
Otakar Theer

N á,črt k,aralt,terisační a tííiliu!

. První sbírečku veršovou vydal Theer jako gymnasista, tuším
jako sextán, s pseudonvmem Gulon. Jest to tenkf sešitek Háje,
kde se tanči (1897), dnes nezvěstn;Í a autorem zapňen;i. Sešitek
zcela nepatrné ceny umělecké i básnické, jak rozumí se skoro
samo sebou u autora sedmnáctilet,ého, avšak pro v1ilklad jeho
v1fvoje básnického i jeho karakteru ne bez v;iznamu. I bez ně-
kolikavěté pŤedmluvy, již napsal básník pŤed svrij první pokus,
bylo by patrno, že kniha chce néco pŤekonali: že jest, ďi|em u le,
napěti, risllÍ, popňení čehosi. Co chtěl t,ento sešitek pňekonati,
nebylo nic jiného než t'. zv. dekadence, to jest mozkové odtažité
umění analytické, jak tenkráte v titvarech ovšem velmi neumě-
l;'lch vlivem Karáskov;fm zuňilo epidemicky v české veršující
mládeži. A čím chtěl pňekonati toto papírové lžiumění? Vědo-
m;im programov;,fm kulLem radosti, rozkoše, smyslové naivnosti
a plnosti. Tedy: spontánnost, Živelnost na rozkaz a z methody.
Leckdo se snad usměje tomuto Ťešení. Ale tat,o dvojklaná anti-
nomická formulka nebyla majetkem Theeroq|rm. Theer vzal ji
z mladé poesie francouzské, která dala i vzory' jež mladji ver-
šovec zcela patrně napoclobil. Byl to naturísm, o němž se tenkráte
mnoho psalo a debatovalo, jenž dal formulku, a pŤední tehdejší
pňedstavit,el jeho Saint-Georges de Bouhélier pňedlohy.

Úsi[, snaha a touha pňekonati něco jest opravdu podstatn
rys Theera básníka: Theer jest básník protestu naveskrz celou
svou bytostí. Až do konce svého života bude básníkem napětl
a vzepětí, básnjkem spění stále a odboje. To znamená: nejen
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264 básníkem určité methody, ale, žel, i víc: určitého ideového pro.
gramu. Vždycky a neustále bude mu tŤeba něčeho, co zavrhuje,
co potírá tim, že tomu touží uniknouti: básníkem hvperionského
rodu a hyperionského cítění i hyperionské dráŽdivosťi. Nám však
dáno jest nespočinouti  na žádném místě.. .

Vgpraug k jd,, druhy veršovjr sešitek Theer v (první vydání
v Kost,erkově Symposionu, 1900), jsou bezděčn1irm odsudkem
zp sobu, jak;im vedi si Theer v Hájích. Veršovec, kter;ii pŤed
tňemi roky chtěl pěstovati pĚíroďrrí naivnost a živelnou spon-
tánnost smyslovou, v;'dává se v druhé své knížce na vyzkumnou
cestu za něčím, co pravému melodickému lyrikovi jest tak jasné
a samozŤejmé jako slunce nad jeho hlavou a srdce v jeho t,ěle:
za sv37m jd. I LaLo kniha má mnohem vět,ší qfvojeslovn;Í v;7znam
pro Theera než hodnotu básnickou. l\{álokt,erá báseĎ jest zde
donošená, docitěná, dotvoňená i jen technicky; málokt,erá bez
kazri gramatick ch, syntaktick;Ích, ryt,mick;1ich. V;ipravy k já
napovídají jasně veliké a základní nebezpečí Theerovo: byl rnno.
hem více spekulujícím analytilrem, anatomem života než jeho
tvťrrcem. Kdežto opravdovému tvťrrci básnickému jeho irí jesť
pevn;7m v chodiskem, bodem, zněhož vycházíaodkud pietváŤí
se v cizí osoby, ritvary a jevy životné, pŤepodobťruje se v ně,
Theer zvídavostí ryze theoretickou chce si uvědomiti a změŤiti
objem i obsah své osobnosti. Proto jest, básnicky tvťrrčí v;isledek
tak nepatrn1i. PoněvadŽ nehledá na cestách láslry a tvorby něco
vyššíbo než svou osobu a její hoťe, trudy, muka, iluse, nalézá
jen to, co znal a věděl na počátku: bídu malé zvídavosti a obtíž
jejího nepatrného pŤedmětu' Cennější než básně této knihy,
které jsou většinou trpné odliky z Baudelai tak ,,Děs
Smrti . . ,  , ,Pokrytecká panna..,  , ,Mám chvíle.. ,  , ,MarnÝ prr ikop-
nift.. - nebo z Rimbauda, tak ,,Transatlantik.., jest pŤedmluva,
lisb otokaru Bť'ezinovi, v němž velmi jasně uvědomuje si pť'íčiny
svého ochrnutí tvoňivého. ,,Hlas srdce da| Vám kriterium a jis-
totu, zachoval pro Vás absolutno jist]|'ch pocitri, rozloŽil Vaši
bolest a Vaši radost, vnukl Vám milosrdenství a vzbudil Vaši
pokoru * to vše, o čem my už dávno nevíme... ,,HIas srdce jest'

Laké ztrátou, které oplakáváme nejhoť.čeji. trozbyli jsme ho nebo

nikd.g nebyl náš? Vyloudil nám ho Hlas Sensací nebo Hlas In-

telektu? Dnes, v hr ze a beznaději, vidíme, že nám zbylo jediné:

bezmezná zvědavost...
Básnick;i' poměr Theerriv k životu v této knížce jest záporn;f.

Život jest cosi neskutečného, ilusivného; všechen jeho qilznam
jest v tom, že mriŽe dát i  látku pro obrazotvornost. ' ' . . .Čas jde;

pod jeho kňídly I roj duší zvíňen;iich jak prach se potácí | a rozkoš,

hmota, tvar, toť hrad, kde marnost sídlí, ILyvéz, žekrásnější jsou

v imaginaci."
Prosaické paralipomenon tohoto prvního qfvojového stupně

Th,eerova jest románová črťa Pí,ichod ženg, nevydaná knižně
(v l,umíru, 1899). Verše z Vj.prav k já, které jsem právě napsal,

mohly by bjiti motto její. Mladému muži, jinochovi. kter;i oče-

kává od ženy zasvěcení do Životní skutečnosti a pravdy, dostává
se od ní pouze podvodu, lsti, klamu. Pesimisticky ilusionistické
pojetí života jest klíčem této práce: skutečnost jest něco, co
zbude, když rozpt1flí se smyslně opojná mlha, jež t'é obestírá,
a tato skutečnost jest něco velmi tvrdého, velmi st,ňízlivého,
velmi ohyzdného. Blažen, kdo se vyhnul ději, kt,erf ti ji uvědo-
muje jako prožitek nebo zkušenost!

Tento životnjr ilusionism jest i podkladem nejqfznačnějších
povidek, které vydal Theer r. 1903, Pod stromem ldskg. Ani zde
nezbavuje se svého filosofického subjektivismu, ačkoliv má
snahu a vzpíná se někdy velmi násilně po umělecké objektiv-
nosti. ,,Láska a flirt.. obměĎuje motiv ,,Pť.íchodu ženy,,. Mlad1i'
naivní idealista, snivec seznamuje se na letním byLě s ženou,
jeŽ mu pŤipraví konečné roztjarování namístě životního enthu-
siasmu' kterého od ní očekával. ,,Dva dary,. líčí první desilusi
hošíka, kter s radostí očekává návštěvu majorovu, z něhož vy-
kukli se jeho pŤíští nevlídn;f otčím. Hrbaté, ošklivé služce,,Karle..
dostává se namísto manželsLví od obrovitého Janti, když ji b;ll
pŤipravil o její rispory, odmítnutí a rány. ,,SetkánÍ.. líčí pošetil1i
nápad soudního rady KejŤe spatŤit,i po clvaceti letech svou ně-
kdejši milenku;kdyby jej byl potlačil, mohl ušetŤiti sobě i jí trapně
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směšného pokoŤení. ,,V den smrti.. vykukluje se malíňi-troseč.
níkovi den pln;f nadějí na peníze, na cestu uměleckou i na mstu
nad nevěrnou ženou. ,,Žháňka.. ukazuje zločin a šílenství jako
q|'sledek životného rozčarováni u ekvilibristky malého venkov-
ského cirku. Tedy vesměs sujet,y podávané uměleckou methodou
nepňímého realismu, jak traktovali je s větší jen drisledností
a pronikavostí jeho francouzští mistŤi Flaubert, Alphonse Daudet,
Zola, Goncourtové, Maupassant. Pňímjl naivní realism lyrick
jest v této knize Theerově v1iijimkou. Sem náleží ,,očarované
město.., kde se pokouší Theer po vzoru Balzacově zpívat omam.
nou moc z|ata, zla, bolesti, v1iboje technického jako rozdmycho-
vatelri a rozněcovatelri horečky životné.

Mohlo by se snad někomu zdáti, že ve St,romu lásky T'heer
zatoužil po ryzí objekt,ivaci tvoŤivě umělecké. Ale t,o by byl
omyl. Básníkovy osobní zkušenosti erotické o pesimisticky ilu-
sionistické hodnotě života jsou zÍejmě jelro podmínkou; z nich
chce se osvoboditi, je chce pňekonati, na ně reaguje. A nadt,o:
kniha jest piím;fm prolestem, místy dokonce polemikou; pro-
testem proti ideologii masarykovské, jak pŤiznává otevňeně
básník v první povidce ,,Flirt a láska.., proti pŤesvědčení, že
život jest možno ovládati a pozměĎovati filosoficko-ethick1imi
zásadami. Nikoliv, volá mezi ňádky básník; naivnosti a směšnosti
hlásají nám filosofové rázu NIasarykova; temná, nedopočita.
telná, neov]árlnutelná moc jest život,; a jen šašky strojí si z toho,
kdo pňibližuje se mu, abv jej mistrova|! Z|á, ironická síla jest,
život; a její rozŤešení jest qiisměch, ironie, smrt, sebevražda
a šílenství.

Mezi Stromem lásky a následující knihorr Theerovou, veršovou
sbírkou Úzkost,mi a nadějemi, leži spatium časové deset,i let.
V něm obrodila se básnická myšlenka Theerova a v1iisledkem
této obrody jsou Úzkosti a naděje. Básník, kter;i' ve Stromu lásky
dal v ,,Dobrodružst,ví jedné noci.. zavražditi se zpěvačce Iloně
Hurtové proto, Že jakjlsi filosofickf hypnotisér ,,dokázal.. jí,
mimochodem Ťečeno, dětinsky naivně, neexistenci Boha jako
lásky i umění, konči nyní poBlední čÍslo Úzkostí, ,,Monolog

srpnové noci.., qilevem víry v Boha, ve věčn1i život v jeho lásce. 26f

,"l. Blir'-vzněť a proud a svit - | mne vdechne, s povrchu až

země budu smyt! l Ó štěstí! V jeho žilách kapkou krve-b:it I

a srdcem slunečn;im hĎmět v nová' věčrrě nová jitra.,, Jak se

tento pŤerod vybváŤel, o tom nepovídají Úzkosti a naděje mnoho.

Tento děj obrodn1f odehrával se patrně v desetileté mezeŤe časové,

ale ztělesněn není nikde, ani theoreticky spekulativn.ě, ani bás-

nicky tvoŤivě; není zejména ztělesněn v rrizn;ich literárnich

.t..aii"r,, o Svatoplukovi Cechovi, Zikmundu Wintrovi, Václavu

Hl*diko.ri, o Corneillovi a Guinonovi a j', nikterak ne nadprrl-

měrn1ich, které píše v té době ot,akar Tlreer.

V;Íznamné 5est, že boj s ilusionistick;fmlesimismem životn;fm

vtěluje se ot,ákaru Theerovi v Úzkostech a nadějích v boj se

sm"ti v pŤekonávání jejích hr z, kouzel a svodri. ,,opuštěn$

lom.., ,,Smrt zpivá,, * 
".'iastc 

,,Monolog srpnové noci..ztělesůují

jednak.naivni běs, jednak Íilosofickou ritěšnost smrti a pŤekoná-

vají obojí nábožensky.m pÍ.esvědčením o věčném Životě v Bohu.

ro1o prutoklení živoia ve smrt jest vyznamné a ukr;ivá porrkaz

,'" *ušl.,'kov1i pňerod Theerriv, kter;f, žel, nezp.odobil.umě-

i."r.v á lá',' icky.'Život, jak jej žijí lidé, jak proti němu bojuji já

jako proti lsti, tlamu, násilí, neni-liŽ to vlastně smrt, zeptal se
"ba.,'i i l jednu chvíIi; a odturl metamorfosa náboženského rázu:

života ve smrt. a oátua byl jiŽ jen krok k touze pŤekonal;i smrt

vírou v život věčnj', ve věčnou lásku boží.

Ale ani toto stádium nebylo ve v1ivoji Theerově konečné.

Neznamená lyrického spočinutí, n;fbrž jest prťrchodem k no-

vému spění, L novému odboji a vzepětí, jak jsou zbělesněny

v l y r i c kékn i z eVšemunauzdo rg (1916 )avd r ama t i c kébá sn i
Faethon lou i  (1917) .

V knize Všemu navzdory jest básnickj. triptych ,,Golgota..,
kter1i tě uvede rázem v sám .tr"d ba.''ické myšlenky i t,vorby

Theěrovy. V ,,Golgotě.. vykládá se pád Kristriv, jeho zoufalstvi

tim, že odešel 
" 

.,.íko,,", 
" 

ho. 
" 

polí, do města, kde ,,. . ' za dnem

den, podoben stinu, 1 zlobojst<y piizit.. kol jeho srdce.|.a kaŽdjl l
kus božství strh a krad mrr.te*''o.' rukou... Město naučilo Krista



268 podle Theera po.chybovačstvÍ o jeho vlastním božství. ,,Abgs
Bohem z stal, I toé zdpas - s kažclou chuilí, s každ,gm okamžikeni, 1
a každ;f viLéznj,. I Byť zapochybovals I tak nakrátko, co zrak se
pŤivŤe za nečekaného ohně, I otevrou se nebesa a st,rašn;1im hla-
sem I tě zaprou... ,,Dnes ráno u Golgoty I ne pod kňížem, to pod
božsbvím on padl, I iež nedoued již nésti - - -(.

Nepokládám, pravím to pňímo, toto pojetí Kristova zoufalstvi
na Golgot,ě za velilré a básnick;l mohuťné; ale jest v;iznamné pro
ráz Theerovv tvoňivosti. Theer nedovedl pojmouti Boha jinak
než jako čIouěka st,ále se napínajíciho, stále spějícího, stále pŤe-
konávajícího pňítomnost, nikde nespočívajícir'o. rneer byl nej-
rozhodnější fichtovec, kterého znám v pňítomnosti. Fichlovskf
romantik mravnÍ vrile již po svém pojmu bezhraničné. Stanouti
znamená propadnoubi mravnÍ smrti.

Prot,o spočinutí ve víŤe v Boha kŤesťanského, ňekněme kla-
sicistického bossuet,ovského dárce štěstí, r, Úzkosteclr a nadějích
bylo, mrrsilo bjlti chvilkové. Proto znova zdvihá se v Theerovi
potňeba odboje, protestu proti všem a všemu. Prot,o noq1i kult
titánsk1f, kter;Í se vyvrcholuje ve Faethontovi, inspirujícím se
prometheovsk;fm mythem odbojníka proti bohrim, a tím zlid.
šéovatele osudu, zakladat,ele práva, pravdy, spravedlnosti, vol-
nosti mravní, jak známe jej z kusé velebásně Aischylovy a z dra-
matického arcidíla Shelleyova.

_ Ve sv1fch posledrrích dvou knihách nalézá teprve Theer své
J , za nímž se marně vypravoval ve svém druhém veršovaném
sešit,ě: své Já, odkr;Ívající se samo sobě neustále, utvrzující se
Samo v sobě neustále, realisrrjící se samo sobě neustále sv1,im bez-
hraničnym spěním, sqim netuchnoucím ťrsilím mr.avně re-
volučním.

Probo Theer nedovedl pojmouti božstvÍ, které jest, praqi opak
subjektivrrího já: které jest neluětší obiektit,ace, '.".otále a ne-
konečné vzdávání sebe a rozclávání sebe láskou a z láskv.

Nekritičtí pňát,elé Tlreerovi ctrtě]i jej spojovati s traáicí fran-
couzského klasicismu. Zcela nesprávně: souvisí co nejdrivěrněji
s německ;fm romantismem. Jest básník Já stále spějíciho, nikde

nestanouciho, stále k větším a většim cílrim se napínajicího, ale

ko,,." koncri pÍece jen sebe a sebe hlerlajícího a sebe a sebeuLvtzu-

3icit'o. Prekonávání, protest, .it.k a spění, toé jedinj.motiv ne-

istále obměůovan;f u zralého Theera tam, kde mluví za sebet

v.ivodni básni,,Živo1g(( 1ryznává sice Úrsty zdánlivě básrrík kult

livota, ale vpravdě jest báseĎ nedorozumění: touží vzletět uysolco

iad' žiuot, 
"by 

,,'" ním byly všechna rizkost, všechna t,iže,, , do qÍ.

šin, kam ,,lirlslr1; hlas... nedosahá..,.povznést se ve věčnost, ,,vlát

blátu dáI a Bohu b|ižec. BáseĎ ,,Řeklo mé srdce.. jest apotheo-

sou tl le porobující si srdce. ,,Čtyňi písně.. kontí se prosbou

o kí,ídla,jimiž by bylo možno uletětbo|esti. Ve ,,Dvou hlasech..

jest největší mukou básníkovi, že prosí, zeslaben , porlrytf ne-

*o.i, á domácí štěstí, že ,,k tomu, co b;fvalo mou láskou, I

k uicltu nu chLumech horskych, I nemám sil vzhlédnout.., že

tt...Ze všech nejhorší, viz! | má píseii I jako pták z kraje, kde mu

j" 
"i.a, I odlétla... ,,V neděli v restauraci.. až dětinsky pošetile

jest ztělesněn tento odpor k životu, k davu, lr hromadě. Básnik,

i.te.y pí.išel pŤece do restaurace navečeňet se jako všichni ostatn1

nost!, ctti ''ant" k této lidské hromadě opovržení, hnus -opravdu

bezpňíčinnj' - a velebí si svou samotu, svr1j byt v Úvoze, své

lasnict<o sny. ,,Čí''' jste mi vy, spokojení lidé? 1 Čím je mi vaše

teplé lidstvi, vaše bezpečné lrižko, vaše ukojená pleé, váš zaži.

,,"ji"i chLíč?.. V ,,Domě-Polypu,. t.fž jásavf vítěznj- motiv,

raáost z toho, že odlišil se od banálniho života lidské prriměrnosti

a prostí'erlnosti. V ,,Zázraku života.. nová obměna téhož motivu:

hrdost, z toho, Že pi.ekonal lásku ženy, která svedla ho do teplého

ridolí, že unikl jí na ledovce. ,,Já slzy měl v očíclr. V nitru však

jas, | že hrdinsky ťrdolí malost jsem se sebe stŤás... v ,,Mé poeťice..

velebí sám sebe básnÍk zaLo,že pŤekonal a odvrhl staré uzavŤené

formy básnické a nalezl odvahu stvoŤiti si nové, volné. ,,Milo.
srrlenství.. jest sebeobžalobou pro nedostatek altruismu. ,,Gol-
gatu.. jsem již rozebral. Posleclní t,i.i básně náboženské, zvláště

,,Ži;i s-Bohem a s bohy.., vyvolávají ne Boha zástupri, ani Boha

národa vyvoleného nebo nevyvoleného, n;fbrž Boha ryze svého,

soukromého, jak si jej rlovede stvoňiti jen odvážnjl' hrd;f duch,



filosoficky kultivovan]Í. (,,Čtyňicítiletf I je mrij B h. I Jak v uhli-
čité koupeli tělo, I je posázen světy..,)

A druhá these pŤátel málo kriticlr;ich. Stavívali rádi Theera
v protivu proti t,. zv. geneIaci let devadesát,;fch. Ale stačÍ si jen
zpÍítomniti ducha poesie Sovovy, ducha heroického napět,í a zá-
pasu, rlucha toužícího odlišiti se od pr měru a prosti.ednosti
]idské, stoupati z t,epl;ich ridolí na hory Snťr, abys viděl, Že taťo
these jest naprosto nesprávná. A stači rozpomenouLi se, že Ma-
clrar již ve sbírce 1B93- l896 má ,,Improvisaci.. nesenou touže
snahou po absolutnu, po nedostupnu - ,,Ty slunce moje, ne_
konečn;i ohni, I planoucí v nekonečnu I a nedostupnu!.. ,,Syn
prachu zvedá k tobě mdlé své ruce. I Mám na rt,ech kletbu pro
své velké torrhy, I s risměškem trpk1fm měňím svoje síly, I a pňec
tě miluji, I ty slunce moje, daleké ťv slunce, ! tam v nedost,upném
nekonečnu!.. - á psanou podivnou náhotlou jiŽ tehdy voln;tm
veršem, aby bylo patrné, jak i vÝrazem, logicky tvrd;tm a tekto-
nickÝm, souvisí Theer s touto generací.

Theer byl, je tňeba pňiznati si to, básník ťrzk;i a jednostrann;f,
skoro jeclnostrunn1f. Nebyl velik1i' milenec život,a, objímající jej
ve všech tvarech, prostrrpující jej ve všech látkách, opíjející se
ze všech jeho zňídel. Jeho poesie nedovedla spojiti nebe se zemí
melodick;Ím polibkem; rozdělovala, spíše než vázala' Nedovedla
stanouti, spočinouti milostn;fm sebezapomenutínr, pňíliš uvě-
domělá, pňíliš dílo vrile logicky ňízené k určitému cili. Co jí chybí,
jest melodie v hlubším smvslu slova, jsou veliké vírv lásky sebe
zapomínající, sebe rozdávající, neskrblivé; strhující závrati vte-
ť.iny a její milosťi v ní není; jest logickv rytmická, naléhavě
tísnivá, tvrdohranná, syrově hutná, na nejlepších mÍstech jaksi
plesně ťrtočná, v slabších ocltažitě šedá, o tent.lenci a zámjrech
ne zcela sLráven c,h a zjihl;fch v tělo hudebně básnické.

Jest heroická, ale heroism ten projevuje se posunem někde
divadelním. Neuvědomuje si, že jest velmi často závislá na tom,
prot,i čemu protest,uje, orl čeho chce se odlišovati str1j co st,ťrj.
Potňebuje davťt, prost,ť.eclnosti, prrlměru jako repoussoiru pro
svťrj titánskf iclealism, jako černého pozadí, od nělrož má se

odrážeti její gesto dobyvatelské. Nezná skoro života hromadného

a družstevného, nezná tajemství láslry dělné a služebné, pŤíkňe

individualistická, pŤíkŤe volná a logická ve své vrili. I báseř ,,I\{é
Čeclry.., která mohla by se mně snad namít,nouti, jde spíše za

karalrterisbikou jednotlivin neŽ za synthetickou vírnou harmonií

lásky a opojení; i tu jest pŤíliš mnoho drlrazu na pi'isvojovací

náměstce mé. Nezahleděla a nezaposlouchala se nikdy do davri;

snacl by z nich byla vyposlouchala také touŽné chvění a vlnění

po čemsi vyšším a lepším, než jest dnešek, prriměr a prostŤednos!.

Snad by i v nich byla vypozorovala cosi jako první nedokonal;il

náčrt pňíštího dne, první obrysy vznikajícího nástroje, určeného

také ke krásnému vfboji.
Cel;Ím rázem svého tvrirčího talentu byl Theer Jan Kňt,itel

doby nové, ne její Naplnitel - právě jako nejeden pňedstavitel

t. zv. generace z let devadesátfch.
I to jest krásn;1i, v;!.znamn;!l a čestn;f ťrkol, i to je vznešené

poslání; a nebylo by tieba zdrirazůovati toho, kdyby nebylo ne-

kritick1|'ch panegyristri, kteňí skreslovali jeho v1fznam a pňešino-
vali jelro těžišt,ě.
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