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Jsou dějiny kultury závisl,é na letopočtech.j Proč mámc konce století vnímat 1a.

toupoturyp 'u.?KdyŽArnoštProcházkavesvérivazeosoudobéčesképoezi iŤe-
kl v roce 

-|896,Že 
konce století jsou vždy kalné a kolísavé, zd raznil zároven,

žerozhodujícínení, ,početrokŮ,vyměŤen chjec lnomuvěku. . ,a lec lťrvodyvni tŤ.

ni,to,Žestará kultura se vyžila, Žeje tŤeba vyznačit nové oesty. Z nejistot s tím

spqenchpocház i ko l í s ání , t ápání .Tadysna< lmťrženreh l e r l a t i zd ro jepoc i tť r
tiajie,',o označovan ch jako pocity fin de siěcle, které měl Procházka' kdyŽ ho-

voŤ i l onovémmodernímumění , zŤe jn rěnamys l i ak te réveznačnémíÍez tvá r .
nila pŤedevším symbolistická rlekaclcntní l iteratura. Takové pocity mťržeme sIe-

dovat nejen u vyloŽeně dekadentníclr básníkťr' u Karla Hlaváčka ncbo JiŤího Ka-

ráska, ale napŤíklad i u otokara BŤcziny nebo Antonírra Sovy.

Pocity roikolísanosti, smutku, splínu vyjadŤují i substantiva uvedená v naci.

pisu této práce. Tajsou značně Íiekventována v c|obové poezii, prÓze i esejisti-

ce. Je.;ich vyznamové proměny se buclu snaŽit sledovat na vybranych ukázkách

od konce l9. století do prvních let století 20. Pro nedostatek času a místa se Za-

měiím ze1ménu nu po",i i, a to na verše Karla Hlaváčka' otokara BŤeziny' S. K.

Neumanna, Karla Tomana a Fráni Šrámka.
Domnívám se, že pňe|om století neznamená jen zánik starého, ale i vznik no-

vého, nov ch nadějí, nového, nadějného umění. Tatáž, slova' která v kontextu

dekadentnlch nálal vyjadŤovala zemdlenost, práZdnotu a smutek, se v kontextu

moderní poezie prvních let nového století stávají nositeli radostnějších pocitri.

Substantivurn duše je v moderní české litcratuŤe devadesát ch let' zejména

v její symbolistické části, značně Íiekventováno a akcentováno. Na stránkách Mo.

den revue se vyskytu.ie ze1ménav nietzsclreovském pojetí duše vyvoleného tn-

dividua.' rato ausele i.pici' umdlená, zloInená' popravená, jak ji zobrazil napŤ.

Karel Hlaváček na kesbě Poprava dušc v cyklu Pt.clstibolo duše (1897). PŤíznač-

,,Duše.., ,,život., a ,,krása,,
v moderní české |iteratuÍe
pÍe|omu 19. a 2o. století

LUDMILA  B .  HANKOOVA

,,Hodina se blíží: rj duše. vvššího člověka dušc, bdíš'] tato ňeč Jest pro jeIrrné uši. pro uši tvé _ p lnoci ducha
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neslyšíŠ?.. (Nietzsche l995: 293)



ně stejny (Prostibolo duše) je i název jediné básnické sbírky Arnošta Procházky
z roku |894/|895., Duši tvťrrčího individua v umělecké kritice zd razřuje na
stránkách Moderní revue IiÍí Karásek' Kritikovu duši chápe jako samostatnou
tvrirčí individualitu, kritik je pod|e něho ,,umělcem, kter nacizich duších dává
poznati duši vlastní, kter;/ na cizich zrcad|ech ukazuje vlastní tahy, vlastní rysy,
v]astní tváŤ.. (Karásek |995:29|)' Z|omenou duši má hrdina lyrickoepické sklad-
by Antonína Sovy (Zlomenti duše,1896). Zahoňklá duše tohoto mladého muže je
zranéna ztroskotáním milostného Života i zklamáním v životě společenském.

Jeden z nejv;íznamnějších básníkr] sdružen ch kolem Moderní revue,Karel
Hlaváček' vyvolává ve sbírce Pozdě k rdnu (1896) náladu spojenou s prožitkem
pŤírodních dojmti' v nichŽ ,,duše zlákána svou fixní ideou [.'.] vstŤíc do m|h vy-
bíhá [...]..a pak,,tesklivě se zpět vŽdy navrací..(Hlaváček 1964 16). Je to du-
še aristokratického' jemně cítícího a jemně vnímajícího intelektuála, jehož du-
ševní stav je v souladu s pŤírodními vjemy podzimního šera, bledého měsíčni
ho svitu, zam|ženého rána apod'

Duše revoltujícího poety S. K. Neumanna' ktery se vzpirá veškerym kon-
vencím, se sice také vyskytne (ve sbírce Jsem apoštol nového žití, |896) ve Spo-
jení s dobovym dekadentním atributem ,,duše umd|ené,,, a|e zároveíl tyto atri-
buty odrnítá a staví proti nim hodnoty pozemského života:

Jsou duše umdlené, jež toužebně hledí v dáli.
Jsou močály, jsou tmy...
Leč pochodně jen sem! Hurá mládí.

(Neumann 1955: 30)

Y Satanově slávě mezi námi (|897) a ve Snu o ztistupu zoufajících (l903)' ve
kterém se stŤídají básně vyjadÍující kolektivní cestu zástupri bratrŮ k na]ezeni
smyslu života(zejména v titulní básni Sna...) a básně oslavující ',pohanskou..ra.
dost z pozemského života, se uŽ v znam tohoto substantiva mění a získává pŤí.
značné atributy,,nepokojná..',,pyšná.. apod.

obrovskou Íiekvenci má slovo duše v poezii největšího českého symbolis-
tického básníka, otokara BŤeziny. opakuje se téměŤ v kaŽdé básni všech pěti je-

ho sbírek od Tajemnych ddlek (1895) aŽ po Ruce ( 1 901 ). BŤezinova duše je. ze-
jména v Tajemnych ddlkich a ve Svíttiní na aipadě (1896)' naplněna bolestí,

1 Individuální, osamělou, tajemnou duši géniŮ (F. Rops, F. M. Dostojevskij, J. K. Huysmans, E. Munch) vy-

zdvihuje v druhé polovině devadesátÝch |et na stránkách Motlerní reyue i stanislav Przybyszewski, pŤeklady

jehož text sejeden čas vyskytovaly téměŤ v každém čísle ajehož vliv na moderní českou literaturu devade.

sát:Ích let, zejména na její ,,satanistickou.. část je nesporn:Í.
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urpením: ,,V mé duši smutek dlí a hoŤké vrině teskné.. (BŤezina 1958: 39).

..Mám v duši lítost spoutaného v ]oŽi, lMám v duši lítost zchudlého vládce ne-

smírn/ch rozloh, / Mám v duši lítost vězně v den slavností májovych.. (ibid.:

78-:79).,,Jdu, teskny, duší svou, kde setba noci zraje..(ibid.: 15).

Ye SvíttÍní na ruipadě však m žeme sledovat i pňechod od singuláru k plurálu,

od ,,duše.. k ,,duším... V tomto plurálu' tj. v bratrství spŤízněn1ich duší' je utajena

síla a schopnost porozumět i tajemství smrti. V básni Vladďi snťr jsou vladaŤi ,,bra.
tňi,jichž duše klekají vedle duše mé ['..]..(BŤezina 1958: 104). V závěrečné sklad-
bě této sbírky, ve Víně siln;ích' je vyjádÍeno' že smrt ,,podobná v Kiku všech pís-

ní, skrytych ve všech minul ch i budoucích duších a světech.. (ibid.: l22)je - pÍi

zachováni kontinuity - nadějn;/m spojením pozemského života s životem věčn;/m.
Tyto poněkud optimističtější tÓny spolu se zesílením frekvence plurálu, vyjadÍují
cího bratrství stejně věŤících a směňujících k Nejvyššímu' tj. k Bohu' jsou nápad-
nější v dalších BŤezinovych sbírkách' ve Větrech od pÓlti (1891) a v Stavitelích
chrámu (1899). Duše lidí sice i nadále trpí bolestmi pozemského Života' ale bratr.
ství, láska a společn! cíl dosáhnout,,Nejvyššího..poskytují radostnější perspekti.
vu, až ,,v risměvu vašem tisíce risměv zasviti z tisíce duší [...].. (ibid.: 166).

Do duší stavitelri chrámu proniká bolest, Žal a utrpení' ale duše těch, kterí nej-
více trpěli, snad m že dojít smíŤení ještě na této zemi. Závérečná báseř této sbír-
ky' hymnická skladba, oslava jara v duších bratŤí, vyznívá téměŤ optimisticky:

Pozdravujeme jaro! Vítáme netrpě|ivost duší!
TŤesení kŤídel zesílenÝch! odvahu zraku ziasnělého!

(Biezina 1958 212)

Také v poslední (páté) BŤezinově sbírce Ruce (|9o1), v níž ruce byvaji chápány
jako symbol kolektivního sjednocení lidí, se substantivum duše vyskytuje téměŤ
vlhradně v plurálu, a to jak ve verších poukazujících na tragickou existenci na
této zemi _,,Jdou naše duše v tisíciletích exilem země, slepci osleplí mystickou
vinou narození..(BŤezina |958:220), tak v básních oznamujících radostné na-
plřování společného cíle na společné cestě k věčnosti;

Všakjejich ruce duchové k hvězdám se rozpjaly,
miliony duší na zeml a ve všech světech objaly.

(BŤezina 1958:254)

Také substantivum život je v české literatuŤe pÍelomu století akcentováno. Už
manifest České moderny (l895) požaduje umění spjaté se životem a myslí tím

>-
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ně stejn! (Prostibolo duše) je i název jediné básnické sbírky Arnošta Procházky
z roku |894/1895., Duši tvťrrčího individua v umělecké kitice zdŮrazřuje na
stránkách Moderní revue liÍi Karásek. Kritikovu duši chápe jako samostatnou
tvťrrčí individualitu, kritik je podle něho ''umělcem, kteryÍ nacizích duších dává
poznati duši vlastní' ktery na cizich zrcad|ech ukazuje vlastní tahy' vlastní rysy,
vlastní tváŤ.. (Karásek |995:29|). Zlomenou duši má hrdina lyrickoepické sklad-
by Antonína Sovy (Zlomend duše, 1896). ZahoŤklá duše tohoto mladého muže je
zraněna ztroskotáním milostného Života i zklamáním v Životě společenském.

Jeden z nejv znamnějších básníkrl sdružen5ích ko|em Moderní revue'Kare|
Hlaváček, vyvolává ve sbírce Pozdě k rtinu (|896) náladu spojenou s prožitkem
pŤírodních dojmri, v nichž ,,duše zlákána svou fixní ideou [..'] vstŤíc do mlh vy-
bíhá [...]..a pak ,,tesklivě se zpět vŽdy navrací..(Hlaváček |964: 16). Je to du-
še aristokratického, jemně cítícího a jemně vnímajícího intelektuála, jehož du-
ševní stav je v souladu s pŤírodními vjemy podzimního šera, bledého měsíční.
ho svitu, zamlŽeného rána apod.

Duše revoltujícího poety S. K. Neumanna, kter se vzpírá vešker1im kon-
vencím, se sice také vyskytne (ve sbírce Jsem apoštol nového žití, |896) ve Spo-
jení s dobov1im dekadentním atributem ,,duše umdlené,,, ale zárove tyto atri-
buty odmítá a staví proti nim hodnoty pozemského života:

Jsou duše umdlené, jež toužebně hledí v dáli.
Jsou močály, jsou tmy..'
Leč pochodně jen semI Hurá mládí.

(Neumann 1955: 30)

Y Satanově sl vě mezi ndmi (1897) a ve Snu o zdstupu zoufajících (1903)' ve
kterém se stŤídají básně vyjadŤující kolektivní cestu zástupri bratrú k na|ezení
smyslu života(zejména v titulní básni Snu...) a básně oslavující ,'pohanskou..ra-
dost z pozemského života, se už vyznam tohoto substantiva mění a ziskávápÍí.
značné atributy,,nepokoj ná..',,pyšná.. apod.

obrovskou Íiekvenci má slovo duše v poezii největšího českého symbolis-
tického básníka, otokara BŤeziny. opakuje Se téměr v kaŽdé básni všech pětije.
ho sbírek oďTajemnjch ddlek(|895) ažpo Ruce (1901). BŤezinova dušeje, ze-
jména v Thjemnjch dálkach a ve Svítdní na zdpadě (l896)' naplněna bolestí,

] Indivíduální' osamělou, tajemnou duši géniri (F. Rops, F. M' Dostojevskij, J. K. Huysmans, E. Munch) vy-

zdvihuje v druhé polovině devadesátych let na stránkách Motlerní revue i Stanislav Przybyszewski, pÍeklady

jehož textri sejeden čas vyskytova|y téměŤ v každém čísle ajehož vliv na moderní českou literaturu devade.

sátÝch let, zejména na její,,satanistickou.. část je nesporn/.
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urpením: ,,V mé duši smutek dlí a hoŤké vrině teskné.. (BŤezina 1958: 39).

''Mám v duši lítost spoutaného v |oži, lMám v duši lítost zchudlého vládce ne-

smírnych rozloh, / Mám v duši lítost vězně v den slavností májov1ich.. (ibid.:

78-79\.,,Jdu, teskn!, duší svou, kde setba noci zraje.. (ibid.: 15).

Ye Svíainí na zapadě však mrižeme sledovat i pŤechod od singuláru k plurálu,

od ,,duše.. k ,,duším... V tomto plurálu' d. v bratrství spÍízněn1ich duší' je utajena

síla a schopnost porozumět i tajemství smrti. V biásni V|adaŤi snri jsou vladaŤi ,,bra.
tŤi, jichž duše klekají vedle duše mé [...]..(BŤezina 1958: l04). V závěrečné sklad-
bě této sbírky, ve Víně siln1ych' je vyjádÍeno, že smrt ,,podobná Kiku všech pís-

ní, skrytfch ve všech minullch i budoucích duších a světech.. (ibíd; 122) je - pŤi

zachováni kontinuity - nadějnlm spojením pozemského života s životem věčn1/m'
Tyto poněkud optimističtější tÓny spolu se zesílením frekvence plurálu, vyjadŤují-
cího bratrství stejně věÍících a směŤujících k Nejvyššímu' tj. k Bohu, jsou nápad-
nější v dalších BÍezinovfch sbírkách, ve Větrech od pÓlťl (1897) a v Stavitelích
chruimu (1899). Duše lidí sice i nadále trpí bolestmi pozemského života, ale bratr-
ství, láska a společny cíl dosáhnout ,,Nejvyššího..poskytují radostnější perspekti.
vu, až ,,v risměvu vašem tisíce risměvri zasvítí z tisíce duší [...].. (ibid.: 166).

Do duší Stavitel chrámu proniká bolest, žal a utrpení, ale duše těch, kteŤí nej-
více trpěli, snad mťrže dojít smíŤení ještě na této zemi. Závěrečná báseř této sbír-
ky' hymnická skladba, oslava jara v duších bratÍi, vyznivá téměÍ optimisticky:

Pozdravujeme jaro! Vítáme netrpělivost duší!
TŤesení kňídel zesílenÝch! odvahu zraku ziasnělého!

(BŤezina |958:212)

Také v poslední (páté) Bňezinově sbírce Ruce (1901), v níŽ ruce byvají chápány
jako symbol kolektivního sjednocení lidí, se substantivum duše vyskytuje téměŤ
vfhradně v plurálu, a to jak ve verších poukazujících na tragickou existenci na
této zemi -,,Jdou naše duše v tisíciletích exilem země, s|epci osleplí mystickou
vinou narození..(BŤezina 1958:22O), tak v básních oznamujících radostné na-
plřování společného cíle na společné cestě k věčnosti:

Všakjejich ruce duchové k hvězdám se rozpjaly,
miliony duší na zemi a ve všech světech objaly.

(BŤezina |958:254)

Také substantivum život je v české literatuŤe pŤelomu století akcentováno. Už
manifest České moderny (1895) požaduje umění spjaté se životem a myslí tím
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umění svébytné, vyjadŤující umě|covu vnitŤní pravdu. Moderní revue, jak zná-
mo' se sice stavěla proti České moderně a v mnohlch článcích _ zdrirazřujíc
vllučnost tvúrčího individua a vllučnost umění - stavěla umění nad Život, ale
dokonce i JiŤí Karásek v eseji Sociá|ní užitečnost umění z roku 1895 píše, že
rozkvět umění je zakošeněn v individuálním nitru umělcově, kter! má sice
všedním, povrchním životem pohrdat, nakonec se však má dopracovat ,,k syn-
téze Života, a tím i k nejvyššímu ideálu každého umělce, k syntéze Umění..
(Karásek |995a:293).

V symbolistické dekadentní poezii je substantivum Život o něco méně fre-
kventováno než substantivum duše. U Hlaváčka, pokud se vribec vyskytuje' bf-
vá v kontextu slov označujících smutek nebo dokonce smrt. V textu Sklon inte-
ligenta k pavoučímu charakteru ze sbírky Pozdě k rdnu píše básník o smutku
z jiného života. Ve čtvrtém oddí|u Mstivé kantilény hovoÍí o očích, 'jimž se ne-
slibuje dlouhého Života, neb páchnou hoÍkou a smrtící vrjní bolehlavu.. (Hlavá.
ček 1964: 59)'

V poezii S. K. Neumanna, která i v jeho symbolistickém období a v době je-
ho tizké spolupráce s Moderní revue by|a ve srovnání s ostatními symbolisty
méně spirituální a už tehdy spíše ,,pozemská.. či ,,satansky provokativní..' je
substantivum život časté. Ve sbírkách Jsem apoštol nového žití a Apostrofy hr-
dé a vtišnivé se vyskytuje v kontextu hédonistick1/ch požitkri: ,,Leč zpivej o Ži-
votě, bruneto sladká, a víno ať tryská.. (Neumann l955: 33):

v náručí lásky h!ňil jsem v rozkoše mohutném jase,
zkájen polibky Života -

(Neumann 1955: 50)

Y Satanově sldvě mezi ndmi je v provokativní básni Credo pov1/šen na život
s velklm Ž Satan: ,,\ěňím v Satana, jenž P1ycha jest a \ědéní aŽivor* (Neumann
1955: l00). V titulní básni Snrr o uistupu zoufajících, když se zástupy, hledají.
cí smysl existence, odvrátí od prázdného božského tr nu a vydají se na cestu
k trrinu Satanovu, nacházeji za pomoci Satana smysl žití uŽ na této zemi. Život,
kter;i tu zristává s velk!m Ž, 1e totoŽng se satanskou vZpourou: ,,Já [= 531un,
pozn. L. H.] však jsem Život, já jsem síla a rozkoš a plcha a vzpoura.. (Neu-
mann l955: 1 16). V básni Jarní apostrofa slunce (Sen o zástupu zoufajících) se
substantivum život ocitá v souvis|osti Se slovem krása a vyrazné pŤedjímá ra-
dostnou atmosféru budoucí Knihy lesú, vod a strání.

V BÍezinově mystické poezii, která vyjadŤuje rezignaci na život pozemsky
a směŤuje k absolutním hodnotám božskfm, má slovo Život jiny vyznam neŽ
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v pojetí Neumannově. V prvních BŤezinov1ich sbírkách b1fvá spojeno se slovy

noc. hvězdy, smrt apod.:

Dlchali jste na mne životem těch podivnych květri,
jeŽ zavÍeny slunci otvírají se slavnému mlčení hvězd.

(BŤezina l958:75)

Ye Větrech od pÓlú, kde směŤování k \ěčnému, Nejvyššímu, Tajemnému Bohu

nab1/vá vyraznější perspektivy, je i slovo život spojeno s pojmem věčného Bo-

ha.

Ó, rěčny t V té chvíli, když ruce mé bez vlády klesly, zesláblé láskou,
vlastní tv j Život viděl jsem, změněny neznám;/m světlem.

(Bňezina 1958: l37)

Sjednocení bratrsklch duší v lásce a v poznání Věčného znamená i sjednocení
životti - ,,a uzÍiÍe zástupy nesčíslnych životri vcházeti v jedin1/ život.. (Bňezina
1958: 1 66). odtud zbyvá už jen krok k vyjádŤení radostného smyslu života v ko-
lektivním směÍování všech lidí k nejvyššímu ideálu, jak je vyjadŤuje refrén
,,sladko je žíti.. v básni Kolozpěv srdcí ze sbirky Ruce.

Krásu pokládám - navzdory všem teoriím o estetice ošklivého - za zák|adni
kritérium umění. (Ne nadarmo vznikala kdysi slovní spojení typu krásná litera-
tura nebo složená slovajako krasověda, krasoŤeč apod.)

V esejistice Moderní revue se slovo krása často vyskytuje v souvislosti se
slovem život; ,,Syntéza krásy a života je metou umění budoucnosti,.. píše Bo-
huslav Chaloupka ve stati Budoucí umění už v roce 1894 (Chaloupka 1995:
288). A o sedm let později shrnuje Miloš Marten ' že ,,nemá umění jiné snahy,
neŽ aby pŤevedlo život, jeho nezaručeny hyb a var, na vzorec krásy jedině jis-
ty t...1" (Marten 1995:312).

Je zajímavé, že v Hlaváčkově kÍehké poezii, naplněné dojmy a krásou pŤe-
chod dne v noc a noci v den, se pojem krása vyskytuje vlhradně v adjektivní
podobě jako atribut k tělesné kráse: ,,kásn1/mi prsty.., ,její krásná a nešťastná
řadra... V lyrické prÓze Má Ithaka ze sbirky Pozdě k rdnu Se tato kráSa postup-
ně zbavuje tělesnosti: ,,zpiva|a svym krásnym a měkkym staroŤeck m altem..,
aŽ se zcela zabstraktřuje v podobě ,,Krásné Touhy.. (Hlaváček |964:2|_22).

V Neumannovych Apostrofdch hrdjch a vdšniv,jch je krása ještě dekadentně
unylá: ,,Bys v bouÍlivou píseř dnti m ch pňinesla nov;/ tÓn unylé krásy..(Neu-
mann 1955: 59). o něco později, y Satanově sldvě mezi námi, se stává pozem-

E

211



umění svébytné' vyjadŤující umělcovu vnitÍní pravdu. Moderní revue,jakzná-
mo, se sice stavěla proti České moderně a v mnoh;/ch článcích _ zdrirazřujíc
vllučnost tvrirčího individua a vllučnost umění _ stavěla umění nad život, ale
dokonce i JiÍí Karásek v eseji Sociální užitečnost umění z roku 1895 píše, že
rozkvět umění je zakoŤeněn v individuálním nitru umě|cově, kter;/ má sice
všedním, povrchním životem pohrdat, nakonec se však má dopracovat ,,k syn-
Íeze života, a tím i k nejvyššímu ideálu kaŽdého umělce, k syntéze Umění..
(Karásek Í995a:293)-

V symbolistické dekadentní poezii je substantivum život o něco méně fre-
kventováno než substantivum duše. U Hlaváčka, pokud se vribec vyskytuje, b;Í-
vá v kontextu slov označujících smutek nebo dokonce smrt. V textu Sklon inte-
ligenta k pavoučímu charakteru ze sbírky Pozdě k ninu píše básník o smutku
z jiného života. Ve čtvrtém odďí|u Mstivé kantilény hovoÍí o očích, , jimž se ne-
slibuje dlouhého Života, neb páchnou hoŤkou a smrtící vúní bolehlavu..(Hlavá-
ček l964: 59).

V poezii S. K. Neumanna, která i v jeho symbolistickém období a v době je-
ho rizké spolupráce s Moderní revue by|a ve Srovnání s ostatními symbolisty
méně spirituální a už tehdy spíše ,,pozemská.. či ,,satansky provokativní.., je
substantivum život časté. Ve sbírkách Jsem apoštol nového žití a Apostrofy hr-
dé a vášnivé se vyskytuje v kontextu hédonistick;/ch požitkú: ,,Leč zpívej o ži.
votě, bruneto s|adká, a víno aé tryská.. (Neumann l955: 33):

v náručí lásky hfŤil jsem v rozkoše mohutném jase,
zkájen polibky Života _

(Neumann 1955: 50)

Y Satanově sldvě mezi ruimi je v provokativní básni Credo pov!šen na život
s velk;Ím Ž Satan: ,,\čŤím v Satana, jenŽ P1/cha jest a \čdění aŽivot* (Neumann
1955: 100). V titulní básni Sna o zástupu zoufajících, když se zástupy, hledají.
cí smysl existence, odvrátí od priázdného božského tr nu a vydají se na cestu
k tr nu Satanovu, nacházeji za pomoci Satana smysl žití už na této zemi.Život,
kter! i tu zristává s velkym Ž, je totožny Se satanskou vzpourou: ,,Já [= 5a1un,
pozn. L. H.] však jsem Život, já jsem síla a rozkoš a pycha a vzpoura.. (Neu-
mann 1955: l 16). v básni Jarní apostrofa slunce (Sen o zástupu zoufajících) se
substantivum život ocitá v souvislosti se slovem krása a vyrazné pŤedjímá ra.
dostnou atmosféru budoucí Knihy lesú, vod a strání.

V BŤezinově mystické poezii, která vyjadÍuje rezignaci na Život pozemsk!
a směŤuje k absolutním hodnotám božskfm, má slovo život jin! vyznam neŽ

z t0

v pojetÍ Neumannově. V prvních Bňezinoq/ch sbírkách b1fvá spojeno se slovy

noc, hvězdy, smrt apod.:

Dfchali jste na mne Životem těch podivnlch květrj,
jež zavíeny slunci otvírají se slavnému m|čení hvězd.

(BŤezina l958: 75)

Ye Větrech od pÓlú, kde směŤování k \ččnému, Nejvyššímu, Tajemnému Bohu

nabyvá vlraznější perspektivy, je i slovo život spojeno s pojmem věčného Bo.

ha.

Ó, rruenyt V té chvíli, když ruce mé bez v|ády klesly, zesláblé |áskou,
vlastní tvrij život viděl jsem, změněn! neznámlm světlem.

(BÍez ina 1958: l37)

Sjednocení bratrskych duší v lásce a v poznání \ččného znamená i sjednocení
životri - ,,a uzÍite zástupy nesčíslnych životŮ vcházeti v jedin;/ život.. (BŤezina
l958: 166). odtud zb1lvá užjen krok k vyjádŤení radostného smyslu života v ko-
|ektivním směňování všech lidí k nejvyššímu ideálu, jak je vyjadňuje refrén
,,sladko je Žit1., v básni Kolozpěv srdcí ze sbírky Race.

Krásu pokládám _ navzdory všem teoriím o estetice ošklivého - zazákladní
kritérium umění. (Ne nadarmo vznikala kdysi slovní spojení typu krásná litera.
tura nebo složená slovajako krasověda, krasoŤeč apod.)

V esejistice Moderní revue se slovo krása často vyskytuje v souvislosti se
slovem život: ,,Syntéza krásy a životaje metou umění budoucnosti,.. píše Bo-
huslav Chaloupka ve stati Budoucí umění už v roce 1894 (Chaloupka 1995:
288). A o sedm let později shrnuje Miloš Marten, Že ,,nemá umění jiné snahy,
neŽ aby pŤevedlo život, jeho nezaručeny hyb a var, na vzorec krásy jedině jis-
ty t...1" (Marten 1995:312).

Je zajimavé, že v Hlaváčkově kŤehké poezii, naplněné dojmy a krásou pÍe-
chodri dne v noc a noci v den, se pojem krása vyskytuje v;ihradně v adjektivní
podobě jako atribut k tělesné kráse: ,,krásn;/mi prsty.., ,její krásná a nešťastná
řadra... V lyrické prÓze Má Ithaka ze sbirky Pozdě k rtinu se tato krása postup-
ně zbavuje tě|esnosti: ,,zpíva|a svym krásnym a měkklm staroŤeckym altem..,
aŽ se zcela zabstraktřuje v podobě ,,Krásné Touhy.. (Hlaváček |964:2|_22).

V Neumannovlch Apostroflich hrdjch a vdšnivjch je krása ještě dekadentně
unylá: ,,Bys v bouňlivou píseř dnú mlch pŤinesla nov! tÓn unylé krásy..(Neu-
mann 1955: 59). o něco později, v Satanově skivě mezi ndmi, se stává pozem-
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sky a,,pohansky..vyz vavou: ,,Ó Pane písně, velky Pane lásky,jájsemjí vlíbal
krásu tvého jména.. (ibid.: 95), až pÍedjímá atmosféru slavné modlitby z bu-
doucí Knihy les , vod a str ní:,,Ve jménu krásy immorá|né, vejménu života,
jenŽ kypí nám v žilách..(ibid.: 90).

Pro otokara BŤezinu je krása - v souladu s celkovlm zaměŤením jeho poe-
zie - krásou ne z tohoto, ale z onoho, věčného světa: ',Hrou tňpytnych konstela-
cí se nebes krása stkvěla,, (BŤezina 1958: 43). Pojem krásy je u BŤeziny spojen
s pojmem duše, jen duší lze vnímat skutečnou krásu: ',['..] Ó, rci, zdaduší se ve-
sním / v duh krásu' jež|eŽí v hrobě bílého světla.. (ibid.: 60).

I BŤezinova poezie se na začátku sto|etí, ve sbírkách Stavitelé chruimu a Ruce
- podobně jako Neumannova ve Snu o ztÍstupu zoufajících - kolektivizuje, ale na
rozdí| od Neumannovy ,,hmotnosti.. zťrstává dtjsledně duchovní. Krása - i ve spo-
jení se slovy jaro, láska, ba i žena _ z stává symbolem vyšších hodnot, k jakym
na tomto světě dospět nelze. Avšak v bratrství spojen]/ch duší k nim |ze směŤovat,
nacházet cestu z tohoto bo|estného světa do světa neznámého, tajemného, tj. bož.
ského a věčného. BÍezinriv kolektiv je duchovního rázu, substantivum krása je
v něm odhmotněno, zduchovněno: ,,V směvech krásy i v pŤítuln]ích pohledech
věcí hoĚelo pro nás hrobové světlo našeho zasvěcení.. (BÍezina |958:245).

Všeobecně se však v prvních |etech 20. století slova život a krása více zhmot-
Ďují' zakotvují na tomto světě a stávají se nositeli radostnfch, optimistickych
nálad. Je snad možné iÍici,Že pŤedjímají českou avantgardu, jak se utváŤela za-
čátkem dvacátych let' Piipomenu jen Teigeovu závěrečnou stat z Revolučního
sborníku Devětsil (|922), v níž se zdrirazřuje, že ,,krása nového umění je z to-
hoto světa.. a rikolem umění je ,,všecky krásy světa.. vyzpivat'

BŤezina po sbírce Ruce (1901) další básnické knihy nevydává. Vedle symbo-
lismu a impresionismu se v české poezli začínají uplatřovat nové směry, napŤí-
klad naturismus a vitalismus, jak je reprezentují zejména verše Karla Tomana,
Fráni Šrámka a S' K. Neumanna. Slovo duše se z poezie postupně vytrácí, slo.
va život a krása nabyvají novlch v znam . V roce |905 vychází pod názvem
Boje o zítŤek kníha esejťr v té době už vúdčího literárního kritika F. X. Šaldy.
Tam v eseji Nová krása: Ieji geneze a charakter Íbrmuluje autor svá nejnovější
estetická kritéria. Život a krása jsou tu rovnocenn é a vzájemně se podmiřující
pojmy: ,,A básníci [...] rozmnoŽujíce ňíši života rozmnoŽují Ííši krásy.. (Šalda
r94 I :117 -18 ) .

BezprostŤedně na pŤelomu století vstupuje do české poezie Karel Toman
(|877-1946). V erotick;ich básních jeho druhé sbirky Tbrzo života (|902), kte-
rou mrjŽeme chápat ijako rozloučení s dekadencí, jsou substantiva Život akrá-
sa ještě spojena s bolestí, smutkem, ba ise smrtí.

2 1 2

V tvou korunu, živote,

v tvrij smutek, 6 ženo,

krvavé korály nasázím'
své bolesti věno.

(Toman 1953:21)
, ,'milovat toho, ktery sílu měl ilusi krásy smrtí život dát..

(Toman 1953:45)

Ve slovníku další Tomanovy sbírky, v Melancholické pouti (l906)' jsou zdriraz-
něny barvy, květy, zdobnost, tj. slova pÍíznačná pro dobové secesní umění. I slo.
va Život a krása se uplatřují v tomto kontextu:

Je málo květ po Čechách pro tvoje černé vlasy
av Žádném nekrvácí nach
hodn! tvé snědé krásy. 

(Toman 1953: 50)

Sbírka Sluneční hodiny (l 9l 3) b vá srovnávána se Šrámkovym Splavem (19|6)
a Neumannovou Knihou les , vod a strdní (1914). Za společné rysy se poklá-
dají smyslově názotné obrazy pÍírodních jevri, hmotné pojetí skutečnosti, nale.
zení životního kladu v splynutí se zemí a s pŤírodou jako se zdrojem životní
energie. Verše těchto sbírek, zejména Šrámkova Splavu a Neumannovy Knihy
lesťt, vod a strání blvají označovány za naturistické a vitalistické, d. vyjadŤují-
cí dynamiku žívota a zd razítujícijeho kladny smysl a krásu. Na rozdíl od ml-
havlch jiter, šer;./ch podvečerri, zamženlch podzimri, chor;ich hvězd, černych
stín dekadentní poezie devadesát;/ch let dominují ve vyše uveden;ích sbírkách
obrazy sluncem zďritlchluk v poledne,jásavá, životem naplněnájara, kvetoucí
stromy, zurčicí potoky apod. Místo vyjádŤení pocitri smutku a bolesti vystupuje
do popŤedí radost z |ásky, z erotiky, z krásy, zeŽivota'Více citově za|oženy Frá-
řa Šrámek oslovuje svého dospívajícího hrdinu, ,,včerejšího a pošetilého.. Jana
Ratkina y závétu románu StŤíbrnj vítr (|9|O):,,Ty' kterf jsi volal krásu _ a pŤed
kásou jsi zastŤel oči. Ty, ktery jsi volal Život _ a pÍi první jeho písni potrhal jsi
struny..(Šrámek l953: 238). Ve sbírce Splav pakvtěluje básník své erotické sny
do obraz rozmachu jarní pŤírody:

Já si tě vyprosil na první bouŤce. Dar
krásn.' jsi, utkan z par. 

(Šrámek 1960: 43)
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sky a,,pohansky.. vyzfvavou: ,,Ó Pane písně, velk1f Pane lásky, já jsem jí vlíbal
krásu tvého jména.. (ibid.: 95), aŽ pÍedjímá atmosÍéru slavné modlitby z bu-
doucí Knihy les , vod a strdní: ,,Ve jménu krásy immorálné, ve jménu života,
jenž kypí nám v Žilách..(ibid.: 90).

Pro otokara BŤezinu je krása _ v souladu s celkov1/m zaměŤením jeho poe-
zie - krásou ne z tohoto, ale z onoho, věčného světa: ,,Hrou tŤpytn]Ích konstela-
cí se nebes krása stkvěla.. (BÍezina 1958: 43). Pojem krásy je u BŤeziny spojen
s pojmem duše, jen duší lze vnímat skutečnou krásu: ,,[.. '] Ó,rcl,zdaduší se ve-
sním / v duh krásu, jež|eži v hrobě bílého světla..(ibid.: 60).

I BŤezinova poezie se na začátku století, ve sbírkách Stavitelé chrámu a Ruce
- podobně jako Neumannovave Snu o zastupu zoufajících - kolektivizuje, ale na
rozdí| od Neumannovy ,,hmotnosti.. ztistává dťrsledně duchovní. Krása - i ve spo-
jení se slovy jaro, |áska, ba i Žena _ zristává symbolem vyšších hodnot, k jakym
na tomto světě dospět nelze' Avšak v bratrství spojen;/ch duší k nim lze směÍova|
nacházet cestu Z tohoto bolestného světa do světa neznámého, tajemného, tj. boŽ-
ského a věčného. BŤezin v kolektiv je duchovního tázu, substantivum krása je
v něm odhmotněno, zduchovněno: ,,V směvech krásy i v pňítuln1/ch pohledech
věcí hoÍelo pro nás hrobové světlo našeho zasvěcení.. (BŤezina 1958:245).

Všeobecně se však v prvních letech 20. století slova Život a krása více zhmot-
řují, zakotvují na tomto světě a stávají se nositeli radostn1ich, optimistick]ích
nálad. Je snad moŽné i ííci, Že pŤedj ímaj í českou avantgardu, jak se utváŤela za-
čátkem dvacátych let' PŤipomenu jen Teigeovu závěrečnou staÍ z Revolučního
sborníku Devětsil (|922), v níž se zdrirazřuje, že ,,krása nového umění je z to-
hoto světa.. a rikolem umění je ,'všecky krásy světa.. vyzpívat.

BÍezina po sbírce Ruce (|90|) další básnické knihy nevydává' Vedle symbo-
lismu a impresionismu se v české poezii začinají uplatĎovat nové směry, napňí-
klad naturismus a vitalismus, jak je reprezentuji zejména verše Karla Tomana,
Fráni Šrámka a S. K. Neumanna. Slovo duše se z poezie postupně vytrácí, slo-
va život a krása nab;/vají nov ch vyznam . V roce |905 vycházi pod názvem
Boje o zítŤekknlha esejri v té době už vťrdčího literárního kritika F. X. Šaldy.
Tam v eseji Nová krása: Jeji geneze a charakter formuluje autor svá nejnovější
estetická kritéria. Život a krása jsou tu rovnocenn é a vzájemné se podmiřující
pojmy: ,,A básníci [.'.] rozmnožujíce Ťíši života rozmnožují Ííši krásy., (Šalda
l94 l :1  17 -18 ) .

BezprostŤedně na pŤelomu století vstupuje do české poezie Karel Toman
(1877-1946). V erotick;ich básníchjeho druhé sbirky Torzo života(|9o2),kte.
rou mrjŽeme chápat ijako rozloučení s dekadencí, jsou substantiva život a krá.
sa ještě spojena s bolestí, smutkem, ba ise smrtí.

2 r2

V tvou korunu, Živote,

v tvrij smutek, 6 ženo,

krvavé korály nasázím'

své bolesti věno.
(Toman 1953:21)

,'milovat toho, ktery sílu mě| ilusi krásy smrtí život dát..
(Toman 1953:45)

Ve slovníku další Tomanovy sbírky, v Melancholické pouti (l906)'jsou zd raz.

něny barvy, květy, zdobnost, tj' slova pÍíznačná pro dobové secesní umění. I slo-

va Život a krása se uplatřují v tomto kontextu:

Je málo květri po Čechách pro tvoje černé vlasy
av Žádném nekrvácí nach
hodny tvé snědé krásy. 

(Toman 1953: 50)

Sbirka Sluneční hodiny (l9l3) b vá srovnávána se Šrámkovym SpLavem (|916)
a Neumannovou Knihou les , vod a struÍní (l9l4)' Za společné rysy se poklá.
dají smyslově názotné obrazy pÍírodních jev , hmotné pojetí skutečnosti, nale-
zení životního kladu v splynutí se zemí a s pŤírodou jako se zdrojem životní
energie. Verše těchto sbírek, zejména Šrámkova Splavu a Neumannovy Knihy
Ies , vod a strdní bfvají označovány za naturistické a vita|istické, d. vyjadňují-
cí dynamiku života a zd razřující jeho kladn1/ smysl a krásu' Na rozdíl od ml-
havlch jiter, šer ch podvečerri, zamŽenych podzimri, chorych hvězd, čern1ich
stín dekadentní poezie devadesát1/ch let dominují ve v1/še uveden;ích sbírkách
obrazy sluncem za|itlch luk v poledne, jásavá, životem naplněnájara, kvetoucí
stromy, zurčici potoky apod' Místo vyjádŤení pocitri smutku a bo|esti vystupuje
do popňedí radost Z |ásky, z erotiky, z krásy, ze života. Více citově za|oženy Frá-
řa Šrámek oslovuje svého dospívajícího hrdinu, ,,včerejšího a pošetilého..Jana
Ratkina v závěru románu StŤíbrn,j vítr (|91O):,,Ty, kter]í jsi vo|al krásu - a pŤed
kásou jsi zastŤel oči. Ty, ktery jsi volal Život _ a pÍi první jeho písni potrhal jsi
struny.. (Šrámek t953:238).Ve sbírce Splav pakvtěluje básník své erotické sny
do obrazri rozmachu jarní pŤírody:

Já si tě vyprosil na první bouŤce. Dar
kásny jsi, utkan z par. 

(Šrámek 1960: 43)
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S|avná Neumannova Kniha lesú, vod a strdní,jejíž verše vznikaly už od roku
1908' je zahájena Vstupní modlitbou ,,Ve jménu Života i radosti i krásy... V jiné
básni vítá autor bŤeznové pŤedjaÍí a oslavuje životadárnost země:

Země, zíÍra se zazelenáš!
Znmě, zitra nám rozkveteš!
t l
dechem života nap|níš p|íce mi'

(Neumann 1950:44)

Zdroj a smysl Života nacházi básník ve spojení se zemí a pÍírodou:

Tu trochu klopytal jsem v měkkém mechu
omámen vriněmi a pták jásotem;
však pryskyŤice dodaly mi dechu:
se zemí srristaje sv1Ím žiji životem'

(Neumann 1950: 86)

Tento v podstatě bergsonovsk ,'élan vital.. je i zdrojem umění a krásy:

zde Živouci krásy a naděje' zvěŤ, květiny, mechy a ručeje
pohanské pudy chválí písní majestátního klidu

(Neumann 1950: 84)

Závérem bych chtěla zd raznit, že z hlediska vyvoje umění a jeho prontěn je ur-
čující spíš myšlenkov svět umělcrjv' umělctjv vztah k Životu a k společnosti,
neŽ letopočty a pŤelomy století samy o sobě. Pokusila jsem se to ukázat napŤí-
klad na rozdílném typu symbolistické poezie otokara BŤeziny a S. K. Neuman-
na, která vznikala pÍib|ižně ve stejné době' na konci devadesátych let. ,,Únava..
z konce století, vázaná k proměně l9. sto|etí ve 20' století, mohla b t, alespoĎ
do jisté míry' i zá|eŽitostí dobové mÓdy. Společností i kulturou více otŤásl rok
|9|4 a celá první světová válka, která zprisobila i pŤerušení kontinuity v;ívo.;e
českého moderního umění. Vzhledem k ní a k dalším ozbrojenlm konÍliktrim
a válečn;im tragédiím, které pak ce|é20. století provázely, se pŤelom 19. stole-
tí ve 20. století jeví, jak ve společnosti, tak v rozkvétajícím moderním umění
a v bohatství rozmanitlch směrri a stylri, skoro idylicky. oprávněně a zasvěce'
ně nahlížel na běh událostí tohoto století Max Brod, když napsal: ,,Kdo neži|
pÍed rokem l9l4, neví, coje sladkostživoÍa*(Brod l966: 76).
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S|avná Neumannova Kniha lesú, vod a strdní,jejíž verše vznikaly už od roku
l908' je zahájena Vstupní modlitbou ,,Ve jménu života i radosti i krásy... V jiné
básni vítá autor bŤeznové pŤedjaŤí a os|avuje životadárnost země:

Země' zíÍra se zazelenáš!
Zr,mě, zíÍra nám rozkveteš!
t. . .1
dechem Života naplníš plíce mi.

(Neumann 1950:44)

,Zdroj a smysl Života nachází básník ve spojení se zemí a pŤírodou:

Tu trochu klopytal jsem v měkkém mechu
omámen vriněmi a pták jásotem;
však pryskyŤice dodaly mi dechu:
se zemí sr staje sv1/m žiji životem.

(Neumann 1950: 86)

Tento v podstatě bergsonovsky ,,élan vita|.. je i zdrojem umění a krásy:

zde Živoucí krásy a naděje, zvěŤ, květiny, mechy a ručeje
pohanské pudy chválí písní majestátního klidu

(Neumann 1950: 84)

Závěrem bych chtěla zd razniÍ, že z hlediska vfvoje umění a jeho proměn je ur-
čující spíš myšlenkovy svět umělcriv, umělcrjv vztah k Životu a k společnosti,
než letopočty a pŤelomy století samy o sobě. Pokusila jsem se to ukázat napŤí.
klad na rozdílném typu symbolistické poezie otokara BŤeziny a S. K' Neuman-
na, která vznikala pŤibližně ve stejné době, na konci devadesát)ich let. ,,Únava''
z konce století' vázaná k proměně 19. století ve 20. století' mohla b1/t, alespoř
do jisté míry, i zá|eŽitostí dobové mÓdy, Společností i kulturou více otŤásl rok
|9|4 a celá první světová válka, která zprisobila i pÍerušení kontinuity v;ivoje
českého moderního umění. Vzhledem k ní a k dalším ozbrojen m konfliktrim
a válečn1/m tragédiím, které pak ce|é20. století provázely, se pÍelom l9' stole-
ti ve 20. století jeví, jak ve společnosti, tak v rozkvétajícím moderním umění
a v bohatství rozmanitlch směrťr a stylri, skoro idylicky. oprávněně a zasvěce-
ně nahlížel na běh událostí tohoto století Max Brod, když napsal: ',Kdo nežil
pŤed rokem l914, neví, coje sladkost Života..(Brod |966: 76).
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|953 StžíbrnÝ vítr (Praha: Čs. spisovatcl)
1960 Splav (Praha: SNKLHU)
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|953 BcÍsně (Praha: Čs. spisovatel)

Teze k poimu (české) literární secese

M I L A N  E X N E R

|. Vynezení a ome?.ení lénrutu. Text této pŤednášky picclstavu.je re:e k pojnru li-

terární secese v českérn jazykovénr prostŤedí. Ncjdc (tcdy) tl kornpletní stucii.

k níž spíše jen ukazuje cestu. Jako takovy je v permÍrncntllínl vztahu k rnožné an_

titezi' která by pŤedstavovala negaci zaváděného tertrlínu. Pojenl české literární

secese pňitom Íbrmuji ptlInocí clvou pŤesahri, totiž d<l ob|asti něntecké literární

vědy a do oblasti (českého) uttěltovědnélto diskursu. Tytrl picchody by mohly

zaručit širší platnost pojnlu secese. Moje sonda mir pŤit<lnl některá omez'ení. Za

prvé vyvclzuje pojern secese l' poezie' kdyŽ prÓzu nechává stranou, a za druhé od-

hlíží od umělecké hoclnoty jcdnoll ivych děl. To první.|c (veclle omezenych rrroŽ-

ností autora) motivováno skutečností. Že vedoucínr Žítnretlt secesního období .jc
lyrika, to druhé okolností. žc platnost l iterárního clíla .jc v našern pŤípadě čistě

nltldelová. Stranou zťrstávirjí i aspekty versologické. trtlpologickÓ a l ingvistickÓ.
2. Secese a modernita na p.elomu století. Pojenr (l itcrární) secese chápu

v první Ťadě etynrologicky a hist<lricky. Pťrjde tedy cr odštěpení a odloučení na-
stupující l iterární generace <ld cc|ku staršího umění, tcdy v podobnénl smyslu,
jak se pojímá v oblasti architektury a vytvarného uInční. Secesní období pro
rnne začíná Macharem a prcdekaclenty a končí gellnerrlvskou generací včctně.
To je nejširší moŽné vymezení, pňičemž vymezcní užší (vlastní devadesátá lÓta)
je možné; vymezení ,'nejuŽší.. (secesní .,prvky..) por,ažuji za rretunkční. Sociál-
ní dimenze poezie pňitonr proaházi složitou transpclz-icí. která nabyvá charaktc-
ru odboje proti burŽoazní societě..její nacionální intencc všakje pŤitom spíše za.
stŤena neŽ zrušena. Pojern Irrodernismu chápu jako picdstupeĚ avantgardismu,
s nímŽ není totožn1i. Moclcrnisnlus v (IrrodelovÓrn) stlučtu s avantgardisnlerll jc
pro mne tím, čím pro W. Wclsclre nroderna v užšínr smyslu.

3. ZLižené pojetí secese. FcnonréneIn vytvarné secesc vc vztahu k literatuňe sc
naposledy synteticky z,abyva| Karel Krejčí (Ntlvorotrtantismus a secese, l975).
Krejčí podává v1/čet charakteristik secesního vytvarnictví (Ílora a Íáuna, lirrie
a barva, pocitovost a erotika) a soudí. ž'e poezie ncvytvorila ucelcn1í secesní náztlr
1ako vltvarnictví. Mluví pÍíznačně o sccesnícl't prvcích: ,.Secesi proto nem ž,emc
sice vydělit jako zvláštní salnostatnou etapu y české litcratuie, [.. '] ale její hlLrbší
nebo povrchnější .s/rry.r, shleclírvírnle u četnych básníkťr na rozhraní století... K po-
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