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prastart.Í dualistickf konflikt: na jedné straně hmota, tělesnost
a smyslová rozkoš, na druhé straně duch a vúle vedoucí člověka
k ,,vítězství nad sebou.. (napŤ. básně Zázraku života!, Řeklo mé
srdcé.. . , Elegie aj.). Hlas lidského štěstí se pŤe s hlasem volajícím po
nadlidské velikosti. Tyto konfrontace často ristí v deziluzi nad pro-
jevy obyčejného lidského života a dezilntzi nad selháním rozumu'
kteq|'nedovede odpovědět na všechny záhady lidského nitra. Báseř
V neděli v restauraci vyslovuje básníkriv odpor pňi pohledu na po-
klidn1f prožitek nedělního odpoledne v zahraďni restauraci, proti
němu staví na odiv svbu samotu: ,,věŤím... že mrij život je lepší než
váš.. a pňeje si ,,kéž nejsem jako ti druzí... (S touto básní polemizoval
St. K. Neumann básní Jarní ryeděle v letní resÍauraci, pozdéji zaÍa-
zenou do NOVÝCH ZPĚvŮ.) Z nembžnosti pochopit dimenze
všedního lidského rídělu, z pŤedstavy, že vše, co je lidské, stahuje
básníka do nížin hmoty, také pramení Theerovy nihilistické zá-
chvaty (báseř Dva hlasy).

Svár hmoty a ducha pov!šil Theer v této sbírce do metafyzické
roviny, kde mu dal smysl mravního zápasu člověka za dosažení
absolutní svobody ducha, jež dává člověku atribut ,,božství... Tento
zápas je umělecky ztvárněn v rozsáhlém básnickém tnptychu Gol.
gota, kďe se Theer, jinak většinou věrny antice, inspiruje Noqfm
zálonem a do Kristovy postavy promítá vizi o absolutní doko-
nalosti, která musela ztroskotat na Kristově lidství. Jde zde tedy
vlastně o básnickou alegorii Theerova vlastního uměleckého osu-
du, bližší spíše romantickému titanismu než kŤesťanství.

Sbírkou Všemu navzdory se o. Theer sblížil s modernistickfmi
snahami tzv. generace Almanachu na rok |9|4, což ovlivnilo
ideovou i tvarovou podobujeho poezie. Theer voluntarista, zdri-
razňlujici vždy dramatičnost a dynamičnost poezie, byl k této sku-
pině pŤitahován pŤedevším proto, že se do jisté míry inspirovala
filozofickou koncepcí H. Bergsona. Bergson je typick1í idealistickf
dualista: jeho filozofie je založena na protikladnosti hmoty a ducha'
jež mt e bft zmírněna toliko v intuici, která smiŤuje nekonečnou
roztŤíštěnost dění a dovoluje,navázat spontánní kontakt se sku-
tečností. Je tedy zÍejmé, že Theer pŤijal Bergsonovo učení pÍiznivě,
protože mu umožřovalo pŤesnější formulaci jeho osobního umě-
leckého dramatu. Vliv bergsonismu na Theerovu poezii dokumen-
tuje nejpŤesvědčivěji básei M poetika, která je v podstatě jen
básnickou formulací bergsonovské kategorie élan vital, tvoŤivého
dynamického proudu ducha. obdobnou básnickou reflexíje i báseř
Setkáni. Bergsonova filozofie se Theerovi stala i pŤitažlivou moti-
vací pro použiváni volného veršejakojediného básnicky adekvát.
ního prostŤedku, jímž mriže bft vyjádŤena bezprostňednost a pro-
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měnlivost života. Rozvinuti vlrazovychmožností volného verše ve
sbírce Všemu navzdory se Stalo drileži|fm pŤíspěvkem o. Theera
k vlvoji moderní české poezie.

Theerova tvorba je dokladem, jak marné bylo risilí básníka.in-
dividuatisty o dosažení nadosobních hodnot, pokud zristávalo
pouhou metafyzickou spekulací. Cesta k pčekonání dekadentního
subjektivismu vedla tehdy skrze hluboké proživání kolektivního
osudu národa. To se Theerovi podafilo y mezni situaci první svě-
tové války - zéjména v básni Mé Čechy, která patÍí k vrcholn]im
dílrim vlastenecké poezie inspirované perspektivou národní samo-
statnosti. Jinak zŮstal cel1fm sqfm dílem bytostně spŤízněn s oním
typem estetizujícího individualismu, ktery byl plodem atmosféry
devadesátfch let 19. století.

VybouÍené smutky .
Antonín Sova 1997, 1922
Ve své privodní podobě zr' |897 obsahuje sbírka pouh1fch patnáct
básní co nejpŤísněji vybranfch ze soudobé rozsáhlé autorovy so-
ciálně filozofické, polemické a reflexívní poezie. Sova volí ty básně,
jež vyslovují podstatné rysy jeho uměleckého a společenského po-
stoje, nikoli jen reakce na dobové podněty, a činí tak formou
umělecky d slednou, sevňenou a obsažnou. Zkušenost mnoha let
rychlého společenského a kulturního vlvoje a autorova riporného
hledání, jež se dobralo k osobitému pohledu na trvalé a určující či-
nitele duchovní situace soudobého člověka, jeho nov1fch možností,
jeho síly i hrozících mu nebezpečí, je tu vepsána do monumentál-
ních symbolri a symbolicklch dějri. - osudy lidské duše od dětství
ažkdozráni a bolestnému odhalení krutého rubu moderního světa
(Sova nedlouho pŤedtím zobrazi| obdobn;f námět v básni ZLo-
MENÁ DUŠE) jiou tu vyjádŤeny symbolem Řeky; básei sleduje
vodní tok od čistoty pramen až po bahno rovin a splašky a uto.
pence velkoměsta. Strohj' obraz Kondora, v textu básně dešifrovanj
jako znak ,,bídy v srdci.., je poukazem k zlověstn1fm silám zhnusení,
lhostejnosti a nevíry v život, které berou modernímu člověku
spontánní prožitek i společenskou aktivitu. V pŤízračném pŤíběhu
Bizarního snu mluvčí, v potŤebě absolutně se odloučit od koŤistnic-
kého, duchaptázdného, nesvobodného současného světa, odplou-
vá spolu s milovanou ženou, kterou pŤimě1 zpÍetrhat všechny ele-
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mentární yztahy, za novymi vysněn]Ími kraji: nemriže však pŤirazit
k žáď pevnině' protože všude tuší stejně odpuzující svět, a jeho
ridělem ztstává prázďné, člověkem nepošpiněné moŤe, pouhá ne-
zťormovaná a nerozlišená exístence' beztvarost. VybouŤen1ími
smutky vrcholí dlouh;f proces Sovova vnitŤního osvobozování, za-
ujímání stále radikálnějšího stanoviska vuči tradičním básnick.Ím
formám i vriči měšťácké společnosti; tu nyní odmítá i se všemi jejimi
institucemi, morálkou i politikou. Horečnost individualistické re-
volty' která s netrpělivostí hledí i na zotročené a dosud bezmocné
masy' pro vzpurny subjekt pŤíliš pasívní (báseĎ Duše a lťlza),
tragicky odděluje nesmiŤitelného jedince i od pŤirozen1fch dar
země a od spontánního citového a smyslového prožitku: také zde je
totiž spatňováno lákadlo vtahující individuum do moci starého
světa. odtud vypl1|vá pesimistické, nevrlé a asketické ladění mnoha
básní, v jejichž světě sebeosvobození je možné jen jako odňíkání se
reáln1fch pozemskych a Životních možností. Zároveil' však tato si-
tuace zbavuje individualistickou vzpouru p1íchy a sebejistoty a od-
kr;ilvá pod jejími gesty bolest lidského srdce. VybouŤené smutky
jsou hlubokfm, upŤímnym pohledem do nitern1|'ch rozporri indivi-
dualistictého postoje obnažovan 'ch s naprostou beze[tností; pro-
to se staly i jedním z nejvyznamnějších a trvale prisobících projevti
společensky revoltující české poezie.

Sovovy symboly čerpají namnoze látku z moderního života: isou
konkrétní a citově prožité, což z ních činí nikoli pouhy prostŤědek
názorného pŤedvedení myšlenkového procesu' ale jeho aktivního
činitele, kter dotváňí a koriguje vychozitezi. Sbírka spojuje ve své-
rázné syntéze reminiscence na dávné styly a texty (a s nimi spjaté
okruhy myšlení), dekadentní piedstavy (báseĚ Smutek Satán v)
a stylové prvky ze soudob;fch ideologick1fch polemik, esejri, invek.
tiv a žurnalistick ch projevri vribec. Yzn1ká tak specifick! typ sym-
bolistické poezie, která u Sovy není pojatajako vfsledek ná|ézáni
nejvyšších nadčasovych pravd, alejako v raz samotného procesu
subjektivního hledání, myšlenkového zápasu na pridě součásnosti,
duchovního experimentu, sebeuvědomováni bez nárokťr na de-
fi nitivnost. Neuzavňenost a pronikav o st zážitku j sou sugerovány
i bizarními, drastick mi a odpudiv1fmi motivy; Sovovy veiše nová-
torsky likvidují jakékoli pŤedem dané pŤedpisy o tom, jak1im for-
málním požadavkrim musí dostát v tvor aspirující na to, aby byl
pŤijat jako krásn1f. Krása je pro Sovu v1flučně v1isledkem jedineč.
ného, jen pro dan;|' pŤípad navozeného setkání osobitého obsahu
s tvarem vytěženymz podstaty sdělení. Ze stejné estetické základny
roste ve VybouŤenfch smutcích i voln;f verš s prudk1fmi změnami
rytmického spádu, zpÍelámany čast]limi rozpory mezi rytmick m
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a větn m členěním, směŤující k jakési seizmografické reprodukci
rvtmri duševních stavri subjektu: je-li to v zájmu expresivity,
izdává Se tento verš kdykoli standardní vyváženosti a harmonie.

V konečném vydání Spisri (l922) autor sbírku mnohonásobně
rozšíŤil. Vedle dŤíve už pŤipojované národně obranné invektivy
Theodoru Mommsenovi (vyšlo l897 a pak vícekrát samostatně; jde

o protest proti článku německého historika, ktery vyzyval k tvrdé-
mu potlačení Slovanri) sem Sova vložil další cyk|y z devadesát1Ích
let: kniŽně dosud nepublikované Ml.odi bolesti a Smutek z domova,
ze sbírky JESTE JEDNOU SE VRATIME pak oddíl Soumračnem
věku (pÍi zaÍazení do VybouŤenlch smutkri byl rozšíŤen) a dialogi-
zovanou,,scénu.. Mecenáš. Spolu s básněmi, jejichž styl a umělecká
ríroveř je privodním VybouŤen m smutkrim značně b|ízká (Ještě
jsou orli.,. ) se tak ve sbírce objevila zejména ňada glos vyslovujících
okamžité reakce na časové podněty, ostňe viděné záběry ze soudobé
Prahy, skici a fragmenty reflexí, veršované literární polemiky
a programové projevy. Na q|'znamu a prisobivosti to sbírce ne-
ubralo, pňes uměleckou nedefinitivnost a improvizační charakter
mnoh1fch čísel: s maximální názorností tu vystupuje problémy
nabitá' horečná atmosféra devadesát1fch let, a p vodní cyklus
patnácti básní, jímž nová verze sbírky vrcholí, je teď ukázán
v souvislosti s širo\fm zázemím, ze kterého vyrustal.

VybouŤené smutky se Ťadí k ideově nejodvážnějším dílrim bás-
nického symbolismu-- vedle BŤ-ezinovÝcrr vĚrŘŮ oD PÓLŮ,
Hlaváčkovy MSTIVE KANTILENY a Neumannovy SATANo-
VY SLAVY MEZI NAMI. Ve vfvoji svého autora tvoŤí rn-frazn;f
mezník, k němuž se Sova i později vracel; krajní stanoviska Vy-
bouŤen1fch smutkri si pŤitom vynucovala i nové myšlenkové risilí
a vnitŤní polemiku (revize básně Bizarní sen v oddílu Údolí Nového
Království ve sbírce JEŠTĚ JEDNOU SE VRÁTÍME a znovu
v básni Nové v',ípruv.t. ve sbírce Dobrodružství odvahy).

VybouŤené smutky byly s velkou vážností a zaujetíIrr piijaty ce-
lou generací Moderny. Salda v ních rozeznal noqf typ českého
symbolismu (vedle BŤezinova), k jehož charakteristice se opětovně
vracel. Počátkem dvacát1fch let byla sbírka interpretována - za
aktivní ričasti samotného Sovy v driležité retrospektivní stati -
jako pŤedchridce proletáŤské poezie. Také pozdější v1Íklady v ní
nacházejí nejv1iznamnější podněty pro charakteristiku Sovovy
osobnosti a české poezie devadesát;fch let vribec. mč




