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Málokdy jsme v l iterárních dějinách svědky tak intenzívní konfrontace postojti
i názorťrjako v devadesát1ich |etech l9. století. Najedné straně se tu dovršoval
vlvoj, kter1i jsme mohli sledovat uŽ od nástupu májovcri. současně sc otevíraly
nové tv rčí moŽnosti a k|adly se zák|ady české |iteratury 20. století. Šlo tedy
o čas proměn, které se neodehráva|y jen v literatuŤe, ale vyvěraly pňímo z ev-
ropskych kulturněhistoricklch proces . S tínr souvisí nejen vliv francouzské li-
teratury, ale i prisobení literatury ruské a literatur seversk ch. odtud i zvláštní
postavení české |iteratury v našich poměrech: na straně jedné byla nápadná její
vllučnost projevující se v kultivované poetice a na straně druhé rizké až dťrvěr-
né sepětí s kaŽdodenností proŽívané pod tlakem problém sociálních a politic-
k!ch. Je pŤirozené, Že v tomto čase, kdy jedna epocha končí a druhá se rodí, ob-
jevují se aktéri, kteií cítí potŤebu Sehrát d leŽitou lohu v literárním dění; patňí
zpravidla k těm' jejichž tvorba Žije z podnětri dané chvíle. Doba na konci sto|e-
tí dala šanci hned několika tv rc m tohoto druhu a jedním z nich byl nepo.
chybně Antonín Sova' Je pozoruhodné' jak se lohy těchto autor , i kdyŽ šlo
o vyhraněné osobnosti, doplřovaly ajak v konfrontaci sv ch poetik tyto osob-
nosti určovaly linii tehdejšího v voje. Toto dění nebylo omezeno jen na litera-
Íuru, závaŽrylm impulsem tu byly myš|enky o smys|u české existence, hodnota
literatury se poměŤovala vztahem k národnímu bytí. Jestliže Schauer založil své
Úvahy na ana|,!ze stavu společnosti a upozornil na naléhavost otázek spojenych
s pŤítomností a budoucností národa i jeho kultury, Šalda postoupil dáIe, kdyŽ
v eseji Syntetism v novém umění odmítl popis skutečnosti a zdriraznil jako
hlavní cíl v umění čistou ideu; umělecká tvorba po<lle něho směňuje vŽdy
k ,,utajenému v;iznamu t...] a k cluševnímu nazírání pňedmětu..(Šataa ls+s).

..od konce osmdesátych let se stá|e zňetelněji prosazovala tvorba schopná ob-
sannout pomocí znakrj a svmbolŮ sloŽitou oodobu světa. Ša|dova esei bvla neien
obhajobou jeho vlastní tuorbv. ale sledovala záměrv a cíle, k nimŽ směr'ovala no-
vá generace (Sova. Machar. ále i Karásek. Hlavačekl. Počínaje Sovov mi první-
mt verši, zv|áště pak od Realistickyctt s/ok (l890)' Květ intinmích nátad (l89l)
a z mého k-j, (t893) mriŽeme ÍozpoznaÍ tendence, které je odlišují od poetiky
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Vrchlického i Sládkovy a které dosvědčují v tomto období básníkovu rilohu nejen
mezi nastupujícími autory, ale i mezi epigony pŤedchozí generace (Kláštersk1/,
Červinka). Sova vnímá kajinu konkrétněji neŽ oni, má nejen smysl pro detail, je-
ho sepětí s ní má h|ubší motivaci, ovlivněnou rodovlm zakotvením. Není věcn1.i
a racionální jako Machar, nepojmenovává tak pňesně a lapidárně věci a jevy jako
on' je však vnímavější pro blížící se konec epochy' ,,Vím, zemŤe století jak stďec
churav!,..konstatuje vjedné ze sv ch básní. Toto zneklidřující vědomí prostupu-
je Sovriv svět, je zdrojem nejen senzitivní obraznosti, a|e dává zák|ad ijeho epi-
ce. PŤíběh krystalizuje u Sovy všude tam, kde je vystaven náporu reality (',Mo.
derní Život vlnou zvíŤí vzduch..) nebo zaskočen její novou podobou (,,svět otvírá
se tobě náhle cizí..). Tento v1ivoj dovršuje sbírka Soacjt i vzdor (1 894)' ve které
impresionistické ladění vzniká polaritou prožitkri, jejichž privod lze nacházeÍ
v Sovov1ich krizích. Básníkova duše se prezentuje jako dějiště' v němŽ se stŤetá-
vají nejen pocity bolesti, ale i chvíle štěstí (odtud oddíl Balady duše).

V1/voj poezie Sovovy se však neodehráva| jen jako osvobozování od poetiky
Vrchlického, básníkovo odlišování od něho začalo v okamžiku, kdy byl vtaho-
ván do situace vzniklé v devadesát ch letech. Jeho vnímavost pro dobové pod-
něty byla silnější než vliv literární tradice' od prvních okamžikrj, kdy pŤišel po
stŤedoškolskych studií do Prahy' se ocitl ve společnosti, která myslelajinak neŽ
lumírovská generace. Měl blízko k Schauerovi, Šaldovi, Karáskovi, Krejčímu,
ne náhodou patÍi| do okruhu těch, kteŤí pŤipravili manifest České moderny. Me-
zi sbírkami Soucit i vzdor a Zlomend duše (1895), v krátkém čase let 1894
a l895' se odehrál tvrirčí proces, v němŽ se definitivně odpoutal od lumírovské
poetiky. ''Má-li kdo ve své duši boj, sám v sobě, boj siln ' stačící k d sledné ak-
ci, musí míti také tolik pŤímosti, Ťíci dnes a zítra slova tomu všemu, od čeho se
chce emancipovat. '. co mu nedalo prav duchovy Život za to|ik let marného če-
kání,.. napsal na okraj manifestu, vnímal ho tedy jako projev vlastního pÍesvěd-
čení, tužeb a pŤání (Sova 1896: 252).

V této souvislosti je tÍeba vnímat proměnu, která nastala v Sovově poetice.
Ikdyž ZlomeruÍ duše znamená pŤirozené vytistění básníkovy tvorby, jde o dílo
nové, a to nejen tim, Že se tu poprvé rozvinula jeho epika, ale pŤedevším nové
svym duchovním obsahem' Sova takÍka naráz vstŤebal do sebe nálady z konce
století, realizoval svoji schopnost vnímat a pietváŤet podněty novych literárních
směrrj, stal se básníkem, kter1i ,,stojí na kÍižovatkách cest a větŤí po všech vět-
rech..(Šalda 1950). Promluvilo v něm nejen vystŤízlivění z tehdejších iluzí o vě-
dě, pokroku a svobodě, ale i touha jedinfm činem pňemoci vznikající skepsi.
V jeho básni Podzim lidstva čteme: ,,FilozoÍre, nač rtri koutky svíráš v skepse
pohledu / láskou a silou nakloř všecky bídné sv1/m sn m! / Silní a velcí pŤijdou
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zrozhnét|ého bláta mas..(Sova l894/95: 7). Ve ZLomené duši sehrály tilohu dvě

tendence: poznáni, že světu schází vzdor schopn! čelitjeho nepravostem, a vo-

lání po silné osobnosti, která by našla vychodisko z této situace. Vládl tu ku|t

umění a tagická vize zánlku, současně však do myšlení mladlch pronikl ,,Živel

ana|yzy,,, kter]/ se sta| počátkem ,,krystalizace [...] nového' skutečného umění..

(I&ejčí l90l:9).
Skutečnost, ŽeZlomená duše se ocitá v b|ízkosti manifestu, potvrzuje nejen

Sovovo sepětí s v]/vojem devadesátlch let; ukazuje se, že jde o dílo, které ote-

vírá hlubší proces: je blízké nejen autor m kolem Moderní revue (Karáskovi,

Hlaváčkovi), a|e dává impuls k tvorbě dalším, píedevším Neumannovi, Dykovi

a Bezručovi. A nelze opomenout, že tento vlvoj zavedl Sovu ke konci devade-

sátlch let do blízkosti BŤezinovy. Z'da|eka však ne|ze Zlomenou duši omezit

pouze na domácí kontext. Sova reflektoval nejen české |iterární poměry, ale pŤí-

mo seismograficky zachytil širší souvislosti. Byl tu vliv ruské literatury, Turge-

něva a zvláště Dostojevského' ještě silněji se projevilo pŮsobení severskych au-

torri, pravděpodobn;/ je vliv Garborgova románu Umdlené duše, ktery v roce
1895 vyšel v českém pŤekladu. Hlavní postava tohoto románu Gabriel Grama
pŤedstavuje typického dekadenta, nerozhodnéhojedince, nacházejícího nakonec
vfchodisko ze svych krizi ve víÍe v boha' I když ve Zlomené daši nemáme po-

stavu s ním zcela identickou, je motivace jejích hrdin značně podobná, roz.
polcenost jejich světa je stejného druhu. Že nejde jen o mÓdní sty|izaci' potvr-
zuje Masarykova studie Moderní člověk a náboženství, která je psychologickym
rozborem Umdlen ch duší a dokazuje, že moderní člověk ztratil svou ''rovno-
váhu, protože ztrati l duchovní stŤed [' '.] boha..(Masaryk l89G98: 36). Masa-
ryk postŤeht ještě jednu skutečnost: Garborg se mu jeví jako osobnost rozpolce-
ná mezi Tolstojem a Nietzschem.

Koncepce Zlomené duše vycházi z podobné motivace: její hrdinové se děsí
prázdnoty a bezv1ichodnosti sq/ch situací. PŤíběhov! rámec, ve kterém sleduje.
me osudy hrdinri, je autobiograficky;kaŽdá ze sk|adeb evokuje autorovu zkuše-
nost: Kapitola zm|ádi, První láska, Pražsk1/ román idalší. To, co tvoňí celek dí-
la, je inspirace |iterární. Je-li Sovovi v|astní sociální cit, ktery vyvěrá z jeho zku-
šenosti, posilované typicky českou tradicí (napŤ. Chelčického, která souvisí se
Sovoq/m zakotvením v jihočeské krajině), ideov1/ plán díla má charakteristické
znaky duchovního života na konci století. Sova nezapŤe svrij obdiv k silné osob-
nosti, snaha pŤiblížit se k ní mu umožĎuje vnímat skutečnost jinou optikou. ,,Jak
dravec já visel pňibit1/ / v nesmírné v1fši / a dote jsem pozoroval s risměvem /
epopej myší,.. čteme ve verších psan1/'ch na okraj Zlomené daše. Vlastní struk-
tura díla je vytváŤena prostupováním dvou světri: první vycházi z intimního pro-
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Vrchlického i Sládkovy a které dosvědčují v tomto období básníkovu rilohu nejen
mezi nastupujícími autory, ale i mezi epigony pŤedchozí generace (Kláštersk ,
Červinka). Sova vnímá kajinu konkrétněji než oni, má nejen smysl pro detail, je-
ho sepětí s ní má hlubší motivaci, ovlivněnou rodov m Zakotvením. Není věcn1/
a racionální jako Machar, nepojmenovává tak pŤesně a lapidárně věci a jevy jako
on, je však vnímavější pro b|ížící se konec epochy. ,,Vím, zemŤe století jak stďec
churav ,..konstatuje vjedné ze sv ch básní. Toto zneklidřující vědomí prostupu-
je Sovriv svět, je zdrojem nejen senzitivní obraznosti' a|e dává zák|ad ijeho epi-
ce' PŤíběh krystalizuje u Sovy všude tam, kde je vystaven náporu reality (,,Mo-
derní život vlnou zvíŤí vzduch..) nebo zaskočen její novou podobou (,,svět otvírá
se tobě náhle cizí..). Tento v voj dovršuje sbírka Soacjt i vzdor (l894)' ve které
inrpresionistické ladění vzniká polaritou prožitkti, jejichŽ privod lze nacházet
v Sovov1ich krizích. Básníkova duše se prezentujejako dějiště' v němŽ se stŤetá-
vají nejen pocity bolesti, ale i chvíle štěstí (odtud oddíl Balady duše).

V1i voj poezie Sovovy se však neodehráva| jen jako osvobozování od poetiky
Vrchlického, básníkovo odlišování od něho začalo v okamžiku, kdy byl vtaho-
ván do situace vzniklé v devadesát ch letech. Jeho vnímavost pro dobové pod-
něty byla silnější neŽ vliv literární tradice. od prvních okamžikrj, kdy pŤišel po
stŤedoškolsklch studií do Prahy, se ocitl ve spo|ečnosti, která myslelajinak neŽ
lumírovská generace' Měl blízko k Schauerovi, Šaldovi, Karáskovi, Krejčímu,
ne náhodou patŤil do okruhu těch, kteŤí pŤipravili manifest České moderny. Me-
zi sbírkami Soucit i vzdor a ZlomenrÍ duše (1895), v krátkém čase let 1894
a l895, se odehrá| tvťrrčí proces, v němŽ se definitivně odpoutal od lumírovské
poetiky. ''Má-li kdo ve své duši boj, sám v sobě, boj silny' stačící k dtisledné ak-
ci, musí míti také tolik pŤímosti, Ťíci dnes a zítra slova tomu všemu, od čeho se
chce emancipovat... co mu nedalo prav! duchovy život za to|ik let marného če-
kání,.. napsal na okraj maniÍ.estu, vnímal ho tedy jako projev v|astního pňesvěd-
čení, tužeb a pňání (Sova l896: 252).

V této souvislosti je tŤeba vnímat proměnu, která nastala v Sovově poetice.
Ikďyž Zlomend duše znamená pŤirozené vytistění básníkovy tvorby, jde o dílo
nové, a to nejen tim, Že se tu poprvé rozvinula jeho epika, ale pňedevším nové
svfm duchovním obsahem. Sova takÍka naráz vstŤebal do sebe nálady z konce
století, realizoval svoji schopnost vnímat a pŤetváŤet podněty noqich literárních
směr , stal se básníkem, kter;i ,'stojí na kŤižovatkách cest a větií po všech vět-
rech..(Šalda l950). Promluvi|o v něm nejen vystŤízlivění z tehdejších iluzí o vě-
dě, pokroku a svobodě, ale i touha jedinlm činem pÍemoci vznikající skepsi.
V jeho básni Podzim lidstva čteme; ,,Filozofie, nač rtri koutky svíráš v skepse
pohledu / láskou a silou nakloř všecky bídné sv1/m snrim! / Silní a velcí pŤijdou
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z rozhnét|éllo bláta mas.. (Sova l894195: 7). Ve Zlomené duši sehrá|y rilohu dvě

tendence: poznáni, že světu schází vzdor schopny če|itjeho nepravostem, a vo-

lání po silné osobnosti, která by našla v1/chodisko z této situace. Vládl tu ku|t

umění a ttagická vize zániku, současně však do myšlení mlad]/ch pronikl ,,živel

ana|,!zy,,, kter]f se stal počátkem ,,krystalizace [...] nového, skutečného umění..

(IGejčí 190l:9).
Skutečnost, Že Zlomend duše se ocitá v blízkosti manifestu, potvrzuje nejen

Sovovo sepětí s v1i vojem devadesát1ich let; ukazuje se' že jde o dílo, které ote-

vírá hlubší proces: je b|ízké nejen autorrim ko|em Moderní revue (Karáskovi'

Hlaváčkovi), ale dává impuls k tvorbě dalším, pňedevším Neumannovi, Dykovi

a Bezručovi. A nelze opomenout, že tento vfvoj zavedl Sovu ke konci devade-

sátfch let do blízkosti BŤezinovy. 7,da|eka však nelze Zlomenou duši omezit

pouze na domácí kontext. Sova reflektoval nejen české |iterární poměry, ale pŤí-

mo seismografrcky zachytil širší souvis|osti. Byl tu vliv ruské literatury, Turge-

něva a zvláště Dostojevského, ještě silněji se projevi|o prisobení severskych au-

torri, pravděpodobn1i je vliv Garborgova románu Umdlené duše' ktery v roce
1895 vyšel v českém pŤekladu. Hlavní postava tohoto románu Gabriel Grama
pÍedstavuje typického dekadenta, nerozhodnéhojedince, nacházejícího nakonec
vfchodisko ze svlch krizi ve víŤe v boha' I když ve Zlomené duši nemáme po-

stavu s ním zcela identickou, je motivace jejích hrdin značně podobná, roz-
polcenostjejich světaje stejného druhu. Že nejde jen o mÓdní stylizaci, potvr-
zuje Masarykova studie Moderní člověk a náboženství, která je psychologickym
rozborem Umdlen,j,ch duší a dokazuje, Že moderní člověk ztratil svou ,,rovno-
váhu, protože ztrati l duchovní stŤed ['..] boha..(Masaryk 1896-98: 36). Masa-
ryk postŤehl ještě jednu skutečnost: Garborg se mu jeví jako osobnost rozpolce-
ná mezi Tolstojem a Nietzschem.

Koncepce Zlomené duše vychází z podobné motivace: její hrdinové se děsí
prázdnoty a bezv1ichodnosti svlch situací. PŤíběhov;/ rámec, ve kterém sleduje-
me osudy hrdinú, je autobiograficky každá ze sk|adeb evokuje autorovu zkuše-
nost: Kapitola z m|ádi, První láska, Pražsk1/ román i další. To, co tvoií celek dí-
la, je inspirace literární. Je-li Sovovi vlastní sociální cit, ktery vyvěrá z jeho zku-
šenosti, posilované typicky českou tradicí (napŤ. Chelčického, která souvisí se
Sovov1/m zakotvením v jihočeské krajině), ideov1/ plán díla má charakteristické
znaky duchovního Života na konci století. Sova nezapŤc svŮj obdiv k silné osob.
nosd, snaha pŤiblížit se k ní mu umožřuje vnímat skutečnost jinou optikou. ,,Jak
dravec já visel píibit / v nesmírné v1fši / a do|e jsem pozoroval s risměvem /
epopej myší,.. čteme ve verších psanych na okraj Zlomené duše. Vlastní struk.
tura díla je vytváŤena prostupováním dvou světri: první vychází z intimního pro-
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žitku básníkova, druh]i se odvíjí z procesú vnějších, literárních a filozofickych.
Sovriv kritickj, vztah k realitě vycháze| z konfrontace mezi ptivodním světem
dětství, jeho rodné krajiny, a městskou realitou, nap|něnou |idsk;/m utrpenínr.
A současně mezi hodnotami, vníman mi jako něco daného, co neseme v sobě
jako dědictví, a světem moderního myšlení, kter1i Sovu fascinoval.

Tomu odpovídá i v]1ivoj ,,uvnitŤ.. Zlomené duše: od ryze osobních motivtj
v prvních tŤech skladbách směŤuje stále zŤetelněji k nadosobním ideám. Inten-
zita těchto proměn se projevila i v kompozici skladeb a v uvolněné formě (napň.
ve stňídání metra, v kolísání mezi voln m a vázanym veršem). Vypadá to tak,
jako by dynamika prožitk a autorovo zaujeti pro palčivé otázky píímo dikto-
valy podobu verše, jako by prudk1í děj vyvolan;/ spontánními konflikty pŤetékal
hranice určené tv rčím záměrem. JestliŽe v prvních tÍech skladbách je proti.
hráčem hrdinŮ Žena a ze sloŽitého vztahu k ní vyvěrá i dějové napětí skladeb,
pak po Smetanově kvartetu Z mého života, kde je nasto|en svár tvťrrce a doby,
se otevírá pohled do utajeného světa moderního člověka. Lze zde rozlišit něko-
lik tvrjrčích po|oh.. meditarivní (Smutek peripatetika), ironicky glosující Život
současné společnosti, dramatickou (S rozpitvan;imi nervy), kde se znovu vyje-
vuje tragédie člověka vystaveného dravému světu, a sarkastickou (In urna per-
petuum ver), pramenící z básníkovych bolestí a prožitk . Bolestn sarkasmus
pak prostupuje text díla a má v něm integrující funkci. Řekne-li v první sklad-
bě jeden z protagonistŮ ,,mne mrzí Život| Nemá pro mě ceny..' pokračuje i v dal-
ších skladbách zvažováni tzv. ceny života a do popŤedí se dostává existenciální
problém. V závěru vy sti Zlomend duše do tragického povzdechu: ,,Jak mne bo-
lí zŤíti krev propadlou odcizení... V na|éhavosti problémťr a ve zp sobu, jak au-
tor proniká k podstatě věci, nutno hledat spěch Zlomené duše u mladé genera-
ce. Dosvědčuje to pozdější Dykovo svědectví: ,,Nelze znázorniti dojem, ktery
tyto verše budi|y tehda [.. '] Čeka|o se s napětím osvobozující slovo. A pro nás,
kteŤí jsme ho čekali, by|a Zlomenri duše a VybouŤené smutky takovlm s|ovem.
Všechny pochyby, všechna vzrušení, všechen odboj, všechna skrytá touha po
velikém h;ÍŤila v těchto verších..(Dyk l905/06: 18). Pňesně podstatu díla i osob-
nosti Sovovy postihl Šalda, když napsal, že Sova je ,,moderní duše, duše plná
protiv, duše udychaná a horečná a současně skeptická..(Ša|da l950).

Rok l895 znamenal v Sovově tvorbě okamžik tvťrrčí exp|oze, nešlo jen o ZLo-
nlenou duši, a|e také o básně, které vznikaly souběŽně s ní a vyplřovaly básní-
kovo tv rčí snažení v nás|edujících |etech, tedy o sbírku VybouŤené smutky
(l897). TÍeba Ťíci, že v ní se dovršuje tvrirčí proměna a krystalizuje symbolická
rovina Sovovy tvorby, zde uzrávají podněty manifestu České moderny a potvr-
zuje se platnost Šaldova názoru o nutnosti odmítnout vše popisné a vnější, zfor.
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mulovaném v Syntetismu. Sova v tomto duchu rozvíjí metaforickou s|ožku a vy-

tvaňí báseř jako složitě členěn;/ symbolick];i obraz, v němŽ intimní svět básníkrjv

se prostupuje se světem tidi, 7ná se, Že rovina intimní je metaforicky privodněj-

ší; zvláště tam, kde Sova vo|í tragickou motivaci, dosahuje hutného vyrazu (AgÓ-

nie, Pastorale,Yézeťt bolesti). ,,Jsem vězněm své bolesti,.. pÍiznává se a postihu-
je tak vlastní existenciální situaci. Podobnějako ve Zlomené duši i nyni se up|at.
řuje autobiograÍ]cká motivace, která umožřuje alegorické zobrazeni tématu,
napi. v básni Řeka. Sovova krajina dostává nyní na rozdí| od impresionistického
ladění pŤedchozích sbírek severskou podobu, fascinuje svou strnulostí a zstna.
|ostí, Sova ostatně sám se k této orientaci pÍiznává v básni Umění severu. Jde
o zÍete|ny posun k ideji silného jedince a k obdivu tragické krásy, která umož-
řuje rozvíjet emocionálně i myšlenkově bohatší obraznost. Nová symbo|ika
svym duchovním obsahem vstupuje do jeho básní (Květ nesmrtelnosti) a vyjad-
Ťuje pocit osobní bolesti nebo vypovídá o smutcích své doby. Zvolna se tak rodí
Sovova sociální symbolika, která sehraje v české poezii později svoji ro|i (de
o básně Duše a luza, Moderní Betlém, Smutek Satan v, Dvě noci aj.). Sova se
nyní pÍibližuje k BŤezinovi, jenŽe jeho symboly (zvláště sociální) nejsou vždy
za|oženy na dokonalé jednotě ideje a tvaru, nemá filozoÍick rozmach BŤezin v'
A|e i tak ho poezie VybouŤenych smutkú pŤibliŽovala k poezii Neumannově, in.
spirovala sarkastick v1iraz Dykriv a tragick;i Životní pocit Bezruč v.

Sovriv vfvoj v devadesátlch |etech by nebyl ripln , kdybychom se nezastavi-
li u sbírek Ještě jednou se vrdtíme (l900) a Údotí nového krrÍlovství (1900). Po-
tvrzuje se, Že Sova jako básník žije ze stÍetávání odlišn]/ch tendencí. Pro Zlome.
nou duši aVybouŤené smutkyje dominantní individua|ismus ovlivněn!, názory
manifestu České moderny a Moderní revue, pÍitom takňka paralelně od poloviny
devadesát]/ch let vznikala Sovova tvorba inspirovaná harmonick.im vztahem
k pŤírodě i k Ženě (Ještě jednou se vr Ííme)' Lze na ní pozorovat. jak impresio-
nistická kresba pŤestává b,!t závislá na smyslovém vnímání a dostává hlubší du-
ševní rozměr. Akcent na silnou osobnostje pŤekonáván v básních Údolí nového
kr lovství. Zakotvení ve společenství' jehož stmelující silou je národní vědomí'
vytvaŤí nyní nové qychodisko Sovovy poezie' To, co ho f.ascinuje,je utopická vi-
ze nového světa,jeho v voj možno charakterizovatjako cestu od v lučnosti a in-
dividualismu k vle|idsŘy poJatému náboŽenství. Motiv návratu k lidem se pre-
zenfuje vírou, že po všech utrpeních pňijde vláda Duše, která nebude vládnout

To:i u silou jedince, ale z v le všech. Volněji to m žeme vyjádŤit tak, že indivi-
dua|ismus nietzscheovsk é raŽby ustupoval postupně ryzimu demokratismu.

. Y l. vrili po novém světě, v té pronikavosti básnického pohledu do nového
st'o|etí poznáváme jiŽ Sovu sbírek Dobrodružství odvahy, Zdpasy a osudy
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žitku básníkova, druh]y se odvíjí z procesri vnějších, literárních a filozofickych.
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(l9l0), Žně (I9|3) aZpěvú donnva (19l8)' ale to je jiná kapito|a Sovovy tvor-

by, neméně d ležitá pro pochopení moderní české poezie.
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,,[...] tisíci rukou boÍiti,
tisíci rukou stavěti..:

BÍezinrjv sémantickf model světa
mezi dekonstrukcí a konstrukcí /

konstrukcí a dekonstrukcí
(18ee-1e1O)

J O S E F  V O J V O D I K

MirosLctvu Červenkovi

Již sám název Bíezinova čtvrtého básnického cyklu z roku l899' Stavitelé
chrrÍmu, signalizuje novou kvalitu v básníkově tvťrrčím vyvoji: dynamiku ak-
tivní ričasti člověka na dokončení tvlirčích procesri v podrnínkách žitého svcš.
ta a žitého času. Cí|em těchto tvrirčích procesťr je syntéza umění a života jako
podmínky dosaŽení eschatonu, jehož denotátem je dokončená stavba chrámu'
Umělecké tvoŤení se v sémantickém mode|u světa Stavitelťt chrtimu stává ko-
relátem n rčího života, Je tedy nejen objektivizováno, a|e také existencia|i-
zováno. Tato koncepce je kritickou, zároveít však produktivní reflexí vlastní
estetické koncepce umě|eckého tvoŤení z období dekadentního symbolismu
Tajemnj,ch dtilek. E.xistenci tvrjrce zredukoval BŤezina ve svém prvním bás-
nickém cyklu na drjsledně estetizovanou existenci v autonomní, do sebe lrer-
meticky uzavŤené a od oko|ního světa izolované Ťíši krásna, pro niž se básník
vzdává existence ve světě mezil idsk1ich vztah : , 'Nečekám ničeho od Života,
poněvadŽ mŮj život mi nepatŤí. PatŤí jen umění, jehoŽ jsem nedokonal1i m me-
diem,..píše BŤezina piíteli Bauerovi (BÍezina 1929: 19O).,BŤez-infiv rekurs na
v|astní dekadentní mytologii umění, její integrace do zce|a odlišného hodno-
tového systému, však neznamená její negaci. Eschatologizací uměleckého
tvoŤení získává dekadentní životní postoj sv j konkrétní te.los. Také iracionál-
ní' alogické, disonantní a zdán|ivé ripaclkové aspekty umě|eckého tvoŤení se
mají stát nedílnou součástí bytí.ve-světě. I dekaclence - v nejširším slova

uoprs  z  2 l .  V .  lg9 . l

.L-.

271




