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not.. země. V básni se patetická gesta a metafory stÍídají s blesko-
qfmí pÍedmětnymizáběry konkrétních vljevri ve vypjaté době (pÍi
troše fantazie pŤipomene tato kompozice Picass v obraz Guerni.
ca), včetně citátiaparafrází dialogu loučících se manželri, dětského
rozpočitadla, vojenského rozkazu - toto pásmo ciziÍeči vrcholí
dvojí citací Ňerídovfch ZPÉVI3 pÁrrČŇÍcH (z básní Jen dál a
Ve lví stopě).

Další básně opětovně vyslovují hoŤkost porážky a pocit dějinné
kÍivdy, monumentalizují postavy marně stojícího vojáka a dávnfch
padlfch, symbolizují naději motivem dítěte narozeného v táboŤe
uprchlíkri z pohraničí (V t borech). Nastoluje se novf typ názna.
kové Ťeči' jejíž pomocí si národ v ritlaku uchová srozumění a vědo-
mí hodnot ( Mezi námi ) . - Mnohé z těchto básní jsou stylizovány
pro hlasitou recitaci a využivají mnohotvárnlch expresívních zvu-
kov.ich ritvarri s opakováním hlásek a slov, s prostupováním hlasri
ruzné v!šky a rytmu, s rozvinutymi refrény apod, ZaměÍení těchto
veršri k reálně pronesenym zvukrim Ťečije vidět i z toho, žey závěru
Zpěvu zkosti duše 1idu své rozechvělé oslovení génia země dokonce
vykoktává. Básně zpravidla ristí do energicklchvlzev k akci nebo
k zaujetí rozhodného postoje'

PŤed toto jádro sbírky Halas pŤedsunu| Panychidu za F. X. Šaldu
s heroickou stylizací jedné z vrcholnlch osobností humanistícké
české kultury; báseĎ využivá motivťr, stylo'r..ich prvkri i citátri
z vlastních Šaldov1fch veršri. BáseĎ Deset ran egyptsk chzpočátku
roku 1938 rámuje mnichovsk! cyklus obrazem pňedválečné Evropy
(s pomyšlením hlavně na bolestně končící španělskou občanskou
válku a na vinu hlasatel neintervence), která páchne rozkladem
a v ykIizi p ole faši smu l, každá z, ; an,,, jimiž podle Písma H o sp odi n
stíhal faraÓnsk1f Egypt, je obrazně transponována do moderní so-
ciální a politické skutečnosti (Žáby - prolhaná žurnalistika atd.).
- Halasovo plebejské stanovisko je zÍejmé z básně k vlročí bitvy
u Zborova: i toto obligátní téma nechal vyznít perspektivou re-
volty.

V poválečnlch vydáních pňipojil autor ke sbírce cyklus básní na
čtyŤi roční období Časy (zkonce r. 1938). v těchto svěžích, životem
pňekypujících obrazech české pŤírody se odlišně k|ade táž otázka
naděje v kruté době pŤevahy regresívních společenslfch sil. otázka
se ontologizuje, záruka budoucnosti se svěŤuje skutečnosti samé,
její nepotlačitelné dynamice cyklické obnovy a směŤování k bu.
doucnosti, v níž i ty nejsmělejší cíle dojdou naplnění. Těmto silám se
dává do rukou i měnící se osud básníka. Materiálem, z něhož jsou
budovány, i jazykově hledačskfm zprisobem jeho zpracování pŤi-
pomínají Časy pozdější Halasovu báseĎ v pr6ze Já se tam vrátím
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(|93g) i mnohé verše současně vznikajícího LADĚNÍ 0942).
Torzo naděje je jedním z vrcholri Halasova díla. Dochází tu

k syntéze, a to jak tvorby politicky zaměŤené, zejména z období
španělské války, tak reflexívních veršri tragického zápasu se smrtí
a nicotou od SEPIE až po DoKoRAN. Torzo naděje, jehož styl
pokračoval v Halasovych válečn1fch básnichzaÍazenlch později do
sbírky V Ťadě (|949), se začleřuje do mocné vlny české poezie
inspirované událostmi osmatŤicátého roku: odlišuje se tu svym
niternlm dramatismem a mnohohlasostí svlch ristiedních skla.
deb. od aktuální tematiky míŤí hloub, k obecn;fm společensk1|m
a historic[fm pŤedpoklad m naděje.

Nadšené pŤijetí v nejširších čtenáísk1ich vrstvách se projevilo
v mnohonásobném vydání sbírky, dokonce i na počátku okupace.
Verše Torza naděje jsou živou básnickou hodnotou, svědectvím
rozhodujících a dodnes aktuálních okamžikri národního bytí' jsou
často vydávány i dnes a jsou i pŤedmětem trvalé pozornosti
profesionálních i amatérskfch recitátorri. mč

Torzo života . Karel Tomán 1902
Druhá sbírka lyric\fch básní Karla Tomana obsahuje erotické
a reflexívní verše. Erotika, soustŤeděná hlavně v první prili knížky,
pŤináší pŤesné, byé náznakové bilance dramatického intimního
vztahu, kter1f skončil - podle toho, co se Ťíká v sam1|,ch básních -
dobrovolnou smrtí ženy. od jejího vášnivě vyčítavého monologu,
od mučiv1fch vzpomínek na ni a od stesku nad nevyplněn m sněm
společného silného a svobodného života Óáseř Smutníl večer s re-
miniscencemi na Ibsenovo drama Stavitei Solness) dospívá lyrick1f
subjekt k nové naději a očistné drivěŤe v život i s jeho ránami a bo.
|estmi (Advent). Cltarakteristické pro Tomanovu básnickou me.
todu isou zejména básně Na hrob tv j... a Piseú (Divok! mák si
natrhám): obě jsou definitivním, lakonicklm shrnutím celé etapy
Žtvotni, zbaven1im náhodnosti okamžitého citového vznětu. Smě-
Ťujíkjádru a duchovnímu vfchodiskuprožitku a ztohoto kontaktu
s podstatou života teprve čerpají svou dramatičnost i vroucnost.
První pŤitom využívávzdálené narážky na tvar náhrobního nápi-
su, druhá je písní, která v sugestivních opakováních, paralelis-
mech a protikladech barev a květinov'Ích ěmblémri (aivbtÝ mat
a pomněnka) pŤedvádí srážku nepŤátelšklch Životních postoj : na
1eone straně cudnost uhlbající pŤed pln1fm prožitkem, na druhé
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straně sebeodevzdání vášni, která pohrdá morálními konvencemi.
Erotickj' cyklus je uzavŤen osmiveršov m Portrétemmoderní ženy,
opět charakte zované motivem vlčího máku; do osobní charakte-
ristiky pŤekvapivě vtrhuje citát z revoluční dělnické písně Rud!;
prapor.

Dynamická pňedstava života jako disonantní, a pňece celistvé
a opojnéjednoty bolesti a štěstí, ničení a tvorby, naděje a zoufalství
je ristňední hodnotovou kategorií, která se ve sbírce ustavičně vrací.
okleštění Života, jeho deformace v ,,torzo,,, ať k ní dochází kdekoli,
je podnětem spontánní revolty proti současnému uspoŤádání spo-
lečnosti. V reflexívních verších, které často pŤijímají podobu elegie
nebo básně na rozchodnou, se otvírá pŤíkr! koflikt mezi touhou
lyrického subjektu po prostém, evidentně plodném světě pr hled-
nlfch lids$fch vztahri (Tomanovi ho reprezentuje jeho rodnf ven-
kov - báseí Ztraceny syn), a pŤitažlivostí komplikovaného světa
velkoměsta, které nedá člověku vydechnout a vystavuje jeho svo-
bodu stálému bezohlednému tlaku, je však nabito elektrizujícím
tušením budoucích sociálních proměn (báseĎ Kousek léta, kde je
energicky vysloven rozchod s idylou). Protiklad venkova a městaje
ve sbírce nazírán i jako protiklad estetiky souladu, promítající se
zejména do pŤírodních scenérií, a estetiky disharmonie, která na-
cháziodezvuv duši moderního člověka. Básně směŤující k jednomu
nebo druhému z těchto pÓl stojí ve sbírce vedle sebe a proti sobě,
bez pokusu o iluzorní vyrovnání. Toto vyrovnání - vnitŤníjistota,
odvrat od časn1fch Žádostí, schopnost oďrážet rozkladné vlivy vněj-
šího světa - zistává snem (v básní Sen severu ho symbolizuje
dobově pÍíznačny obraz pŤísné horské sosny); ve své upiimně vy.
znáyané slabosti mriže se zatím lyrick1í subjekt takového postoje
pouze touŽebně dožadovat.

V době vzniku sbírky patŤil Toman spolu s Gellnerem' Šrámkem
aj. ke skupině anarchistick ch literát kolem St. K. Neumanna,
která zaujala ostŤe odmítavé stanovisko k soudobé společnosti
a ziskáva|a první kontakty s dělnick1m hnutím. Anarchismus
pŤitom nebyl Tomanovi ničím více než dočasnou ideologickou
motivací spontánní společenské revolty, jejímž hlubinn1fm zdrojem
jsou pro něho smysly a krev svobodného člověka. V básni Pohádka
máje, pÍejaté sem z pňedchozí Tomanovy sbírky Pohádky krve,
zaznivá - s ironicklm qfpadem proti cudné hrdince románu
V. Mrštíka a s narážkou na Markétku z Goethova Fausta - cha-
rakteristická pro Tomana vyzva k plebejské hrdosti a nesmiŤi-
telnosti; oslovena je dělnická matka nemanželského dítěte. Ve sbír-
ce je i ironicky protirakousk! pamflet ve stylu šantánové písně' .ale

s rafinovanym využitím symboliky rakouskych státních barev (Pí-
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seř ad usum delphini/; uplatnil se ještě po letech, v době rozpadu

monarchie' jako aktuální satirickf text.
Spolu s verši generačních druhrj dovršuje Toman y Tornl živoÍa

odviat |yr1ky zpŤelomu století od složitosti a patosu symbolistické
ooezíe. Inspiračním zdrojem je tu programově pouze to, co sám
tásník autenticky prožil' SloŽitost prožitku postihuje Toman ve
stručn ch, neobvykl]fch, často metaforickj'ch spojeních pŤesně vo-
len'ích slov, z nichŽ každé si zachovává svou vyznamovou samo-
stainost. Harmonizujícím činitelem je písĎo{ rytmus a melodika;
Toman se jimi vrací k pŤísně pravidelnfm klasickym tvar m. Po
období nadvlády volného a pňedtím lumírovského - vždy into-
načně splfvavého - verše staví Toman do popŤedí rytmus zdtraz-
něnjch a osamostatněn ch slovních pňízvukri anavazuje na lyriku
Nerudovu a Sládkovu' Podněty nachází i v soudobé mladé německé
lyrice, zvláště v sevŤeném v1!'bušném slohu R. Dehmela. Y obraz-
ném qÍznamu je užito mnoh]fch prvkri běžnfch v současném seces-
ním vytvarném umění (květy, symbolické barvy apod.). Toman
často užívá i tradičních kulturně historicklch motivri, obvykle
v polemickém pŤejinačení (báseř Rrž7).

Torzo žívota zahajuje souborná vydání Tomanovych spisri.
Pňedcházela mu prvotina Pohádky krve (|898), která programově
polemizuje s dekadencí (v Torzu života evokuje její ovzduší - už
smíŤlivě a elegicky, jako záležitost uzavÍené etapy života a umění -
báseĚ s verlainovskym titulem Galantní slavnost pŤipomínající
pŤedčasně zemŤelého básníka Karla Hlaváčka) a proti chorobě
a slabosti klade svobodné, bezohlednévyžití smyslri. Pohádky krve
básník do sq|'ch souborn5ích edic nezaňadil. Torzo života je vše-
obecně pokládáno za ďíIo, v němž jeho autor nalezl vlastní pÍístup
ke skutečnosti a adekvátní styl. Kritika a literární historie vidí v této
sbírce vychodisko, v němž všechny rozhodující motivy a problémy
Tomanovy tvorby jsou už exponovány na zra|é irrovni. Básně
Kousek léta se svou sugestivní pointou ,,Addio, mecenáši.., Divokll
mák si natrhám a Íada jinfch si získaly trvalou oblibu nejen jako
typick1f pŤíklad revoltujícího umění určité doby' n1fbrž i jako posti-
žení prožitkri v lidském citovém životě trvale pŤítomn1fch.
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