
500 AnÚonín Sova

(K ieho padesdtgm narozenindm)

jeho klarn, nicotu, zradu a hoŤlrost, polrucl chceš od něho štěstí
osobního a měňíš jej touto měrou, a jeho jedinečnou sílu a slávu,

dovedeš-li jej pojmouti jalio cestu a nástroj k cílrim nadosobním.
Ale č:eho nebylo, zdá se mně, vysloveno posud, ba če}ro si posud

nikdo ani jasně liriticky nerrvědomil, jest tajemná stgloua jednota

díla Sovol'a' tak šírého a rozle}rlého. I{eznám stati, v níŽ by bylo
ukázáno, jall toto dílo jest neseno od začátku clo konce t;ímŽ
enthusiasmem, ustŤeděno v totéž ohnislro lilsk;. a víry; jak

i hoňké, í,vrdé, ritočné a zdániivě nenávistné strarry jeho jsotl jen

rubem téŽe mince; jak vjlboj jeho byl Ťízen láskou a jak láska
byla v něm silou organisující a jednotící.

Sova byl od počátku, hned v prvních sv1ich lrnihách, básník
sociální, někdo, koho pobuŤovalo divadlo bídy společenslré, d -

sledky tŤídního ritisku a vnějšlrové kŤivdy. k mravnímu protestu
a odboji. Básníci tohoto rázu zatvrzují se postuperrr časovym
obyčejně v programovou rétoriku bojující o vnějškové změny
a pňevraty v společenském ustrojení, básníci to}roto rázu nenrí-
vají sluchu dosti jemnélro pro uguoj a r st člouěka unitŤniho
a znásilťrují si a zkracují si složitou logiku životní podle schemat
sqich vnějšlrově rozumovych požadavkri. Nic takového ne-
nastalo však u Sovy. Ačkoliv naleznou se v díle jeho básně, ano
celé cykly, tak na pňíklad Údoií nového lrrálovství, v nichž pňi-
blížil se rnísty velrni těsně požadavk m socialisticlrélro ráje na
zerrri, největší rníry štěstí pro největší rnrrožstvi lidí, pŤece zclri-
raznil nesčíslněkrát, že všecky vnější pŤevraty nemají a nernolrou
míti srnyslu, nejsou-li drisledky a ukazateli reuoluce unitŤní, a že
konečnym cílem pŤíštího nového ustrojení společenského rnriže
b)iti jen jedno: abg dostalo se praua a sprauedlnosti duši lidské
u celém jeiím indiuidudlném bohatstui, aby jí byl umožněn rrist

a květ podle pňíkazri svérázu jejího. ,,A jako kdys květy dle

druh světlem se Živily, rosou I neb teplem neb nocí, tak lidstvo

se naučí pěst i t  své duše...
Sova jalio málokterjr druh;i. básník moderni dovedl vypo-

slouchati ze svého nitra rodícího se pňíštího člověka; jako málo.

kdo druh1i sledoval tento bolest,n paradoxní zrod a vzrrist v ce]é
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BudeJi pňíští literární historik česk;1i hledat,i typického básnic-
kého pňedstavit,ele dnešní pŤechodné doby, v niž'stěsnal se konec
tvarri starfch i počátek nov;Ích, básníka, do jehož vnitňního

žárovišt,ě dul kaŽd;i podnět časov;i, kteqi reago,'ál 
"itli,,ě, 

někdy
kňečí až bolestnou, na každ1i popud dobov.'i, nalezne Antonína
Sovu.

Je-Ii kdo básník časoaf ve vysokém, krásném a ušlechtilém
smyslu slova, jest to on' Básník časov1i.: tím rozumím ne básníka,
kter;i píše pro pňítomny čas, ne básníka, jenž podává jeho
ozvěnu, aby se mu vlichotil, n;fbrŽ básníka žijícího v pÍítomnosti
s bolestnou celostí a vášní a užívajícího všech jejiclr siiiat<o spolu-
pracovnic na svém díle a organisujícího a šlechtícího je v něm.

Bylo nejednou v r znych statích literárně kritick;ich ukázáno,
jak velkou 1ivojovou dráhu opsalo básnické dílo Sovovo: jak
vyšlo z realistické žánrovosti a drobnomalby a dopnulo Se pa-
thosu vpravdě visionáňského, mocného souborného pohledu na
věci lidského života, ano na samy osudy a cíle lidstvi. Bvla tato
alespori napovězena šíňka lyrické inspirace Sovovy, inspirace,
která objala i podvědomou melodii písně spont,ánně vyérysklé
i dialektick;f postup obrodn;fch snri všelidsk;Ích; kňeč utrpení
jedinečného i uraženou vzpouru hrdosti hromadné a národní;
1á|ady nejprchavější, dojmy a pocity nejintimnější i plesné na-
děje děj11 a v;ibojťr nadosobních. Ne-li všem, alespoĎ nejbystrej-
šÍm kritikrim Sovov1im jest, známo, že nesl ve své r'r,'ai .iagt
celého lidství a že procíbil stejně vroucně jeho klady jako dvihy:



502 škále odst,ínri, nenávisti i lásky, snu i ]rladu skutečnostného,
smyslnosti i duchovnosti, jásot,u i zoufání, nejistot i pochyb,
zklamání i nadějí. A jako málokdo druh;Í odlisil zejména ostňe
tuto novou' be1ejme.nnou posud pravdu vnitňní od vně;sich sku-
tečností historick.ich, dal procítiti mučivé napět,í nedrivěňivé
zachmuňené samot,y, z niž v bolestech rodí se nové t,vrirčí gesto;
s tvrd]fm puritánstvím individualistickÝm, které upomíná naIbsena, vykiikl s bojovnou vášnivostí neslučitelnost této vnitňní
d-uševní pravdy se skuLečnostmi běŽné životní praxe společenské.
Kdo z nás zapomněl těchto veršri z Vybouňenjch smutkri, taknaze tvrd;7ch, beze všech ozdob rétorick;fch a poetick;Ích, dopa-
dajících s bezilusivnou rozhodnost,í a urritosiit ,,Duše, ty po-
Iňt:." svatou j vznešenou Anarchií, Iještč tvrij trrií je prázdn;1i, Ibezlidná Země.,, ,,Či už jsi doznala zdrcena, !" ze nei,i nahradit
bohri I dav m a trpícím srdcím / Rozumem čistym?.. ,'Že nelzerozsvítit světel I v uboh;irch lebkách davu, I kde je tmá chladnájak v studnách j s mrtvolou na dně?..

A hle, tento básnílr-citlivka, žárlivě uzavňeny v sebe, dovedlvynésti své nejvnitňnější zážttky a zkušenosti na plné světlo, pŤe-
měniti je v meth.odu užitečnou společenskému ."ll.,,, rozměnitije v dary lidské družnosti a láskyi Jiz v Údoli"r' ,'á,,jr'o králov-
ství opouští ,,v1ilšky dumavě zmlklé.., ,,vrcholky duše, kde vich-Ťice táhly a plískaly podzimní deště.., a .e,t,pu;" t".,., ,,ta. lytzrozerť,, kde ,,hlína voněla, lidská bolela ..a." a duše tak marně
toužily... A odtud již v Dobrodružstvích odvalry, Zápasech
a osudech i Žnicb s pňestávkami sice, ale pňece í",.y.y"r,"j"
a nepňetrhuje se nikdy plně, vylévá se jeho enthusiažm d'ruž-noslí šír;i'm melodick;Ím tokem, kter;f zná jedinou touhu: od.plavovati násilí a ritisk a svlažovati všicko láskou, pomocí, obro-dou. V básni ,,K novému člověčenství.. sestupuji 1"I.o orlovégeniové tvrirčí ,,do stňedu lidstva, kt,eré se zrodilo ke vzniku
a Zmaru' I pracujíc v potu tváňi a zdvíhajíc chňestivé jeňáby Ia tisíci kladek h;fbajíc a tisíci kol lručícícr', 1 ao .trea., lidstva,jež 

1odlí se na po1ích pňi západu I neb vychází ze stavenišé popráci, když se šeňÍ.., s poselstvím lásky á s poselstvím života:

všecka geniálná díla lidská musí b;iti zasvětite]kami ve vyšší

člověčenství' cestami a nástroji k němu. ,,Vše aby vidčli, vpuštěni

do těch zvláštních světri, I jež v největšich duších pod sluncem

vyšedším hoňí, ] a pochopivše, aby zas odešli na Svou zem obyčej-

nou I se vztyčenou hlavou, svobodni, s směvem hrd;im a slad-

r.v*, I a požnavše neobyčejnost dobrodružné té cesty, I by cítili

v sobě zárodky nového čIovči.ens|,ví.. . . .
Nyní teprve, kdy šlehl ti v tváň tento žár citu všeiidského, kdy

ovanulo tě t,oto plesné nadšení lásky hromadné, mohl jsi pocho-

piti, jak]1im utrpením musilo b;|'ti básníkovi jeho individualistické

puriťánství, k němuŽ odsuzovalo jej jeho nedťrvěňivě stydlivé,

citlivkové srdce samotáňovo, tolikrát zraněné ve své hrdosti

a čestnosti; nyní teprve bylo moŽno vypočísti pŤímo matematicky

mučivé napětí, když povolilo a rozvedlo se v široké kruhové

vfchvěje teplé laskavé hudebnosti. Ale nyní měl bj'ti také kritice

pátrni' základní zálron nebo ráz tvorby Sovovy: její komplemen-

idrnost. Sova není a nebyl nikdy jednostrunny a jednostrann1|r

racionalista, lrter;i postupuje podle určitého prográmku a vy.

pracovává s piplavou čistotností jednot,livé osamocené, stŤízlivé

"ity " 
citečky. Sova byl vždycky duch intuitivn;7, o němž jest

nutno Ťíci po obdobě známého v1iroku Lichtenbergova, Že se

u něm basnilo mnohem uíc než basnit sdm; a to právě rozlišuje

opravdu velkého básníka od programového veršovce sebelepších

r1myslr1 a záměrri. U Soug uždgckg, hned od počátku souzněIa

dušeuní barua komplementarna a souzní podnes: odtud opravdová

tvrirčí jednotnost a organičnost dila Sovova, tak vzdá]ená akade-

mické jednoty rozumáŤsk1ich programťr, že nedovede jí nikdy

pochopiti kantorsk]f um, kter;i svádí neustále a bezděky orga-

''i.ke aito tvrirčí básnické obraznosti v práci pojmovou a tím

ovšem zneuznává ho v samém jeho koňeni a smyslu. Často, velmi

často Sova byl píšťalou, naniŽ hrál život: v tom jest jeho básnická

krása a sláva. Soua uždgckg mnohem uice napouída než uzauírá..

proto jest básnik; ale tím jest i cizí době, která tone cele v ro-

zumáŤské schematičnosti a ztratila klíče a pŤístup k životní

plnosti a jedinečnosti.
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Logika, po níž se vyvíjelo a rostlo dílo Sovovo, jest jiná než
logika pojmoqich Ťad a Ťetězcri' B;ilti funkcí životní, hlasem
a qiltryskem životní sily, bylo mu více než rozvinouti drisledky
některého pňedpokladu nebo vykoňist,iti někter sv j nález.
Sova měl ve vrcholn;Ích chvílích svého díla krásnou odvahu dáti
se nezištně do služeb životu s krásn m heroismem, kter;f vidí
hlouběji než pouhá rozumová logičnost; měl sílu oddávati se tam'
kde se jiní opatrně a risporně chránili, nic neohlížeje se na to' .
plisobí-li pohoršení a ''co tomu lidé Ťeknou... Proto jest qivoj
jeho vinutější a klikatější, než se líbí chápati nejednomu vrstev-
nickému českému obmezenectví a nejedné vrstevnické české le-
nosťi duševní, jež si jen nedorozuměním pňikládá název kritič-
nosti; proto jest v]ilvoj jeho i bohatší a tím jednotnější ve své
žizni žívot,ní, než jest, milo leckomu dnes pňiznati. Kcle jiní opako-
vali mechanicky své objevy a nálezy, rozrněriujíce je v měrŤ otňe-
lejší a otňelejší a drobnější a drobnější, Sova jen v1ijimečně utá-
boňil se na delší dobu v městě dobytém;obyčejně pŤiirlásila se záh;'
barva kornplementárná, a básník, puzen vniti'ní nutností a tou-
hou b1fti práv životu a jeho naléhavé tísni, jde za ní s ťrplnou
vnitŤní naivností a nevinnosi,í a tvoňí z ní novou uměieckou
harmonii. V tomto smyslu měl Sova odvahu ,,opravovaii se..
neustáIe: život a jeho plnost byly mu nad vnějškovou roZumovou
drislednost; a v tom jest mně záruka, že Sovovo dílo bude milé
i pňíšt,ím a dokonce milejší jim než lidem dnešním, poněvadž
budou asi více uzplisobení pochopiti je a oceniti je plně. Jak
poroste to, čemu se Ťíká ve filosofii pragmatism nebo vitalism,
to, co proniká již dnes soudobé smyšlení, tak poroste i rict,a k dílu
Sovovu: pochopí se, jak v nejlepšíclr sqfch chvílích byl Sova pňed-
chridcem tohoto nového pojímání a hodnocení životního a jak
dílo jelro ve sqfch vrcholcích jest okŤídleno enthusiasmem pňímo
mučednickfm pŤiblížiti se co nejvíce životnímu plameni a dáti
se obejmouti jím, i za cenu smrti' ,,Já hledal velikost i zrádnost
moňí | a pro svr i j  oheĎ pňedmět obětní.. . , ,  , , . . .a duši mé možno
rrist jen světel pohlcením...

Tato komplementárnost a tento životn;f enthusiasm jest po-

sledni ohnisko, které ustŤeďuje, živí i jedrrotí dílo Sovovo. Tím

stalo se, že v prvních básnickjlch kniháclr SovoV;Ích jsou napo-

.,o"",,y již knihy pŤíštího spoiečenského pathosu a. že..poslednÍ

knihy pŤenášejí ve vyšší oblast nebo.rozváději melodii, na níž

;;'""ě i,J"r",'o bylo v knihách počátečnjlch' Hnecl v prvních

ia.,,i"r' jeho chvúje se mnoho pňitlumené hudby, která ukazuie

da lekozahmotnénárněty je j i cnmaléhovšedníhookruhu.Poz-
ději vybavuje se teprve 

"ltě 
t"to hudba. a vykukluje se v utrpení

tasty,Ltero ilylo dlouho znemožĎováno její teple družné poselství

" 5ii i"p,.," nyní jest dopňáno, aby pťrsobila a vyžívala se kladně

dílem. Ze žánristy stár,ďse kritik společensk a básník ritočn ch

invektiv, z int,imniho lyrika hymnilc a visionáŤ. Ale novy ver-

balisrn, kter;|i tu stvorit Sova, nedostačuje pro ušeckg životní

situace a není ptáv ušemftrnkcírn životním, neboé nevypočítatelná

jest záludnosL vírťr a lrlubin životn1ich, a také ony touŽí' aby bvly

vyzpívány. Tajernnější, prchavějg1l .|?'"doxnější, 
lst,ivějši iest

zi.,oi, nez podaiilo se tdy.uhodnouti lidskému pŤezvědu; a.proto

., t'y.i." lásky a života pripoaonnil básník svrij novj'verš jeho

stručností, itsečností, epig,a*atičností zákeňnym ranám' které

zasazuje život nejraao3i pravo s.,zym vyznavačťrrn; protoŽe všalr

pouhá"jevová skutečnás[ nem,iže míti u pravého básníka slovo

i".r"á"r, pňenesl Sova později, zvláště ve Žrllch, t,yLo podněty

ie vyšší áblast, aby je zae pretavil v novou lrladnou zbožnosL

a krásu životní, zárover'r zktlšenostní a nad'osobnou.

Tím vším nemá bjrti Ťečeno' že díIo Sovovo jest ve rlšem

všudy dokonalost .u.rr". Jsern první, kdo pňizná v nčm bez

mučení lrazy, sem tam místo mrtvé, slepé uličkvl 1,?. 
nichž za-

běh]o ve své pŤekotnosti. PŤiznám i více a zásadněji: Sovovi-

basníkoui nestačil vŽdycky Sova_uměIec; a tak leccos rledozrálo

snad v jeho díle, leccos jěst temné nebo mlžné; leccos není po-

sledním risilím vykoupeno a vyneseno v slunečn1i jas, v aejvyšší

zákonn1f tvar. Ale to všecko nem že umenšit mé zásadné ricty

a lásky k jelro básnické osobnosti. Ano člověk opravdu kritick;f

.,iai, 1át tyto ka"y, aé zdánlivé aé skutečrré, b vaji dŮsledkem jeho

osob,,osti.a jejího svérázu, že jsou nejednou hrany a hranice,



kt,eré osobnost vymezují a vykrojují, a že v tomto smyslu jsou
ještě kladné. Sovova touha, Sovťrv bolestn; enthusiasm, Sov v
životn;f chvat a spěch, ženoucí se vpňed tak pĎekotně, puzen1i
stále za nov1ilm a nov;im vyrazem básnick;fm, zavinil na pi'íklad,
že básník nemohl někde sdostatek prodleti a dáti sv;fm podnětrim
poslední světlo a tvar. Ale: byl by Sova Sovou, to jest básníkem
životného enthusiasmu a životné extase, jak jej znám a miluji
a jak jsem se pokusil pňiblížiti jej zde čtenáňi, kdyby v něm
bylo více živlri statick;|'ch, více geometrie, více kružidla a riva-
hy? Není to to]ik jako žádati, aby Sova nebyl cele Sovou, aby
byl - něk;im jin;im?

Neklammež se: abstraktní korektnost jest ctnost alegorická
a páchne poněkud umrlčinou. A milejší než mrtvolná korektnost
jest mně a byla mně vždy živá osobnost,. V tom jesL m jvitalism
literární a tuším, že nejoprávněnější.

Slovíěko doprovoďné

ke Spisrinn RrižerrJr sYobodové

Unie vydává Spisy Rriženy Svobodové v souboru autorkou

uspoŤádaném a zredigovaném, ale ričelem těchto Ťádkťr není

psáti reklamu pro ně, již proto ne, že nemám daru činiti autory

populárními, nybrž spíše nepopulárními. A za druhé proto, že

io.'di., že není nebo nemělo by bjlti toho tňeba: vzdělan;f čtenáň

česk ví, nebo má věděti, že hodnotné moderní autory české,

kteŤí mohou jej vnitině obdarovati, spočítal by bezmála na

prstech jedné ruky a z nich že jest Rrižena Svobodová.- 
Úoet mého článečku jest jin;i: ňekl bych literárně historick .

Chci s vyššího lrlediska qivojeslovného napověděti v znam tohoto

skutku a naučiti tak ceniti jej správně a tím radovati se z něho.

Dílo té vyrazové intensity a toho objemu, jako jsou Spisy

RriŽeny Svobodové, dílo stroucí Se po tolikeré sÍéŤe látkové,

objímající svět selsk]ii i velkoměstsk;i, svět vyděděncri a chudákri

i svět bohatství a pňepychu, zapadlé kouty vesnické i kňižovatky

drah velkoměstsk;i'ch, duše složité a zmítané vnil,ňními vfboji

i srdce naivní pokory a prosté věrnosti nčkolika sv:im základním

sklonťrm, nespadlo ani hotové s nebe ani nerozkvetlo pŤes noc
jako chudobka nebo maceška. Dílo takové nemohlo vzniknouti

nikde než v draqich virech sil světo1ich, než v prťtvanech větrťr

a proudri vzduchoqfch, a první cena jeho jest právě v ochotě

a vrrímavosti, s jakou se jim otevŤelo a s níž se dalo jimi oplod-

niti. Čtu-li díIo Rriženy Svobodové, tŤebas i některou menší po.

vídku její, udivuji se vždycky nejprve jeho unitíní rozlehlostí,

to jest tím, jak se v něm kŤíží vlny a jiskry ze světri nejvzdále-




