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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.
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Struny Ye Yětru . Josef Hora
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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
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Shunyve větru- JosefHora

i opakování hlásek (eufonie), rytmická v stavba slok, vynoňující
se a Zase mizejíci qfmy, citlivé stŤídánírozmanitfch intonačních
ritvaru.
Tyto postupy mají v reflexívníchveršíchpodíl na sugestivním
zpňítomněnízkušenosti uplfvajícího času.Ca-sje ristÍednímtématémsbírky a vrací se v nadpisech Ťadybásní (Čas,bratr méhosrdce,
dvanáctidíln! cyk|ls P lynoucíčas,závétečnábáseř Čas).Vliv na to,
žese tak naléhavěvynoŤilo témačasu'měla i Horova návštěva revolučníhoRuska: aktivita, jížbyl svědkem, zaměÍenák budoucnu
a uvádějícído pohybu vše,co vytvoŤilaminulost; historicky proces,
kterf procházi zemí,a jak Hora dosud věíil, mobilízuje v člověku
tvoÍivémožnosti: tato zkušenost pŤispívák hodnocení časujako
kladné síly tvoŤícíspolu s člověkem.Míjení času,dočasnostlidské.
ho života nejsou tedy ve Strunách ve větru - ačse tu citují tňi básníci Novalis, Heine a Jeseninjako nositelésladkéhoa dramatického
prožitku obcování s tmou a smrtí- pÍijímány s romantick1im tragismem. Poměr lyrického subjektu k času je drivěrn;|i, smírny,
''bratrsky... Čas sice nekompromisně hodnotí činy a prožitky' je
však vestavěn do našich osudri, je to neodmyslitelná forma sjednocení rriznych fází lidského bytí. Je pojat i jako pŤíležitostk uskutečněníživota v jeho plnosti. Nese v sobě pÍíslibylepšísociální budoucnosti' která je viděna jako sen promítanf do všedníhoživota
skrze drobné svátečníradosti a věci (báseĎ D m,kďe nah|ížimeza
dveŤebytri velkéhopŤedměstskéhočinžáku;je to jeden zpozdnich,
humanitně cítěn;fchqftvoru proletáŤsképoezie). - Prožitek času
nebyl však pro Horu taktojednoznaény,užve Strunách ve větru se
projevují pŤíznakyjeho rozštěpení,kterépŤevládnehned v dalších
sbírkách' odevzdanost básníka času znamená i jistou pasivitu:
subjekt je vtažet do proudu časudo té míry, až takÍka ztrácí svou
identitu. V metafoÍe,,strunve větru..je básnictví chápáno jako bezděčn ozvuk citlivého nástroje, kter.-ise poddává náhodnfm podnětrim pŤírodnísíly. V pŤedchozímobdobí proletáŤsképoezie (viz
PRACUJÍCÍ DEN) chtěl básník morálně prisobit na pŤíslušnjky
kolektivu a tedy i usměrĎovat běh historického času;těchto iluzí se
už v období Strun ve větru vzdal. Básně tu častorístív otázku, kte.
rá, nezodpovězena, pŤedstavujehlas subjektu vjeho rizkosti, nekliHorova poezie na otázkyjednoznačně
du, nezakotvenosti; dňívější
odpovídala (proletáŤskéverše) nebo je neutralizov?la proudem
obrazri spojujícíchpňedmětnost se subjektívitou (ITALIE). Hora
však i ve Strunách ve větru nadále živě prociťuje problematiku
soudobéspolečnosti.ProstŤednictvímvllučného zaméÍenik pozemsklm hodnotám je s Horovou pňedchozítvorbou ideově spojen
i prožitek času.

strunyvevětru JosefHora
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V rámci soudobélyriky mají Struny ve větru samostatnépostavení;V době jejich vzniku autor polemizoval s umělec\fm programem poetismu Nezvalova a Seifertova, vylfkaje mu nedostatek
mvšlenkovéprohloubenosti a zájmu o reálné společenskédění;
pĚéstovšaksi pŤizprisobilněkteréz podnětri tohoto avantgardního
proudu, jmenovitě pojetípoeziejako volnékombinace logicky nepropojenych obraz&. Strunám ve větru všakjsou nejbližšíty sbírky
mladšíchHoroq|ch vrstevníkri, v nichž dosavadní poetistéhledají
cestu k vyslovení základních složek lídského bytí (SeiFrtriv PoHalasova SEPIE). štovníholub, Závadova PANYCHIDA,
Struny ve větru jsou proHoruzačátkem nového období, v němžse
opětovně vrací tematika času,nejednou nab1fvajíctragické nebo
téměŤspiritualistické, odhmotněné podoby (TvŮj hlas 1930, Tonoucístiny |933,Dvě minuty ticha |934, Tichéposelství1936).V několika básních těsně se pŤimykajícíchke stylu milovaného Horova
pŤedchtidceKarla Tomana (napŤ.Zem, z nížjsme vyšli)je ve Strunách ve větru pňedjata i Horova poezie sounáležitosti s domovem,
k nížse básník obrátil v druhé polovině tÍicátych let. - Mezi četn1fmi ohlasy kritiky, jež rozpoznala zák|adni vyznam sbírky pro
novou orientaci Horovy poezie, bylo nejvňelejší
oceněníF. X. Šaldy; začIeiovalo sbírku do tradice česképoezie kosmické, po bok
tvorby Máchovy, Nerudovy a BŤezinovy, poukazujíc zároveř na
moderní pojetí času,které staví obraz světa ve Strunách ve větru
do blízkosti dynamického, víŤivého,qfbušného kosmu moderní

ťyzíky.

Svítánína západě-

otokar BŤezina

1896

Ve svédruhé sbírcevstupuje BŤezina definitivně na pole širokodeché reflexívní poezie nejvyššíchnárokri uměleckych a myšlenkov1|ch.V básních hlásícíchse k žánrovlm typrim u nás dosud
neznám5imje citov]f prožitek subjektu k nepoznání pŤetvoŤena rozvlnut, z něho a nad ním vyvstávají básnické konstrukce obecn;fch
zákonitostí a rozhodujícícÍrudáloití duchor'ního světa lidstva jáko
součástiudánlivych procesrikosmickfch. Tradičníliterárnídruhy'
kterychje pŤivystavuc těchto básnípoužito,aťjeto velká epika klá.
sickych my tick1'chdějri' modlitba, kázání nebo žalm,dávaj1básním
stylistickézabarvení,určujíužitíslovesnych osob a čas a zprisob

