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pŤedísociální stránka Bieblovy poezie. V duchu risudkri někteqfch
kritik o většíchmožnostech epiky pŤi tvorbě sociálně revoluční
poezie se i Biebl pokusil zpÍacovat sociální téma epick1fmi prostŤedky.Vznikl lyrickoepickf pŤíběho chudédívce,která se bez lás.
ky provdala za staréhoa chorého továrníka aktetá zklamaná sní
o svémprostémdomově azrazenélásce. Forma tradičníepiky však
poznamenala pŤíběhkonvenčnímiromantizujícími a symbolizují
cími rysy. Ukáza|o se, žeepické intermezzo bylo jen odbočenímlyrika od prostÍedkri jemu vlastních. Proto takév závěrečnétitulní
skladbě sbírky se básník pŤizpracovánitématu sociální revoluce, jíž
je Z|om pŤedevším
věnován, vrací znovu k ostŤeohraničen1ilmlyricklm scénám skládajícím postupně celkov1f obraz dění. Jeho
vnitŤnísoudržnostvytváŤejínáznakoyépruhledy do nitra mladého
člověka,kteqf se odhodlává k boji a shledává v sobě sílyk němu ne bez žasu, tísně a ht zy (viz i parufráze lidové vojensképísně
v X. zpěvu). oživá tu i básníkovo zdrivěrřující a znaiviující
vidění, ježse projevuje pŤedevším
obavami, aby nebyli pŤibourání
staréhosvěta postiženi nevinní:vlaštovka a pavouk i malá myška,
zvonečekv kostele i dítě panny Marie, ježje vyzyvána, aby zavčas
vystoupila na nebesa. Vlastní obraz revoluce má pŤitom ve své
abstraktnosti, neurčitosti a náznakovosti vnějšíhoprriběhu dění
takŤka hlaváčkovsky vzdorné, anarcfustické rysy; jen několik detailri spojuje tuto skladbu s tehdejšíkonkrétnírealitou: pŤipomínka
bojri kladensk1fch a severočesk ch havíŤrio charakter republiky
(VI. zpěv) a pŤipomínka oběti těchto bojri, dělníka Josefa Kuldy,
kter1f byl zastŤelen pňi demonstracích proti obsazení Lidového
domu sociálně demokratickou pravicí (VIII. zpěv).
Hlavně pro tyto sociální motivy a pro naléhavéreminiscence válečnéshledávala dobová kritika ve Zlomu vyvrcholení Bieblovy
proletáŤsképoezie. Básník sám však zanedlouho se sbírkou nebyl
asi pŤílišspokojen, protožepro 2. vydánít. |928ji podstatně pňepracoval. Nad tímto noq|'m zněním konstatovala kritika, že se
v něm odrážíbásníkriv pňechod od proletáŤsképoezie k poetismu,
od poezie tendenčník poezii čisté.Nejvlrazněji je to všaťprojevilo
jen ve vnějšípodobě knihy - v odstranění interpunkce a v ty.
pografické rípravě K. Teiga. Jinak pŤedstavujedruhé vydání pŤe.
devšímsebekriticképŤestylizovánísbírky, an1žbybylo podstatněji
postiženojejí zák|adnizaméÍeru.Biebl zcela pŤepracoval Továrnu..
vypustil sentimentální pŤíběh,pÍevza|některélyrické pasážea do.
plnil je noq|m zpěvem íntimního zu; da| také básni nov titul
Hledání ztracené hudby. PŤibyly některé další básně, mezi nimi
i vyznavačská Utrpení mladeho bdsníka (titu| naráži na román
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J' W' Goeth a UtrpenímladéhoWerthera).Většinu ostatníchveršri
orvního vydání pak Biebl vyrazné zhutnil, koncentroval, zbavil
mnohomluvnosti a naturalistického popisu a tím zintenzívněl
tvrick! a obrazn! ráz sbírky. Ale ani toto vydání neznamenalo
ukončeníproměn. PŤi poŤádánísvéhodíla v r' 1951 Biebl sbírku
zce|azrušíI;zachovalvšakjednotlivébásně a vytvoŤil z nich v rámci
Díla I nové oddíly: Misto Stínoher rozšíňenímvzn1k| oddí| orloj,
z básní Utrpení mladeho básníka a pňepracované básně Hle{tiní
ztracenéhudby sestavil autor nov! oddi|Zpěv lásky (takse nyní nazyvá i naposled zníněná báseĎ), dále obnovil první tňi zpévy To.
vtirny a konečně z privodního bezejmennéhoepigrafu celésbírky
léiní| PÍedzpěv skladby Zlom. Piltom znění básní z 2. vydání
zp
většinou ponechal i v tomto souboru.
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Sedm ,,kapitol.. Sovovy lyrickoepické básně zachycuje jednotlivá
období dospívání a citové v.fchovy nikde nepojmenovaného
ristŤedníhohrdiny, kter;f na konci knihy je mlad1fmmužemSovovy
současnosti,s četn;fmiautobiografickfmi rysy; zároveíje vyprabávěčemsvéhopŤíběhu.- Prisobivá, pro čtenáŤednes nejživější
seí Smetanovokvarteto Z méhoživota,v|oženájako intermezzo do
stŤeduknihy, domfšlí skladbu o motiv strašlivéhokonce génia,kterf do svéhudby nepŤipustilani pŤipomínkusurovéhonepochopení,
na kterénaráže|v českévlasteneckéspolečnosti.Pisatel deníku naopak všechnydisonance zdtirazřuje. PrvétÍi oddíly líčíztroskotání
lásek. Zprvu hanebně končícínevěru nevlastní hrdinovy matky
(drisledně viděnou očima šokovanéhodítěte);následuje dvojí milostn;|'vztahsamotnéhohrďny (prvníve starémvenkovskémstylu,
druhf ve znamení zápaslmilencri o to, kdo bude ovládajícía kdo
ovládan1f' v duchu psychologie ťrnde siěcle) rozp|fvajícíse v neporozumění a odcizení. - Tri oddíly po intermezzu - Smutky peripatetika, S rozpitvanymi nervy, In urna perpetuum ver - jsou
zaměŤeny k společens(fm vztahrim; zachycusíje v souhrnnych
charakteristikách Vídně, Terstu, Benátek azejména Prahy. Všude
zdrirazřuje Sova malodušnost, nízkost a pŤíživnictvíměšťácké
Evropy chystajícívelkou válku. Rozhoňčen1ipamflet se tu stŤídá
s pasážemicitově exaltovanfmi. HoŤkfm komentáŤrim podrobuje
mluvčísoudobou českoupolitiku, jejížbezperspektivnost není s to
piekonat ani malověrná mladá generace. VykoŤenění lidé sledují

Z|omenáduše- AntonínSova

jen osobní prospěch a zapomínajína svrij národní privod
a rikol.
hrdina.to všeprožívá osaměle, bolestně, skoio neuroticky.
lot."Rozšiňuje se jeho sociální zkušenost (možnost k tomu mu dává
i jeho riňednípráce - podobně jako tehdy Sovovi jeho místo v zdra.
votním oddělenípražskéhomagistrátu) a sílívnitŤnínesoulad z rozn9r.umezi mravní povinností a nicotnymi možnostmi společenské
aktivity, na intenzitě nab1fvái jeho plicní choroba. V závtrečnémeditaci nad kolébkou pŤítelovadítěte se hrdina v situaci blížícíse
pŤedčasné
smrti zcela upíná k budoucnosti: snad v ni načaspŤestal
věčitjen pro.svo.unetrpělivost s q|vojem pňílišpomalfm, ale pŤíští
generace se bude moci právem vysmát jeho zoufalství. - Ťoto
finále odlišuje knihu od četn ch literárnich zpodobení citové vÝchovy mladéhomuže,kter:1iobvykle na konci hledá modus vivenái
se' společens(imi normami, proti nimž se privodně bouŤil. Po
takovém smíru není u Sovova hrdiny stopy - jedinou jeho vlastí
zristává budoucnost. Ve svévzpurné bezmocnosti .. páaoua .'c.
!!"'y* '.z|r!e9nfm lidem. ruského románu; v benátské epizodě
Zlomené dušeje skutečnějmenován hrdina Turgeněvova ií"d,,(,r7 a|9i ten polemicky: Insarova, takésmrtelně chorého' prostŤedí Benátek uklidřovalo, nesmiiitelného hrdinu Sovoví jltri
i"o
k novémuodporu. Palčiv! zájem o osudy společnostia touhá po její
proměně tuto duši ,,zlomenou.. odlišuje i od ,,umdlen ch.du'ší...
(Garborgriv dobově proslul román) dekadentní literatuiy z konce
století.
Rych$ q|'voj poezie i saméhoSovy v první prili devadesát1fchlet
se vepsal do Zlomené dušenapětím mezi ruznfmi uměleck1fmime.
todami. Svou epičností,kritick m realistick1|m zpodoben-ímŤady
p.ostavutápějícíchse v malosti, sv rn ne obrazn,lmjazykem i záběry
všednívenkovskéi městskéskutečnostise skhdba žejménave sv]Ícír
9ry4:| oddílech podobá dílrim J. S. Machara (nápň. MAGĎALENA). PŤipomínáje í tím,jak prokládá text ideov8 vyhrocenfmi
komentáŤi, v nichž se rušírozdíl mezi postavou, vypravěčempŤiběhu a autorem díla, ale zde jsou zŤejméuži rozdíly proti Macharovi.
jamb pŤecházív poslední čásii skladby ve voln1|
Drsn;f ner1fmovan;Í
verš.Je to na místě,kde hlavnjm Sovo',n.|mcílemneníposiiženídějá
a prostiďí v jejich piíznačn1fchjednotlivostech a kd-edo popŤeáí
vystupují patetické, souhrnné' citově vyostŤenéreflexe o skutečnostijako celku, nazíranéve v vojovéperspektivě: sen zpŤítom1tyjeolrysy budoucího světa a tak rušíčásovbu následnosi, a s ní
i běžnéformy reálného zobrazení; skutečnostje postihováía synteticky' V tom všem, a také v citové zraniteinosti vypravěčďvě'
v jeho invektivách, v jeho básnicky zcela originálním, riryvtovitém,
r".fbušném
vnitňním monologu se projevujé sociálně ďrientovan1i
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svmbolismus, kten.f se vyhranil v následující Sovově sbírce VY.
riouŘBNp SMUTKY. V souvislosti s touto sbírkouby|aZ|omená duše nejčastějikomentována a hodnocena.
Sovova báseř je věrn1fmvyslovením vyostŤenéhonekonformního cítěníSovovy generace' hledajícína vlastní pěst a v relativní duchovní nezávislosti orientaci v nenadále zkomplikovaném společenskémživotě konce století. Sova tu zcela opouštínedávno ještě
bezv1fhradněpanujícíideál uhlazenévnějšíformy a pŤedkládá tvar
prrihledy
záměrnénedopracovan ;jeho mezerami se otvírajípŤímé
voldo duševníhodění dosud nezavršenéhoa otevŤenéhopŤíštím
kvasu
zapadá
do
myšlenkového
Báseř
tak
rozhodnutím.
a
bám
v polovině devadesátlch let, jak se projevil zejménav manifestu
Českémoderny, kter'.fSova v roce vzniku Z|omenédušespolupodepsal. - První vydání básně vyšlo autorovlm vlastním nákladem
a s rozhoŤčenoupÍedmluvou (později vypuštěnou) demaskující
oficiální nakladatelské podnikání, jež podle Sovova názoru diskri.
minuje nekonformní literaturu. Téma zápasu umělcri s nepŤízniqfmi hmotn mi poměry a jejich vykoŤistbvání podnikateli kultury,
rozvinuté ve smetanovském intermeznl i v pŤedmluvě Z|omené
duše,bylo pro Sovu i nadále aktuální a vyvrcholilojeho básni Sloky
spisovatelttm(|92|), patetickou proklamací nezávislosti umění.
mc

- JaroslavVrchlick 1886
Zlomkyepopeje
Už shoda titulu sbírkyse souhrnnlm názvemhistorickéhocyklu,
v němžchtělVrch|icky zaznamenatepicko-reflexívní
formouobraz
(viz
duchovníhoživotalidstva od nejstarších
dob ažpo současnost
jeden
DUCH A sVĚD, svědčí
o tom,žetento soubor veršťr
tvoŤí
z podstatnlchčlánkribásníkovavfvoje. A je jímtaképroto, žeprá.
vě zde v motu ke sbírcebásník rozyádi posláníceléhocyklu.
Vznik souboruje vymezenléty1883...-1886,
ale sbírkapŤináší
i verše,kterébásníkčasopiseckyzveÍejniluž v roce l88l. Vedle
motakniha obsahujeProlog a Epilog amezi nimi proud vnitŤněne.
jen povšechně
členěnlchveršri,
Ťízen!
chronologiídějin'Tematicky
se sbírka pŤimyká k několika okruhrim (mÝty, antika, orient,
piítomnosta české
evropskf stŤedověk'
látky historickéi soudobe);
jejížánrovoupodobu určujípŤevážně
epickéverše,ale objevujíse
ráz
i reflexea lyríckáčísla.
Jde tedyo dosti r znorodousbírku,jejíž
utváŤelynejenm1ftya historie,ale častoi vltvarnéumění(verše

