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a kultur, je i v centru hojnéSládkovy poezíerodinné' Malá skupinka otce,matky a dítětese v níjevíjakoostrov bezpečí
uprostŤeddorážejícíhosvéta(Vítr v listopadu aj.) a spícíženaje blížeBohu než
muŽ, kter;|'pociťuje,,osten myšlení..a tížidenních starostí. Řada
básní věnovanych dcerce Heleně spolu se zaujetímdětskou spontánností, nevinnfm veselíma pŤítulnostípŤinášíi poznatek, žedítě
znamená ve světědospěl ch cosi nenahraditelného,pozvedá ho v;fš:
spíšdítě by mohlo poučovat dospěléneždospělí dítě,jeho rísměvje
odleskem ztracenéhoráje. V těchto myšlenkách, kterése po desetiletí vrátí v dětské tvorbě Halasově a Hrubínově, tozpoznáváme
ideovév1fchodisko Sládkovy poezíepro děti, jejížprv ní{birka Z l atll
máj vzníka|aa byla vydána současněse Sluncem a stínem'-Y zobrazeni nejužšíchrodinn;fch vztalltt ničen1|chchudobou a smrtí je
těžištěnečetn1fchlyrickoepickfch básní; v proslulé baladě Kde je
máma? pŤesněa sugestivně postižená naivita osiŤeléhoděvčátka se
koncentruje do metafyzicky naléhavé otázky, která, neodbytně
opakovánajako refrén,rušíplatnost stereotypní náboženskéritěchy.
Ve sbírceSluncem a stínemse tedy vyhrařuje Sládkova potňeba
postavit proti modernímu konfliktnímu a roztŤíštěnému
životu
pevné,trvalé,mravně nenarušenésvěty. Vedle světa rodiny' dítěte
a Ženy nevinnéa pokojné jako dítěje to i svět venkovského kraje.
Y !ísni or čově(po níunacích v pŤedchozích knihách) vystupuje
Sládkovi monumentalizovaná postava rolníka s jeho odevzdaností
osudu, zemins bytostn;fm pÍesvědčením
o rovnosti všechlidí a s láskou k práci, která je hlubinnlm metafyzic[|m poutem mezi člověkem a piírodou; tato pňedstava - ve vědomémnavázání na uvedenou báseĎ' jak o tom autor psal pŤíteliZeyerovi - se stala stŤepÍsNÍ. Nacházíme tu už hlavní
dem následujícíchSELSKÝcH
znaky stylu tétobudoucí sbírky: pádn;f trochejskf rytmus, stylizovanéobdoby s lidovou písnía zejménapojetícelébásně jako vnitŤního monologu postavy. - Závěr oddílu, kde čtemei vŤeléverše
k padesátinám Heydukoqfm, tvoií několik reflexívních básní,
zd razřujících podŤízenostjednotlivce obecnémulidskému osudu
a běhu časua pŤevahubezprostŤedníchživotníchhodnot nad rychle
zvadající slávou a světskou mocí. Spíše než lumírovsk1f patos
(originálně pŤetvoŤenfv básni V nočnímtichukwslovení hvmnického pocitu souladu mezi rytmem vlastního tásníkovď srdce
a ridery miliÓnri trpícícha usilujícíchsrdcí; báseř snad dnešnímu
čtenáŤi zazni skoro bŤezinovsky) se uplatřují verše lakonicky
shrnujícícelkovou zkušenostdosavadního básnikova života (napŤ.
Itlapodzim).I tyto verše,projev Sládkovy individuality jako piotikladu nespoutanéproudnosti Vrchlického lyriky, nalěznou v po.
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zděišíSládkově poezii vyrazné pokračování'
t"ay sbírka Sluncem a stínemjakousi kŤižovatkou Sládkovy
lvrikv. na nižse setkávajíněkolikerétendence.Spolu s reminiscenšemi.nahálkovskou piírodní a milostnou lyriku se objevují krajní
oroievy Sládkovy vrile začlenitse do lumírovskéhoproudu, krysiatuie iu ieho originální pojetí lyriky písřové, vystupují d ležité
oŤeázvěsti
ieho budoucíchbásnickfch cest.Jako komplikovany, ale
'o'oto
í ptoanÝ a vlmluvn1f vftvor Sládkova stŤedníhoobdobí má
šbírkaznačnouzávaŽnost pro básníkriv vlvoj i charakteristikujeho
osobnosti.

hodiny. Karel Toman
Sluneční
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Jako pŤedchozíTomanovy sbírky, obsahuje i tato v prvé části
zhruba erotickébásně a v druhéčástiveršeshrnujícípostoj lyrického subjektu ke světu a společnosti'Jádro tétodruhéčástitvoŤiverše
inspirovanézkušenostmiz cest a návratri. Rozmanité zážitky, které
autorovi piinesl zejménaněkolikerf pobyt ve Francii, jsou tu pÍehodnoceny, domyšleny a zbaveny všehonáhodného. od subjektivní revolty, která prosycovala pŤedchozíTomanovu tvorbu neňešitelnfmi, zárovei však umělecky plodn mi nitern1Ímirozpory, pŤechází Toman k hlubokému zájmu o objektivní skutečnost,pÍírodu,
hlubinné procesy a zákonitosti určujícíběh kolektivního i individuálního žívota.Neopírá se pŤitom o žádnou vyhraněnou ideologii
(zŤetelněto naznačujetitulní báseĎ, která místo otevŤené
formulace
programového básníkova zaměňení,obligátního u epigrafu sbírky,
klade prostě vedle sebe motivy zánlku a nezdolného života; souhrnem je nejen vědomí neproniknute|nézáhady, ale takénezměrné
houževnatostia pŤitažlivostibytí),ale pŤedevším
o intenzívnívidění
básnické:odváŽnou metaforou postihuje proměny kraje v pruběhu
ročníchobdobí, cestou fantazie a na zákIaďétvoňivéhointuitivního
procesu dospívá k vytváňeníprisobiqfch postav, v jejichžpostojích
a gestech Se myticky vyjevují elementární a racionálně neana|yzovatelnésíly země. Tak je tomu piedevšímv rozsáhlé básni Tuláci;
jsou v ní objektivizovány a od zákonitostí země odvozeny dvě navzájem protikladné tenáence, které nesmíŤenyprostupují celou
Tomanovu tvorbu: jednak je to bezprostŤední,dětsky vnímavy
a harmonizujícíobdiv ke kráse světa a pokorné okouzleníjeho nejprostšími dary, zejménačarovn;fmi pŤírodnímiscenériemi(první
částbásně s citací bolestnépísněruskfch emigrant , kterou Toman
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kdysi zaslechl mezi chudinou Londfna), jednak neukojitelnlf hlad
po spravedlnosti a po novych společenskjlchrítvarech,zápasvzpurnéchudoby proti bohatství, odvaha k revolučnímučinuiměŤujícímu k dobytí světa (druhá část).Nositeli obou těchto postojrijsou
vyděděnci, tuláci, kteŤípro Tomana jediníjsou natolik svobodní,
aby mohli navázat bezprostŤednívztah k zemi a podobně jako
hrdinové dávnfch mftri ztělesnit jak její potŤebu trvání, uchování
hodnot, tak i potŤebu změny, pŤekročeníhranic, směňováník novym a neznám1fm formám životním. - Jiná rozsáh|ábáseí Pažíž
v živfch, spěšněa v stižněčrtan1fchzáznamechzachycuje ovzduší
kosmopolitní metropole, která pŤitahuje neklidné, po zážitcich
toužicídušez celéhosvěta; pŤednámi proudí denní pouličníruch
PaÍížearozvirá se její omamná noc, zďe obrazznovu nab vá myticklch prvkri, tentokrát pŤipohledu na velkoměsto jato žanaanc
žijící,magicky piitažlivou a nebezpečnoubytost. Vír PaŤíže
vysává
síly a',,poutník..,když se byl inspiroval živn1fmišťávamii jedy mohutného města, odvrací se nazpět k domovu. Báseí Hedvapodnícená vzpomínkou na básníkovu paŤížskouzáhy zemÍe|ouprítelkyni vytváŤídalšíz Tomanov ch epitafii a také dalšíz obrázi ženy
pŤijímajícíkrutá zklamání a oddaně žijícísvrij chudobn! všední
den; v ovzdušísmíŤení
se stávají v5Íznamnlmi nejprostšípŤedměty,
jednotlivosti denního života, které zároveř dokreslují-prostieáí
a symbolizr'í pokornf postoj k životu. - Ze vzpomínek na pobyt
ve Vídni vychinibáseí Fischamend(méno hŤbitova);je v ní vyjádŤenadalšísložka Tomanova m tu země - tentokrát je to místo,
kam jako do iíše jediné realizovatelné a všem dostupné spravedlnosti vstupuje člověk smrtí, spl;ilvajes její poklidnoua všeimiŤujícíkrásou. Uchvácení touto tišivou, v smrti uspokojující,a|e zároveř nesmírněživou a barvitou krásou země isou věnovánv i básně
Maják a Stará alegorie podzimu.
Erotické veršev první polovině sbírky ve shodě s Tomanovfm
současn m drirazem na harmonii a na stabilní složky lidského života vyjadŤujítouhu po zapomenutí na vyčítavé
pŤízrakyminullch
vin, po nalezeni definitivního osudového vztahu, odvrženíveškeré
životni improvizace (Smutek diletantú);vystupuje v nich motiv
morálního soudu' kter;f vyslovuje žena sv m mlčenlivlm steskem
zIásky pomíjivé a nedovršené(báseř Mlademu slunci s pozadím
mytizujícíhovfjevu pŤíchodujara). I tato zneklidĎujícípieástava je
však v závěru sbírky pŤekonána verši básníkova životního zakotvení;lyrickf subjekt zristává v kontaktu s bloudícímia opuštěn1irmi,
ale spíšužjen tak, ževychází na práh pevnéhopŤíbytku,aby šeza
nimi do dáli zahleděl. Místo metafor vyjadŤujícíchpohyb prostorem nastupují symboly uzavŤenéhokruhu, stěn, škeble sevŤenÝch
dlaní (Poutnice).
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konkrétnichnázvri rostlin a jinfch pŤírodníchmotivri; vši.
i četn1fch
chni iito autoŤi se zátoveí také pokoušeli o vytvoŤenínáznakri
pŤedstavouzemě' Nad písĎomoderního mftu spjatéhos rístŤední
vou kompozicí pŤevládá teďu nich, a u Tomana zvláště,mluvní styl
umožřujicí zahrnout do básně více rriznorodlch motivri vnější
a takéodstínit
skutečnostia sjednotit je v proudu promlouvané Ťeči,
psychicky se rozrrizřující citové vztaby. Pro Tomana jsou tu cha.
citace nápisri, pozdravri
iakteristické takérrizné(častocízojazyčné)
nebo intimního pŤíméhooslovení.- Obrazy společenskfch vyděděncúse vedle uvedenépoezie pŤibližujíi někten.fmdílrim současné
prÓzy (olbracht, Uher). Řada česk1fchliterárních děl vytěžen1fch
z pobytu v PaÍížisehrála nedlouho pŤedsvětovou válkou svou lohu pŤi orientaci českéliteratury v soudobém evropském-ideologickém proudění (Majerové N městí republiky, NOVE vERsE
F. Gellnera, ktery svou paŤížskoubohémuprožívalčástečněspolu
s Tomanem, aj.).
Slunečníhodiny vznikaly značnědlouhou dobu; je možnése dohadovat, žeÍadabásní byla možná koncipována v letech 1908-9;
zapsány poprvé však mohly b1ft tŤeba až po několika rocích. UveŤejněnísbírky znamenalo velk! Tomanriv ríspěch,jak1f dosud
veŤejnost
nepoznal;byl to skutečnyz|om,po němžToman pro širší
poprvé vystoupil z anonymity jednoho z mnoha soudobfch lyrik .
Báseí Stará alegoriepodzimu,kterádodnes patŤík nejoblíbenějším
a častopŤetiskovan1ilm
dílrim svédoby, byl a zejménazásluhou F. X.
Saldy označenaza nejlepšílyrickou báseř roku l9l3; celá sbírka
i v pozdějšímkritickém ohlasu byla hodnocena velmi kladně.
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Druhá básnická sbírka JiŤíhoKaráska ze Lvovic pŤedstavujespolu
se sbírkouSexus necanszÍoku l897jedno z nejtypičtějších
děl české
literární dekadence.J. Karásek ji opatŤilprogramovou pŤedmlu-

