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v Tomanově poezil. Změni|a se piedevším tematika jeho tvorby. Ve sbírkách Veršerodinnéa jiné (L9l8) a Hlas ticha (1923) Toman sleduje, jak se
válka a společenské
piewaťy promítajído osudťrplost''ch lidí; z hlediska
těchto lidí hodnotí vfznačné historické osobnosti (tak zejména v básni
Lenin,kde vděčnostmužikťr,iimž se dostalo pťrdy,ie dostatečnounáhradou
za nutné oběti revoluce) i svou vlastní minqtggf, jejížrevoltu ažjednostranně kritizujeiakovybočenízkolektivníhoživotníhonázoru.Poddojmernnárodní jednoty a dobodch iluzí píšeToman i ňadu oslavn1fch pŤiležitostnfch
básní' kde krutost vále&rfch let ie jen 2dánliy! pieklenuta moráInÍvj,zvou
a národním optimismem; tyto veÍševšak nikdy nevydal knižně. čo do
vfznamu je daleko pčekonávajíbásně, v nicM se i nadále ozfvá napětí mezi
trváním a revoltou; jako ve Slunečních hodinách i zde a zejména v knížce
Měsíce (l9l8) je Tomanovi vfchoďskem m tus o ,,zemi.., která je postavena jako podstata skutečnosti proti ''karnevalu vtažd.., odehrávaj1címu
se na j.ejímpovrchu. Z hlubin země p{rsobítaiemnésíln iežsměfujík uchování životních hodnot, ale zároveĎ i piipravuií proměnn vzrťrst novj'ch
sociálních ritvarťra životních fotem, nejistou a slibnou budoucnost. MÍtus
země umožnil Tomanovi spojit tyto piístiby s odvěkfmi a ve svétrvjosti
symbolickfoi reáliemi venkovského života, gesty rolníkovy práce, konstantami urody a setby. obdobnou zmytizovanou ďalektiku odtoyoa si pat
Toman i v pozdějšÍchletech v pohledu na revoltuiÍcí ástupy dělnické:
i v sogiálnín zápase spaďuje projev trvalého hlubinného kvasu,
i"'', stále
znovuzačínán a nikdy neukončen,je nezbytnfm zdrojem změny a obnovy.
Piedstava života a času,vracejícího se ve velkfch kruzích, a
ičece věčně
kupŤedu spějícího,se stala vfchoďsken titulu i obsahu poslední Tomanovy sblrky Stoletll k4lenddž (1926). Napětí domova a tulácwí tu znovu
vystupuie nezabaleně do popieď. Velkou smyslovou intenzitou, vf:.lrramovou pčesnostía meloďčností vyniká zeiména novj' cyklus tuláckfch
veršŮ, inspirovqnfch cestou do jižní Fnncie. d y 1g4inni
ioezii i u ''eiolika sociálních básních plně zaznívá starf Tomanírv nonkoďormismus,
vědomé sepětÍs rodern chudfch a vyděděnfc"h.
Tomanova válečná a poválečná poezie podobně jako diíve staví na kontÍastech pojmenwání, ale pňevabu tu má sjednocující kompozice celku.
Toman vnrává'tÍaďčoích symbolrl a symbolickfch postav,-zakowenfch
v kulturním povědomÍ, uváď narážky na lidové popěvkn chorátn modťtty
-sl
apod. Sněfuie tak k demokratizaci básďckÍch }o'.*, ttere
zároveĎ
ucbovávaiÍ vysokou obsahost g rrmlteckgrr obiermost.
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strany' sktadate!sentlmentá|nÍch
Noviná}, polltik mladočeské
potttickfch písní,autor populárníchhumorcsek.
Naroďl se v Praze 6. g. |843. Gymnázium studoval v Rychnově nad
KněŽnou, v Hradci Králové a v Písku; stuďe na polytech.ice v Praze
po
nedokončil.v l. 1862-1917 byl členerr redakce Národních listťr'kam
a
vyšetiován
několikrát
byl
novináÍ
psď
rivodníky.
století
Jako
&vrt
v 60. letech 19 měsícÍrvězněn (v té době pňekládal PetÓfiho básně' které
vydal r. 1871). Horlivě se častnil politickfch boiťr proti staročech{rm'
byl to obramf ňečníka pťÍtela oslavovatď politického vúdce mladočechú
Praze 9, 5. |9l7.
-Jutia cregra. v l. 1883-93 byl poslancem. ZemÍel v
Psal poíednážurnalistikou.
s
Tťrmová tterární práce byla většinou spjata
články
revoluce),
americká
(Belgie,
Itsko,
bojích
ní o osvobozeneckfch
a knihy o osobnostech světové politiky a dějin (!íashingÍon' GaÍibaldi'
NLazzni);iadu iich sbrnut do spisu Dějimé charuhtery(1881). Velrď rozšíienybyly některéieho sentimentální vlasteneckéa politické písné(Hra*ice
ozptáta-ta,f, ila bželu Rlna aj.). Zpracovď monografii Karel Hctiíčeh Boroiskjl (|883). v n{t užil k ávotopisnjrn pasážími některÍch dotud neznámÝch rukopisnfch materiálťr a korespondeDce a kde v liberálrrím duchu
pčLdstavil zejména Havlíčka politika a novináie. vydal také ieho Vybrané
spisy.
Za studentskÝch prázdninovÍch pobyt(r u strfce mlpáÍe v Zadní Tňe.
báni poznal TÍrma svéráznf staÍosv&sk'' mlrnáiskÍ život, ,,pány otce..,
krajánky, ml1máiskou chasu, ale i lesníky, vrchnostenské uiedníky' vesnicvytěál z tohoto prosďedí fudu humoristickfch črt, ane&do.
kd h;;faci
tickfch pňíběhíra obrázkú, které wdal v šestisvazkovémsouboru Z česhlch
sví'E krotkfm vtipem a leckdy lacinÝm žegtováďm
nryi
iaass6).
nepresaluii tyto prÓzy riroveĎ toho, co se běhě tisklo v soudobfch bumoristickfch časopis.ech,iako lehká ábarmá četbasi však dskaly oblibu; byly
častovydávány, několikrát upÍavcny pro divaďo, zfil4ovány.

Josef Kaietán Tyl
/L808-1856/

Dramattk, Prozaik, novlnáI e kritlk, htavnÍ pÍcd*ev|tcl
scnttmcntáiního, bczprost}edně spo|cčensky angďIovaného klÍdlr
ěeského romantlsmu. YytvoÍ|l nové typy bolGtrlltlckého
e l|dovfchovného česopliu, v jeho vtastenccky tendcnčnÍch'

