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v nichž reflexe ustupuje barvityrn, vfznamově méně komplikova-
nym, citově sugestivním obrazrim; masové kolektivní q|jevy nava-
zujicíi sv m rytmem na tradiční monumentální epiku hístorickou
nebo kosmogonickou; a konečně i chÓrická kolektivní lyrika, oslo-
vující tisíce nebo tisíci hlas vyslovovaná, myšlenkově oproštěná
a jednoznačná.

Tato rozmanitost souvisí s pŤílivem nové konkrétní|átky zmo.
derní skuteěnosti, která ve Stavitelích chrámu proniká do BŤezí.
novy poezie a dramaticky se sráží se spiritualisticky zjasněnou
pŤedstavou pevně uspoŤádaného kosmu, za jehož jednotu, Ťád
a perspektivu ručí Nejvyšší. otŤesné, s nesmírnou intenzitou a na-
léhavostí vyslovené vědomí smrti a strasti, nespravedlnosti, násilí,
neschopnosti poznání a dorozumění, nivelizace hodnot vede k for.
mulaci zneklidřujících otázek; jejich naléhání namnoze prisobí
silněji (Se smrtí hovoŤí spící..', Vigilie) než vymluvnost pŤedem
známlch a uzavirajících poukazri ke kosmickému vysvobození a
k pŤíští nekonečné harmoni|v nižzanikají v1fkŤiky pochyb a boles-
tí. Jinak je tomu v pŤípadech, kde namísto abstraktních kosmicklch
proces nastupuje lidská aktivita na p dě země. Postava Svatého
zpÍedchozích sbírek se mění, i kďyžneztrácí svou nezemsky nepo-
hnutou víru a jistotu ani svrij asketick odstup od radostí hmotného
bytí: stává se podílníkem na společné duchovní stavbě, vědom1fm
pokračovatelem staleté kulturní tradice (symboly chrámu, knihy
písní apod.); uvědomuje si své sepětí s jin mi tvrirčími individuali-
tami a obrací se k miliÓnrim trpících; svrij rikol uskutečřuje v pod-
mínkách, které mají iadu rys soudobé moderní skutečnosti (báseř
Stavitelé chrámu). Zástupy (k nimž patŤí i sociálně porobení, chudí,
ubití tlakem až k neschopnosti snění a sledovaní s bolestnou lás-
kou) z téže básně sní o nejrriznějších věcech' hmotn1ich i duchov-
ních, ale společn1fm jmenovatelem všech těchto sn není spočinutí
v cíli, naplnění, n brž atmosféra nejistoty a neklidu, riziko hledání
a tvorby. -TÝž neklid, vědomí nedefinitivnosti v uspoŤádání světa
se v básních Proroci a Hvězd hasnou tisíce... stupĎuje v tušení pŤe-
vratného společenského kataklyzmatu; pňechod lidstva do kos-
mické duchovní velikosti, zobtazen! timto zce|a novjlm zp sobem,
se tak stává dozráním náhlfm, shora neňízen1fm, dílem davťr zís-
kan1fch nové víŤe' čímsi na zprisob revoluce - jak to odpovídá
i charakteru dalšího vtělení nadlidského mytického typu BŤezino-
va, typu proroka. Proroci s dychtivou, horečnou nedočkavostí hle-
dí vstŤíc pŤíchodu novych, vyšších forem duchovního i sociálního
života, hlásají radikální proměnu' byť byla provázena plameny
a zkázou. -Napětí mezi pňevratn m okamžíkem a věkovitlm kos-
mick1fm procesem ztání se vybíjí v nadreálné koncepci času, v níž
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okarnž1k s věčností splfvají a nová pevnina se ukládá v rytmu po-
žári a nárazi vichŤic (báseř Země vítězú pŤipomínající velké ko-
lektivní scény Miltonova Ztraceného ráje). - Stoupající zaujeti
pozemsk1im bytím i jeho vyšší hodnocení se ve stavitelích chrámu
iealízuje v jednotliq/ch metaforách, které dynamicky zhušťují
a ďramatizlljikonkrétní životní situace, události a lidské role, a také
v celfch básních vyslovujících dvojznačnou, snidnouo smyslnou
krásu země (Jsem jako strom y květu'..) nebo zas z kosmického
odstupu s laskav m dojetím a okouzlením sledujících její let
( Zem? ) . Rozrušení nadpozemsk;fch jistot a obrat k živé skutečnosti
vyznačeny jsou také rozrušením harmonie volného verše' v němž se
objevují četné nápadné neshody mezi rytmicklm a jazykov1fm čle-
něním (pŤesahy). opačn! pÓl diferencujícího se BŤezinova stylu pak
pÍedstavují básně rfmované, s vystupujícími a zase slábnoucími
náznaky pravidelného rytmu a dokonce i písně; tak je to pŤedevším
tam, kde myšlenka od složitlch reflexí směŤuje k zhuštění a zjeď-
nodušení, kde místo proces se podávají jejich zdánlivě definitivní
(ve své nejednoznačnosti však stejně pŤechodné a dalším proměnám
otevŤené) v1fsledky.

Návrat k pozemskosti, pojat1f ovšem pokaždé jinak, pozorujeme
i v jin1fch dílech vrcholného českého symbolismu, jmenovitě v So-
uouě šbí."" JEŠTĚ JEDNOU sE VŘÁTÍME a v Neumannově
sNU o ZÁSTUPU ZoUFAJÍCÍCH' Ve všech těchto pŤípadech to
znamená i zesílení konkrétnosti obrazri a jejich snazší kontakt
s bezprostňední čtenáiovou zkušeností, a také zesílení smyslu pro
sociální rozpory moderní doby. Právě tato díla si také ze všech
symbolistic{fch knih zachova|a nejživější schopnost prisobit
i dlouho po svém vzniku. Sbírka Stavitelé chrámu bfvá často
označoyánaza vrchol celé BŤezinow tvorbv. ZnačnÝ ohlas iv cizím
literárním prostňedí měljejí rípln! němeclf pŤeklaá, kter1f r. 1920
vydal Otto Pick. mc

Stoletf kalendáŤ.
Verše pomíchané - Karel Toman 1926
Poslední sbírka Karla Tomana v tematické i druhové pestrosti
''pomíchan ch.. básní shrnuje a zárovei znovu rozehrává hIavní
témata a polohy autorovy ariue;si tvorby. Podle rivodní básně
Vlastní podobizna jezde dramatická zkušenost z temn;fch hlubin ži-
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vota i z kolektivního snu společenské revolty vtělena v poezii čistou,
tichou a zpěvnou. Jádrem sbírkyjsou dva nevelké soubory básní.
V prvním, tj. ve verších inspirovanlch básníkov m zájezdem do
Provence, se znovu - hned vedle vyznáni lásky k domovu - roze-
znívá stary Tomanriv motiv sounáležitosti s tuláky a vyděděnci,
s lidmi nezákotvenymi a toužícími po zrněně světa (bá seí Štědrj, ve-
čer 1924 ,která v závěru prudk1fm zvratem pňechází ve sloku ve stylu
tuláckého popěvku o společné cestě ,,se všemi vagabundy světa..),
s chudáky, jejichž dítě je srovnáváno s betléms[fm spasitelem
a kteŤí hrdě odmítají almužnu panstva (Célony). Citát známého
francouzského popěvku o avignonském mostě se rozrťtstá v taneč-
ně vylehčen! zpěv ubíhajícího času dějin (s pňipomínkou dávn1i'ch
papeži a českého krále Karla IV.) a toho, co je v uplfvání věčné
(Sur le pont d,Avignon), Z pŤíznačn ch ustálen;ích motivri fran-
couzského jihu se skládá obraz pohostinné krajiny, žijící radost-
nou, poklidnou smyslností, jež si podle svého pŤizpúsobila i kŤes-
ťanskou víru (Aix-en-Provence). - Neméně závažnáje skupina
básní reagujících na domácí společenskou skutečnost poválečné
doby. V nekonformním vztahu ke konsolidované republice se ob-
novuje Tomanriv smysl pro konkrétní projevy bídy viděné s krutou
věcností; gesto vzpoury pŤitom nezapŤe svrij anarchistick;f privod.
I intimní žánr ,,veršťt rodinn1fch.. je pŤetvoňen nesmiŤiteln1ím po-
stojem k republikánské oficialitě (Vlčí rodina). Znovu tu také
vystupuje starf Tomanriv motiv pŤedměstí, semeniště sociální msty;
jeho drsn;f obraz jeprovázenritočn;fm v směchem, kter;f se obrací
proti plan1Ím hlasatelrim lásky. V tom všem se ztaÓí napětí i vriči
pŤedchozí vlastní Tomanově tvorbě poznamenané iluzemi z let
osamÓstatnění československého státu. - K definitivní formulaci
dospívá obraz dělnic[fch zástupti, jejichž zápas plnf víry v na-
plnění revolučních snri vnáší do světa kvas a neustálou obnovu, je
jeho hnací silou; podle Tomana pracující věčně budou chodit ve
sv1fch prrivodech, svět, už už se blížící jejich snu, opětovně klesne
zpět do své nedokonalosti a nespravedlnosti - bezjejich usilování
ďbez naděje, kterou chudí rozsévají do všech srdcí, by se však stal
nesnesiteln1'rn ( Prvního máje ).

Proslulá báseí Lenin byla napsána jako nekrolog revolučního
vridce. Yychází (jako podobně monumentalizovany PohŤeb z'9

sbírky Hlas ticha)-zpocitri těch nejprostších lidí, ričastně piihlížeji

cích jako antick1i chÓr božímu soudu nad mocnou historickou
osobíostí. Jesttže dŤíve období občanské války, hladu a násilí

v porevolučním Rusku diktovalo Toma novi (v Hlasu ticha) néko|ík

básní rozechvělé a hoÍce kritické ričasti, pak ve Stoletém kalendáŤi
vyrťlstá ze ztotožnéní s tím, co autor pokládal za stanovisko rus-
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rí'ch mužikri, m;ftus rolnického Lenina obhajovaného tím, že dal
piacujicím pridu a s ní i radost, víru a probuzení z dávné zaostalosti.
V básni se biblické obrazy a patetické Ťečnické otázky stŤídají s nai-
vismem ve stylu lidov ch modliteb a maleb.

K veršrim Tomanovy sociální aktivity se Ťadí i báseĎ F. X. Šal-
dovi, nazírajicí velkou osobnost a její ušlechtilou sociální utbpii (ta
je srovnávána se snem táboritri o obci boŽí) v konfrontaci se sou-
áobou společenskou realitou, dalekou Šaldovu ideálu, inapozadí
perspektiv budoucnosti. - Menší v znam ve sbírce má několik pŤí-
ležitostn;fch improvizací věnovanlch Praze, T. G. Masarykovi,
umírajícímu sochafi Štursovi, nebo pokoušejících se na zák|adě
pouhé juxtapozice ustálenfch reprezentantri spojit tradice antiky
a kŤesťanství (Venuše a Panna Marig, faun a Ježíš), katolicismu
a reformace (sv. Václav a Jan Hus). Sbírka končí verši ávotní
moudrosti, které rekapitulují básníkriv lidsk1i osud a pŤijímají jej
v jeho celistvosti, se zp sobenlmi i utrpěnlmi kŤivdami, s radostmi,
krutostí i láskou (Doma na hŤbitově).

Ve Stoletém kalendáŤi jako v celé dosavadní tvorbě je Toman v
sty|za|ožen na zpěvnosti, pňesnosti a bezprostŤední citovosti nava-
zující na klasickou poezii (Sládek). Básně často směŤují k jadrn:Ím
gnÓmám a slovím, azárovei v metaforice a nečekan;fch slovních
spojeních, ve stálém neklidu vyznamové stavby jsou otevŤeny zku-
šenosti moderního člověka. Charakteristické je využití kulturních
symbolri a jin1fch ustálenlch znakri (napŤ' rostlinn1fch motivri vy.
značujících rrizná období lidského Života: biečéan, vavŤín, cypÍiš),
kterépocházejízriznlchtradic a kultur a zkratkovitě označují celé
široké oblasti duchovní nebo hmotné zkušenosti' Intenzitu této
poezie rozpozna|a kritika i na pozadí soudob1ich experimentri
avantgardních básníkri, zejména když se ukazovala souvislost
s Tomanovou tvorbou i ve verších autorri mladší generace (Hora,
HoŤejší, brzy i Seifert)'

Strom života . Jaroslav VrchlickÝ 1909
Poslední Vrchlického kniha vydaná za básnikova žívota pňedsta.
vuje jednu z jeho má|a myšlenkově jednotně laděn1fch a kompozič-
ně cílevědomě promyšlenfch lyricklch sbírek. Jejích pět oddílri (Co
tkyí v koŤenech, Co zní v haluzích, Co zní v koruně, Spadalé listí a
Ceské krajiny ) s Prologem a Epilogem rozváďí titulní metaforu za-
kládající se na analogii dění v pŤírodě a lidského životního cyklu




