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Slunečni
hodiny- KarelToman

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.
-

Sodoma.
Kniha pohansk
á . JiÍíKarásek

1895

Druhá básnická sbírka JiŤíhoKaráska ze Lvovic pŤedstavujespolu
se sbírkouSexus necanszÍoku l897jedno z nejtypičtějších
děl české
literární dekadence.J. Karásek ji opatŤilprogramovou pŤedmlu-
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vou, ve které manifestoval svou averzi vriči skutečnosti;proti ní
stavěl sen jako jedin1i inspiračnízdroj uměleckétvorby. (,,' ' . tam,
kde umění má pravdu, život má téměŤvždy nepravdu' smysl věcí
nám neŤeknesvět reáln!, ale pouze náš sen... A vím, žejedinéje
pravda: skutečnostnená|ežido umění!Daleko nad realitou a mimo
ni musíjíti umění a tam, kde náš sen prošel životem' musí b1ftdŤíve
očistěnode všeho,čímjej život poskvrnil, nežse mrjžeo něj umění
zajimatí.,,)
Karáskova básnická sbírka s provokativním podtitulem Kniha
pohanská je v podstatě velmi monotÓnní: opěvuje zán1k, rozklad
a smrt, vševnímá pod zornfm rihlem marnosti a hnusu. Básník- dekadent, opovrhujícísoučasnouměšťáckouspolečnostípro nadvládu banality a pro necitlivost k estetickj'm hodnotám (,,Vyhnanci
z doby kramáŤstvía špíny..-báseí Poznání),provádíve svétvorbě
krajní světonázorov! odvrat od liberalistick1fch i náboženskfch
idejía pŤevracídoslova naruby většinusoudob1íchobecně platn1fch
hodnotovfch kritérií.Proti životníaktivitě a činorodosti staví pa.
sivitu snri a nenávist k životu (,,NepŤíte1.Život..- básei Mitvll
Eros; ,,.. . na smrt čekaljsem jak na milenku v touze.. - báseř PoslednípŤátelství),proti kiesťanskémorálce,,barbarskou čistotu..
antického člověka. Zatímco dosavadní básník v měšťáckéspolečnosti 19. století, napŤ. J. Vrchlic\f, hledal krásu pňedevším
v harmonii, dekadentníbásník Karáskova typu ji čerpáz disonance
a bizarnosti; čímodpudivějšía bizarnějšímotiv, tím více ho pŤitahuje (teorie o kráse ošklivosti, o kráse světélkujícíhniloby). NejzÍetelnějise projevilo Karáskovo opovrženíměšťáckouspolečností
v jeho pŤíklonuk látkám, ježby|yspolečnostítabuizovány. Kromě
nejrriznějšíchvariant na téma rozkladu a zániku je to pŤedevším
oblast sexuální' pŤedstavujíci zák|aďni tematickou linii celésbírky.
Sexuální perverze' zejménahomosexuální motivy, barvité líčení
Ťímsk1fchotgíi, až naturalistická syrovost nahoty - tím všímje
Sodoma doslova pŤeplněna.A pŤestozde nenalézámeani jednu milostnou báseĎ. J' Karásek totiž pojímal sex v intencích Schopenhauerovy a Nietzscheovy filozofie jako klam, jímžpŤírodaritočína
naše poznání. I když sex a erotika byly už odpradávna společně
chápány jako jedny z životoďárn1fchsil lidského bytí, u Karáska
jsou tyto sílypiíkŤedualisticky rozloučenya navzájem nepŤátelské.
Eros se konkretizuje v lásce absolutně zduchovnělé,jížje hodno
pouze ,,Uměni,,, zatimco sex je atributem smyslovélásky, jež člověka ničía rozk|áďá; odtud také pramení u Karáska absence milostnétematiky a aŽ misogynská nenávist k ženě(v Sodomě se vy.
skytuje žena pouze jako prostitutka). V tom měl na J. Karáska
značnyvliv vridčízjev polskémoderny Stanislav Przybyszewski, až
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pansenekriticky obdivovan;f česk]fmidekadenty, se Svou teorií
pohlaví.
p
vodu
satanském
pŤedstavami
o
a
.-"áiitu
prďsodomu je tedy pÍiznačnádvojpolárnost, která absolutizuje
orátiklady a néhtedá za nimi vyššírovinu rihrnného básnického
lmvstu. Ňa iedné straně se neustále evokuje umdlenost a melancnore, básník míchá ,,morÓzní,. bawy a stylizuje se do podoby
jemuž ,,krev zkažená syčív žilách..; na druhé
,,chorého poety..,
je
brutální sílabarbarri, smyslová vášeř a,,opojoJlavována
ítraně
nost bákchanálií... Do tétodvojpolárnosti rístízmínén!Karáskriv
negativní postoj ke skutečnostivribec: vše silné,vášnivéa velkéje
sei, mďoLnost a zmat je pak synonymem žitéskutečnosti.
Literární dekadence vyllživa|a ve svétvorbě s oblibou kulturně
historickfch reminiscencí; v pňípadě Sodomy je to antika, do níž
básník promítá svévize a pŤedstavy.Jeho chápání antikyje ovšem
na odiv stavěnou polemikou s dosavadní historií společnosti
a umění,která antiku pojímalajako objektivně zaměŤenouepochu.
JestliženapŤ.J' Vrchlickf nebo později J. S. Machar v níviděli kvintesenci harmonie, krásy a velikosti, hledí Karásek na antiku očima
zvu|garizovanéhonietzscheovstvíjako na dobu vypjatjch smyslovych vášní, temn;fch pudri a dion1fského opojení (napŤ. báseř
Hymna Priapovi).
Básníkriv negativní vztah ke skutečnostibyl v Sodomě manifestován nejen v tematice, ale i v slovníku: objevují se zejménatabuizovaná slova ze sexuální oblasti. Méně už je to patrné na v běru
básnickfch prostŤedkri;ve sbírce místy cítímekonflikt mezi subjektivitou vyrazu a parnasistně chápan;m ideálem nadosobní
umělecké dokonalosti. Karásek se stále opírá o tradičnílumírovskou poetiku (často se vyskytuje slovosledná inverze a hojně se
užíváapostrof a exklamací jako prostíedkri pro vyjádŤenípatosu);
oblibu v pevnfch klasicklch formách naznačujeíznačn! početsonet . Tam' kde autorovi pŤísné
metrické schémanedovolilo vyslovit jeho básnickou vizi, Karásek rozbijí tradičníveršovou osnovu
a pŤecházík oblíbenémusymbolistně dekadentnímu žánru, k básni
v prÓze (Venus masculinus, Incubus aj.).
Dekadentní básník tím,ženeguje skutečnosta místoníklade sen,
absolutizuje básnícísubjekt - jeho Já se tak stává zároveř subjek.
tem i objektem. Tento hypersubjektivismus se projevuje velmi zŤetelně i v pŤírodnílyrice. Pak vznikájakási psychická krajina (krajina : Stav duše),v nížje všeformováno jen okamžitou subjektivní
citovou polohou a osobním pocitem. NapŤ. v básni Kalnj, západ
vidí ,,morÓzní.. básník ,,plašemdlou krajinu.., nad nížje slunce
,,kalné, znavené,a vyrudlé jak plátek starémědi..; jeho západ se
básníkovi proměřuje v ,,trosky zčerna|éze spáleného vraku..'
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První vydání Sodomy v roce 1895 bylo pražSkou cenzurou
zkonfiskováno z mravnostníchdrivodri,proto se tato tak provokativně laděná sbírka nesetkala sžáďnym ohlasem a mohla zaprisobit
jen v nejužším
kruhu autorov1fchliterárních pŤátel.Znovl vyšla až
v roce l905 poté'co ji sociálně demokraticky poslanecJ. Hybešpňečetlve svéinterpelaci na zasedáníňíšské
rady a tímji učinil nepostižitelnou pro cenzurní zásah. PŤes jejívyraznéprotiměšťáckérysy,
tematickou novost a emociální naléhavost vytazu nemrižemevní.
mat Sodomu jako živébásnické dílo' V1ílučnost,odtrženostod
skutečnostia neživotná stylizovanost z ní činíjen vjlznamn! literárněhistorick1| dokument umělecklch proměn a proces devadesát1fchlet minulého století,reprezentativnídílo vyhraněnéskupinky umělcri kolem Moderní revue, na jejímžprofilu se J. Karásek
podílel i jako kritik a propagátor nejnovějšíchzjevri světového
moderního umění.
lm

Sonátahorizontálního
života.
StanislavK. Neumann

1937

Verše autora' kter1fprávě pňekročilšedesátku,se hlásí k socialistickému realismu, jak byl formulován v Sovětském svazu, amají driležitémístopŤipŤenesení
tétometody do českékultury. Titul sbírky
věnovanépamátce H. Heina programově vyjadŤuje,'horizontální..
orientaci na pozemské hodnoty, proti ,,vertikálnímu..pohledu
k nebesrim. Sbírka má pět tematicky a žánrovéodlišn1fchoddílri.
První z nich, Materialismus, obsahuje reflexívníverše,v nichž isou
otevÍeněmanifestovány ideologicképrincipy marxistického.uěto.
vého názoru. V Ťadě ,'chval.. se tu oslavuje mj. pozemskost
a konkrétnostjakoopory a zdroje sil pro člověkavykoňisťovaného;
světlo' znak toho, co se autorovijevilojako pňíští
lepšísvět a pravdivévidění skutečnosti,dialektika jako poučení,že jen z probojo.
vanych rozporri rostou novéhodnoty a naděje do budoucna' Další
básně jsou věnovány člověku'směŤujícímu
k piekonání ,,bludli..a
k pospolitosti,zemijako velkémožnostipro lidskou aktivitu, a také
velice stroze deklarované básníkově odpovědnosti. od filozofie ie
tu blízkok etice.z principri se vyvozujízásadyjednání.Neumann
hlásá kolektivismus (báseĎ Sám nejsi nic), pÍímykontakt se společenskoui pŤírodnískutečnostíbez metafyzlky, optimismus a odpovědnost v myšleníi skutcích.Tyto veršejsou pokusem o didaktickou poezii, chtějíprisobit spíšepádností aforistickéformulace,
odkazem k praxi, jednoznačnostíteze nežbezprostŤedním
ričinkem
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básnickfm. - Básně v oddílech Kontinenty a Španělskovycházeji
flamÍLozez konkrétníchudálostí, jak se o nich autor dovídal z novinov ch zpráv a reportáŽi; odrážejípolitické pŤevraty a krize
zmítajícísvětemv době fašistickéhonástupu v Německu a Spanělsku a koloniálního ritlaku v Africe i Asii. Jsou tu i obrazy vykoňisťovánía nezaměstnanostiv Československu,jmenovilé na Zakarpatské Ukrajině. Na základě jednotlivfch, často tragic(fch
pŤíkladri(ostŤeprotiváIečná Píseúo granátu) a s pomocí rozhoňčeného publicistického komentáŤe docházi Neumann k jednoznačn m soudrim, jeŽ v měnícíchse zeměpisn1fcha etniclfch kulisách
odhalují stále totéžbezprávi, touhu po svobodě a vzpouru. K odporu proti kolonialismu tu pŤistupujei staréautorovo zaujetí pro
pŤírodnínárody, pro mizejícíkouzlo lidu nedotčenéhocivilizací
(báseĎ Zulské dívky se zÍeteltymi kontakty s poezií Petra Bezruče).
Protiváhou imperialismu je Neumannovi idealizovan1f Sovětsk1f
svaz, pokládany za vzor budoucnosti pro pracující všech kontinentri (básně Evropo..., Stalin a stachanoyciaj.; hymnická báseř
Poděkování Sovětskémusvazu je ve sbírce Srdce a mračna, |935),
Dvě básně jsou pŤeklademnebo pÍepracovánímveršriprotifašistick1fchněmec\fch emigrantri usídlen1|chv Československu(F. W.
Nielsen); podobné texty zaÍaďíIuž Neumann do sbírky Srdce
a mračna.osvojil si z nich a v Sonátě horizontálního života znovu
použil politicky rítočn! písřovf tvar songu (Píseúrikšakulitl
s čínsk1fmtématem), kter;f v téžedobě sehrál driležitou rílohu
v dramatech B. Brechta' Hrdina básně tu mluví sám o svémosudu,
takže autorsk! komentáŤ ustupuje a báseř se pohybuje v rámci
postavy využívajícforem blízklch
společenskéhovědomí pŤíslušné
jejímu kulturnímu okruhu (názvuky lidové písně napÍ. v Písni
o Verchovině).- MimoŤádnou pozornost upíná Neumann ke
Španělsku,proŽívajicímuprávě strašlivá léta občanskéválky.
Mimo jinéjsou tu verševěnovanérevolučnímastursk m horníkrim'
památce zavraŽďěnéhobásníka F. Garcíi Lorky a mezinárodním
z Ťad
vojensk m brigádám; zde se objevujíjménajejich pÍíslušníkri
evropsk5ichspisovatelri(Malraux' Fox, Renn aj.).- Ctvrt:f oddíl
Doma obsahuje pŤevážněpŤírodnílyriku, ježje takésilně prostou.
pena politickou, společenskoua morální reflexí;lipová alej se stává
symbolem života v míru, zpod idylického povrchu kraje vyvstává
tŤídnírozpor mezi jeho obyvateli (Senajdou dom ).Básei Lidé v ho.
teluvěnovaná L. Novomeskémuje vzpomínkou na protifašisticky
zaměŤenysjezd slovensk1ichspisovatelri v Trenčiansk1fchKrípelích
r. 1936 a dokumentem tradic spolupráce mezi česk1fmia slovenskfmi demokraticklmi kulturními tvrirci. - Závěrečryf oddíl
sbírky tvoŤídelšíbáseri StaŤídělníci, polemika s básní F. Halase

