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První sbirka prací prÓzou psan1ich pana Antonína Sovy, kter1f
stojí v první ňadě moderní naší literatury a je z nejcelejších je-
jich hodnot a největších pňitom našich nadějí, je právě ták za-
jímavá, bohatá, jemná a individuálná jako jeho sbirky básnické.
KŤehkjl, jemn;i, sarkasticky, kÍečovit;i, svrchovaně sensitivní až
do zhnusení, huboko a vášnivě s hoŤk1fm, bolav1im a cynick;fm
zadostučiněním a psychologickou riporností se zaqivající do
smutn1ich otráven1ich šachet a spodri duše _ takov , jak známe
ho z veršťr, stojí Znova pan Sova pňed námi, h]ava zvláštního
polohněvivého a polosarkastického ]rouzla s melancholick m stí-
nem vržen;1im pňes všecko a zahalujícím všecko.

Jaká nervová, fluidem prolnutá a prochvělá, v nejvlasovější
tňepení dojmri, pocitrl a nálad vssátá je ta prÓza! Jak vnímá
všechen prach pocitri a vněmťt, jak ssaje každou jiskru života
a pohybu vystňelenou a rozvlněnou ve vzduchu, vodách, tra-
vách a světle! Jak bolavě, horečně, zlomkovitě a chtivě tňese se
kaŽd1i dojem na jeho rozciblivělém objektivu! Pňíroda, toto je-
višl,ě a delrorace jeho duševních dramat a meditací, není lho-
stejné, hrub1i'mi, silně nanášen1imi barevn1imi skvrnami potňené
plátno. Pňečtěte si jen některé místo z oddílu Lgrické uteíing duše.
Všecko tak strašně a risilně spl1ivá s duševním životem subjektu,
píechazí v ně a ulíua se u ně v jediné spojené, dychtivé fluktuaci,
pravém náladovém cítění, vzájemné resonanci vztahťr a navá-
zané a podmíněné vzájemnosti. Slovo neplatí tu nic skoro samo

sebou, neni tučná, pompésní, zvučící, ,,malebná.. a ,,plastická..
fráze, není dekoračním strakat1i'm cárem, n;fbrž je právě jen nej-

subtilnějším, nejpovolnějším a nejŤidším uodičem vznětu, do-
jmu, nálady, navázaného psychického proudu. Naleznete partie,

lrde slova jsou ňídká jako vzduch, kter;i'm pronikají a jenž nese
vlny světla a vjemťr. Zde jsme na míle daleko od toho objektiu-
ního a malíŤského, jen a jen popisného tradovánÍ pŤírody, které
se pěstuje jako samoučelng genre, které opatrn 'm a vypočítav1im
zrakem vybírá z ní detaily, jež pak kupí na sebe a rozpňádá a vy-
koÍiséuje ve všech světeln1ich a dekoračních efektech. Takovéto
nazirání na pŤírodu, ryze popisné a ryze reprodukční, je v jádňe
protiumělecké, poněvadž nerespektuje nejpodstatnější a nejdri-
ležitější prvek: uztah pÍitody, impresi její na určit! psgchtckg
podmíněng subjekt, Vede si docela isolovaně, uirtuosně a tím
chladně, sobecky, akademickg. . . tŤeba se vyskytovalo, jak již
b1i'vá, i u spisovatelri' kteŤí se proklamují nebo jsou pokládáni
za revolucionáňe a naburalisty

Pan Sova neuvázl na tomto obmezeně realistic]rém starro-
visku. U něho není piíroda objekt deskripce a parafráze . . .
u něho je psychick11im prvkem, citovym a ideov1im koeficientem,
živlem psychisace, symbolisace, ideace. Splfvají s duševním dě-
ním ty všecky dojmy pňírodní, jsou právě indiuidualní, subjelt-
tiuni žiuot duše sdm, která je v nich vpŤedena a do nich vmotána,
zak]eta a rozt,iíštěna, takŽe nelze rozhodovat pravítkem mezi
pňičinami a ričinky . . . jedin;1i, šir;i, na podlohách podvědoma
a beztvarosti stavěn1f akord' Pňicházejí z ní hlasy, které šeptají
melancholické a posměvačné pohádky života, vybíhají do cesty
tvary t,ajemné jako nápověď a Živé jako osud, znichž lze hádat
a s nimiž se lze pňít, oči listí a vln se prohlubují a dostávají smysl
a duši, zacuká v nich bolest, zaLmi se lítos|, zhloubí veliká okla.
rnaná touha lásky i hněvu. Pravá prÓza lyrická, rozcitlivělá
a horečná, náladová a sešeŤelá, která vnějšírn aparátem dojmri
reprodukuje vnitňnl světy citti, muk' ran i žluči. Je v ní již for.
mově ten látkovf obsah bolesti, napětí, kŤeči a touhy, kter1ir



o2 později v povídkověji komponovan;Ích čislech, Anně a Rozuííeni
samotaŤsltgch strun, je podán objektivněji strukturou ďěje a for-
mací figur.

V obou těchto povíclkách je vnějši struktura děje včcí vedlejši
a také do jistého stupně i pevná profilace charakterŮ, určitost
a pňehlednost linií a motivace typiclr]1irni sklony vnit,ňními nebo
pňesně určen1fmi vlivy vnějšími. Hlavní věcí, o niŽ p. Sovovi
i v těchto povídkověji rozvrženÝch impresích a meditacích dtr-
ševních jde, je ta základní podvědomá nota, to charakteristické,
hudební, iekl bych' zabarvení Íigury, ten buď docela neracio-
nální nebo špatně logice dostupn1i základní temn1i podklacl
každé duše, ty duševní bažiny a rašeliniště, ty houpavé nejisté
pťrdy elementárnosti a osudnosti, z nichž vyvěrá všechen Život
a j imiŽ, dělej co dělej,  je podmíněn a určen, prolnut a nassát.

Ty základrli tt,lrry, klíčoué, jak ňíkají Angličané, těclh několik
temn;fch basoqich akordťr udeňí básnílr a položí jiŽ figuru pro
celou práci' Tak je tomu h]avně v posledním čísle, v ,,Rozvíňení
samotáňsk;i'ch strun... Mladé děvče, rozkypělé v prvním vyvňení
mlad1i'ch štáv, naivně enthusiastick1i učitel a hlavně otráveny, cy.
nick1il, stňízlivě experimentátorsk;f, životem zmrskany a pňitom
pŤece nevyrovnany s ním posud, poněvadŽ rozdráŽděn1f nad ním
literát _ to jsou všecko hlavy položené v těch několika základ-
rrích charakteristick;fch skvrnách, znichž čiší t ž temny, zlobn;i'
a ironick;i polosmutek, polohněv, polonuda a pololítost,, jakou
v nás vyvolá prázdn;ir neutrální rozběh rozzívaného děje samot.
ného. Něco nezprostňedkovaného, osudného, zlobného, podiv-
ného a nemožného jako je sám život, visí nad nejednou partií
těchto p. Sovov;ich prÓz a tvoňí jich originální notu, jich poctivě
vniternou a bolestnou intonaci.

Pro lidi lineární, kteňí milují geometrické vzorečky povah
a dtrši a stňízlivou pravidelnost dresury, tato kniha prÓzy ovšem
není. Těm bude se zdát dokonce snad i  , ,nepravděpodobnou..,
, , fantast ickou.. a , ,paradoxni. . '  Ale duše bolestné a znající život,
tu strašnou fantastiku i pravdu jeho zároveĎ, tu strašnou drzost

i smělost jeho osudu a celou pánovitou, podvodnou jeho dobro.

družnost, opilé jím a zrazené v něm' pochopí a nepodiví se.

Charakterisoval sebe i své umění dobňe básník v jednom čísle

Lgrickgch utefin: - ,,Říkám to a chci, aby se mi lidé vysmáli

jako uboŽáku, hotoví a hladcí, rozňešení jako matematická rov-

nice již pŤi narození. Nebo lidé ti nezajímaví, od narození roz-

ňešení, molrou si zakládat na tom, že se v nich ničím nem Že

hnout, aniŽ by se porušil pŤesn1i a pŤedem dan; počet. Ale moje

cluše chce b1ft paskvilem na tyto pňedem dané rovnice... (Str. 61.)

P. S. PrÓza p. Sovova vyšla v apartní a pŤece distinguované

ťrpravě v nové sbírce moderních knih, p' KosLerkově Sgmposiu.

Není pochyby, že poclniku takového je v naší literatuie svrcho-

vaně potňebí. Moderní, samotáňská, svou cestu pracně si probí-
jejicí a po nov1ich, ryze uměleck1ich stezkách slíclící kníha českd
nemá dnes nikde pňístňeší. oficielní nakladatelé, kteňi spekulují
na pudy vulgárnosti, b;fvají pravidelně pňed ní upjati až po

bradu, v níž sídli všecka pňíslovečná knihkupecká energie a pod-
nikatelská odvaha, nebo docela aŽ pod nos, ktery qiborně větŤí,
co začpí pŤíjemně do nosu p. t .  publ iku a co tedy,,potáhne...
Vzdělauací knihouna, která péle.méle bez plánu pňináší věci

opravdu umělecké vedle pouze sensačnich a pověstn1ich, je vě-
nována jen pŤekladrim autorri cizich a Knihouna Moderní reuue
podává již v názvu svrij exklusivismus. Proto čekáme od Sym-
posía mnoho dobrého i obrodného.
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