Mé Čechya jinébásně- AntonínMacek

tií... obdobně protikladn! obraz, vystihující pŤírodní,historick!
jih' kde
i sociální tázkraje, poskytuje putujícímubásníkovi i česk1f
jeho pouékončí.Místo dalšíchkrajinnfch scenériía dějišťsociálních tragédiíse náhle rodí básníkova iluze jinfch Čech,země dávnych obrri, jejichž stopy sledovanébásníkem s nadějí a opojnou
radostí je snad možnéna|ézti v současnosti,pod všim smutkem,
bolestí,tupostí a zoufáním. A tak jako básníkova vize historick1fch
Cech pŤerustáažv symbol pŤírodníprasíly, rodícíještědnes od věkri nahromadě3r1Í
vzdor' tak současněgeograficky pojímanéČechy
se pŤetváňejí
v Cechy mytické,v zaslíbenouzemi,tichou Kanaán, na
niž se slunce nejtepleji usmálo av nižluhy rozpučelyzelenínejvonnější:v zemi, ježje tepajícímsrdcem Evropy. Teprve zde, v závěru
básně se dostává plně ke slovujejí Ódickf ráz,teptue zde širokévf.
čty,nanášejícístále novévrstvy na básníkriv obraz Cech, pŤecházejí
v citové vyznání plnéněhy, v němžgeograficky i myticky pojímané
Cechy se stávají symbolem ,,největšíhobožstva- Lidskosti.. a autor v citov vztah k nim nabfvá ažmilostného odstínuv posledním
oslovení:',Má lásko!...
Také druhá báseř sbírky Na rozhraní má vyznavačsk! ráz.
V duchu prastaréhosymbolu W. Whitmana a po něm Vrchlického
(strom Života) básník apostrofuje strom národa. Svrij národ shledává Macek na dvojím rozhraní:jednak na pŤedělumezi severem,
mlh a bojovn;fch bohri.., a jihem, zemí ',dobrého, smavého
,,ňíší
slunce.., k němuž má ovšem blíže,a jednak na pŤeděluvěkri, mezi
světem,,člověkabez srdce' choréhodravce..a světem vykoupeného
nového, radostného člověka žijiciho lásce a štěstí.Jeho místo vy.
koupení je zďe, ve stŤeduEvropy, kde pod apostrcifovan m stromem, v jehožkoruně šumí,,Evropy duše..,,,našelsebe' našeli laskavou matku zemi... BáseĎ má tentokrát od začátku do konce
jednoznačnf oslavn a zbožinjici ráz; rysy až mysticky pojatého
národního poslání svědčío tom, ževznika|a uprostŤedvzníceného
vlastenectví,za válečnéhodění,v němž se rozhodovalo i o budoucím osudu národa. Také tato báseř je napsána nerfmovan m vol.
n1y'mveršem,stejnoměrnějšíma tudíži melodičtějšímnež Mé Čechy; rytmem i pravidelnlm stŤídánímdvojveršípŤipomínápŤízvučně pojatá antická metra' cožjen podtrhuje jejíjednotny hymnick!
ráz.
Poslední skladba Mému dítěti obsahnjedo deseti oddílri (obdoba
biblického desatera) rozvedenérady otce synovi. S ostatními bás.
němi sbírkyji spojuje básníkovo vŤelénárodní cítění,pojímajicíčešstvíjako vyššismysl životauskutečĎovanfprací,a patos lidskosti'
snaha vychovat ze Syna hrdého' neotročícíhojedince'kteqi zná cenu lidské i národní volnosti. Všemi básníkov1fmi piíkazy prolíná
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ovšné.takŤkaaristokratickégestovzdoru;jeho nositelemje ideální
pÍedstava člověka, kter;Í poznal zocelující prisobení pŤekonané
.bolesti,
chová odpor k duchovnímu otroctví a hrdě nese svrij nedolidského bratrství budoucích svobodn1fch lidí - sen
ideál
stižn1f
o lidskémráji, jenžje na dosah jen těm, ,,kdo ráj srdce dŤívsi stvoĚí...
Nezotročujícísvobodymilovnost pak vyžaduje básník i na ženě,
která by zkÍíži|acestu jeho synovi. Báseř zaujme spíšeosobitostí
životního programu než vlastním básnickjlm projevem. Na rétorickém, didaxí prostoupeném pravidelném verši je znát vzot
J. Vrchlického a zvláště Sv. Čecha; zaprisobily tu také - spolu
Šdoznívajícímsymbolismem - neorenesančnísnahy z pŤelomu
století, jak je známe ze statí Šaldoqfch a z básnick;fch projevri
Neumannovfch. Projevují se vzrušen mi apoteÓzami života, kterému vzdělan1f básník, knihomil a vášniv1fčtenáŤ,manifestačně
dává pňednost pŤedliteraturou' neboé,,knihy samy ničímnejsou,
život v nich se musí tajit...
Antonín Macek nepatŤil k autor m, kteŤíse soustavně věnují
poezii. Jeho verše'stejnějako ostatníliterárnípráce, vznikalyjako
doprovod aktivity kultivovaného revolucionáÍe a žurna|isty ve
službách dělnického hnutí. NetvoŤily těžištěautorovy činnosti,byť
jejich žánrová rozlohaje velice široká (politické, sociálně kritické
a satirickéverševe službách dne, básně opojenípŤírodoui moderní
technikou, intimní verše milostné i sloky filozofického rozjímáni
a nábožensk]ilchmeditací). A pŤecei tak nastaly chvíle, kdy Mac.
kova tvorba plodně zasáh|a do v1fvoječesképoezie a došla i širokéhočtenáŤského
ohlasu. PŤedevším
to platí o básnickéskladbě Mé
Čechy,která sv1fmvroucím vlastenectvímpňedjala válečnoupoezii
Sovovu, Tomanovu, i Dykovu (Zpěvy domova, MESICE, ANEBo) a bezprostŤedněovlivnila zmíněnou skladbu o. Theera.
zp
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Cyklus dvanácti básní, z nichkaždáje věnována jednomu měsíci
v roce' prisobí zcela jednotnfm dojmem, tÍebažejsou v něm za.
hrnuty básně rriznlch žánr:iua témat.PŤírodnílyrika v živ1fchpo.
stŤezíchzachycuje rozechvívajícíprisobeníčeskékrajiny na vnímavého svědka v rozhodujících okamžicích proměny ročních dob
(BŤezen).Setkáme se tu však i s pŤíležitostnoubásní inspirovanou
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národně vyznamn m vyročim (Červenecvěnovan;|'památce Místra
Jana Husi; piíznačněse tu proti romantice soudob;|chvlkladti oběti na hranici stavínenápadnf, stál! plamen vŤelosti,víry a reáln1fch
činri).Podnětem jiné básně byl proletáŤsk! svátek pojat1fjako norn.f,
aktivní článek národní tradice, kterou dělnick zápas o spravedlnost rozvíjía oživujesvym snem o budoucností(Květen). Dále jsou
v Měsícíchintimní veršezapadajícído souvislosti Tomanovy současnépoezie rodinné, i ty ovšemčasověa politicky aktualizované
prostiednictvím tématu dítěte, symbolu budoucnosti (Červen).
Jádro a nejosobitějšípŤínoscyklu pŤedstavujímotivy venkovsk ch
činností,rolnicképráce a tradičníchsvátkri,jakje pŤináší
koloběh
roku (Srpen, Z Íí aj.). Prosté,všednípracovní rikony jsou stylizovány s monumentální typičností,takže se stávají znaky tvoÍivého,
mravně piíkladného života lidu, a takétěch stránek národní situace
v osudov ch létechsociálních pňelomťr,které ukazují k perspektivám spravedlivějšíhouspoňádání světa. - Smyslem volby základního kompozičníhoprincipu, kalendáŤe,je vyjádŤenítoho, co trvá
v proměnách a proměřuje se v trvalém.K nezdolnémunárodnímu
bytí,kteréjepodstatněji a hlouběji vkoňeněno v zákonitostech světa
než dočasny ničiv! ,,karneval.. světové války' poukazují obrazy
venkovského žívotaa pŤírodynejenjako symboly: jsou zároveř - tohoto bytí nejzákladnějšía hodpodle básníkova pŤesvědčení
notově nejvyššísoučástí.Všechny tyto motivy proniká prožitek
kolektivní naděje, která je nejen spontánním pocitem, ale podmínkou spoluríčastina národním životě, pÍíkazemmravním. V této
společné,stmelujícínaději vidí Toman zák|aďni mentální oporu
demokratické národní jednoty, založenéna nejširšíchvrstvách lidov1fch,jako záruky trváni, dalšíhorozvoje a Samostatnosti českého národa. Má tedy etika v Měsícíchi časověpolitick! aspekt.Tomanovy veršenabádaly k společnémupostupu' chtěly roznítit kolektivní hlad po spravedlnosti a schopnost sebeobětování.
Dvanáct krátk;fch básní Měsícrije jakousi zhuštěnouencyklopedií, zachycením zmenšenéhouniverza života v jednom časovém
cyklu jeho existence- jak užto odedávna b valo v znakovych systémechspjatlch s kalendáŤema jak se to ideálně vtělilo napŤ.do
Mánesova orloje nebo Alšova Špalíčku.
Do tétouniverzalistické
pŤedstavyusiluje Toman vpravit i vědomí o sociální kŤivdě;je to
snazšío to, žechudoba se mujeví v poetickémosvětlenízpÍedválečnétvorby jako ,,rod opuštěnfch..,bezbrannych tulákri. Kdysi
jeden z nich, Toman se s jejich osudově danlm pokoňenímvyrovnává soucitem, v zvou k dobrotě lidského srdce. ZároveĚ intenzívně cití,ženejen chudí potŤebujínárodní společenství'a\e takéže
v tomto společenství
majíchudí svou d ležitourilohu, neboťprávě
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nadějea obnovy, podněnositeli onévěčné
oni isou nejvlastnějšími
couáteli b|ahodárnfch změn tedy hodnot, v nichžToman na|ézá
nesmějíbÝt od
stŤeda osu národníhobytí.Proto chudípoutníčkové
vylučováni,
zaslouží si
ze
společenství
pevnjch
obydlí
držitelri
hmotnou pomoc i dobré slovo (Leden,Prosinec)' Chudíjsou spjati
s nejhiubšímzákonem bytí,a toje zákon rozvoje a r stu; víŤev bu.
doucno dávážívotza pravdu i tam, kdeje vystavena nepŤíznidočasnychpoměrri nebo kde se dostává do rozporu se zdánlivou
pevností zkostnatěllch tradic (motiv starc a jejich pranostik
v Dubnu).
Zdánlivě jednoduché básně Měsícri s jambick1fmi veršinestejného rozsahu a s nepravidelně a zŤídkase vyskytujícími rfmy pňedstavujíve skutečnostisložitoustrukturu. Vlastní básníkova vfpověď j e pr ostoupena ci tacemi a p ar afr ázemi široce znám! ch a užiyan ch slovesnlch ritvarri jako je dělnická píseř, koleda , chorá1Svaty
Václave,lidová risloví apod. Ve svétradičnosti se tyto narážky stávají nositeli v znamu,,my.., ,,naše.,,vyznamu,kterf je spjat s potŤebouvytyčitcitovéhranice domova jako něčehoodolného'uza.
vŤeného,
vzdorujícíhovnějšímuohrožení.Tato mnohohlasostdává
cyklu nepatetickfch veršri charakter velké poezie kolektivní. Metodu v1lběru a pŤesnéhopojmenování qfznačn ch pŤedmětn1fch
detailri, a zejménagest (jako je stíránípotu z tváŤe,pohlazení koně
po šíjiapod.) nab1í.rajících
symbolické P|atnosti si pŤipravoval To.
man už v pŤedchozísbírce SLUNECNI HODINY (l9l3).
Měsíce patŤík vlastenecképoezli z let první světovéválky (Sovovy Zpěvy domova, Dykova Válečná tetralogie, ME CECHY
A. Macka a stejnojmenná báseĎ Theerova aj ) V této vzrušené
době Toman vstoupil do veŤejného
děníi jako signatáŤManifestu
spisovatelrizr. |9|7 a jako publicista. Souběžněs Měsíci dokončil
sbírku Veršerodinnéa jiné (v jejím rámci publikoval poprvé i některébásně z Měsícri);po nich pokračoval Toman Hlasem ticha
(|923), kterf kriticky reagujevedle války už i na světovédění poválečnévčetněruské revoluce.
Ani když opadla vlna nadšenéhoohlasu v době vydání sbírky,
nevymizely Měsíce nikdy z živéhopovědomí čtenáÍri.Byly pŤijíjako soubor
mány už stranou svlch časov1fch
podnětri, pŤedevším
intenzívnícha jímav1Ích
obraz českého
venkovskéhoživota;Záií
se stalo nejoblíbenější
Tomanovou básnívribec.Cyklus byl vysoce
hodnocen i pňednímičeskfmikritiky; F. X. Šaldaproti idylickéin.
terpretacipoukazoval nato,žeípozdníToman si uchovává mnoho
z dramatismu své lyriky pŤedválečné.
Brzy po vydání Měsíc
navázalt na Tomana básníciHora a HoŤeiší.
mč

