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krripěje kalného podzimního deště. Ze Stromu lidského života do-
staneš nejprve naděje prvních vzletri, podruhé květ lásky, potŤetí vír
činri, počtvrté jeztebe bílf staŤec, pro něhož zbylo pro páty pÍipad,
trochu slz' V této části sbírky formuluje Vrchlickf své reflexe v po-
době sevŤenfch, myšlenkově vyostŤen ch a brilantně vypoíntova-
nlch aforism , jež často nacházeji svrij qfchozí bod opět v pňírodě;
v podzimním, trochu potesknělém naladění se tu uvažuje o smrti,
ženách,lidském štěstí, touhách člověka i hodnotě myšlenky, pro-
měnlivosti pravdy i nevděku světa. Tyto aforismy svou podzimní
náladou tvočí ovšem jis|f kontrast k pŤedcházejícímu oddílu, ale jen
ve smyslu následnosti, jaká panuje v pŤírodě' V jejich virtuozitě se
skrlvá sebevědomí autora, kter! vydal všechny své plody a nyní se
s vyrovnaností, nepostrádající ani dávku humoru, svěŤuje se svymi
postŤehy o obklopujícím ho životním dění.
. V prvním oddíle Vrchlick! užival pojmu lidstvo v dvojím vyzna-
mu, a mluvě o něm, myslel často synekdochicky jen na česk! národ;
teprve v posledním oddíle' nazvaném České krajiny, se tato dvoji-
tost patňičně osvětluje: takjako si básník nedovede pŤedstavit ko-
ňeny lidstva bez podílu svého národa, tak také mnohohlas! chÓr
pŤírody by nebyl ripln;f, kdyby v něm nezazněl i hlas české krajiny.
Ale ta nepromlouvá jen svou holou existencí' jak ji básník zachyti|
v pňírodních náladách (Krajina pod Lipnicí, Top lka aj.). Vrchlic-
kému se do ní promítají i pŤítomné zápasy národa (Pod Svatobo.
rem), a zejména opět jeho koŤeny, dědictví otcri. A tak k intenzív-
nímu prožitku cyklického času jako koloběhu pŤírody a lidského
bytí pŤistupuje v této poslední části i vědomí času lineárního, his-
torického. Ten se sice zastavil pŤed opuštěn1fmi hradčansk1fmi
paláci, zato na|éhavě se pŤipomíná na bělohorské pláni a vyzva-
mi k současníkrim hovoŤí od památníkri smlouvy Ferdinanda I.
s Čechy v Jihlavě (dokonce anticklmi metry - piízvučn1|m hexa-
metrem a pentametrem). Jako svědectví trvalosti pŤírody vriči
pomíjivosti člověka pak čas vystupuje v b ásní Dubttm rožmberského
rybníka: staleté duby zasazené ještě Krčínem z Jelčan stále ž1jí, za-
tímco o Roánbercích se dovídáme jen ze žloutnoucích kronik a tle-
jících archívri. obrazem české krajiny triumfující nad časem i lid-
sk m jedincem se sbírka lzavirá. Do věčného Ťádu hmoty zasadil
básnik poslední její 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 možnost tvoŤit a milovat. Tímto radost-
nym zpěvem jako by básník uzavíra| své celoživotní 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 Vrchlick1Í po bouŤlivé negaci své.
rro ana kritiky a básníky devadesát1fch let upoutal mladou literární
seneraci z pŤelomu století. V básníkově pohanském opojení pŤíro-
áou i životém shledávala svého pŤedchridce a také se - pŤedevším
St. K. Neumannem (báseĎ Panychida v NoVYCH ZPEVECH) -

pŤihlásila k jeho odkazu. 
zp

Struny Ye Yětru . Josef Hora 1927
V sedmé sbírce Josefa Hory je tematicky ižánrové nejzŤetelněji vy-
hraněn;Í' drobn]f soubor verš o Sovětském svazu; je to vj,běr z bás-
ní inspirovan ch autorovou cestou do této země r. 1925. (ostatní
básně z této cesty vyšlyjen časopisecky ajsou nyní otištěny v knize
Zapomenuté básně.) Procesy pŤevratn ch společenskych pŤeměn
jsou tu zachyceny v monumentálních symbolech na pozadi tradič-
ních atributri ruské piírody, zprostňedkovan5ich namnoze starší
i novější ruskou poezií (básně Rus, Pluh, V Moskvě - s motivem
Leninova mauzo|ea, Leningrad aj.). ovzduší monumentality je ně-
kdy spolutvoŤeno i pomocí prostého jmenování konstantních
a univerzálních složek lidského bytí (napŤ. ,,Step, láska, tma,
ch1éb...). Motivy z ruské cesty' obvykle v kontrastu s rozpomínka-
mi na piedchozí Horriv zájezd d,o Ítá|ie (viz ITÁLIE), se objevují
i v ostatní lyrice Strun ve větru. Náměty těchto básní jsou (až na v}-
jimky: Hora jako ňada dalších autorri věnoval báseř hrdinsky ze-
9lulÍ.j Amundsenovi;jsou tu i pŤíležitostné verše k padesátinám
'Karla l omana) záměrně neurčité; privodní téma je jen qfchodis-
kem pro Ťadu zkratkov ch obrazri, ježjsou kladeny vedle sebe bez
vysloven;Ích a pro věcnou souvisloit často nezbyin1fch logickfch
spojri; pŤesto dohromady vytváŤejí svéprávnou í11'nu*ouň.' 

".ti-stvost. Podkladem tohoto sjednocení je společnf citov odstín
vŠech motivri .Yznlká ovzdušiuvolněné poetičnosti, konteit, kde se
něk.teré-motivy s obměnami opakují a izájemně se v sobě írcad|i;
vecl vněm ztrácejísvou hmotnost, stávají se lehk1fmi, pr hledn;ilmi,
plynule pŤec.!ázejí jedna v druhou a v obklopující je atmosféru.
,s-t.o1a |un,sují téměŤ jako hudební motivy, menelato poukazy ke
Konkretnim pŤedmětrim. K celkovému hudebnímu dojmu pŤispívá
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i opakování hlásek (eufonie), rytmická v stavba slok, vynoňující
se a Zase mizejíci qfmy, citlivé stŤídání rozmanitfch intonačních
ritvaru.

Tyto postupy mají v reflexívních verších podíl na sugestivním
zpňítomnění zkušenosti uplfvajícího času. Ca-s je ristÍedním téma-
tém sbírky a vrací se v nadpisech Ťady básní (Čas, bratr mého srdce,
dvanáctidíln! cyk|ls P lynoucí čas, závétečná báseř Čas). Vliv na to,
že se tak naléhavě vynoŤilo téma času' měla i Horova návštěva re-
volučního Ruska: aktivita, jíž byl svědkem, zaměÍená k budoucnu
a uvádějící do pohybu vše, co vytvoŤila minulost; historicky proces,
kterf procházi zemí, a jak Hora dosud věíil, mobilízuje v člověku
tvoÍivé možnosti: tato zkušenost pŤispívá k hodnocení času jako

kladné síly tvoŤící spolu s člověkem. Míjení času, dočasnost lidské.
ho života nejsou tedy ve Strunách ve větru - ač se tu citují tňi bás-
níci Novalis, Heine a Jesenin jako nositelé sladkého a dramatického
prožitku obcování s tmou a smrtí - pÍijímány s romantick1im tra-
gismem. 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 sjedno-
cení rriznych fází lidského bytí. Je pojat i jako pŤíležitost k usku-
tečnění života v jeho plnosti. Nese v sobě pÍísliby lepší sociální bu-
doucnosti' která je viděna jako sen promítanf do všedního života
skrze drobné sváteční radosti a věci (báseĎ D m,kďe nah|ížime za
dveŤe bytri velkého pŤedměstského činžáku; je to jeden zpozdnich,
humanitně cítěn;fch qftvoru proletáŤské poezie). - Prožitek času
nebyl však pro Horu taktojednoznaény,užve Strunách ve větru se
projevují pŤíznakyjeho rozštěpení, které pŤevládne hned v dalších
sbírkách' odevzdanost básníka času znamená i jistou pasivitu:
subjekt je vtažet do proudu času do té míry, až takÍka ztrácí svou
identitu. V metafoÍe,,strun ve větru.. je básnictví chápáno jako bez-
děčn ozvuk citlivého nástroje, kter.-i se poddává náhodnfm pod-
nětrim pŤírodní síly. V pŤedchozím období proletáŤské poezie (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 často rístí v otázku, kte.
rá, nezodpovězena, pŤedstavuje hlas subjektu vjeho rizkosti, nekli-
du, nezakotvenosti; dňívější Horova poezie na otázkyjednoznačně
odpovídala (proletáŤské verše) nebo je neutralizov?la proudem
obrazri spojujících pňedmětnost se subjektívitou (ITALIE). Hora
však i ve Strunách ve větru nadále živě prociťuje problematiku
soudobé společnosti. ProstŤednictvím vllučného zaméÍeni k poze-
msklm hodnotám je s Horovou pňedchozí tvorbou ideově spojen
i prožitek času.

struny ve větru - Josef Hora 3ll

V rámci soudobé lyriky mají Struny ve větru samostatné posta-

vení; V době jejich vzniku autor polemizoval s umělec\fm progra-

mem poetismu Nezvalova a Seifertova, vylfkaje mu nedostatek
mvšlenkové prohloubenosti a zájmu o reálné společenské dění;
pĚésto však si pŤizprisobil některé z podnětri tohoto avantgardního
proudu, jmenovitě pojetí poezie jako volné kombinace logicky ne-
propojenych obraz&. Strunám ve větru však jsou nejbližší ty sbírky
mladších Horoq|ch vrstevníkri, v nichž dosavadní poetisté hledají
cestu k vyslovení základních složek lídského bytí (SeiFrtriv Po-
štovní holub, Závadova PANYCHIDA, Halasova SEPIE). -

Struny ve větru jsou proHoruzačátkem nového období, v němž se
opětovně vrací tematika času, nejednou nab1fvajíc tragické nebo
téměŤ spiritualistické, odhmotněné podoby (TvŮj hlas 1930, To-
noucí stiny |933, Dvě minuty ticha |934, Tiché poselství 1936). V ně-
kolika básních těsně se pŤimykajících ke stylu milovaného Horova
pŤedchtidce Karla Tomana (napŤ. Zem, z níž jsme vyšli) je ve Stru-
nách ve větru pňedjata i Horova poezie sounáležitosti s domovem,
k níž se básník obrátil v druhé polovině tÍicátych let. - Mezi čet-
n1fmi ohlasy kritiky, jež rozpoznala zák|adni vyznam sbírky pro
novou orientaci Horovy poezie, bylo nejvňelejší ocenění F. X. Šal-
dy; začIeiovalo sbírku do tradice české poezie 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.

Svítání na západě -
otokar BŤezina 1896
Ve své druhé sbírce vstupuje BŤezina definitivně na pole širokode-
ché reflexívní poezie nejvyšších nárokri uměleckych a myšlen-
kov1|ch. V básních hlásících se k žánrovlm typrim u nás dosud
neznám5im je citov]f prožitek subjektu k nepoznání pŤetvoŤen a roz-
vlnut, z něho a nad ním vyvstávají básnické konstrukce obecn;fch
zákonitostí a rozhodujícícÍr událoití duchor'ního světa lidstva jáko
součásti udánlivych procesri kosmickfch. Tradiční literární druhy'
kterychje pŤi vystavuc těchto básní použito, aťje to velká epika klá.
sickych my tick1'ch děj ri' modlitba, kázání neb o žalm, dávaj1 básním
stylistické zabarvení, určují užití slovesnych osob a čas a zprisob




