
Z|omená duše - Antonín Sova zlomery-{@

svmbolismus, kten.f se vyhranil v následující Sovově sbírce VY.
riouŘBNp SMUTKY. V souvislosti s touto sbírkou by|aZ|ome-

ná duše nejčastěji komentována a hodnocena.
Sovova báseř je věrn1fm vyslovením vyostŤeného nekonformní-

ho cítění Sovovy generace' hledající na vlastní pěst a v relativní du-
chovní nezávislosti orientaci v nenadále zkomplikovaném spole-
čenském životě konce století. Sova tu zcela opouští nedávno ještě

bezv1fhradně panující ideál uhlazené vnější formy a pŤedkládá tvar
záměrné nedopracovan ; jeho mezerami se otvírají pŤímé prrihledy
do duševního dění dosud nezavršeného a otevŤeného pŤíštím vol-
bám a rozhodnutím. Báseř tak zapadá do myšlenkového kvasu
v polovině devadesátlch let, jak se projevil zejména v manifestu
České moderny, kter'.f Sova v roce vzniku Z|omené duše spolupo-
depsal. - První vydání básně vyšlo autorovlm vlastním nákladem
a s rozhoŤčenou pÍedmluvou (později vypuštěnou) demaskující
oficiální nakladatelské podnikání, jež podle Sovova názoru diskri.
minuje nekonformní literaturu. Téma zápasu umělcri s nepŤízniqf-
mi 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. 
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Zlomky epopeje - Jaroslav Vrchlick 1886
Už shoda titulu sbírky se souhrnnlm názvem historického cyklu,
v němž chtěl Vrch|icky zaznamenat epicko-reflexívní formou obraz
duchovního života lidstva od nejstarších dob až po současnost (viz
DUCH A sVĚD, svědčí o tom, že tento soubor veršťr tvoŤí jeden
z podstatnlch článkri básníkova vfvoje. A je jím také proto, žeprá.
vě zde v motu ke sbírce básník rozyádi poslání celého cyklu.

Vznik souboru je vymezen léty 1883...-1886, ale sbírka pŤináší
i verše, které básník časopisecky zveÍejnil už v roce l88l. Vedle
mota kniha obsahuje Prolog a Epilog amezi nimi proud vnitŤně ne.
členěnlch veršri, jen povšechně Ťízen! chronologií dějin' Tematicky
se sbírka pŤimyká k několika okruhrim (mÝty, antika, orient,
evropskf stŤedověk' piítomnost a české látky historické i soudobe);
její žánrovou podobu určují pŤevážně epické verše, ale objevují se
i reflexe a lyrícká čísla. Jde tedy o dosti r znorodou sbírku,jejíž ráz
utváŤely nejen m1fty a historie, ale často i vltvarné umění (verše

jen osobní prospěch a zapomínají na svrij národní privod a rikol.
lot."- hrdina.to vše prožívá osaměle, bolestně, skoio neuroticky.
Rozšiňuje se jeho sociální zkušenost (možnost k tomu mu dává
i jeho riňední práce - podobně jako tehdy Sovovi jeho místo v zdra.
votním oddělení pražského magistrátu) a sílí vnitŤní nesoulad z roz-
n9r.umezi mravní povinností a nicotnymi možnostmi společenské
aktivity, na intenzitě nab1fvá i jeho plicní choroba. V závtrečné me-
ditaci nad kolébkou pŤítelova dítěte se hrdina v situaci blížící se
pŤedčasné smrti zcela upíná k budoucnosti: snad v ni načas pŤestal
věčit jen pro.svo.u netrpělivost s q|vojem pňíliš pomalfm, ale pŤíští
generace se bude moci právem vysmát jeho zoufalství. - Ťoto
finále odlišuje knihu od četn ch literárnich zpodobení citové vÝ-
chovy mladého muže, kter:1i obvykle 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 své vzpurné bezmocnosti .. páaoua .'c.
!!"'y* '.z|r!e9nfm lidem. ruského románu; v benátské epizodě
Zlomené duše je skutečně jmenován hrdina Turgeněvova ií"d,,-
(,r7 a|9 i ten polemicky: Insarova, také smrtelně chorého' prostŤe-
dí Benátek uklidřovalo, nesmiiitelného hrdinu Sovoví jltri i"ok novému odporu. Palčiv! zájem o osudy společnosti a 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 samého Sovy v první prili devadesát1fch let
se vepsal do Zlomené duše napětím mezi ruznfmi uměleck1fmi me.
todami. Svou epičností, kritick m realistick1|m zpodoben-ím Ťady
p.ostav utápějících se v malosti, sv rn ne obrazn,lmjazykem i záběry
všední venkovské i městské skutečnosti se skhdba žejména ve sv]Ícír
9ry4:| oddílech podobá dílrim J. S. Machara (nápň. MAGĎA-
LENA). PŤipomíná je í tím, jak prokládá text ideov8 vyhrocenfmi
komentáŤi, v nichž se ruší rozdíl mezi postavou, vypravěčem pŤibě-
hu a autorem díla, ale zde jsou zŤejmé už i rozdíly proti Macharovi.
Drsn;f ner1fmovan;Í jamb pŤechází v poslední čásii skladby ve voln1|
verš. Je to na místě, kde hlavnjm Sovo',n.|m cílem není posiižení dějá
a prostiďí v jejich piíznačn1fch jednotlivostech a kd-e do popŤeáí
vystupují patetické, souhrnné' citově vyostŤené reflexe o sku-
tečnostijako celku, nazírané ve v vojové perspektivě: sen zpŤítom-
1tyje olrysy budoucího světa a tak ruší čásovbu následnosi, a s ní
i běžné formy reálného zobrazení; skutečnost je postihováía syn-
teticky' 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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k tvarnfm ďlrim), osobní vyznáni' pŤíležitost i náhoda (napŤí-
klad sem vstoupily sbory z Hippodamie, které básník pŤi pŤepraco-
vání této tragédie vypustil).

V motu se Vrchlick! vyznává, že je sběratelem zlomkri ,,zepopeje
žalu, krve, bídy.., stiepri, na nichž ,,slzí rmut se blyští neb slabf zá-
blesk lepší doby pŤíští... Pokládá se za pouhého vykladače bolestí
jedince i lidstva, vždyé veškerá poezie nedělá nic jiného, než že
,,v souzvuk sbírá, co pod hvězdami jásá, kvílí, nnirá,,. Na moto
pŤímo navazuj e Prolog, obsahující ristňední programovou reflexívní
báseř nazvanou Poezie. V monumenta|izujicim pŤíměru poezie
k ptáku, povznášejícímu básníka na svjch kŤídlech, je vyjádien
hold osudové moci poezie, která básníka strhuje i proti jeho vrili.
Podněcuje ho k tomu, aby naslouchal burácení času, noŤil se do mi.
nulosti a oživoval to, co probouzelojeho hněv, vzněcovalo ho svou
krásou, budilo v něm touhu po pravdě a dobru a co posilujejeho
pŤesvědčení, že ,,najdem vposled ztraceny táj zase,,. Víra, že lidstvo
dospěje k lepší budoucnosti, spolu s vyhraněnou pŤedstavou hie-
rarchie ávotních hodnot tvoŤí také nejobecnější myšlenkovou osu
sbírky.

UŽ v Prologu se básník pÍiznává, že chce ve sbírce zazramenat
pŤedevším to, co rozechvívalo jeho duši. Skutečně také pásmo
zdánlivě neosobních mftri a historickfch pŤíběhri, lyrick1fch mo-
nolog i reflexí prostupuje subjektivita, která se odhaleně projevuje
v reflexích i v lyrick1ich partiích, méně zjevně, pŤesto však určitě, i
v historick1fch pŤíbězích, které básník nikdy jen prostě nereprodu-
kuje v jejich literaturou či historií ustáleném podání, ale které pŤi-
zprisobuje a pŤetváií podle svého citového zaujeti. Proto také pŤed
vlastními historic(fmi ději dává pŤednost m;|tu, legendě, prostě
tvarrim' kde mriže volněji projevit své stanovisko a rozvinout

tvrirčí fantazii. Tento subjektivní, citově podložen1f soud se stává
v1fraznějším jednotícím prvkem sbírky než sám pŤevládajici žánr
historické epiky; v tomto soudu se projevují i básníkovy vnitňní roz.
pory, které později tolik dráždily básníkovy kritiky' shledávající
v nich názorovou nevyhraněnost a eklekticismus. Tyto rozpory
byly projevem měnícího se básníkova naladění v okamžicích tvor-
by. Platí to obecně o celém cyklu, jenž neustále kolísá mezi opt!
mistickfmi v1fhledy a pesimismem, mezi vírou a skepsí, a konkrétní
projevy tohoto kolísáníjsou patrny i v této sbírce. Jestliže v Prologu
poezíe povznáší člověka-básníka až takŤka k titánskému nadosob-
nímu poslání, pak v následující básni (Symfonie živlú) Se toto po-
zemské určení člověka vymezuje v konfrontaci s vladaŤsk1fmi pŤi
rodními živly krajně skepticky jako ,'Nic z ničeho jdu v nic... Hned
poté však je starozákonní Noemriv pŤíběh proměněn v adoract zá-
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zračného, nezničitelného života, kter;f si Noe vyvzdoroval i proti

Jehovově vŤ i (Píseř života).
PŤes toto protikladné oceĎování lidského života existuje ve sbírce

Z|omky epopeje určit]Í vyhraněnf hodnotow Íád' Podněcuje bás-

níka k rozličnlm variantám oslav života' ženy' lásky a krásy
v osobních lyricklch vyznáních (Venus Verticordia), ve vyznáních
historicky stylizovanlch (Píseů truba ira) i v pŤíbězích z antlky
a stŤedověku (Štěstí Adonisovo, Herodice, Hadi v rúžích, Abelard
a Heloisa aj.). Do stŤedu světa klade básník lidské srdce (Legenda
srdce) a dáváanticklm hrdinrim pět hymnus na slunce. Na piedestal
stavípoezii a její tvrirce, aťužje to antická SapfÓ, tragédovéAischy-
los' Sofoklés a Euripidés (Smrt tragikú), aé Petrarca, kterf vlastní
smrt prožívá jako triumf p oezie (Poslední triumf Petrarkin), ptávě
tak jako geniální jednotlivce, kteÍí osvětlují tmu a stávají se první
obětí světla (Faust v Praze). oceřuje i lidskou pŤirozenost a hrdost,
která se nezastaví ani pŤed panovníkem (Cid v klidu).

Avšak Vrchlick1f není ve Z|omcich epopeje jen oslavovatelem
určit1fch životních hodnot. Stává se také kritick1|m soudcem lidstva.
Pohrdáním provázi tyrana, kteqÍ pŤihlíží, jak zajatci jdou hrdě
v stÍic smtti (Z aj at c ); za or gíemi fu manri, jásajících nad potlačením
vzpoury otrokri vedené Spartakem a krutě potrestané šesti tisíci
kŤíži' vidí ňadu dalších, které čekají lidstvo, než dosáhne svéhojitra
(Sp ar t ak us); odsuzuje zpupného Kaligulu, ponižujícího deputaci
Židri, právě tak jako masakr bezbrannlch kacíiri, kter! uspoiádali
v Bretani feudální páni (Eon z Hvězd; zde mrižeme sledovat, jak
Vrchlickf pŤetváÍí nejen starozákonní pŤíběhy, ale také historické
skutečnosti - Eon nepadl v boji, ale zemŤel ve vězení - a mytizuje
je - hlava padlého Eona vržená do propasti se zača|a vznášet
k hvězdám); stíhá krutost orientálních vládcri (Spravedlnost,
Moudrost života) a rn.fčitkami svědomí dává pronásledovat špa-
nělského Filipa II. za jeho neslavné činy (Zpověď vlkťt). lak se pak
epopej blíží současné době, básníkovy kritické soudy nab;fvají na
ritočnosti a temperamentu. RozhoŤčení nad suroq|mi praktikami
kolonialismu pÍecházi až v odsudek pňítomnosti, která se pyšní
vzdělaností a svobodou a pŤitom ke svému cíli jde ,,krve proudy..
(Civilizace, Ghazi). Zde také nejotevieněji proniká do epopejních
obrazri básníkova subjektivita: patos opovržení je zde stejně siln1f
jako patos Vrchlického nadšené obhajoby tvrirčích duchri a jako
patos osobních rítočn ch polemik s básníkovfmi kritiky. Nad
mrtvlm Euripidem, roztrhanym psy, klene paralelu mezi zuŤiv1fmi
chrty a kritiky pln;fmi žluče a zasypává je invektivami. V Euripido-
vě osudu pak shledává společn! ríděl těch, ,,kdoŽ tv rčím kŤídlem
tknutí cestou / neschridnou kráčíme k ideálu.. (Smrt tragikit).Ito-
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nic\fm pošklebkem pak stíhá své kritiky v básni Faust v Praze: na
Fausta vyvolávajicího minulé děje pokŤikují diváci, že ,,chceme lát-
ky domácí.., ohlas to vftek, které vriči Vrchlického ran1fm verš m
vznesla na pŤelomu sedmdesátlch a osmdesátfch let konzervativní
část kritiky soustŤeděná kolem časopisu osvěta. obviřovala bás-
níka,že pÍeh|iži potŤeby národního života a věnuje se pŤevážně ci-
zimlátkám' Jakoby v odpověď zaiadl| sem Vrchlickf několik di.
thyrambickfch básní oslavujících rodnou zemi' její pŤírodu (Čechy,
Jitro na PetŤíně) i historii (PŤi obnovgní sochy Bruncvíkovy pod mos-
tem Karlovym, Koruně sv. Václava)..Tyto.verše vesměs vyznívají
vírou v lepší budoucnost národa' ale také skepsí k jeho pŤítomnosti.
V básni Cepy a kladiva se autor pŤed nevlídnou pŤítomností uchy-
luje ke snu, v němž oživá jeho milované antické Řecko bušením
kyklopis\fch kladiv; nad ně však vyniká ,,nejkrásnější báseř lid.
stva hŤeby v lebky vepsaná..' zvuk husitskjlch cepťr. V apostroÍě
české písně básník vyjadiuje piání, aby i jeho verše s ní souzněly.
Sbírku uzavfuá Epilog, slavná báseÁ Nemesis, vz!,lajici spravedl.
nost, o níž snili velcí duchové minulosti, k soudu nad lidstvem, a to
i za c,enu krvavé revoluce: v ní básník shledává budoucí Zoru lid.
stva. Hledíproto k spravedlnosti s nadějí, neboť,,kdo dob4f, neleká
se tvého soudu; / já aspoĎ, krok tvrij až uslyším, v hrobě / se po-
zvednu a žehnat budu tobě!...

Ač Vrchlick! odkazuje jako ke vzoru své tvorby k české písni,
jeho verše zde nemají písřoqf ráz. Zv|áště pro Svou epiku si básník
již dÍíve vypracovaljisté ustálené postupy, které se projevují i v této
sbírce. PŤedevším pravidelné metrické schéma, nejčastěji pětistop1f
qfmovan1í jamb s žensk;fm nebo stŤídaqfm zakončením, dále zd -
raznění větné intonace, které vede k oslabení vfznamové stránky
slova (pro to jsou pŤíznačné četné pleonasmy, tautologie, zeugmata
i vyšinutí zvazby). Tato větná intonace dosahuje prostŤedníctvím
inverzí, periftázi a parentezí a pňi zautomatizování intonaoe veršo.
vé značné variability, a to zvláště na konci verš (ve veršov1fch ka-
dencích); stává se zdrojem pateticky vznosného projew. PŤitom
i sem doléhá básníkriv zájem o rozličné strofické ritvary, kterj na-
cházel své uplatnění zejména v lyrick1ich sbírkách' Z anticklch fo-
rem pojatlch pŤízvučně tu najdeme sapfickou strofu (Sapff)
a strofu alkajskou (Antinous), z románsk1fch kaucÓnu (PŤi obnově
sochy Bruncvíkovy pod mostem Karlovjlm, Koruně sv, Václava).
V pŤípadě sapfické strofy a kancÓny jde o zÍejmy pÍíznak sbližování
s lyric[fm projevem, kter1Í se i v epick ch verších sbírky nejzŤetel-
něji uplatřuje v podobě obměřování jedné pÍedstavy v několika
verších i v celé stroÍě; to souvisí i s v1Írazně reflexívním rázom této
epiky.
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I když sbírka Z\omky epopeje se zpravidla ňadí k té části stejno-
jmenného cyklu' ktery pŤináší básníkovu drobnou epiku, touto
reflexívní složkou se sbližuje s knihami, tvoŤícími myšlenkovou
osnovu cYklu. zP

Zpévy páteční . Jan Neruda 1896
Poslední a již nedokončenou Nerudovu sbírku tvoňí deset básní
časové lyriky, které po básníkově smrti pňipravil spolu s J' Vrchlic-
kfm k vydání první editor Nerudovych spisri I. Herrmann. Titul
sbírky, vyjadŤující utrpeuí českého národa pŤípomenutím Velkého
pátku, dne ukÍižování Krista, je Nerudriv: sedm z těchto básní neslo
pŤi časopiseckém zveňejně ní označení Ze Zpěvi pátečních, jen osmá
a nejstarší, Ukolébavka v ánoční,vyšla roku l 88 l bez bližšího určení.
Dvě zb1f vající, M oj e b ar v a č e r v e n á a b í l á a J en dál, 1sou pÍíležitostné;
první vznikla k slavnosti odhalení pomníku K. Havlíčka v Kutné
HoŤe roku 1883 a druhá. otištěná roku 1886. tvoŤí součást slav-
nostního čísla Národních listri k jejich pětadvacetinám. (Tato slav-
nostní funkce nedovolovala obě básně pii zveŤejnění blíže charak-
terizovat, právě tak jako báseĎ Ku vzkŤíšení!, otištěnou roku l883
ve Vánočním albu, která se titulem i tématem těsně pŤimyká ke
Zpěvrim pátečním, ale kterou editoŤi v době pŤípravy sbírky ne.
znal| takže z&stala navždy mimo knížku.) Není proto jisté, zam5í-
šlel-li Neruda zaÍadit i tyto básně do chystané sbírky. Jejich per-
spektivistické vyznění podnítilo J. Vrchlického k domněnce, že na
bolestné básně Zpěvri pátečních měla navazovat druhá část,Zpěvy
Bílé soboty, verše muŽné síly a jásavého triumfu. To by potvrzoval
i dvojlist v podobě obálky v básníkově pozristalosti s titulem Verše
časové. Je možné, že tento obecny titul měl obsáhnout jak Zpěvy
páteční' tak verše, o nichž Vrchlick1i mluví jako o Zpévech Bílé so-
boty. A nasvědčovala by tomu i báseř Ku vzkžíšení!, Vrchlickému
ještě neznámá, o které nikdo z nerudovsk ch badatelri nepochybu-
je, že patÍi k souboru Zpěvi pátečních' a jež svlm titulem, apela-
tivním rázemi rozváděním motivu vzkňíšení národa tvoŤí rovněž
protějšek veršri pašijov1|ch a pŤechod od obrazri národa trpícího,
kŤižovaného, k národu vítězícímu: ,,Kdo se tiese, hrom když bije,
- pro věk ztracen, vržen k trouchni: / . . .neníjara bezhiímání, f ne-
ní cesty mimo krví / ku vzkŤíšení, ku vzkÍíšení!..

Ve Zpěvech pátečních vytvoňil Neruda zcela osobitou poezii ča-
sovou. I ona iako všechna dosavadní česká vlastenecká lyrika od-
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