaam
vfchozí zkušenosti. Jeho intimní verše mívaií podobu stručnfch a pÍesnfch
portrétÍr, často jsou stylizovány iako epitaf, náhrobď nápis, v němž ie
|rovždy a s odstupem uzavčena bilance složitého vztahu. Také ve verších
i 

"".t 
s" Toman zpraviďa soustieďuie na nejcharakterističtěiší, pečlivě

volené reáloé motivy' z nichž vytvári piesnj', pevně komponovan!' obraz.
od Melancholické pouti se pak jeho snaha o syntézu realizuje ve vellcj,ch
symbolickfch nebo lépe mytickÍch obrazech, iež ztělesůuií celé soubory
společenskj,ch sil a procesťr, evokují jejich platnost bez intelektuáJď analf-
zy,vkan, |je jako projev nadosobních princip{r spiatÝch se samou podstatou

bytí.
Tomanťrv dťrraz na definitivnost a čád básnického vyjádÍení i jeho blíz-

kost k tradicím Hasické české lyriky (Sládek, Neruda) se projevuií v pevné

a pčehledné kompozici básní a v pravidelnosti rytmické stavby' iež nejed-
nou má zňetelně písřovf ráz. Tato harmonie je však záměrně narušována
zevnitň: v}běr básnickj'ch obrazti a slovních spojení je zaněÍen k disonan.
círn" k neobvvklÍrn krátkÍm spojením a vj'znamovjm zvratťrm, které ro-
zechvívají obraz skutečnosti a naplóuií ho neklidem. A podobně je tomu
i ve spojeních motivťr, zejména pčírodní scenérie a lidského prožitku ode.
brávaiÍcího se na jejfun pozadí: není mezi nimi obdoba, ale záměrnÍ' ne-
soulad, a to zvyšuje intenzitu básnického dojmu.

Společenské dění v období první světové války se mnohostranně odrazilo
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v Tomanově poezil. Změnila se piedevším tematika ieho worby. Ve sbír-
kách Verše rcdinné a jiné (l9|8) a Hlas ticha (1923) Toman sleáuje, iak se
válka a společenské piewaty promítaiÍ do osudťr prostj'ch tidt; z'biéaiska
těchto lidí hodnotí vfznačaé historické osobnosti (tak zejmjna v básni
Lmin,kde vděčnost mužikťr, jimž se dostalo púdn ie dostatehou náhradou
za nutné oběti revoluce) i svou vlastní minulost, jejlž revoltu až jednostran-
ně kritizuje jako vybočení zkolektivního životního názoru.Pod doimemnfuod-
ní jednoty a dobovfch iluzí píše Toman i Ťadu oslavnfch piítežitostnfch
básní' kde krutost válečnfch let je jen zdánlivě pieklenuta morálrrÍ v!,zvou
a národním optimismem; tyto verše však nikdy nevydal knižně. Co do
v!'znamu je daleko pŤekonávajÍ básně, v nichž se i nadále ozjvá napětí mezi
tfváním a revoltou; jako ve Slunečních hodinách i zde a zejména v knížce
Měsíce (l9l8) je Tomanovi vfchoďskem mftus o ,,zemi,,, 

'která 
ie posta-

vena jako podstata skutečnosti proti ,,kamevalu vrďd.., odebrávajicímu
se na j.ejím povrchu. Z hlubin zeně ptrsobí taienné síln iež směfují k ucho-
vání životních hodnot, ale zároveĎ i pŤipravuií proměnn vaťrst novj,ch
sociálrrÍch tvar a ávotních forem: nejistou a slibnou budoucnost. MÝtus
2emt u6gžni| Tomanovi spojit tyto piísliby s odvěkfmi a ve své trvjosti
symbolickfmi reálieni venkovského ávota, gesty rolďkovy práce, kon-
stantami urody a setby. obdobnou zmytizovanou ďalektiku oat.yol'i p"t
Toman i v pozděiších letech v pobledu na revoltující ástupy dáni&é:
i y ggciálním zápase spatfuie projev trvalého hlubinného kvasu, je.ž, státe
zn9vuzačínán a nikdy neukončen, je uezbytnfm zdrojen měny a obnovy.

P-Ťedstava Života a času, vraceiícího se ve velkfch kruzích' a iňece věčně
kupiedu spěiícího, se stala vfchoďsken titulu i obsahu poslední Tomano-
vy sbírky Stoletg k^le,,ddr G926). Napětí domova a tuláctvÍ tu znovu
vystupuie nezabaleně do popŤeď. Velkou smyslovou intenzitou, vÝaa-
movou pŤesností a meloďčností v}miM zejména novf cyklus tuuctycn
veršrl' inspirovanfch cestou do jižní Francie. f, y pdiind poezii i 

" 
oeío-

lika sociálnich básních plně zaznivá starf Tomantrv nonkoďornismus,
vědomé sepětí s roden chudfch a vyděděnfch.

Tomanova válečná a poválečná poezie podobně jako dilve staví na kou-
trastech poimenqváď, ale pievahu tu má siednocující kompozice celku.
Toman vyuává..Úaďčoích symboÍri a symbolickfch postav'.z'kotveoÝch
v kulturním povědomÍ, uváď narážky na lidové popěvkn choreln moaťtuy
apod. Směiuie tak k denokratizaci básnickfch f*.-, ktere.si zároveú
uchovávaiÍ vysokou obsažnost a uněleckou ob|e'^ost.

Karel T ma
/ t843-1917 /

NovináÍ, Politlk mtadočeské strany' sk|adatel sentlmentálnÍch
polltickfch písní, autor populárnich humoresek.

Narodil se v Praze 6, g. |843. Gymnázium studoval v Rychnově nad

Kněžnou, v Hradci KráIové a v Písku; stuďe na polytechnice v Praze

nedokončil. v l. 1862-1917 byl členen redakce Národních lisť(l' kam po

čtvrt století psal rivodníky. Jako novináÍ byl několikrát vyšetÍován a

v 60. letech 19 měsícťr vězněn (v té době pňekládď Pď fiho básně' které

vydď r. 1871). Horlivě se rtčastnil politickfch boi proti staročechtrm,

byl to obtatnÝ Ťečník a pÍítel a oslavovatel politického vúdce mladočechú

Julia Grégra. v l. 1883-93 byl poslancem. ZemÍel v Praze 9. 5. l9l7.- 
Ttrmova literární práce byla většinou spiata s žumďistikou. Psal poiedná-

ní o osvobozaneckfch bojích (Belgie, Inko, americká revoluce), články

a knihy o osobnostech světové politiky a děiin sashington, GaÍibalď'

Mazzini); Íadu iich shmul do spisu Dějitmé charuktery (1881). Velmi roz-

šíÍeny byly některé jeho sentimentální vlastenecké a politické písně (Hta ce

ozpála tcÚn n4 bíe|tu Rlna aj,). Zptaaval monografii Karel Haoltček Bo-

rwsk! (|883), v níž užil k ávotopisnjm pasážím i některÝch dotud nezná.

mÝch rukopisnfch materiálťr a korespondence a kde v liberálním duchu
pi-edstavil zejména Havlíčka politika a novináie. Vydal také ieho Vybrané

spisy.- 
Za studentskÝch prázdninovÝch pobyt& u strfce mlpáie v Zadní TŤe.

báai poznal Tůma svéráznf statosvětskÍ mlynáiskí život, ,,pány otce..,

krajánky, mlynáiskou chasu, ďe i lesníky, wcbnostenské uŤednlky' vesnic-

kou honoraci. vytěžil z tohoto prosďeď fudu humoristickfch črt, anekdo.

tickfch pfiběhú a obrázkŮ, které vydď v šestisvazkcivém souboru Z česklch

nt!,t .L885{6). svÍn krotkÍm vtipen a leckdy lacinÍm žertováďm

nepresÁujt tyto prÓry rlroveĎ toho, co se běhě tisHo v soudobfch humo-

'isti*Ícn.easopis.ecn, iato tebká ábavná četba si však získaly oblibu; byly

často vydávánn několikrát upravcny pro divaďo, zfil4ovány.

Josef Kaietán Tyl
/1808-1866/

Drarrrattk, proza|k, novlnáÍ e kr|t|k, hlavnÍ pÍcd*av|tc|
scnttmcntáinÍho, bczprostÍcdně spo|cčensky angalovaného kÍÍdh

ěeského romantlsmu. Yytvo |! nové typy bclctr|rtlckého
e l|dovfchovného česop|su, v jcho v|astenccky tendcnčnÍch'




