
SÚanf a novf Toman

Karel Toman vydal právě souborně první část svého díla bás-
nickéhol a vedle něho dvanáct stručn;ich básní nejnovějšího
privodu a st,ejného tvaru veršového Měsícez. Leží iedy pÍed
tebou všecka jeho posavadní tvorba veršová, až na p..,,.' i .bi-
rečku Pohádky krve, kterou básník určil snad do druhé části
svélro souboru ; i j est tu pňíležitost zamysliti se na chvíli nad dilem
vždycky cítěn1im a orávem cítěn m jako jeden z nejlepších a nej-
q1iraznějších projevri generace mladé na rozhraní starer'o a nového
století, již možno nazvati benjaminskou a která jest epilogem
generace let devadesát;fch _ svou dedikací Sovovi chtěl snad
Toman sám zdrirazniti tut,o souvislost.

Provázel jsem vět,šinu básnick;1ich knížek Tomanov;ich pod-
robn1fm rozborem kritickfm, jak vycházely, i mám snad dnes
právo nakresliti celkov1f básnick;i profil Tomanriv synthetickou
svÍravou linií a vyzdvihnouti v něm zvlášt,ě to, co má typického
a representat,ivného své době.

Čtes-ti dnes starší verše Tomanovy' jest ti jasno, jak jsou ži.
votné v dobrém i zlém smyslu slova; pňíležitostné-ve.smyslu
termínu Goethova; glossující životnÍ děje básníkovy duše: odstav-
cující jaksi epitafovitě jednotlivá její ridobí nebo vyjímající
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z jejího toku jednotlivé episody. Jest v1,iznačné, jak mnoho epi-

ta-! jest v díle Tomanově; jak mnoho epilogťt, které vzdorn1im

gestem cosi pňetínají nebo Ťídčeji melancholicky odevzdan m

cosi sumují a podt,rhují.
Hned na začátku čt'eš Drama, což znamená nenávistnf roz-

chod muŽe a ženy, čLeš Intimni drama podobného ladění a ob-

dobného hoňe: ,,Zhasni ty oči doutnavé, I o bože, které ve mně

Žhnou!..; čLeš Podzim s ironick11im v;ilkňikem na rozloučenou:

',Quijote, amen..; čteš Galantní slaunost, stylové rozloučenÍ

s Hlaváčkem; čteš jiné a jiné epitafy stejně hoňké, ironicky vzdor-

né a odbojné noty, které podaňí se někdy verše zvláštnÍ risečné

ražby a sentenčních spád :,,Mně teskno je nad tebou, nad sebou,

/nad naší stavbou smutečni..: , ,Minulost v tebe nesi la, /budouc-
nost nemá žní... (obrátil jsem postup těch dvou vět a dvojtečka

mezi nima jest m1im všetečn m doplřkem; všecko jen proto,

abych ukázal, že by to pňi jiné typografické ripravě d,a|o poinlu

u starém sloua smgslu, které se však básník strij co st, j vyhne

rozsazením. . . Je pňíIiš nervosní, pŤíliš také oddan1i a věrn1f im-

presi životnÍ, aby vyráběl architekturní sentence nebo vyhrocoval

myšlenkové pointy.)
A zase epitafy, epitafy, epitafy' Na hrob tu j; Pťllnoc s tím

čist;fm bolestn1im refrénem ,,smyslné, horké, věrné rLy,,; Písefi
(,,UmŤela v krvi láska má, / co slzami zrosila míst!..); Portrét

(,,Zmize|a navždy. A v mé paměti / vášnivě, na mžik znějí její

struny...); Romantick historie..,,Ráno odjela I bez rozloučení.

TŤicet moralistních hlav / k;ivalo seriosně. - Pokoj s ní... A ještě

ňada jinjlch: krásná Za Kajou, spínajÍcí cudnou rukou se stude-

n1í,m nah;fm' severem .,o..k11* ,,ml n rodn]il v lesích.. hor Že-

lezn;fch; a krásnějšÍ ješLě Hedua, protože vyŤešená již v mohut-

nější, klidnější, monumentální skoro linii, právě jako smíňlivě

melancholická Poutnice. Tu již jsou verše, kt,eré objímají v rizkf
kruh slunečně tiché dumy daleké obzory a podávají cosi ve své
ražbě, co pŤipomíná paraboly evangelia. ,,Pohibívala / s risměvem
teskn;;im za dnri nejhorších' / Ve městě cizím u jednoho stolu

/ chléb skoupf chudoby jsme jedli spolu... ,,-Poutnice žalná,



24 srdce bez domova, / těkavf stíne na orloji světa, / slyš, nevzpo-
mínej. Hoňknou na rtech slova, / a marno, aby stará propast
kletá / kal zvedla. V bahniskách a sítinách / aé dotlí mládí do-
mjlšlivf nach, / kruh zrižil se a zavňel, nové žitÍ / nov;imi květy
voní, nov;7m sluncem svítÍ...

A kde nejsou epitafy, tam jsou epilogy. Cosi se ztroskotalo,
cosi nedozrálo, cosi nedokvetlo, cosi oklamalo a podvedlo. Nejen
ženy; i ideje, naše i ciz|, isíly, naše i cizi, igenerace i doba i vlast.
Zklamaly vlast,ní síly: ,,A pro mé zrno ml1fny nehrají. / Strništěm
ilusí si hvízdají / vfsměšné větry... ,,Jediné brázdy na tvém
černém lánu / jsem nevyoral v jarním rosném ránu / a zrna ne-
zasil... Zklamali druzi, pňát,elé, generace. ,,A napasené stádo se
pere/a lhost,ejně ve špíně míjí -i syn ztracen1i nade vším hvízdá

/ zatrpklou elegii... ,,Domova pokoňen;i duch / v jich píseri vplétá
variaci: | že roz|ez|a se po Čechách / zbohatlá chasa pov;fšencri

/ jak kokotice lad a drah."
Star1f Toman, a v tom jest typick1f člověk své doby, nenapsal

verše nadosobního, to jest verše, kter;f by nebyl vyvolán dojmem
životním, kter; by nebyl rázu svéživotopisného. Básní, jen co
prožíud, a prožiud, jen co Írpí. Jeho verše jsou nejčastěji tvoňeny
ze subjektivního zaujetí hněvu, odboje, vzpoury' posměchu
a pošklebku, a toto zaujetí jest tak riplné, že málokdy dovoluje
básníku doŤíci, dopověděti, - neboé to znamenalo by uklidnění
a tomu právě vyh;f bá se pudovou moudrostí jeho tehdejší menta.
|ita. Z vnitŤního pňepětí a pňedráždění šlehají jiskrovité verše,
které hasnou dňíve, než se plně rozsvítily. odtud dosti elips v star-
ších básních Tomanov;ich, odtud jakfsi krátkf dech těchto
básní, odtud i poměrná temnost někter1ich z nich. Básník raději
zdusí svou melodii, než by ji dal vyšlehnout v plnou fugu, rozvít
se v pln;f cantus. Neboť čeho nenávidí duše takto ustrojená nej-
více, jest, nejen všecka rétorika, ale i všechen stylově objektivn ,
archit,ektonick;i' v1i'raz. odtud však také již tehdy pňednost a síla
nejlepších z těchto básní: stručnost, sevňenost, zjizvená tvrdost,
a v nejšéastnějších temny granátov1il žár. ,,V tvou korunu, život,e,

/ v tv j smutek, Ó ženo, /krvavé korály nasázím, / své bolest,i

věno... ,,Je teskno mi po Praze mé / a po pŤíteli mi t,eskno. / B5it
živou niťkou v té tkáni, / tak prudce citlivou!.. ,,Milenkou bleskri
byla, / o jejÍ pahj'ly se mraky trhaly, / a láska země temnou zelení

/ v jehl ičí kvet la.. .
Konvenční obraz, kter se ustálil o Tomanovi a jejž právě

v těchto dnech v kterési revui kdosi transkriboval slovy,,nejdis-
kretnější z diskretních, nejjemnější z jemn;|rch, nejsladší z našich
básníkr1.., jest tedy na štěstí pro Tomana zcela nepravdiv .
Toman jest vpravdě hoŤk;i, trpk1f, vzpurny, vfbušn;i, záludn
a temně bouŤliv básnÍk, pln1i zámlk, kvasu a podzemního vŤení.
I{ívá stručné, jen několikaslovné verše, které jsou jako rány kŤi-
vákem za tmy do temene nebo do zášiji. ,,Žárbi|y spí na stromech

/ a pálí v krvi. I Z t,as pŤivŤen;ich kmitá | vzLek nudy... ,,Dva
pohledy pátravé / se v sebe ryji. / Tys matka. Samice. Kojíš.

/ Já také... ,,Na dvoňe buji kokotice / a prales kopňiv. Studna
otrávená / je napajedlo krys... ,,Jen slunce milujem! Neb žhaqf
jeho květ/ dá krvi sílu, destiluje jed I zran, ristrkťr a běd...

Je často pŤímo disharmonick;i a disonanční, vědomě a rimyslně.
Jsou harmonie, jimž se vyhnul z jakési vnitiní pÍímosti nebo
cudnosti a čistoty duše. Jest to patrné jiŽ na vnějšku jeho básní.
Kolikrát zaškrtí melodii iiž již se rodící! Veršrim, které volají
pňímo po rymu, se svéhlavou zlobou ho odpírá: aby nebglg
sladké! Jindy rfm již již se nalévající sežehne a srazí jakoby
tknut,ím mrazu.

Sklad starších veršri Tomanov1y'ch b;fvá často proto t'ak bo.
lestn;f, že napětí, z néhož tryskají, b;ivá hlubšÍ a temnější než
u jeho vrstevníkri: nerozvrstvené posud rozumov;im pňezvědem.
B;ivá to nejen kvas krve, ale i kvas citri, idejí, vrile: muka a vzdor
a msta společenského vyděděnce, jehož společenské svědomí jest
žasně jemné a jenž dovede vcítiti se i v pokoňení druhfch a vzíti

na sebe jejich kiíž. Tu vznikají pak nejkrásnější básně staršího
Tomana. Taková Písefi cizí bolesti, takoví Tuldci, taková medi-
tace nad bezejmenn mi utonulci, pohŤben1|rmi na hÍbitouě fischa-
mendském: to všecko jest prožehnuto vášniv;fm. cítěním sociál-
ním, to všecko má čistf bílf žár plamene k nebi bijícího; tu



všude vychází Toman ze sebe, ale pne se již také nad sebe a tvoŤ1
dokonce náběhy k originálně pojatému mythu země. ,,Tvrij hlad,,,
zpívá v Tulácich, ,,Ó země, vykvete / v jedinou krátkou rudou
sloku, I nŮž zab|yskne se z písně té' / či tÍeskne qÍstňel... Nebo
jeho pojetí země jako jedině spravedlivé, poněvadž dopňává
vlídného hrobu bezejmenn m trosečníktim. , , . . .a moje srdce
pláče vděčností f k tobě, Ó dobrotivá, sladká země, I vždy
stejně vlídná, stejně spravedlivá, jediná spravedlivá pod
sluncem... odtud vede pŤechod od Tomana starého k Tomanu
novému.

Celkem: star1i Toman jest typickf básník své doby a své ge-
nerace' která zplodila Sovovy Vybouňené smutky a která s lás-
kou se zh|lže|a v románech Garborgoq,ich, v takov;ich Um-
dlenfch duších, v Przybyszewského trilogii Homo sapiens,
v Strindbergově Červeném pokoji. VědomÍ pňechodnosti, osu-
dovosti, pŤelomu, soumraku vyzírá zkaždé básně; ale i vědomí,
že jest zaseta setba, která vzejde, že jsou podloženy miny, které
roztŤíštÍ dŤÍve nebo později star svět. A básník sám vzdorem,
odbojem, ironií prohlubuje - tŤebas tím sebevíce trpěl a tňebas
tím pŤipravoval své zahynutl - trhliny, rozdírá rány, uspišuje
tiplnf rozpad a rozklad. Jest v něm krásná v le bolesti, neboé
jest jen maskou vťrle k pravdě a síle. To má starši Toman Spo.
lečné se svou generací. Ale co jest tuším jeho ryzí vlastnictví, to,
co bych nazval jeho duševním klimatem: evropsk;Í vzduch, kter;f
visÍ nad jeho mnohfmi básněmi. Toman, a to zristane jeho ct,í,
první zhlédl veleměsta západnÍ Paiíž a Lond1fn a pochopil
a vyslovil jejich poesii nové divoké družnosti, hlad, bídu, vzdor
jejich chudiny, bratrství jejich utrpení, temn; žár odboje a msty
za viny tŤíd privilegovan;fch i jiskry pŤíštích požár v nich doutna-
jÍcí; mučivou žiznl spravedlnosti, která není bez velkosti, prahnou
tyto verše.

A básnicky: vyraz sporJr, zjizven$,, zamlkljl a eliptick1i, spíše
tvrdf než měkkf , vytaz, kterf není vysezen' n1fbrŽ vychozen _

cítÍš, že tyto verše byly skandovány na dalek1fch toulkách a pro-
cházkách, na nekonečn;fch silnicích, a že dňíve než je básník

napsal, uměl je zpaměti. Což pro určitf druh lyriky jest genese
nejlepší a zaručuje již jeho hodnotu.

Pies všecky své pňednosti tato starší lyrika Tomanova byla
však jaksi kusá a zlomkovitá a ve své inspiraci nějak tenkého
praménku: musil jsi si často hledati a nalézati na svrij vrub duchoqi
pÓl, k němuž bylo tňeba dŤíve ji vztáhnouti, abys měl z ní pln1i'
a celf dojem. Scházela ji osa životnÍ a stylová, na niž by se sou-
stŤeďovala; byla tvoŤena spíše reakcÍ než akcí.

Nuže, co chybělo, nyní jest doplněno' Ve Verších rodinn;ich
a jin1i'ch, v Měsících ne doňekl a domyslil, n;fbrŽ dotuoíil se
šéastnou obrodou smyshi i duše uzrálÝ Toman svého nového
básnického stylu, kter;i je tak vnitňně cel;i, jako první byl ná-
silně zlomkovit,1i; je tak konkretně pokojn1i a monumentáln;f,
jako byl první životní a dojmoqf, místy aŽ do formulkové abs-
traktnosti;tak odvěce jadrn;il a zemit1il, jako byl první sem tam
papírov1f a hesloqf. Zde pňeklenul jednot,nou melodickou har-
monií nadosobní jako vysokou nebeskou kupolí svrij někdejší
svět sváru a t,ňíště . . . Umělec zdvojen1i člověkem opravdu siln1fm
dostává se nyní ke slovu a s ním nové oko objevit,elské, které
spočívá po prvé na omládlém svět,ě vyplulém z pot,opy a pojímá
jeho prvky k svému podobenství.

I vznikají nyní verše pokory, víry, lásky, návratu k zemi,
zabydlené ne již stíny a siluetami, n1fbrž teplfmi bytostmi věcí
a lidí. Verše laskavého gesta a ještě laskavějšího smyslu: ,,Že
smutno bylo srdce mé' / já k smutnějším jsem ráno vyšel... ,,Pňed
osudem a pŤed věčnost,í / jest víra a statečnost nejvyšší ctností...
,,A vlhké mlhy napájejí zem, Iv niž klíčí dobré sémě, / to vzejde
štědŤe, bude vltězem / v tobě i ve mně... Všecko kňišéálově prri-
hledné, stňídmé v slově, klidné povrchem, ale pohnut,é v hlu-
binách mízou životní.

V Měsících pÍistupuje pak k tomu ještě myt,hus zemč a sym-
bolika všenárodnl, coŽ jsou právě živly stylotvorné. VznikajÍ
pak ritvary, které mně pňipomínají staré dobré dievoryty: bez
prázdnfch a hluch1fch ploch, bez děr, cele vyplněné tvarem,
vyvážené do znících ploch, bez povídavé pěny, slehlá jadrnost



a tvárná sporost. Co nejvÍce života shrnutého na plochu co
nejmenší.

Tato synthesa ovšem byla možna jen tak, že nebylo ztraceno
nic ze star;irch v bojri subjektivně lyrick1fch - byly jen pňene-
seny stylov;fm uměním do sféry vyšší tvárnou sporností a sy-
tostí. ,,Bez chvěje se a hrušně čekají' / Jde jaro, jde jaro. / Zas
nov;im tŤpytem rozkvétá ti vlas I a nougch kouťl napil se tu j
smich.,, Tak zpívá nyní Toman v Bíeznu. Nalezni si v Bdsnich
dvojí trojí obdobu k tomuto místu, srovnej je a pochopíš, co
míním.

,,Hospodu teplou večer j im dej, Pane,..  modlí se nyní básník
za tuláky o ,,tváňích dětsky vzpurn;ich., - byl z nich kdysi
a karakterisoval se sám qfborně v retrospektivě -, ,,a plnou
mÍsu / a slovo dobrych lidí... A jinde: ,,Bože m j, / obnovit,eli,
obroditeli, / na srdce v sněhu pamatuj... A listopadově odrané
stromy inspiruji básníka k tét,o apostrofě: ,,Však za vichňic hlas
touhy jediné z vás vane: / Vzplát na t,vé hranici, Ó Pane!..

Cítíš toho ducha zbožnosti a cítíš, jak je ryze česk;f ? Že vni-
tňnÍ očistou a jadrnou ušlechtilostí dostoupil až něčeho, co spŤíz-
uje jej s projevy zboŽnosti dávné české minulosti: husitské nebo

brat,rské?

ťfchova k demokraeii

Cítí se již leckde, t,Ťebas se to posud nevyslovuje otevňeně,
že jsme šéastnou konstelací světovou a obětavostí několika deset-
tisícri našincrldosáhli něčeho, čeho jsme posud z valné části nedo-
rostli; že máme republiku sociálně demokratickou, aniž máme
posud - duši republikánskou a demokraticlrou. Neboé demo.
kracie není jen forma státní a správní, demokracie jest také a pňe-
devším duše, menLalita, methoda a ráz myšlení, cítění, jednání,
celého života. Zdravy qivoj jde všude z vnitra ve vnějšek, jest
spontánní; tvoňí, není postrkován a pošupován zvenčí. Normální
st,av jest ten, že demokratická duše vytváňí si pňirozeně demokra-
tické orgány a funkce; demokratická duše, aby byla opravdovou
silou, opravdov;fm činitelem v1ivojov;im, musí bj'ti v nejvyš-
ším stupni tuoíiuti, musí b;1iti zejména mnohem tvoňivější, než
byla duše feudálnÍ, monarchická, aristokratická, oligarchická.
Kde není pravé demokratické duše, všecko státnÍ zíizeni demo-
kratické je mělké, vratké, ohrožené a pŤedurčené k zániku dŤí-
vějšímu nebo pozdějšÍmu.

Náš demokratism nesmÍ zrlstati importovanou formulkou' na-
učen;fm a papouškovan1im heslem; a zrlstane-li, veta po něm i po
nás.

Naši vr1dčÍ politikové ciL1, že jest nutna nejobsáhlejší, nejvše-
strannější v1fchova k demokracii; to jest smysl slova našeho
velkého presidenta, že jest tŤeba se nám píeugchouati - to
jest zahladiti v1isledky staré zvrhlé v;ichovy rakouskomonar-
chistické a vytvoŤiti novou methodu nové qichovy: v;fchovy
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