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votní prostŤedí,se kterlm by se lyrick hrdina nebo dalšípostavy
básní stŤetávali.Nepatňí k němu' nepŤicházejís ním do styku, protože se vÍazuji do skutečnostijiné,která tu náhle vystupuje nejen
v ritržkovit1ichobrazech revolty smyslovosti a autentickéhoživota
proti ,,societě..,ale i jako jediná nepŤetržitá
skutečnostpravá. Protestující''buŤiči..a zolfalí' ,,rozewanci,, jsou nahrazeni hrdiny nelomenfmi, ale také neprotestujícími,plně se podrobujícími ,,pravému..ňádu věcí. Tím Ťádemje tu však už pÍíroda,pojatá nikoliv
krajináŤskyjako součástlidskézkušenosti,ale jako ,,ne-kultura..,
svět Ťízenfvěčnfm rytmem zrodu, plození a smrti. Hrdinové básní
sbírky jsou pÍímoaž archetypálními figurami symbolizujícími základní vztahy člověkak pŤírodě:pastevci,lovci, častokrátjejejich
lidská existence dokonce plně nevyhraněná - proměřují se po zákonech báje v pŤírodniny.Jejich aktivita není ve vzpouŤe,ale naopak ve splynutí s rytmem života.Neznamená to jejich zpasívnění,
naopak ztotožnéní
s pŤírodnímŤádemdávájedině možnost na|ezení velikfch citri a veliklch činri:zlomky děj - kterétíhnou nejen
k mytu, ale i k lidové epice, romanci, baladě (až s názvuky erbenovskfmi) - se dot1Íkajísaméhokoiene existence:jde v nich o lásku, o život, skon i zabíjení.PÍíroda se erotizuje: láska, tj. vlastně
tělesnost zjemněná distancí a snem' je v tétoperspektivě záklaďni
žive|,,,é|anvital..' vlastní smysl lidského bytí, ale taképravá podStata samopohybu pŤírodníchdějri. ono tíhnutí k pňírodě a elementárním hodnotám pŤedhistorickélidskézkušenostise sice opírá
o určitéformy mytu, ale piitom nezná hodnotovou dourčenost
mytickévjpovědi. Naopak proti naprostéjednoznačnostibanální
reality (v básni Romance je ta jednoznačnostpŤímoironizována:
,,zdamohu b t doma, Vinohradská č. l ... ve Vinohradsképod pivovarem' nablízkuWaldesky, Maršnerky, remiz,. .,,)je skutečnost
pŤírodní,ke které lyrick1f hrdina a jeho partneŤi niterně pŤísluší,
skutečností
nezŤetelnou'nejasnou'nedopovězenoua takénedopověditelnou, prezentovanou Ťečí
plnou zámlk a čeŤení
v1!'znamťr.
Je
sicejedinou autentickou realitou, která v logice básníkovapostoje
pÍícháziv rivahu, ale současněje pŤímoči nepŤímouvědomována
jako sen a konečněi tvarem se právě svou nedopovězenostía sq|'m
erotismem snu pŤibližuje.PodtrženípŤírodníhoa archetypálního
v člověku tak současně zaha|íIosbírku - v prvním plánu nasycenou pohodou, pocitem životníplnosti a opojenímsmyslri- zŤe.
telnou spodní melancholií. Znamena|o odmítnutí jevové reality,
kterou nabize|a pŤítomnost, jako zcizujícíčlověka pravé vlastní
podstatě a tedy falešné.Lyricli hrdina básně tak pomíjíspolečenství sociální a hledá společenstvíbiologické, v kterém spatŤujetajemné pouto se zcizenou podstatou své existence:rodovou po-
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sloupnostlidskych bytostívedoucínazpět směremk tušenéjednotě
fidskéhoa pŤírodního.Znamením tétojednoty se stává i lyrika sepětís rodnfm krajem, v jehožpŤedstavěspl;fvá konkrétnípiíroda se
steině konkrétnímrodem, básníkovou vlastní genealogií' S pospolitostí danou vazbamí krve a země.
Splav, jehožjednotlivé básně se objevovaly (s v1fjimkou staršího
Adventu) časopiseckyod roku l9ll, spolu s KNIHoU
!E!U'
VoD A STRÁŇÍ st. k. Ne.'manna, Tomanovymi SLUNEČNÍMI
HoDINAMI a ruĚsÍcr' DuhouJ\ÍíhoMahena,NoVÝMI VERŠI
Františka Gellnera aj., znametal zklidnění revolty anarchistické
senerace buÍičri naIezenímživotního kladu' Dobová kritika ne
iždy onen klad, ke kterémuse tÍetíŠrámkovasbírka pŤihlásila, pŤijala. V jejíjednoduchosti místyviděla neautentickou,chtěnou redukci skutečnosti. PÍesto však knížka ve čtenáňskéveŤejnosti
definitivně ustálila pňedstavu o pravém hlasu básníka a poměrně
rychle zklasičté|a.Ylrazovou prostotou a senzitivitou v mnohém
pňedznamenala mladou poezii v počátcích20. let (zvlášťsiln;f vliv
měla na mladého Wolkra). Druh , později pňipojen1foddíl Splavu
užpŤedjímalsvou tesknou polohou pozdějšíŠrámkovu poezii stáŤí
- Nové básně (|928), Ještě zní (1933). V evropském kontextu
souvisel Splav typově se severoevropsk m novoromantismem
(K. Hamsun aj.), zvláště figurami tulákri a běžencri(charakteristic(fmi ovšemi pro poezii a pt6zu Šrámkoq/ch českfch vrstevníkti) a poetikou velklch činrikonfrontovanjlch s pŤízemnírealitou.
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Ve sbírce zahajujíci druhou polovinu Biezinova básnického díla
opět zcela pňevládá tzv. reflexívnílyrika; ale toto druhové označení
nevystihuje rozmanitost užitfch forem a' Žánr.Ů, nápadnou ve
srovnání š pňedchozími vĚrŘy
oD PÓLŮ. vedíe typu rozsáhlé
skladby s dlouhlmi volně rytmovan1ímiverši bez rymri, kde se poměrně samostatné obrazy napojují na jedin1f rístŤednísymbol
(podrobněji o tom viz u jmenované pŤedchozísbírky), se objevují
básně s krát(fmi riryvkovitjlmi verši naznačujícímizrychlené
tempo prožívání,častoaž mysticky zápa| a vytržení,a vyvžívajíci
četn1fchexklamací a apostrof; jsou tu básně lyrického charakteru,
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v nichž reflexe ustupuje barvityrn, vfznamově méněkomplikovanym, citově sugestivnímobrazrim; masovékolektivní q|jevy navazujicíi sv m rytmem na tradičnímonumentální epiku hístorickou
nebo kosmogonickou; a konečněi chÓrická kolektivní lyrika, oslovujícítisíce nebo tisíci hlas vyslovovaná, myšlenkově oproštěná
a jednoznačná.
Tato rozmanitost souvisí s pŤílivemnové konkrétní|átky zmo.
derní skuteěnosti, která ve Stavitelích chrámu proniká do BŤezí.
novy poezie a dramaticky se sráží se spiritualisticky zjasněnou
pŤedstavou pevně uspoŤádanéhokosmu, za jehož jednotu, Ťád
a perspektivu ručíNejvyšší.otŤesné,s nesmírnou intenzitou a naléhavostívyslovenévědomí smrti a strasti, nespravedlnosti, násilí,
neschopnosti poznání a dorozumění, nivelizace hodnot vede k for.
mulaci zneklidřujících otázek; jejich naléhání namnoze prisobí
silněji (Se smrtí hovoŤíspící..', Vigilie) než vymluvnost pŤedem
známlch a uzavirajícíchpoukazri ke kosmickému vysvobození a
k pŤíští
nekonečnéharmoni|v nižzanikají v1fkŤikypochyb a bolestí.Jinak je tomu v pŤípadech,kde namístoabstraktních kosmicklch
proces nastupuje lidská aktivita na p dě země. Postava Svatého
zpÍedchozích sbírek se mění, i kďyžneztrácí svou nezemsky nepohnutou víru a jistotu ani svrij asketick odstup od radostíhmotného
bytí: stává se podílníkem na společnéduchovní stavbě, vědom1fm
pokračovatelem staletékulturní tradice (symboly chrámu, knihy
písníapod.); uvědomuje si svésepětís jin mi tvrirčímiindividualitami a obrací se k miliÓnrim trpících;svrij rikol uskutečřuje v podmínkách, kterémajíiadu rys soudobémoderní skutečnosti(báseř
Staviteléchrámu). Zástupy (k nimžpatŤíi sociálně porobení, chudí,
ubití tlakem až k neschopnosti snění a sledovaní s bolestnou láskou) z téžebásně sní o nejrriznějšíchvěcech' hmotn1ich i duchovních, ale společn1fmjmenovatelem všechtěchto sn není spočinutí
v cíli, naplnění, n brž atmosféranejistoty a neklidu, riziko hledání
a tvorby. -TÝž neklid, vědomí nedefinitivnosti v uspoŤádánísvěta
se v básních Proroci a Hvězd hasnou tisíce... stupĎuje v tušenípŤevratného společenskéhokataklyzmatu; pňechod lidstva do kosmické duchovní velikosti, zobtazen! timto zce|anovjlm zp sobem,
se tak stává dozráním náhlfm, shora neňízen1fm,dílem davťrzískan1fch nové víŤe'čímsina zprisob revoluce - jak to odpovídá
i charakteru dalšíhovtělení nadlidského mytického typu BŤezinova, typu proroka. Proroci s dychtivou, horečnounedočkavostíhledí vstŤícpŤíchodunovych, vyššíchforem duchovního i sociálního
života, hlásají radikální proměnu' byť byla provázena plameny
a zkázou. -Napětí mezi pňevratn m okamžíkema věkovitlm kosmick1fm procesem ztání se vybíjív nadreálné koncepci času,v níž

chrámu- otokar BÍezina
Stavite|é

okarnž1ks věčnostísplfvají a nová pevnina se ukládá v rytmu požári a nárazi vichŤic (báseř Země vítězúpŤipomínajícívelké kolektivní scény Miltonova Ztraceného ráje). - Stoupající zaujeti
pozemsk1imbytím i jeho vyššíhodnocení se ve stavitelích chrámu
iealízuje v jednotliq/ch metaforách, které dynamicky zhušťují
a ďramatizlljikonkrétní životnísituace, události a lidskérole, a také
v celfch básních vyslovujících dvojznačnou, snidnouo smyslnou
krásu země (Jsem jako strom y květu'..) nebo zas z kosmického
odstupu s laskav m dojetím a okouzlením sledujících její let
(Zem? ) . Rozrušenínadpozemsk;fchjistot a obrat k živéskutečnosti
vyznačenyjsou takérozrušenímharmonie volnéhoverše'v němžse
objevují četnénápadné neshody mezi rytmicklm a jazykov1fmčleněním(pŤesahy).opačn! pÓl diferencujícíhose BŤezinovastylu pak
pÍedstavujíbásně rfmované, s vystupujícími a zase slábnoucími
náznaky pravidelnéhorytmu a dokonce i písně;tak je to pŤedevším
tam, kde myšlenka od složitlch reflexí směŤujek zhuštěnía zjeďnodušení,kde místo proces se podávají jejich zdánlivě definitivní
(ve svénejednoznačnostivšakstejněpŤechodnéa dalšímproměnám
otevŤené)v1fsledky.
Návrat k pozemskosti, pojat1fovšempokaždéjinak, pozorujeme
i v jin1fch dílech vrcholného českéhosymbolismu, jmenovitě v Sououě šbí."" JEŠTĚ JEDNOU sE VŘÁTÍME a v Neumannově
sNU o ZÁSTUPU ZoUFAJÍCÍCH' Ve všechtěchto pŤípadechto
znamená i zesíleníkonkrétnosti obrazri a jejich snazšíkontakt
s bezprostňedníčtenáiovou zkušeností,a takézesílenísmyslu pro
sociální rozpory moderní doby. Právě tato díla si také ze všech
symbolistic{fch knih zachova|a nejživějšíschopnost prisobit
i dlouho po svém vzniku. Sbírka Stavitelé chrámu bfvá často
označoyánaza vrchol celéBŤezinow tvorbv. ZnačnÝohlas iv cizím
literárním prostňedíměljejí rípln! němeclf pŤeklaá, kter1fr. 1920
vydal Otto Pick.
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Stoletf kalendáŤ.
- Karel Toman 1926
Veršepomíchané
Poslední sbírka Karla Tomana v tematické i druhové pestrosti
''pomíchan ch.. básní shrnuje a zárovei znovu rozehrává hIavní
témataa polohy autorovy ariue;si tvorby. Podle rivodní básně
Vlastnípodobizna jezde dramatická zkušenostz temn;fchhlubin ži-

