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tií... obdobně protikladn! obraz, vystihující pŤírodní, historick!
i sociální tázkraje, poskytuje putujícímu básníkovi i česk1f jih' kde
jeho poué končí. Místo dalších krajinnfch scenérií a dějišť sociál-
ních tragédií se náhle rodí básníkova iluze jinfch Čech, země dáv-
nych obrri, jejichž stopy sledované básníkem s nadějí a opojnou
radostí je snad možné na|ézt i v současnosti, pod všim smutkem,
bolestí, tupostí a zoufáním. A tak jako básníkova vize historick1fch
Cech pŤerustá až v symbol pŤírodní prasíly, rodící ještě dnes od vě-
kri nahromadě3r1Í vzdor' tak současně geograficky pojímané Čechy
se pŤetváňejí v Cechy mytické, v zaslíbenouzemi,tichou Kanaán, na
niž se slunce nejtepleji usmálo av niž luhy rozpučely zelení nejvon-
nější: v zemi, jež je tepajícím srdcem Evropy. Teprve zde, v závěru
básně se dostává plně ke slovujejí Ódickf ráz,teptue zde široké vf.
čty, nanášející stále nové vrstvy na básníkriv obraz Cech, pŤecházejí
v citové vyznání plné něhy, v němž geograficky i myticky pojímané
Cechy se stávají symbolem ,,největšího božstva - Lidskosti.. a au-
tor v citov vztah k nim nabfvá až milostného odstínu v posledním
oslovení:',Má lásko!...

Také druhá báseř sbírky Na rozhraní má vyznavačsk! ráz.
V duchu prastarého symbolu W. Whitmana a po něm Vrchlického
(strom Života) básník apostrofuje strom národa. Svrij národ shle-
dává Macek na dvojím rozhraní: jednak na pŤedělu mezi severem,
,,ňíší mlh a bojovn;fch bohri.., a jihem, zemí ',dobrého, smavého
slunce.., k němuž má ovšem blíže, a jednak na pŤedělu věkri, mezi
světem,,člověka bez srdce' chorého dravce..a světem vykoupeného
nového, radostného člověka žijiciho lásce a štěstí. Jeho místo vy.
koupení je zďe, ve stŤedu Evropy, kde pod apostrcifovan m stro-
mem, v jehož koruně šumí ,,Evropy duše.., ,,našel sebe' našel i las-
kavou matku zemi... BáseĎ má tentokrát od začátku do konce
jednoznačnf oslavn a zbožinjici ráz; rysy až mysticky pojatého
národního poslání svědčí o tom, že vznika|a uprostŤed vzníceného
vlastenectví, za válečného dění, v němž se rozhodovalo i o budou-
cím osudu národa. Také tato báseř je napsána nerfmovan m vol.
n1y'm veršem, stejnoměrnějším a tudíž i melodičtějším než Mé Če-
chy; rytmem i pravidelnlm stŤídáním dvojverší pŤipomíná pŤízvuč-
ně pojatá antická metra' což jen podtrhuje její jednotny hymnick!
ráz.

Poslední skladba Mému dítěti obsahnje do deseti oddílri (obdoba
biblického desatera) rozvedené rady otce synovi. S ostatními bás.
němi sbírky ji spojuje básníkovo vŤelé národní cítění, pojímajicí češ-
ství jako vyšši smysl života uskutečĎovanf prací, a patos lidskosti'
snaha vychovat ze Syna hrdého' neotročícíhojedince' kteqi zná ce-
nu lidské i národní volnosti. Všemi básníkov1fmi piíkazy prolíná
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ovšné. takŤka aristokratické gesto vzdoru;jeho nositelem je ideální
pÍedstava člověka, kter;Í poznal zocelující prisobení pŤekonané.bolesti, 

chová odpor k duchovnímu otroctví a hrdě nese svrij nedo-
stižn1f ideál lidského bratrství budoucích svobodn1fch lidí - sen
o lidském ráji, jenž je na dosah jen těm, ,,kdo ráj srdce dŤív si stvoĚí...
Nezotročující svobodymilovnost pak vyžaduje básník i na ženě,
která by zkÍíži|a cestu jeho synovi. Báseř zaujme spíše osobitostí
životního programu než vlastním básnickjlm projevem. Na ré-
torickém, didaxí prostoupeném pravidelném verši je znát vzot
J. Vrchlického a zvláště Sv. Čecha; zaprisobily tu také - spolu
Š doznívajícím symbolismem - neorenesanční snahy z pŤelomu
století, jak je známe ze statí Šaldoqfch a z básnick;fch projevri
Neumannovfch. Projevují se vzrušen mi apoteÓzami života, kte-
rému vzdělan1f básník, knihomil a vášniv1f čtenáŤ, manifestačně
dává pňednost pŤed literaturou' neboé ,,knihy samy ničím nejsou,
život v nich se musí tajit...

Antonín Macek nepatŤil k autor m, kteŤí se soustavně věnují
poezii. Jeho verše' stejnějako ostatní literární práce, vznikalyjako
doprovod aktivity kultivovaného revolucionáÍe a žurna|isty ve
službách dělnického hnutí. NetvoŤily těžiště autorovy činnosti, byť
jejich žánrová rozlohaje velice široká (politické, sociálně kritické
a satirické verše ve službách dne, básně opojení pŤírodou i moderní
technikou, intimní verše milostné i sloky filozofického rozjímáni
a nábožensk]ilch meditací). A pŤece i tak nastaly chvíle, kdy Mac.
kova tvorba plodně zasáh|a do v1fvoje české poezie a došla i širo-
kého čtenáŤského ohlasu. PŤedevším to platí o básnické skladbě Mé
Čechy, která sv1fm vroucím vlastenectvím pňedjala válečnou poezii
Sovovu, Tomanovu, i Dykovu (Zpěvy domova, MESICE, ANE-
Bo) a bezprostŤedně ovlivnila zmíněnou skladbu o. Theera.
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Měsíce . Karel Toman 1918

Cyklus dvanácti básní, z nichkaždáje věnována jednomu měsíci
v roce' prisobí zcela jednotnfm dojmem, tÍebaže jsou v něm za.
hrnuty básně rriznlch žánr:iu a témat. PŤírodní lyrika v živ1fch po.
stŤezích zachycuje rozechvívající prisobení české krajiny na vníma-
vého svědka v rozhodujících okamžicích proměny ročních dob
(BŤezen). Setkáme se tu však i s pŤíležitostnou básní inspirovanou
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národně vyznamn m vyročim (Červenec věnovan;|' památce Místra
Jana Husi; piíznačně se tu proti romantice soudob;|ch vlkladti obě-
ti na hranici staví nenápadnf, stál! plamen vŤelosti, víry a reáln1fch
činri). Podnětem jiné básně byl proletáŤsk! svátek pojat1f jako norn.f,
aktivní článek národní tradice, kterou dělnick zápas o spravedl-
nost rozvíjí a oživuje svym snem o budoucností(Květen). Dále jsou
v Měsících intimní verše zapadající do souvislosti Tomanovy sou-
časné poezie rodinné, i ty ovšem časově a politicky aktualizované
prostiednictvím tématu dítěte, symbolu budoucnosti (Červen).
Jádro a nejosobitější pŤínos cyklu pŤedstavují motivy venkovsk ch
činností, rolnické práce a tradičních svátkri,jakje pŤináší koloběh
roku (Srpen, Z Íí aj.). Prosté, všední pracovní rikony jsou stylizo-
vány s monumentální typičností, takže se stávají znaky tvoÍivého,
mravně piíkladného života lidu, a také těch stránek národní situace
v osudov ch létech sociálních pňelomťr, které ukazují k perspekti-
vám spravedlivějšího uspoňádání světa. - Smyslem volby základ-
ního kompozičního principu, kalendáŤe, je vyjádŤení toho, co trvá
v proměnách a proměřuje se v trvalém. K nezdolnému národnímu
bytí, kteréje podstatněji a hlouběji vkoňeněno v zákonitostech světa
než dočasny ničiv! ,,karneval.. světové války' poukazují obrazy
venkovského žívota a pŤírody nejen jako symboly: jsou zároveř -
podle básníkova pŤesvědčení - tohoto bytí nejzákladnější a hod-
notově nejvyšší součástí. Všechny tyto motivy proniká prožitek
kolektivní naděje, která je nejen spontánním pocitem, ale podmín-
kou spoluríčasti na národním životě, pÍíkazem mravním. V této
společné, stmelující naději vidí Toman zák|aďni mentální oporu
demokratické národní jednoty, založené na nejširších vrstvách li-
dov1fch, jako záruky trváni, dalšího rozvoje a Samostatnosti české-
ho národa. Má tedy etika v Měsících i časově politick! aspekt. To-
manovy verše nabádaly k společnému postupu' chtěly roznítit ko-
lektivní hlad po spravedlnosti a schopnost sebeobětování.

Dvanáct krátk;fch básní Měsícri je jakousi zhuštěnou encyklo-
pedií, zachycením zmenšeného univerza života v jednom časovém
cyklu jeho existence - jak už to odedávna b valo v znakovych sys-
témech spjatlch s kalendáŤem a jak se to ideálně vtělilo napŤ. do
Mánesova orloje nebo Alšova Špalíčku. Do této univerzalistické
pŤedstavy usiluje Toman vpravit i vědomí o sociální kŤivdě;je to
snazší o to, že chudoba se mujeví v poetickém osvětlení zpÍedvá-
lečné tvorby jako ,,rod opuštěnfch.., bezbrannych tulákri. Kdysi
jeden z nich, Toman se s jejich osudově danlm pokoňením vyrov-
nává soucitem, v zvou k dobrotě lidského srdce. ZároveĚ inten-
zívně cití, že nejen chudí potŤebují národní společenství' a\e také že
v tomto společenství mají chudí svou d ležitou rilohu, neboť právě
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oni isou nejvlastnějšími nositeli oné věčné naděje a obnovy, podně-

couáteli b|ahodárnfch změn - tedy hodnot, v nichž Toman na|ézá
stŤed a osu národního bytí. Proto chudí poutníčkové nesmějí bÝt od
držitelri pevnjch obydlí ze společenství vylučováni, zaslouží si
hmotnou pomoc i dobré slovo (Leden, Prosinec)' Chudí jsou spjati
s nejhiubším zákonem bytí, a toje zákon rozvoje a r stu; víŤe v bu.
doucno dávážívot za pravdu i tam, kdeje vystavena nepŤízni do-
časnych poměrri nebo kde se dostává do rozporu se zdánlivou
pevností zkostnatěllch tradic (motiv starc a jejich pranostik
v Dubnu).

Zdánlivě jednoduché básně Měsícri s jambick1fmi verši nestejné-
ho rozsahu a s nepravidelně a zŤídka se vyskytujícími rfmy pňed-
stavují ve skutečnosti složitou strukturu. Vlastní básníkova vfpo-
věď j e pr o s toupena ci t acem i a p ar af r ázemi široce znám! ch a užiy a-
n ch slovesnlch ritvarri jako je dělnická píseř, koleda , chorá1 Svaty
Václave,lidová risloví apod. Ve své tradičnosti se tyto narážky stá-
vají nositeli v znamu,,my.., ,,naše.,,vyznamu, kterf je spjat s po-
tŤebou vytyčit citové hranice domova jako něčeho odolného' uza.
vŤeného, vzdorujícího vnějšímu ohrožení. Tato mnohohlasost dává
cyklu nepatetickfch veršri charakter velké poezie kolektivní. Me-
todu v1lběru a pŤesného pojmenování qfznačn ch pŤedmětn1fch
detailri, a zejména gest (jako je stírání potu z tváŤe, pohlazení koně
po šíji apod.) nab1í.rajících symbolické P|atnosti si pŤipravoval To.
man už v pŤedchozí sbírce SLUNECNI HODINY (l9l3).

Měsíce patŤí k vlastenecké poezli z let první světové války (So-
vovy Zpěvy domova, Dykova Válečná tetralogie, ME CECHY
A. Macka a stejnojmenná báseĎ Theerova aj ) V této vzrušené
době Toman vstoupil do veŤejného dění i jako signatáŤ Manifestu
spisovatelri zr. |9|7 a jako publicista. Souběžně s Měsíci dokončil
sbírku Verše rodinné a jiné (v jejím rámci publikoval poprvé i ně-
které básně z Měsícri); po nich pokračoval Toman Hlasem ticha
(|923), kterf kriticky reaguje vedle války už i na světové dění po-
válečné včetně ruské revoluce.

Ani když opadla vlna nadšeného ohlasu v době vydání sbírky,
nevymizely Měsíce nikdy z živého povědomí čtenáÍri. Byly pŤijí-
mány už stranou svlch časov1fch podnětri, pŤedevším jako soubor
intenzívních a jímav1Ích obraz českého venkovského života; Záií
se stalo nejoblíbenější Tomanovou básní vribec. Cyklus byl vysoce
hodnocen i pňedními českfmi kritiky; F. X. Šalda proti idylické in.
terpretaci poukazoval nato,žeípozdní Toman si uchovává mnoho
z dramatismu své lyriky pŤedválečné. Brzy po vydání Měsíc
navázalt na Tomana básníci Hora a HoŤeiší. mč




