
1 1 6 zaclrránil se od ripadku, prostituuje vlastni Ženu. Jest tňeba pŤečisti

si tuto práci tomu, kdo chce si ujasniti, jak umění Mrštíkovo v tomto

pŤípadě selhalo, poněvadŽ nemělo closti pronikavého a bystrého zraku

pro vnitŤní děje duševní a poněvadž šablonovitě generalisovalo, kde

se mělo zmocniti své látky ryzí básnickou intuicí.

Mrštík byl uměleck: primitiv pŤečasto v nedobréÍrr smyslu slova;

scházela mu básnická jemnost, která jest pravá a vlastní básnická -

síla. Česká ]iteratura bude mu ovšem vŽdycky vděčna za mnohé

fragmenty, lá|ezy a objevy rázu detailniho, za mnohj' podnět a ještě

yice za mnohou bezděčnou v1istrahu; nebude mu zapomenuto na pŤ.,

Že dobyl z českého slova smyslné síly vytvarné, které v něm sotva

tušili jeho pŤedchridcové a vrstevníci. Ale pro celkovou orientaci

dnešního i pŤíštího básnického v boje českého bude míti dílo jeho

vjlznam mnohem spíše záporn! než kladnj'; a také to, co Mrštík

objevil a vtě]il ve své dílo literární, bude musiti bj.ti často teprve roz-

taveno a Znova pŤelito, aby dalo trval zisk a statek' Jeho dílo lite-

rární bylo za života jelro mnohem vj.še ceněno, než kolik odpovídá

jeho vnitŤní umělecké a básnické hodnotě - špatné omen pro jeho

budoucí osud.y. Jeho dílu schází veliká síla duchová, napětí silné v le

a víry, vzlet oddané a tvoŤivé lásky, které jedině pŤenesou pŤes tu

propast ne tmy a msty, ale spravedlnosti a mi]osrdenství' jíž ť'íká

se zapomenutí'
I.{euplyne snad mnolro času a jeho dílo bude souzeno zcela histo.

ricky, t. j, zce|a vj'vojově a mrtvolně jako možnj', ale pomíjivj.stu-

peĎ k rltvarrim pŤíštím a, jak doufáme všichni, lepším a ryzejším'

jako provisorní oklika, která, aby mohla bjlti plně pochopena, bude

musit b1it vykoupena krásnj.mi tvrirčími činy budoucích.

AnÚonín Sova, sensiÚiv a visiona{ň

Já. hled.al uzd'cné lid'i . . . Diskretní

iichž mIčí rtg, kilgž srdce čistě hoíí . . .

Já hledal velikost i zrád,nost moÍi

a pro suitj ohefi pÍeilmět obětní , . .

á. S. u Zdpasech a osud'ech

První tŤi lyrické knížky Antonína Sovy, ,,Rea]istické sloky.., uve.
Ťejněné r. 1890, ,,Květy intimních nálad.. z r. 1891 a mapa krajináŤ-
skj.ch skizz s domorodou staf.aži, ,,Z mého kraje..z r. 1893, neodchy-
lují se zdánlivě patrněji od běžného pojímání básnickych rikolriv
a cílri, vlastního mladé oficiální poesii tehdejši epigonské generace
,,lumírovské.., Škampri nebo Kláštersk1fch. Na českém básnickém
nebi stála tehdy vysoko a jasně hoŤela básnická hvězda Frangois
Coppée, francouzského parnasisty, kterj' zradil parnasistick1i ari-
stokratismus i jeho l'art pour l'artism a zaměnil jeho mythické, legen-
dární a exotické náměty látkami z paŤíŽského pŤedměstí nebo velko-
světského boudoiru a došel zato mimo jiné projevy pŤizné i potlesku
Zo|ova, kterj' kladl do něho naděje pŤíliš málo zdrivodněné; nebot
Coppée neučinil nic, neŽ že si osvojil methodu pŤesného, zákonně čis-
tého a jasného verše parnasistického, kterj. byl dlouholetou prací
nade všecko uzptisoben, vystihovati plasticky a reliefně vnějškovj'
svět, oblast postŤehri zrakovjlch, a tohoto nástroje, sqim zprisobem
ve]mi dokonalého a velmi jemného, užil na náměty, k nimŽ nebyli
vábeni parnasisté, dědicové romantického exotismu, většinou za-
jatci pesimistické filosoÍie indické nebo antick ch theogonií a mytho-
logií. Zola a jiní podivovatelé Coppéovi pňehlédli, Že pouhá změna
látková nečiní ještě moderniho umělce a že vlastní čin básnickj' jest
v tvorbě nového vfrazu a nového stylu; a že zďe riplně selhala síIa
Coppéova, ukázalo se až pŤíliš záhy. Coppée nebyl však privodní ani
ve vfběru a postŤehu sv1fch námětri - i tu pÍejímal a Ťedil, Ťedil
velkoměstskort notu moderního impresionismrr, jak na ni první ude.
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T I 3 Ťili Sainte-Beuve na něktenjch stranách svfch ,,Consolations..
a Baudelaire v oddíle ,,Tableaux parisiens.. svfch ,,Fleurs du mal...

Ředil, ale také bezděky prostŤedkoual mlad m českj.m básník m

odraženou ozvěnou svj.ch veršri prvotnou kouzelně smyslnou píseů
dvou velikjch moderních tvrircri; kdeŽto Antonin Klášterskj' pŤi.

drŽel se horší části a vlastního pŤínosu Coppéeova, titěrné sentimen-
tality, banálnosti pointové i genrové líbivosti a povrchnosti, Sovova
básnická duše objevila se jiŽ v počátcích jeho tím, že dovedl i z tohoto
struskami zavaleného a zdušeného pramene vyposlouchati privodní
smyslně melancholickou hudbu a privodní píseĎ churavého a složi-
tého sensitivného kouzla: a vyposlouchati mohl ji ovšem z její poru-
šenosti jen tím, Že od počátkťr nosil ve svém nitru melodii téže nebo
pŤibuzné vášnivé touhy' tŤebas zárodečnou. SovapŤevzal z Coppéa ve
svfch prvnich kníŽkách jen povrch a masku, látky' náměty a sem
tam snad intonaci veršovou. I Sova zachycuje tehdy jen povrch mo-
derního života, pňistŤihuje nesmírnou kyklopickou látku' která teprve
později dočkala se své}to Whitmana a svého Verhaerena, v krotké
pril humoristické, pril sentimentální genry sociálně vyhrocené; i Sova
snaží se s pochybnj'm zdarem rozechvíti svou sloku nesrnirnfm ner-
vgvfm napětírn a kouzlern hoŤečného moderního Života, i jemu uniká
ještě jeho zvláštní jedinečnj'pathos -nalezne jej aŽ mnohem později.
Ale pÍes to jsou tu rozdíly, které bezpečně odlišují již tehdejši jeho

poesii od poesie Klášterského i Coppéeovy. Verš Sovriv chvěje se jiŽ

utajenfm životem, zjitňenou sensititou duše plaché a samotáiské
a právě proto vzbouŤené a napjaté, která blíží se k životu s mlad1imi
lačn1imi smysly jako k velikémrr tajemství a k hádance, k vykupiteli
nebo k mučiteli, a jež již tehdy má zárodek hoŤké ironie k jeho pod-

vodnj.m odumŤelj'm ritvar m. V krásné ,,Touze po domově.. z ,,Rea-
listickj'ch slok.. promluvil jiŽ rozerty samotáň, zhnusenf lrlamy velko.
městského a speciálně pražskélro Života společenského i nárcdniho.

,,Klub když tě omrzel a pŤátel schrizky klidné, a srdce pŤed vším už
se zvolna zamyká, naděj, že padne v prach' co směšné je a bidné
násilím, směšností když novou zaniká, kdyŽ státníkova ť'eě, kdyŽ
píseĎ básnikova, kdyŽ politická stať tě r'zruší zŤídlra jen, lrdyŽ sla-

bost, couvání a resignace nová a bombast bláznivjl nám všechněm
plní den.. - stesk po rodném kraji s jeho klidnjlm, odvěce prostfm
a velkj.m životem budí se nejmučivěji.

A v druhé knize veršové, ve,,Květech intimních nálad.., nalezneš
již verše, v nichž jest celf a ryzi Sova, verše, které vyrovnají se již
vnitŤní naléhavou vášní veršrim z knih nejposlednějších; zde jsou
písně ryze niterné intonace, lyrika, které není z vnějšího světa tŤeba
než podnětrl nejlehčích, nejjemnějších, zcela prchavj'ch a pŤeletavj'ch,
nebot nítí se vnitŤním žárem a vnitŤním napětím samotáŤské duše,
stravované pŤebytkem sil nezužitjlch. A tehdy již pověděl Sova bez-
děky, co napínalo a pňepínalo jeho nitro: ,,A azdd"Ienost cest, usí. a d'uši,
to listrl stálé šelestění, mlh modry pruh a strom snění a vody trysk,
jenž v bŤehy buší... (Strana 16.) Zpověď básníka-sensitiva, básníka-
samotáŤe, kter1i promítá ve vnější svět nepokoj své duše, zajatce
svj'ch pŤedrážděnj'ch nerv a své nesplněné touhy po životě krásném
a silném. ,'La vie inquiěte.. mohlo by byti epigrafem těchto prvních
knih Sovovlich.

Zd,e již na|ézá Sova pramen svého utrpení lidského i své tvorby
básnické, nebot obojí doplĎuje se u něho a poďmiůuje se u něho jako
u všech básníkri romantického typu: jest to hoÍe samoty, k níž jest
odsouzen, nemožnost sděliti svrij žár, kterj.m se tráví, máchovské
utrpení zbytečné a zklamané lásky, jíž není pŤáno vyžíti se, prisobiti,
tvoŤiti, zesíliti vědomím, že prospivá. ,,Nač vzteky kousat se do rtri
dnes nad ne spěchy rodné své země, a marně o srdcí zpuchŤelj' rez
svou sloku nechat bušiti temně? . . ... (Strana 36.) Touto introspekcí,
pohledem ve svrij osud, spŤízíuje se básnik poctivou vnitŤní aÍinitou,
ne vnějškově, ne pro časovj'dojem a ohlas, s dělníkem, s myslitelem'
se všemi, jeŽ pŤipravuje podvodny frivolní špatnj'život dnešní spo.
lečnosti o možnost žíti' púsobiti, tvoŤiti a tak zlepšovati jej.,,Zde
hejsek hj'Ťí a tam hŤeší žena a poslední květ mládí utracen. A pod tou
vrstvou, jeŽ nic neznamená, ty teprv jdeš, tvá práce a tvrij sen. Ty
teprv jdeš, Ó dělníku v své práci, ty, mysliteli, v boji o svrij chléb,
osudu vydán, umŤít resignací a sám si rozbít o mŤíž Bídy leb... (Strana
52.) Již zďe citi Sova utrpenÍ všenárodní a bídu všenárodni, již zde
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121120 rozdmychává se v něm jeho reformní a revoluční poŽár, j iž zde vstá-
vaji mu pŤed lrorečnym zrakem vise hanby národní a národního po-
niženi, již zďe bičuje sarlrasmem a pobuÍuje posměšnou ironií. Závě.
rečná báseů této sbírky, ,,Ptaze',, jest jiŽ v zárodku tou pril hymnou,
pťtl invektivou, tím posláním politickokulturnim, které bude později
vlastní formor.lr mocně vzedmuté a dusně vfmluvné lyriky Sovovy.

,,At hlubších, mohutnějších povah rysy to české žití rostoucí v ty
chvíle ve pŤíštíclr dětech, jež se zrodí, vzkŤísí, ty musíš bdít a dbát!..
,,Ne zženštilé, ne prodajné a chabé, cukrové panstvo bez idejí, shnilé,
a bez síly a k dalším bojťrm slabé, nám nesmíš vychovat.. - takto
pŤecljímá zde Sova koncepci své pozdější, mohutnější a grandiosnější
vise téhoŽ námětu, uvodní básně ,,Zápas a osudri.., ,,Praha, věčná
stráž,,. A v meditaci pŤed Myslbekovou ,,oddaností.. (strana 82--83)
cítíš jiŽ první zasyknutí sarkasmu' jejž pozdější tvorba Sovova vy-
pracovala do všech modulací: ,,my marně bráníme se, jak opuštěné
děti -titěrně chvil i vzdorujem a pak -věšíme skráně... A více nad
to: i duchovjl visionáŤskjl zor Sovriv, kterj. okŤiďuje jeho myšlenku
a pňenáší se s ní. do věkú budoucích, dní se již zde; hoŤce ironické
a skeptické verše ,,Budoucnosti,. (str. 69-70) pŤipravují jiŽ ten
bolestně mučiv1i Stav, z něhož zrodí se básník duchové anarchie.
,,Snad králri nebude? Na místě jich se nové moci purpur zdvih'l..
,,Snacl. smrti nebude? Pak v poušti skal zas by ji človělr vyhledal, neb
svobodného klidu roste květ za prahy až, v nesměrnu let... Neslyšíš
již ironicko-tragickou melodii,,Agonie.. z,,VybouŤenjrch smutkri..,
která jest zde pŤeložena jen do jiné toniny? ,,Necítím plivnutí těch
lotrri, kteŤí šli a z bílj'ch rouch mne vysvlékli, ni duté, pŤíšerné k]ování
zobanú, posměšně ironick1 ch havran ...

Tato nová nota prodírá se místy ještě vášnivěji z následujíci ly-
rické knihy, ze ,,Sottcitu a vzdoru.., která již názvem svym správně
určuje obojí pÓl, mezi nímŽ osciluje básnická inspirace Sovova. Star-
šího svého námětu, Prahy nové, Silné, věrné, čestné a národně hrdé,
píše zde básník novou variantu v básni,,Stará a nová Praha..; vy-
drážděn byv mrtvjlm dusnem, sní sen o ,,l idech velkych vzmachú..,
o ,,pŤevratech myšlenlry..; na velk1ich pňísnfch liniích zimního, hor-

skélro a lesnatého kraje, na bídě prohnilé doby a společnosti chce vy-
chovati sebe i jiné li vyššímu, pravdivému a celému lidství: v ,,Ztmni
reflexi.. tolži ,,ve váŽné hudbě mohutnj.ch vzletri víc myslit' cítit'
člověkem byt, ne básnílkovat v nízkém letu a Íiligránsky žit a mŤit,,
a ve,,Slokách.. ukládá si jako jediné vychodisko zc zbahnělého dneška
tento imperativ: ,,dŤív muŽe v sobě stvoŤ a ženu pŤipravuj pro sklizně
piíštích věkti.. - ve vj'raze Sovově, vidíš zde, |eži jíž ten visionáŤskf
pathos, kter1i povznáší jeho pozdější verše jako štíty horské do mra-
zivě čisté oblasti nesmluvné rozhodnosti mravni. V jiné básni, ,,Za
bratrem Janem..' vidíš, jak sarkastickou ironií lermontovské ztrpklos-
ti a lermontovské sebeobža]oby naučil se vážiti bídu vlastní i bídu
své doby: ,,a v hnusné bolesti a v pochybnostech zlj.ch my klidně
prodali stárnoucí hlavu svou hrobaŤrim lidskj'ch práv s šaškovou
rolničkou ' . ... A zde spatŤuješ také, jak rizká, vnějškově klidná
forma parnasistická povoluje jiŽ a bortí se pod vášnivou naléhavostí
nového kvasu. ,,Nelijte nového vína do starfch Sudli.., tento těžky
a neodbytny pŤikaz všech dob pňechodnj'ch a všech kulturních pŤe-
lomri pŤistoupil i k Sovovi a stal se vjlchodiskem jeho uměleckého
činu slovesného, kterf vyvrcholil se tvorbou nového verbalismu,
jiného než byl sensualistickooptimistickj. verbalism Vrchlického
nebo rozumově skeptick1i verbalism Machar v, jiného i než bolestně
tvrdošíjnf verbalism Sládkriv nebo pŤísnj', zjizven! verbalism Ne-
rudriv. Sovriv uměleckj, rikol byl, na|ézti svému vybouŤenému' pŤe-
dráŽděnému a dusnému nitru srovna|!, vlraz a ustaviti tak novy
retoricko-poetickj' typus uměleckf, novou rovnomocninu slovné
obrazivosti, která by vyhnala v konečnou hlat určitj' děj, určitj.
postoj, určité zaujetí duše, mučené určitfm napětím vnitŤním. Sova
zmohl tento rikol a vytvoŤil novj. zvláštní typ verbalistickj.' kter1f ti
popíše jednou pňesně pÍíští literárni věda česká a jehoŽ zde mohu
vytknouti jen nejqiznačnějši rys: jest v tom, Že Sova rozžhavil a pŤe-
lil v horkou tekutou vášnivost pÍedstavy a pojmy ÍilosoÍickopolitické,
kterj'ch se užívalo posud s chladnou rozvážností ne v poesii, nfbrŽ
v odbornj'ch rozpravách a článcích -zďe mriŽeš nejlépe změŤiti vnitŤ-
ní napětí a tvárnou vfbojnost Sovovu, uvážiš-li, že se pŤipodobnil



pruky a živly ptivodně co nejvíce vzdá|enéjeho samotáŤské sensitivné

duše, odpuzované od vší činnosti vnějškové.
Zároveí jest však nutno pochopiti, že k totnuto uměleckému vj.-

boji uschopnila Sovu jedině jeho prvotná sensitivnost, jeho citliv-
kovost vnitŤní, která jej ochráni]a dlouho od zkušeností životních:
dalekozraky visionáŤsk1i pathos Sovťrv, obrácenj. cele lr budoucnosti,
k pŤíští nového lidství, nebyl by se mohl vyvinouti, kďyby se byly
duševní síly Sovovy záhy zauja|y poznávánim nejbližších zkuše-
ností bezprostŤedné Životné skutečnosti ',,RozvíŤení samotáŤskfch
strun.. sluje impresionistická povídka Sovova, napsaná r. 1894 a
uveŤejněná s jinou počátečnou prÓzou autorovou v ,,Symposionu..,
ale mohla by tak by3ti nazvána všecka básnická tvorba Sovova,
od drobnjlch básní lyrickych až do jelro objemn:ich skladeb románo-
vfch, které jsou lyrické i poď maskou epickou. V první knižce svych
povídek a črt analysuje se básník. ,,Cítím se opuštěnjlm.., ptaví
v prvním čísle ',Lyrick1ich vteňin duše.., ,,trpím, nenávidím lidi svého
okruhu, horečka mne tráví'..A pokračuje: ,,Hiedat l idi ' jež byste mi-
lovalil . . . Toť tajemství a iispěch ce!ého života,, (strana 45)' Typická
zpověď osamoceného já; pňiznání, Že nemožno žiti v sobě a sebou,
a uvědoměni si, Že všecko utrpení plyne z pochopení této nemožnosti,
nebot ihned pŤistupuje k tobě báze , nalezneš-li toho, co hledáš, co
musÍš lrledati, abys své id rozšíňil a zesílil. Karakteristické jest, že
všechny hlavní postavy povídek i románri Sovov1ich jsou lidé osamo-
cení' Ronz v,,Anně.. jest pňedráŽděnj', sebou i j infmineuspokojenj',

morosně sarkastickj. samotáŤ; Iv v ',román.. jest nezdaŤenjlm poku-
sem nedružného samotáŤe, milovati a doplniti se druhou bytostí,
pokusem ztroskotavším se vnitŤní nejistotou, beztaktnosti a ne-
obratností tohoto snivce, jimiŽ vžene pŤímo svou snoubenku do ná-
ručí svého soupeí'e - a tato vnitŤní nejistota má karakteristicky pra-
men: neschopnost Ivovu vypozorovati, milujeJi jej neb nemiluje-li
ho Štěpánka. A pozorovatelská schopnost není opravdu forcí ani dvou
poslednich a nejrozměrnějších román Sovov]ilch. Ve ,,Vypravách
chud.ych.., které nesou lrarakteristicky podtitul ,,z kroniky osamělého
studenta.., skresluje se Rudolfovi cel1l vnějškovjl svět se svj'mi moti.

vy a záměry' S celou svou logikou v cosi fantomatického, s čím marně
snaží se samotáŤ vejíti v činnj. dramatickj'styk a co poznává oplav-
dově jen otŤesy své citovosti. A také ,,TÓma Bojar.. není objektivnj'
tvar románovj,. Bojarova pasivnost projevuje se zde flegmatickou

opatrností, s níž unilrá erotickjm nástrahám Gitinjlm; proto ani tu
není dramatické souhry, kterou by si hlavní osoby navzájem utkaly
svrij osud (a na kter; ch osobách autor jej opravdu dovršuje, na Gitě
a na faráŤi Theodorikovi, tam utíká se k motivaci vnějškové: Gita
hyne, byvši rozsápána svou dogou' a faráŤ zešílí); umělecká síla a bás-
nickf vfznam i této práce Sovovy jsou v erotické lačnosti a perversní
kŤeči Gitině, v samotáňské hypochondrii oskarově, v lyrickém sensi-
tivismu těchto dvou nedružnj.ch Don Quijotri svj.ch churavfch ner-
vti, posedanjlch a mučenych neustále svymi chimerami.

Pňípad Sovriv není bez obdoby s pŤípadem BŤezinovj.m. Počátky
obou básníkri jsou nervově sensualistické; oba jsou v prvních svfch
tvarech lyričtí sensitivové, solipsisté zabloudilí do labyrintu svého

nitra, oběti svfch rozkošnick1fch fantomri, jak zhušéují se a stoupají
z varu žhavé rnučené krve. oba pŤekonávají svou pr.Yotnou melan.
cholii ve vyšší stylovou formu; oba se objektivisují; oba dor stají
z prvctné dojmovosti a náladovosti visionáŤského pathosu jedinečné
síly vfrazové; a oběma žizeí|ásky, potŤeba a nutnost prisobiti a tvo-
Ťiti, určuj e tento vf voj . Jsou však také rozdíly mezi nimi : solipsismus
BŤezinriv byl radikálnější, pronikl až k branám a na sám práh Smrti;
Sova neoripoutal se nikdy tolik od?života a nepropadl nikdy fantomrim
tak riplně jako BŤezina. objektivace BŤezinova byla proto vášnivějŠí
a dobrala se dramatické formy. Sova jest romantičtější než Bňezina;
i u Bňeziny souzní sice ironie, ale pŤehodnocená v tragism, u Sovy má
ironie vfznam r'ětší a závažnější: byla z počátku lékem jeho sensu-
alismu a jest později prostŤedím jeho objektivace.

S velikou uměleckou moudrostí zvolil si Sova epicky námět za
první sr'é bitevní pole: v ,,Z|omené duši.., psané r. 1895, po prvé vy-
zkoušel ve větších rozměrech svr1j společenskjl pathos, zde po prvé
také odváŽil se, alespofi ve většíclr tvarech, nové formy, volného
verše, povolujicího vnitÍní fluktuaci, verše, lrter! blíŽí se někde prÓze
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124 Ye Své rozpl]ivavé neurčitosti, ale jirrde nese šťastně pÍekotnou ho-
rečnou vfmluvnost a chvat visí blj.skajících se ze tmy a hneď zase
v ní tonoucích' jak vyvolává je tíseů chvíle - neibot celá ,,Zlomená
duše.. jest vj.kňikem z její naléhavé rozhoďnosti a osudnosti, odvážnj.
osvobodiv čin sebezáchrany a sebevykoupení. A ,,Zlomená duše.. _
jde zase o samotáŤe, sebemučitele a sebetryznitele, kritika doby i mo-
derní společnosti a jejích institucí, jenž hyne nemocí dŤíve neŽ m:Ů;že
opravdově pokusiti se o láslru a kladné prisobení v ]ásce - tŤebas
epičnost její byta velmi uvolněná, poloŽila pŤece meze lyrické rapsodii
a poskytla básníkovi možnost, aby krásnf svrij experiment opŤel
o pevnou pridu.

Sladkou žní posavadní umě]ecké zdrželivcsti a hospodárnosti So-
vovy jsou ,,Vybouňené smutky.., tento Žhav v1itrysk básnikova id
tak dlouho ,,vězněného.., jak praví jejich rivodní básefi. Lyrickj'
patlros Sovriv zde nejnaléhavější, do běla rozžhaveny, jest pathos
oklamaného samotáŤe a vydrážděného sensitiva: odtud jeho ritoč-
nost, vášefi i kňeč, odtud i novf vlrazov a stylovjl táz, k němuž
vede básnika nutnost zhušťovati, zkracovati, skreslovati, nebot neni
možno dlouho setrvati v tomto stavu vnitŤnÍho pňepětí, tak rychle
vyčerpávajícím a stravujícím: jest jako bouŤka, která svou intensiv-
nost kupuje si za cenu rychlého vybití a doznění. Kromě toho váš.
nivě rozhodné zaujetí vnitŤní nutí básníka, aby symbolisoval všecko,
skresloval a typisoval všecko v několik málo velik ch gest a postojri;
aby vpravoval všecko do vášnivé perspektivy napjaté k jednomu
ohnisku. Z těcbto podmínek vysvětluje se vznik nového lyrického
stylu Sovova, jak po prvé a v lecčems nejryzeji posud zpodobnily jej
,,Vybouňené smutky.. a oddíl,,Údolí nového královstvÍ.. z následující
knihy, ,,Ještě jednou se vrátírne.., vj'mluvnj' novou horečnou vy-
mluvností, která pŤivlastnila si ve žhav! majetek osobního utrpeni
a hoňe všecky otázky a pochyby ripadkové a soumračné doby, kdy,
zdá se básníku, jest vyžit a stráven starjl kulturní obsah a bezkrevné
formy šklebí se na tebe odevšad pustfm mrtvolnj'm šklebem dutfch
mask. At symbolisuje svou bolest osudem poskvrněné Ťeky, at staví
proti sobě v nesmíŤitelnj'rozpor,,duši a l':gzu,,, sen a život, ideál a sku-
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tečnost, at v ',Moderním Betlémě.. uzavírá bídu padkové doby
v několik typti lidskj'ch ryt1iclr bleskovou, kouÍ.ící se jehlou, at v,,Bi-
zarním snu..rozhoŤčuje se erotickym otroctvím moderní ženy a ne-
moŽností, vylrŤesati jiskru odvahy a síly z její zlomené duše, ať
v ,,S1nutku Satanovu.. inspiruje se strindbergovskj'm pojetím ženy
jako opovědné nepŤítelkyně geniovy, ať v ,,Kondoru.. s uměním
poeovsk1im vyvolává bezritěšnou poušt odumírajícího srdce lidského
._ všude, cítíš, ŤeŤaví slovo básníkovo osobním utrpením. Básník
soudí shnilou dobu a souclí ji osudem osobně pstnym, ale i oprávně.
njrm, neboť legitimace k tomuto soudu koupil si koupí nejbolestnější:
právem oklamaného a podvedeného. Mravní hodnota ,,VybouŤenyclr
smutkti.. jest v jejich nesmlouvavém a nepodplatném pesimismu,
jak vede k němu jen ztazeny idealism, kterjl nezná a nepŤipouští kom.
promisri a polovičatostí; jen samotáŤskj. sensitiv a snivec nenávidí
takto hmoty, ženy, davu a cítí je jako odbojné medium, které nikdy
neuskuteční Snu a idee a vŽdycky je zradi,,,Duše, ty pokŤtěná svatou,
vzneŠenou Anarchií, ještě tvrij trrin je prázdn;f, bezlidná země,,. ,,Či
už jsi doznala zdrcena, Že ne|ze nahradit bohri dav m a trpícím srd-
cím Rozumem čist1im?., ,,Že nelze rozsvítit světel v ubohfch lebkách
davu, kde je tma chladná jak v studnách s mrtvolou na dně?..

Jest tÍeba zpŤítomniti si Bňezinovo opačné pojetí ženy i davu, jeho
lásku k nim i drivěru k nim, abys vystihl správně místo obou básník
na duchové mapě současnosti. BŤezinovi jsou i žena i zástup drivěrní-
ci osudu, pŤechovavate]é životního tajemství, uskutečĎovatelé vyšší
spravedlnosti, nástroje jiné hlubŠí a tajemnějši logiky než jest logika
rozumová - tak hovoŤí básník Podvědomí a jeho zvyšeného vlno-
bití a zmocněného tlaku životního. Stanovisko Sovovo naproti tomu
jest opravdu, jak praví sám v o,Duši a|vze,,, stanovisko ,,čistého Ro-
zumu..' stanovisko kritické ned věry a kritického pesimismu, Stano-
visko racionalismu pŤísně a pŤíkňe individualistického; a ono zatěžuje
visionáŤské kňídlo Sovovo ve ,,VybouŤenj.ch smutcích.. a brání mu
v posledním absolutním vzletu; a poutá je v jakj'si ironick indife-
rentisrn, kter1i bojí se posleclního vzdání se, byt sebe více volal po
něm všechen vnitňní Žár básníkriv tak d]ouho a tak uměle krocenÝ.



Jím zároveĎ jsa puzen i vězněn, poplyne Sova bezcílně do nekonečna

,,na opuštěné iodi na moŤi mrtvě zeleném.. - jak praví v karakte.
ristickém,,Bizarním snu.., kďe po prvé vytváÍí erotici.:é souŽití dvou
lidí uniklj'ch z otroctví starého světa a života, motiv obměĎovany
a vyvíjenf dále několikráte, tak v básních ,,Údolí nového králov-
ství..l a ,,Nové vfpravy..z - dosahuje nanejvfše štěsti zcela zci-
porného:,,umŤíti daleko od bídné země,,,

Moudrostí svého básnického instinktu pochopil Sova zálry, oč se
tím ochuzuje: že by obětoval takto abstraktní pÓze statky právě
básníku nejnutnější a nejcennější: lásku k životu a dťrvěru k němu
a tím sám kvas svého duchového chleba. A proto odhodil v oddíle
,,Údolí nového království.. v knize ,,Ještě jednou se vrátíme.. kritic-
kou skepsi a individualistickj. purism jako neplodnou pŤítěŽ a dal vy-
líti se měkkÝm, teplym, melodicky širym tokem visionáŤskému
enthusiasmu lidské druŽnosti a lásky - tonru enthusiasmu, kter;i tak
dlouho bylo nuceno zapírati nedrivěŤivě stydlivé a tolikrát zraněné
srdce samotáŤovo a jejŽ musilo tolikrát krotiti a vázati abstraktními
pÓzami chladného racionalismu a kriticismu: napětí, které v něm tím
léta a léta rostlo, byla právě dráŽdivá muka jeho utrpení. Sovaopouští
nyní,,vj.šky dumavě zmlklé..,,,sestupuj e s hor Sn .. a vrací se,,v Údolí,
kde jsem by| zrozen,., kde ,,hlína voněla, lidská bolela srdce a duše
tak marně toužily.., a první cesta jeho vede k ženě, s níŽ soužití nazirá
nyní jinak již neŽ v,,Bizarním snu... Chápe nyní náhle, Že soužití s ní
jest možné jako kladné štěstí, jako rozmnožování živata na radost
sobě i jinj'm. ,,Kďyž kohout zazpiva|, ráno když počlo se v doubravě
dníti, já děl k ní: Věčně. ' . Budem tak věčně svoji, ty ne však jako
má oběť a já tvé otrocké bŤímě, dva, kteŤí si našli hnízdo, pro sebe
snášejíce . . ... ,,Hle, bude již ráno, děl jsem, a stezky se budou rdíti,
my prijdeme spolu vstŤíc slunci, jeŽ vychází bledé zvolna, tam v bra.
nách Veleměst potkáme Ťady nejchudších žebrákri, my obdarujeme je
prvním penízem z Nového Království... ,,N& něm nebudou raŽeny

1 - V knize ''Ještě Jednou se vrátíme..' I. vydání' str. 141 a n.
2 - V knize,,Dobrodružstvl odvahy.., strana 21 a n.

hlavy Imperátorri, jen symboly horoucí lásky všech světri a novycir
l idi, je miliony jiŽ tuší na dně svyclr zavŤenfclr srdcí, leč my je p jde-

me učit, jak rozdávat sladké ty tnince... V básni ,,Smilování.. cíti

básník svrij pŤerod jako akt milosti, jírnŽ jej oblažil ,,kdos Vellry..:
vadl v,,černé zemi svrasklé a skrčené,,,kďyž byl pňesazen v ridolí no-
vého království, aby zde zrlova zpučel a zkvetl. V,,Studnách nadějí..
formou kouzelně zpěvné písně zpívá Sova moŽnost obrody všeho lid-
ství, i nejbídnějšího, láskou. ,,K novému člověčenství.. rád by vycho-
val nyní všecko lidstvo, nikoho nevyjímajíc: ,,Zbudovat NIěsta v du-
ši.., touži,,,z myšlenek, kter mi vj.ší se ce|y život, a všem je otevŤít'
všecky brány a všeclry síně a všecky chrámy a všecky nejvyšši kupole
a všecky nejvyšší věže, kde moŽno rozmlouvat s Bohem a na b]ízku
jeho pochopit cenu člověčenství..i ,,Y něm otevÍít všecky závory slu.
nečnfch, voln1Íclr pŤistavri, své hrdé lodi jim nabídnout k nejodváž.
nějším jizďám, a všecky posadit lr hostinám v palácích mramorovych,
je provésti v zahradách visutjlch, sny kde šumí, jim dáti rádce-prri-
t'odce vlídné s tou drivěrnou tváŤí, ty, kteŤí veclou, kdyŽ klesají nohy
na prašnych cestách . . ...A ,,Kďyž vládla duše.. jest jiŽ cele mesianis-
tické poslání a chiliastické vidění: sny intelektuálného anarchismu
proměněné v tělo a krev. Až zav|ádne Duše - neboť v budoucnost
jest tŤeba pŤeloŽiti si drivěŤivé perfektum básníkovo - nebude ani
králri, ani dvoŤanri, ani lstnych velekněŽí, ani vojsk, ani poddan1ich,
ani tyran , nebot nebude ,,pošetilostí v národech doutnajících..; ne-
bude ani ,,svatych a světic.., neboť nebude ,,znesvěcení..a ,'pustych
nebude davŮ a zvíŤecíc]r nebude vášní..: bude jen harmonie všeobec-
ného sbratŤení a sjednocení protiv, vyrovnání srdce s rozumem, jed-

notlivce s davem, pŤírody s člověkem, lásky s osudem - nebot visi-
onáŤskj'optimism básníkťrv neznámezí a odplavuje všecky, i nejosud-
nější a zděděné, pŤírodní pŤekážky sv:im dťrvěňivjlm pŤíbojem. Duše
pronikne podle Sovy i PŤírodu a opraví osud. ,,A rytmicky v kaŽdém
srdci a ve věcích lrovoŤila své akordy. doplĎujic a zpívajíc v paprsku
každém, a svobodně v kaŽdé vlně zčeňené tryskala krve zdar každému
tuoru ii.ž pÍinesši. jeho pí,i zrozent,,.,,A zoufalé zďrŽe|a a visící nad pro-
pastí v čas našla a hasnoucí kŤÍsila, utiskovatelťr zlobu hned v zárod-



1 2 8 ku stírala krví potňisněnj.mi prsty. A byla všude, ve tmách i ve svět.
lech, ve všech vteŤinách... A kaŽdému dostane se této blaŽenosti
a každému stejně: ,,- a nestála nad člověkem, leč hoŤela v něm a o.
Íela steině u čIouěku každém,,. Rousseau a Tolstoj spl vá zde s Cabe-
tem, Augustin Smetana a Klácel s Nietzschem v jedinou visi pŤebla-
Žené harmonie, ale optimistickj.pathos Sov v, a to stojí za povšimnu-
tí, propadá absolutnosti, jíž se vyhnuli tito autoŤi, věŤí-li na pŤíklad'
Že ,,vláda Duše.. promění od koŤene i povahu lidskou a vyhubí všecko
z|o z pŤirody i určení lidského. Tímto absolutismem jest nožno změŤi-
ti sílu vnitŤního napětí Sovova a utrpení duše od základu entusiastic-
ké, svírané tak dlouho kritickj.mi a racionalistickfmi ledy, k nipž
odsoudila básníka jeho citlivková hrdost a pjlcha životem zraíovaná.

Takto, timto optimistick1im mesianismern všecko objímajícím a nic
nevylučujícím, touto věrou v pŤíští tisícileté Ťíše naprosté vŠelidské
blaženosti a riplnélro všelidského štěstí, jest nyní dovršen visionáŤ-
skj' pathos Sov v, neboé všecka empirie, všecka kritika' všecka
skepse, všecko podrobné pozorování skutečnosti jsou odmítány -

a to jsou právě zapŤísáhlí nepňátelé kaŽdého pathosu. Nyní teprve
získal Sova všecky podmínky a všecky sloŽky svého nového hymnic-
koinvektivného verbalismu, nebot získal absolutní pŤedmět hodnj'
co nejvíce rozkŤídlené inspirace slovné: lásku ke všeln a blaženstr'í
všech; z tohoto zorného rihlu nab1ivají i ironie i sarkasm zcela jiného
a nového posvěcení: nejsou již hypochondrickym projevep samo-
táňské misanthropické duše, zmitané nej asnj'mi a nevypočitatelnj'mi
rozmary a náladami, nfbrž vplfvá v ně cosi nadosobního, dějinně zá-
vaŽného, místy až apokalyptického: básník trestá jimi ve jméno své
vise a jejího stravujícího Žáru at, skutečné, ať domnělé nepŤátele
pŤíštího všelidského štěstí; odtud béŤe si právo, mrskati maliclrern1i
politickj' dnešek českj. jako pŤekážku pŤíští všelidské harmonie, i prá-
vo k vášnivě nacionální odvetě, neboť čelí zde pňedstavite]i starého
světa, obdivovateli Ťímského imperia a jeho sobeckého positivismu,
Theodoru Mommsenovi.

Tím jest stvoŤen púl stylisovan1i, pril improvisovany vltaz Sovtiv,
vflieĎ neustále mučivě Živá, do niŽ dují všechny vichry básníkor'a

nadšeni i hněvu, netrpělivosti i odvahy, jistoty, bolesti i odboje a nad
kterou stňe se někdy d;.imrljl mralr clraotické v] mluvnosti, nerozta-
vivší všechnu rudu v čist;i lrov deÍinitivné a ryzi formy - yyraz,

v němž jest zbásněna naléhavá politická exhorta ,,TŤí zpěvri dneškri
i zítŤkri.. i celá Ťada často rozměrnych skladeb lyrickych, zmítan;ich
vášnivou vnitŤní záuj atostí básníkovou, od,,Dobrodružství odvahy..
až do ,,Zápas a osud ...

,,Sny dobyvatelriv.., ,,PíseĎ nového světa..o ,,A revoluční si]né
větry duly.., ,,BratŤi světla.., ,,VichŤice duchri.,, ,,Nové vypravy..,
,,Nad počatj.m lidskj.m dílem.,, ,,Rhapsodie o zráni lidstva.., ,,Tu-
šení pŤerodú.., ,,NáboŽenství zítŤka.., ,,Víra v lidstvo.,, ,,Klasy nové-
ho osetí.., ,,Věčnj' oheů.., ,,Děti odvahy.. napovídají jiŽ názvy svou
intonaci: jsou to vesměs horečné vise nového, blaženého, obrozeného
lidství nebo lidství zápasícího se star miŤády a probírajícího sek plné-
mu uvědomění Životnímu, pril hymny, ptil invektivY, které nesou na
rytmech většinou více méně volnj.ch a vzbouŤenj'ch tŤíšt obrazri,
hltanjlclr často obrazy novymi a novyrni, dňíve neŽ mohly nalíti se
a dozráti v plnou krásu pokojné, cele vykoupené a posvěcené clrvíle.

Ale tato nota visionáŤsky pathetická a nadosobní pŤi všem osob-
nostním subjektivismu neobjímá cele posledniho tvrirčího období So-
vova. Vedle niběži a s ní se mísí znovu oŽilá nota sensitivně osobní,
nota začátkri básníkov1 ch, jenže umělecky i lidsky pŤerozená a pro-
hloubená. Stalo se totiž, Že v poslední době znova pŤistoupila k básní-
ku Životní empirie se vší svou krutě rozmarnou nelogičnosti a jedineč-
ností, stejně unikající všemu tňídění jako každému pňezvědu, a vynu-
tila si jeho pozornost i zájem - skutečnost, kterou jest možno s hle-
diska uměleckého jen vítati: daĎ, kterou jí básník splatil a již se z ní
zároveĎ vykoupil, jsou ty polopísĎové, polobaladické ritvary, z po-
čátku ještě umělecky ne dost uvědomělé a orientované, z nichž jest
skoro cele sloŽena ,,Lyrika lásky a života,, (1907) a kterj.mi, tento-
krát kouzelnějšími a pihotavějšími a pŤitom i umělecky teplejšími,
proložil na několika stránkách pathetické vise ,,Zápas v a osudťt..
(1909) a nové, konečné vydání knihy ,,Ještě jednou se vrátíme..(1912),

Nebot visionáňsky pathos Sovriv pŤinášel vedle nesporného umělec-
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130 kého zisku i nemalé nebezpeči, nebezpeči jakési ideové abstraktnosti

a l 'erbalistní šablony - a právě to, že Sova si je uvědomil' uspíšilo

jeho nové vfvojové období, období nové sensitivnosti ' nové smyslo-

vosti, nového intuicionismu, nové písIiové melodičnosti, v němž ne-

logicky paradoxní chvíle a její jedinečné životní opojení vyváŽeny

jsou v ritvar hudebně celf, uzavŤenf a sladky. Jest jakási obdoba

mezi touto líbeznou žní poslední a první lyrickou tvorbou Sovovou,

ale obdoba jen vzdálená..|ežimezi nimi velké a strmé qivojové okliky,

neutuchající v boj a práce smyslri, srdce, myšlenky, vyrazu i stylu
-a ty jsou zde nyni namnoze po prvé z ročeny a vytěženy.

Yívoi a integrace
v poásii otokara Bňeziny

n
Básnicky dualista v podstatě stejného rázu jako l\'Iácha jest BŤezi-

na v první své knize, v ,,Tajemnj'ch dálkách.,; táž };.r:Ů.za. jinak jen

lomená - u Máchy děsu, u BŤeziny rozlroši bliŽší - sténá a lká z ni:

hrizazeživota, kterj.nestoji,nlbrŽ prchá, v němž clrvíle hltá chvíli

a kter1i tím jest neskutečnost, kiam, mam' sen' iluse, hypnosa. První

kniha Bňezinova stojí pod spojenfm dvojitj.m melancholickj.m záko-

nem vzpomínky a smrti jako celá tvorba Máchova. Není náhodné, Že
jedna z prvních básní BŤezinovych, ,,Mrtvé mládí..,l pŤimyká se
pŤímo k máchovské inspiraci a intonaci duševní až d'o závěrečnélro

obrazu zŤejmě máchovského typu, kterj'mizí uplně z pozdější tvorby
BŤezinovy: ,,nad Mládí mrtvolou jsem stanul v zadumání, jak milenec
nad mrtuou dtukou suedenou".

Rozdíl mezi Máchou a BŤezinou jest spíše v typu lidském neŽ v ty-
pu básnickém a spíše v rozdíln]i'ch zkušenostech Životních než v zá-
kladnim ustrojení duševním. Jest pravda, melancholie BŤezinova jiŽ

v této básni odliŠila se o nov1i pŤízvuk od melancho]ie Máchovy, ale
diferenciace tato jest právě drisledkem poměru obou básník k Ži., 'ottt:
kladného u Máchy, záporného u BŤeziny. Melancholie BŤezinova
,,Mrtvého mládí.. jest sloŽitějŠí neŽ melancholie Máclrova, jest zdvo-
jena o cosi: kde Mácha lká prostě nad uplynul1imi radostmi a blaŽen-
stvím mládí jen proto, Že uplynuly a nevrátí se nikdy, BŤezinovi siévá
se v ,,zaštkání smrtelné.. pozdní ur,ědomění, Že mládí navŽďy ztta-
ceného vťtbec nežil; k Žalu z m|ádi ztraceného pŤistupuje zde žair


