
a kultur, je i v centru hojné Sládkovy poezíe rodinné' Malá skupin-
ka otce, matky a dítěte se v níjevíjako ostrov bezpečí uprostŤed do-
rážejícího svéta (Vítr v listopadu aj.) a spící žena je blíže Bohu než
muŽ, kter;|'pociťuje ,,osten myšlení.. a tíži denních starostí. Řada
básní věnovanych dcerce Heleně spolu se zaujetím dětskou spon-
tánností, nevinnfm veselím a pŤítulností pŤináší i poznatek, že dítě
znamená ve světě dospěl ch cosi nenahraditelného, pozvedá ho v;fš:
spíš dítě by mohlo poučovat dospělé než dospělí dítě, jeho rísměv je
odleskem ztraceného ráje. V těchto myšlenkách, které se po deseti-
letí vrátí v dětské tvorbě Halasově a Hrubínově, tozpoznáváme
ideové v1f chodisko Sládkovy poezíe pro děti, jejíž prv ní {birka Z l at ll
máj vzníka|a a byla vydána současně se Sluncem a stínem' -Y zo-
brazeni nejužších rodinn;fch vztalltt ničen1|ch chudobou a smrtí je
těžiště nečetn1fch lyrickoepickfch básní; v proslulé baladě Kde je
máma? pŤesně a sugestivně postižená naivita osiŤelého děvčátka se
koncentruje do metafyzicky naléhavé otázky, která, neodbytně
opakovánajako refrén, ruší platnost stereotypní náboženské ritě-
chy.

Ve sbírce Sluncem a stínem se tedy vyhrařuje Sládkova potňeba
postavit proti modernímu konfliktnímu a roztŤíštěnému životu
pevné, trvalé, mravně nenarušené světy. Vedle světa rodiny' dítěte
a Ženy nevinné a pokojné jako dítě je to i svět venkovského kraje.
Y !ísni or čově (po níunacích v pŤedchozích knihách) vystupuje
Sládkovi monumentalizovaná postava rolníka s jeho odevzdaností
osudu, zemin s bytostn;fm pÍesvědčením o rovnosti všech lidí a s lás-
kou k práci, která je hlubinnlm metafyzic[|m poutem mezi člově-
kem a piírodou; tato pňedstava - ve vědomémnavázání na uve-
denou báseĎ' jak o tom autor psal pŤíteli Zeyerovi - se stala stŤe-
dem následujících SELSKÝcH pÍsNÍ. Nacházíme tu už hlavní
znaky stylu této budoucí sbírky: pádn;f trochejskf rytmus, stylizo-
vané obdoby s lidovou písní a zejménapojetí celé básně jako vnitŤ-
ního monologu postavy. - Závěr oddílu, kde čteme i vŤelé verše
k padesátinám Heydukoqfm, tvoií několik reflexívních básní,
zd razřujících podŤízenost jednotlivce obecnému lidskému osudu
a běhu času a pŤevahu bezprostŤedních životních hodnot nad rychle
zvadající slávou a světskou mocí. Spíše než lumírovsk1f patos
(originálně pŤetvoŤenf v básni V nočním tichukwslovení hvmnic-
kého pocitu souladu mezi rytmem vlastního tásníkovď srdce
a ridery miliÓnri trpících a usilujících srdcí; báseř snad dnešnímu
čtenáŤi zazni skoro bŤezinovsky) se uplatřují verše lakonicky
shrnující celkovou zkušenost dosavadního básnikova života (napŤ.
Itla podzim).I tyto verše, projev Sládkovy individuality jako pio-
tikladu nespoutané proudnosti Vrchlického lyriky, nalěznou v po.

zděiší Sládkově poezii vyrazné pokračování'--iá 
t"ay sbírka Sluncem a stínem jakousi kŤižovatkou Sládkovy

lvrikv. na niž se setkávají několikeré tendence. Spolu s reminiscen-

šemi.na hálkovskou piírodní a milostnou lyriku se objevují krajní

oroievy Sládkovy vrile začlenit se do lumírovského proudu, krys-

iatuie iu ieho originální pojetí lyriky písřové, vystupují d ležité
oŤeázvěsti ieho budoucích básnickfch cest. Jako komplikovany, ale'o'oto 

í ptoanÝ a vlmluvn1f vftvor Sládkova stŤedního období má
šbírka značnou závaŽnost pro básníkriv vlvoj i charakteristikujeho

Sluncem a stínem - Josef Víc|av S|ádek Sluncem a stínem- Josef Václav S|ádek

osobnosti.

Sluneční hodiny . Karel Toman 1913

Jako pŤedchozí Tomanovy sbírky, obsahuje i tato v prvé části
zhruba erotické básně a v druhé části verše shrnující postoj lyrické-
ho subjektu ke světu a společnosti' Jádro této druhé části tvoŤi verše
inspirované zkušenostmi z cest a návratri. Rozmanité zážitky, které
autorovi piinesl zejména několikerf pobyt ve Francii, jsou tu pÍe-
hodnoceny, domyšleny a zbaveny všeho náhodného. od subjektiv-
ní revolty, která prosycovala pŤedchozí Tomanovu tvorbu neňeši-
telnfmi, zárovei však umělecky plodn mi nitern1Ími rozpory, pŤe-
chází Toman k hlubokému zájmu o objektivní skutečnost, pÍírodu,
hlubinné procesy a zákonitosti určující běh kolektivního i indivi-
duálního žívota. Neopírá se pŤitom o žádnou vyhraněnou ideologii
(zŤetelně to naznačuje titulní báseĎ, která místo otevŤené formulace
programového básníkova zaměňení, obligátního u epigrafu sbírky,
klade prostě vedle sebe motivy zánlku a nezdolného života; sou-
hrnem je nejen vědomí neproniknute|nézáhady, ale také nezměrné
houževnatosti a pŤitažlivosti bytí), ale pŤedevším o intenzívní vidění
básnické: odváŽnou metaforou postihuje proměny kraje v pruběhu
ročních období, cestou fantazie a na zákIaďé tvoňivého intuitivního
procesu dospívá k vytváňení prisobiqfch postav, v jejichž postojích
a gestech Se myticky vyjevují elementární a racionálně neana|yzo-
vatelné síly země. Tak je tomu piedevším v rozsáhlé básni Tuláci;
jsou v ní objektivizovány a od zákonitostí země odvozeny dvě na-
vzájem protikladné tenáence, které nesmíŤeny prostupují celou
Tomanovu tvorbu: jednak je to bezprostŤední, dětsky vnímavy
a harmonizující obdiv ke kráse světa a pokorné okouzleníjeho nej-
prostšími dary, zejména čarovn;fmi pŤírodními scenériemi (první
část básně s citací bolestné písně ruskfch emigrant , kterou Toman
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kdysi zaslechl mezi chudinou Londfna), jednak neukojitelnlf hlad
po spravedlnosti a po novych společenskjlch rítvarech,zápasvzpur-
né chudoby proti bohatství, odvaha k revolučnímu činuiměŤující-
mu k dobytí světa (druhá část). Nositeli obou těchto postojri jsou
vyděděnci, tuláci, kteŤí pro Tomana jediní jsou natolik svobodní,
aby mohli navázat bezprostŤední vztah k zemi a podobně jako
hrdinové dávnfch mftri ztělesnit jak její potŤebu trvání, uchování
hodnot, tak i potŤebu změny, pŤekročení hranic, směňování k no-
vym a neznám1fm formám životním. - Jiná rozsáh|ábáseí Pažíž
v živfch, spěšně a v stižně črtan1fch záznamechzachycuje ovzduší
kosmopolitní metropole, která pŤitahuje neklidné, po zážitcich
toužicí duše z celého světa; pŤed námi proudí denní pouliční ruch
PaÍíže arozvirá se její omamná noc, zďe obrazznovu nab vá my-
ticklch prvkri, tentokrát pŤi pohledu na velkoměsto jato žanaanc
žijící, magicky piitažlivou a nebezpečnou bytost. Vír PaŤíže vysává
síly a',,poutník.., když se byl inspiroval živn1fmi šťávami i jedy mo-
hutného města, odvrací se nazpět k domovu. Báseí Hedvapodní-
cená vzpomínkou na básníkovu paŤížskou záhy zemÍe|ou prítelky-
ni vytváŤí další z Tomanov ch epitafii a také další z obrázi ženy
pŤijímající krutá zklamání a oddaně žijící svrij chudobn! všední
den; v ovzduší smíŤení se stávají v5Íznamnlmi nejprostší pŤedměty,
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 vyjád-
Ťena další složka Tomanova m tu země - tentokrát je to místo,
kam jako do iíše jediné realizovatelné a všem dostupné spra-
vedlnosti vstupuje člověk smrtí, spl;ilvaje s její poklidnoua všeimi-
Ťující krásou. Uchvácení touto tišivou, v smrti uspokojující, a|e zá-
roveř nesmírně živou a barvitou krásou země isou věnovánv i básně
Maják a Stará alegorie podzimu.

Erotické verše v první polovině sbírky ve shodě s Tomanovfm
současn m drirazem na harmonii a na stabilní složky lidského ži-
vota vyjadŤují touhu po zapomenutí na vyčítavé pŤízraky minullch
vin, po nalezeni definitivního osudového vztahu, odvržení veškeré
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
mytizujícího vfjevu pŤíchodu jara). I tato zneklidĎující pieástava je
však v závěru sbírky pŤekonána verši básníkova životního zakot-
vení; lyrickf subjekt zristává v kontaktu s bloudícími a opuštěn1irmi,
ale spíš užjen tak, že vychází na práh pevného pŤíbytku, aby še za
nimi do dáli zahleděl. Místo metafor vyjadŤujících pohyb prosto-
rem nastupují symboly uzavŤeného kruhu, stěn, škeble sevŤenÝch
dlaní (Poutnice).

Sluneční horliny _ Karel Toman 'n'

Sluneční hodiny patŤí k nejv1fznamnějším qftvorum Tomanovy

o"ÁL,u"" z let těsně pŤed první světovou válkou. Podobně jako

Ť;ma;. prešli tehdy i St. K. Neumann (KNIHA LEsÚ, VoD

A sTRÁŇÍ), F. Šrámek (SPLAV) aj. k intenzívním, barvit]Ím ob-

raz m hmotné skutečnosti a zejména pÍírody, využívajíce k tomu

i četn1fch konkrétnichnázvri rostlin a jinfch pŤírodních motivri; vši.

chni iito autoŤi se zátoveí také pokoušeli o vytvoŤení náznakri

moderního mftu spjatého s rístŤední pŤedstavou země' Nad písĎo-

vou kompozicí pŤevládá teďu nich, a u Tomana zvláště, mluvní styl
umožřujicí zahrnout do básně více rriznorodlch motivri vnější
skutečnosti a sjednotit je v proudu promlouvané Ťeči, a také odstínit
psychicky se rozrrizřující citové vztaby. Pro Tomana jsou tu cha.
iakteristické také rrizné (často cízojazyčné) citace nápisri, pozdravri
nebo intimního pŤímého oslovení. - Obrazy společenskfch vydě-
děncú se vedle uvedené poezie pŤibližují i někten.fm dílrim současné
prÓzy (olbracht, Uher). Řada česk1fch literárních děl vytěžen1fch
z pobytu v PaÍíži sehrála nedlouho pŤed světovou válkou svou lo-
hu pŤi orientaci české literatury v soudobém evropském-ideologic-
kém proudění (Majerové N městí republiky, NOVE vERsE
F. Gellnera, ktery svou paŤížskou bohému prožíval částečně spolu
s Tomanem, aj.).

Sluneční hodiny vznikaly značně dlouhou dobu; je možné se do-
hadovat, žeÍada básní byla možná koncipována v letech 1908-9;
zapsány poprvé však mohly b1ft tŤeba až po několika rocích. -
UveŤejnění sbírky znamenalo velk! Tomanriv ríspěch, jak1f dosud
nepoznal; byl to skutečny z|om,po němž Toman pro širší veŤejnost
poprvé vystoupil z anonymity jednoho z mnoha soudobfch lyrik .
Báseí Stará alegorie podzimu,kterádodnes patŤí k nejoblíbenějším
a často pŤetiskovan1ilm dílrim své doby, byl a zejména zásluhou F. X.
Saldy označena za nejlepší lyrickou báseř roku l9l3; celá sbírka
i v pozdějším kritickém ohlasu byla hodnocena velmi kladně. -

Sodoma.
Kniha pohansk á . JiÍí Karásek 1895
Druhá básnická sbírka JiŤího Karáska ze Lvovic pŤedstavuje spolu
se sbírkou Se xus necans zÍoku l897jedno z nejtypičtějších děl české
literární dekadence. J. Karásek ji opatŤil programovou pŤedmlu-




