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- KarelToman
kalendáŤ
StoleťÍ

revolty vtělena v poezii čistou,
vota i z kolektivního snu společenské
tichou a zpěvnou. Jádrem sbírkyjsou dva nevelkésoubory básní.
V prvním, tj. ve veršíchinspirovanlch básníkov m zájezdem do
Provence, se znovu - hned vedle vyznáni lásky k domovu - rozeznívá stary Tomanriv motiv sounáležitosti s tuláky a vyděděnci,
s lidmi nezákotvenymi a toužícímipo zrněně světa (bá seí Štědrj,večer1924,která v závěru prudk1fmzvratem pňecházíve sloku ve stylu
tuláckého popěvku o společnécestě ,,sevšemi vagabundy světa..),
s chudáky, jejichž dítě je srovnáváno s betléms[fm spasitelem
a kteŤíhrdě odmítají almužnu panstva (Célony). Citát známého
francouzského popěvku o avignonském mostě se rozrťtstáv tanečně vylehčen! zpěv ubíhajícíhočasudějin (s pňipomínkou dávn1i'ch
papeži a českéhokrále Karla IV.) a toho, co je v uplfvání věčné
(Sur le pont d,Avignon), Z pŤíznačnch ustálen;ích motivri francouzského jihu se skládá obraz pohostinné krajiny, žijícíradostnou, poklidnou smyslností,jež si podle svéhopŤizpúsobilai kŤesťanskou víru (Aix-en-Provence).- Neméně závažnáje skupina
básní reagujícíchna domácí společenskou skutečnost poválečné
doby. V nekonformním vztahu ke konsolidované republice se obnovuje Tomanriv smysl pro konkrétníprojevy bídy viděnés krutou
věcností;gesto vzpoury pŤitom nezapŤesvrij anarchistick;f privod.
I intimní žánr ,,veršťtrodinn1fch..je pŤetvoňennesmiŤiteln1ímpostojem k republikánské oficialitě (Vlčí rodina). Znovu tu také
vystupuje starf Tomanriv motiv pŤedměstí,semeništěsociální msty;
jeho drsn;f obraz jeprovázenritočn;fm v směchem, kter;f se obrací
proti plan1Ímhlasatelrim lásky. V tom všem se ztaÓí napětí i vriči
pŤedchozívlastní Tomanově tvorbě poznamenané iluzemi z let
osamÓstatnění československéhostátu. - K definitivní formulaci
dospívá obraz dělnic[fch zástupti, jejichž zápas plnf víry v naplnění revolučníchsnri vnášído světa kvas a neustálou obnovu, je
jeho hnací silou; podle Tomana pracující věčněbudou chodit ve
jejich snu, opětovně klesne
sv1fchprrivodech, svět, už už se blížící
- bezjejich usilování
nespravedlnosti
a
nedokonalosti
do
své
zpět
ďbez naděje,kterou chudí rozsévajído všechsrdcí,by se však stal
nesnesiteln1'rn( Prvního máje).
Proslulá báseí Lenin byla napsána jako nekrolog revolučního
vridce. Yychází (jako podobně monumentalizovany PohŤeb z'9
sbírkyHlas ticha)-zpocitri těch nejprostšíchlidí, ričastněpiihlížeji
cích jako antick1i chÓr božímu soudu nad mocnou historickou
osobíostí. Jesttže dŤíveobdobí občanskéválky, hladu a násilí
v porevolučnímRusku diktovalo Toma novi (v Hlasu ticha) néko|ík
básní rozechvěléa hoÍce kritické ričasti,pak ve StoletémkalendáŤi
vyrťlstá ze ztotožnénís tím, co autor pokládal za stanovisko rus-
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rí'ch mužikri, m;ftus rolnického Lenina obhajovaného tím, žedal
piacujicím pridu a s níi radost, víru a probuzení z dávnézaostalosti.
s naiotázky stŤídají
V básni se biblické obrazy a patetickéŤečnické
vismem ve stylu lidov ch modliteb a maleb.
K veršrimTomanovy sociální aktivity se Ťadíi báseĎ F. X. Šaldovi, nazírajicívelkou osobnost a její ušlechtilou sociální utbpii (ta
je srovnávána se snem táboritri o obci boŽí)v konfrontaci se souáobou společenskourealitou, dalekou Šaldovuideálu, inapozadí
perspektiv budoucnosti. - Menšív znam ve sbírcemá několik pŤíležitostn;fchimprovizací věnovanlch Praze, T. G. Masarykovi,
umírajícímusochafi Štursovi, nebo pokoušejícíchse na zák|adě
pouhé juxtapozice ustálenfch reprezentantri spojit tradice antiky
(Venuše a Panna Marig, faun a Ježíš),katolicismu
a kŤesťanství
a reformace (sv. Václav a Jan Hus). Sbírka končí verši ávotní
moudrosti, které rekapitulují básníkriv lidsk1i osud a pŤijímajíjej
v jeho celistvosti, se zp sobenlmi i utrpěnlmi kŤivdami, s radostmi,
krutostí i láskou (Doma na hŤbitově).
Ve StoletémkalendáŤijako v celédosavadní tvorbě je Toman v
sty|za|oženna zpěvnosti, pňesnostia bezprostŤednícitovosti navazujícína klasickou poezii (Sládek). Básně častosměŤujík jadrn:Ím
gnÓmám a slovím, azárovei v metaforice a nečekan;fchslovních
spojeních,ve stálémneklidu vyznamovéstavby jsou otevŤenyzkušenostimoderního člověka. Charakteristické je využitíkulturních
symbolri a jin1fch ustálenlch znakri (napŤ' rostlinn1fch motivri vy.
značujícíchrrizná období lidského Života: biečéan,vavŤín,cypÍiš),
kterépocházejízriznlchtradic a kultur a zkratkovitě označujícelé
široké oblasti duchovní nebo hmotné zkušenosti' Intenzitu této
poezie rozpozna|a kritika i na pozadí soudob1ich experimentri
avantgardních básníkri, zejména když se ukazovala souvislost
s Tomanovou tvorbou i ve veršíchautorri mladšígenerace (Hora,
HoŤejší,brzy i Seifert)'

Strom života. JaroslavVrchlickÝ 1909
Poslední Vrchlického kniha vydaná za básnikova žívotapňedsta.
vuje jednu z jeho má|a myšlenkovějednotně laděn1fcha kompozičně cílevědoměpromyšlenfch lyricklch sbírek.Jejíchpět oddílri (Co
tkyí v koŤenech,Co zní v haluzích, Co zní v koruně, Spadalé listí a
Ceskékrajiny ) s Prologem a Epilogem rozváďí titulní metaforu zakládající se na analogii dění v pŤíroděa lidského životního cyklu
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(odtud genealogie rodri se zpodobovaly v podobě rozvětveného
stromu). Je stará takŤka jako básnictví samo. Vrchlickf se však
v Prologu'r'-islovně dovolává novodobého amerického básníka
W. Whitmana, jemuž v básni Virginskjl dub viděl jsem rttst v Luisianě ze sbirky Stébla trávy energicky rostoucí strom symbolizuje
bytost nadanou elementárnísilou, schopnou rozvíjetse i v osamění.
V duchu tehdejšímoderní pŤírodovědyvčleĎujeWhitman člověka
do ňádu pŤírody,činíi z člověka její součást a vyvozuje z tohoto
rozčleněníi politické dtisledky: požadavek rovnosti všech lidí.
básníka,aby
Pňedstavastáléhokoloběhu hmoty podnítilačeského
užnezávisle na svémamerickémpŤedchridcivytvoŤilv závěru svého
života optimistick! zpěv k oslavě proměnlivosti a nekonečnostiživota, vyslovil svou víru v Radost, Lásku, Zivot, Stěstí.
V první části se Vrchlick;Í obrací k ,,základně žití,,,ke koŤenrim
stromu života. Yycházi pŤitom ze'vztahu pŤíméhopŤírodního
vyznamu slova koŤeny,tj. dědica,tradičněna lidstvo pŤeneseného
znakem obouje pŤitomvzdor a vytrvalost,
tví pŤedk . Společn1Ým
vlznaml tyto vlastnosti
houževnatosta stálost. Zatímco v pŤímém
jsou zárukou nového života pŤírody- věčnéhmoty, ve vyznamu
pŤenesenémvystupují jako síla otcri, pramen, z néhožmá čerpat
privodníhov znamu sloužípak báspokolení.PÍenesení
současné
níkovi jako v.fchodisko k reflexímnad lidstvem. I tento pojem však
osciluje mezi dvěma vyznamy' Mluvě o lidstvu, básník častomyslí
jen na svrijnárod. Když se vyznává,ževěÍiv pŤíchodmesiáše,kter;|'
bude snad synem posledního žebráka a kterf uvede svět v trvalou
harmonii, jde mu nepochybně o celélidstvo. Když však se zam1Íšlí
nad koŤenylidstva a jmenuje Z1žkua Husa, Komenskéhoa JiŤího
z Poděbrad, pňipomíná popravenéčesképány i exulanty, pÍecházi
už ke koÍenrim vlastního národa, stejnějako ve chvíli, kdy zdirazĎuje v1|'znampŤesvědčení,byť se pŤitom dovolával vedle Husa
sou.
žechce ovlivnit pŤedevším
i Buddhy a Galileiho. I tu je zŤejmé,
časnécharakterové vlastnosti svého národa. Ke koienrim patŤí
i otázky životaa smrti, živlch a mrtvych koŤenri.Také tuto otázku
po smyslu životasi básníkpoložila odpovídá na ni odmítnutímja.
kékoli metafyziky: život syna hmoty, člověka,je pouze v nervech,
svalstvu a krvi' člověk žIjetentyŽŽivot jako strom, a proto: ,,Buď
jak ten strom a vždyto dobŤetak, / měj vzrrist a list, měj květ a plod
a zpévy|/ Jaks vznik, tak zhyř, vždyvoln1fjako pták, / jak strom,
jenž o posledníchtajích neví...
PŤestoto jedn označnékrédo Vrchlick;y se ani v tétosbírcenestává prost;fm naturistou, kter1f ve splynutí s pŤírodou shledává
vykoupeníčlověkazjeho rítrapa bolestí.o tom svědčíhned druh!
oddílCo znív haluzích.Stává se intimním vyznáním o moci pŤírody,
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i apoteÓo ieiím prisobenína citlivé básníkovy smysly, ale zároveř
člověkaa sílyjeho vidění.A nejen vidění smyslového,ale
"J,iJ"Jr'"
zraku, kter! ,,z dušetvojí vstoupne v oko.. a kteqfm si
iuttrnir'o
bájné světy a uchovává dávné prožitky pěkn1fchoka.
snuje
čtověk
tak se dívá umělec, jenžje věrn;f ideálrim mládí.
*zit.i. PŤedevším
piírody na bá-sníkanení jednoznačné.
prisobení
Ále ani samotné
Vwolává zcela nečekanéchvíleradosti: ,,Cerven vlčímáknamezi
/ ševlní a chechtá a směje,/ radost zas v srdci mémvítězí...lBože
mrij, co se to děje?.. (Píseř). Ale také uprostŤed napjatého ticha
poávečerníkrajiny člověk slyšív sobě ,,všeckynoty / nenasytné,
.bouiné,
(Alta quies)' V čase,kdy pŤírodavydává své
zouťající..
jedním
velkfm ,,lásky hodováním..,ale je takéděse
plody, stává
jištěm náhody, která v jediném okamžiku mriže zvrtnout život
v suchopár a zahnat štěstído dáli.
Vrchlického vrcholnlm vyjádiením vztahu k pŤírodějetŤetízpěv
- Co zní v koruně.Zdeuž básníkjen naslouchá mohutnémuhlasu
všehomíra,pozoruje jeho dění,zirajetak ,,bohu v líc...Vlsledkem je
jásaqf hymnus plnf opojení z mnohotvárné panteisticky pojaté
hmoty, dithyrambick zpěv k oslavě pŤírody,uprostŤedníži básník
na|ézásvé místo, tak jako pták samotáŤ, kterf ,,zňív hasnoucí
slunce zái / a jedin1fs všímcítí!..(Pták samotál). odvrhuje takŤka
s posměšnouironií naděje mučedníkrina posmrtn! život,vyznává
radosti je jistota, která mu dosud chyběla,
se, žezdrojemjeho čisté
ženedostane víc' nežmu m:Ůrže
dátzem, aže ,,co zde mi nekyne, jest
ztraceno mi navždy... Více než klamné naděje mu pak stačí
k pozemskémuštěstí,žeje poeta (Ta posud chyběla'.'). A jako na
potvrzení toho' žeje skutečněbásník, Vrchlick! tozpoutává zde
riplné orgie piedstavivosti v líčenípŤírodníhodění, dává prrichod
probuzenéhravosti v drobn1fchzvukovych hŤíčkách,častosvazuje
svéveršei do sevŤené
formy písřového popěvku' Jestližese v pÍedcházejícíchoddílech snaha vyjádŤitmyšlenku a vtisknout jí prostŤednictvím
apostrof a exklamacínaléhavostopíralaještěnezŤídka
o rétorsk patos,zďe1Ižzcelaovládá pole básnická hravost,která se
stává zároveř znakem vítězícíchsmvslri. básníkovv citlivé. rozyíÍené vnímavosti.
Po dozrání rody, kdyŽ pÍírodavydala ze sebe vše,co mohla,
zustanebarevnépodzimní listí.Vrchlich|'po rozmachu tÍetíhood.
dílu podává ve čtvrtém,nazvaném Spadalé listí, tematícky pomíchanou směs reflexívníchveršri.V rivodní básní Rúzné/rstíse opět
vrací k titulní metafoŤea do podrobností rozvádí v pŤímémi obraznémvlznamu paralelnost obou cyklri, lidského života a ročního
cyklu stromu. ZatŤeseš.li
pětkrát stromem,padá nejdŤíve
svěžílistí,
potékvěty, po nich plody, pak pestŤemalovanélistía nakonec jen
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krripěje kalného podzimního deště.Ze Stromu lidského života dostanešnejprve naděje prvních vzletri, podruhékvět lásky, potŤetívír
činri,počtvrtéjeztebe bílf staŤec,pro něhožzbylo pro páty pÍipad,
trochu slz' V tétočástisbírky formuluje Vrchlickf svéreflexe v podobě sevŤenfch,myšlenkově vyostŤen ch a brilantně vypoíntovanlch aforism , ježčastonacházeji svrij qfchozí bod opět v pňírodě;
v podzimním, trochu potesknělémnaladění se tu uvažuje o smrti,
ženách,lidském štěstí,touhách člověka i hodnotě myšlenky, proměnlivosti pravdy i nevděku světa. Tyto aforismy svou podzimní
oddílu, ale jen
náladou tvočíovšemjis|f kontrast k pŤedcházejícímu
ve smyslu následnosti, jaká panuje v pŤírodě'V jejich virtuozitě se
skrlvá sebevědomíautora, kter! vydal všechnysvéplody a nyní se
s vyrovnaností, nepostrádajícíani dávku humoru, svěŤujese svymi
postŤehy o obklopujícím ho životním dění.
. V prvním oddíle Vrchlick! uživalpojmu lidstvo v dvojím vyznamu, a mluvě o něm, myslel častosynekdochicky jen na česk!národ;
teprve v posledním oddíle' nazvanémČeskékrajiny, se tato dvojitost patňičněosvětluje: takjako si básník nedovede pŤedstavitkoňeny lidstva bez podílu svého národa, tak také mnohohlas! chÓr
pŤírodyby nebyl ripln;f, kdyby v něm nezazněl i hlas českékrajiny.
Ale ta nepromlouvá jen svou holou existencí'jak ji básník zachyti|
v pňírodníchnáladách (Krajina pod Lipnicí, Top lka aj.). Vrchlickému se do ní promítají i pŤítomnézápasy národa (Pod Svatobo.
rem), a zejménaopět jeho koŤeny,dědictví otcri. A tak k intenzívnímu prožitku cyklického časujako koloběhu pŤírodya lidského
bytí pŤistupujev tétoposlední části i vědomí časulineárního, historického. Ten se sice zastavil pŤed opuštěn1fmihradčansk1fmi
paláci, zato na|éhavěse pŤipomíná na bělohorské pláni a vyzvami k současníkrimhovoŤíod památníkri smlouvy Ferdinanda I.
s Čechy v Jihlavě (dokonce anticklmi metry - piízvučn1|mhexametrem a pentametrem). Jako svědectví trvalosti pŤírody vriči
pomíjivosti člověkapak časvystupuje v b ásníDubttm rožmberského
rybníka: staletéduby zasazenéještěKrčínem z Jelčan stále ž1jí,
zatímco o Roánbercích se dovídámejen ze žloutnoucíchkronik a tlejících archívri. obrazem českékrajiny triumfující nad časemi lidsk m jedincem se sbírka lzavirá. Do věčnéhoŤádu hmoty zasadil
básnik posledníjejí součást,znamení své svázanosti s pŤírodou
a osudy národa. Nyní mriže v Epilogu (Díky) vyslovit svrij vŤel1í
projev vděčnosti za život, krásn pŤes všechen ,,shon a prázdné
pachtění..,poděkovat za možnosttvoŤita milovat. Tímto radostnym zpěvem jako by básník uzavíra| svéceloživotní dílo'
Nicméně krátce po Vrchlického smrti vydal básníkriv bratr
B. Frida z ooztistalosti ooslední sbirku Meč Damoklťlv. která ie

bolestn m pandánem Stromu života. Právě ona a ne optimistick1f
zpěv se stala posledním článkem Vrchlického díla. Je to kniha plná
.'ittidu' rizkosti a pŤedtuch tragického závětu básníkova života.
Bvl to však Strom života, kterfm Vrchlick1Ípo bouŤlivénegaci své.
rro ana kritiky a básníky devadesát1fchlet upoutal mladou literární
seneraciz pŤelomustoletí.V básníkověpohanskémopojenípŤíroáou i životémshledávala svéhopŤedchridcea takése - pŤedevším
St. K. Neumannem (báseĎ Panychida v NoVYCH ZPEVECH) pŤihlásilak jeho odkazu.
zp

Struny Ye Yětru . Josef Hora

1927

V sedmésbírceJosefa Hory je tematicky ižánrové nejzŤetelnějivyhraněn;Í'drobn]f soubor verš o Sovětskémsvazu;je to vj,běr z básní inspirovan ch autorovou cestou do tétozemě r. 1925.(ostatní
básně z tétocesty vyšlyjen časopiseckyajsou nyní otištěnyv knize
Zapomenutébásně.) Procesy pŤevratn ch společenskych pŤeměn
jsou tu zachyceny v monumentálních symbolech na pozadi tradičních atributri ruské piírody, zprostňedkovan5ich namnoze starší
i novějšíruskou poezií (básně Rus, Pluh, V Moskvě - s motivem
Leninova mauzo|ea, Leningrad aj.).ovzduší monumentality je někdy spolutvoŤeno i pomocí prostého jmenování konstantních
a univerzálních složek lidského bytí (napŤ. ,,Step, láska, tma,
ch1éb...).
Motivy z ruské cesty' obvykle v kontrastu s rozpomínkami na piedchozí Horriv zájezd d,o Ítá|ie(viz ITÁLIE), se objevují
i v ostatnílyrice Strun ve větru. Náměty těchto básníjsou (ažna v}jimky: Hora jako ňada dalšíchautorri věnoval
báseř hrdinsky zeveršek padesátinám
9lulÍ.j Amundsenovi;jsou tu i pŤíležitostné
'Karla l omana) záměrně neurčité;privodní témaje jen qfchodiskem pro Ťaduzkratkov ch obrazri,ježjsou kladeny vedle sebe bez
vysloven;Ícha pro věcnou souvisloit často nezbyin1fch logickfch
spojri; pŤestodohromady vytváŤejísvéprávnou í11'nu*ouň.'
stvost. Podkladem tohoto sjednoceníje společnf citov odstín
".tivŠechmotivri .Yznlká ovzdušiuvolněnépoetičnosti,konteit,
kde se
něk.teré-motivys obměnami opakují a izájemně se v sobě
írcad|i;
vecl vněm ztrácejísvou hmotnost, stávajíse lehk1fmi,pr
hledn;ilmi,
plynule pŤec.!ázejíjedna v druhou a v obklopující je
atmosféru.
jako hudební motivy, menelato poukazy ke
|un,sujítéměŤ
,s-t.o1a
Konkretnim
pŤedmětrim.K celkovémuhudebnímu dojmu pŤispívá

