A. sova: JešÚě iednou se vráÚíme

sbírcev;1iborverš , které tvoňí
Pan Sova podává v pĎít,omrré
stadia jeho rozvoje, jak je charakteripŤechodod počát,ečního
sováno prvními sbírkami jeho, Realisticklmi sloltami, Kuětg
intimních ndlad a Soucitema uzdorem,k vrcholnímu, symbolicky
pathetickému a visionáŤsky revoltnímu, jak se vztyčilo v knize
VgbouíengchsmutkŮ'
Sova začalrealistick1imi genry, impresionis|ick;fmi krajinami
a sensitivní intimní lyrikou, kterou z počátku trochu programově
a ťrmyslnědržel v jisté stňízlivédenní šedi. Byl to nepňím;irvliv
literárního realismu, kter1i se tehdy u nás s rrizn;ich stran propagoval a v mělkém nepochopení a zneuznání samého jádra
a základu umění a poesie žádal všude pňedevšímtu jistou negativnou ctnost, která je qi'borná v občanskémŽivotě, ale
zhoubná v umění: stÍízliuost,První knihy Sovovy byly trochu
tísněny tím šed;irmpopelaqf'm vzduchem, kter;i t,ehdy ležel na
našem uměleckém životě a vypíjel kaŽdou fanfáru barev, kolorit stylu, odvážn;f, experimentově lačny a dychtiqi' puls umělecké touhy' var temperamentu a vítěznou dálku perspektiv.
Tak se stalo, že ze sensítivního,v nejjemnějšíchvibracích
rozechvěného,pňemetného,horečnéhoa exaltovaného temperamentu páně Sovova dostalo se do prvních knih jeho dost málo,
sotva více nežnápověděla první intonace' Ta byla patrná zvláš[
v delikátním verši, kter1i chytal nejjemnějšínálarlovépŤechody
a odstíny,polostínydojmťr.Byl to veršneobyčejnělehce a opojnč
dechnut1i, pružn;i a teskně, melodicky zam|ženy: zvláštní su.

gestivnÍ atmosféra drivěrného psychicliého kouzla vyzaŤovala
již tehdy z nejlepšíchjeho veršŮ.
smutcÍch..nalezl teprve Sova svťrj pln;i
Ve ,,VybouŤen1i.ch
hrudní tÓn: to je plnjl bouňny zpěv varhan. Pasivní dráŽdivá
sensitivnost - jak čast,ob;ivá - stupĎovala se tu v ritočnou,
bojovnou disposici, v zapálen;il, hněviqi' ,,pathos distance..,
abych užil termínu Nietzschova. Verš stal se širší,rozpjatějši,
svalnatější- chytá v zkrat,kách veliké obzory, kupí na sebe
dojmy, rozlívá se vášniqimi v;ibuchy. Star1i, kňehk;ii,melodick;Í
verš dŤívějšího
období nedovedl
a ciselovan]i, pevně sevňen1|r
patrně do sebe pojmout bouŤn1fvzkypěl;i obsah noqfch idejí
zŤejmě ethicky anarchistick;ich, nov1ich snri o obrození lidské
společnosti a skonu shnil;fch, pŤezrál;fch dnešních forem, ani
života. odtud je uolng
zoufal ch protestťrproti bídě změlčeného
jen
ve
většině
pŤípadťr
t,'erš
logickym drisledkem. Je právě
psychicky a vnitrně podminěn tekut;irm, rozžhaven;im, ne.
ztuhl;fm ještě obsahem, novyrni, vášniqimi, pevn;fch tvarri postrádajícími'amorfními city a názory, jež vyslovuje a pod nimiŽ
puká star;f, pevn;Í kad]ub matematicky pňesnéa vymezené
veršovétechniky.
V posledníknize, alespoův první její část,i'nadepsané
.,Ještě
jednou se vrátíme..,je ještě Ťadačíse]staréfaktury veršové,ale
uvolněnějšíjiž pňece a ne tak pevně skuté. Básník je tu již na
pňechoduk nov;im tvarrlm, všude |ze citiL, jak prodlouženym,
vášniv1fm vibracím nálady a dojmu brání tuh1i, pňesn;|.a pln;i
r1im, jak básník leckde podává jen snrytéstínovéecho zvulrové,
které odpovídá jeho měkkénru, snivému impresionismu, jenž
Snese co nejméně abstraktní logické rétoriky.
Tento první cyklus nové knihy Sovovy je velmi rozmanit;f :
krajiny, lyrika nesmírněspontánní,až pÍsnise blížící,
visionáčské
meditace i pohádkové fantastické improvisace, sociální genre
i nejčistšíesence snu a touhy. Ale všem číslrimje vlastní ryze
basnick! a jen bdsnickg ndzor, kterémujde o rytmick;i', hudební
postňeh věcí a života, o ten metafysick1f rižasa hrrizu bytí, o to

vidět a cítit nově temnou, silnou a krásnou podstatu života . . .
cítit absolutně, pouze silně, bez každétendence vnějšía sociálnÍ.
Jsou to hody dojmri a nálad, všecko vyvoláno jen pro kouzlo
chvíle a krásu malby. Bohat1i, nově a silně viděn1i detail je interpretován všude s psychologickou finesou, nevtíravě, diskretně,
ztlumeně a tiše. Jsou tu některá čÍsla,vyhraná na stŤíbrn;ich
strunách, jakoby dechnutá do mlhy, všecko roztaveno v hudbu
a stesk, kde za slovy plazí se jako st,ínyjich duchové resonance.
Platí to ku pň. o tom kouzelném Naiuním rozhouoru,kde nejprostšími prostŤedky napovězeny jsou celé škály int,ensivních
citri, o Náladě (str. 2B), tak prrihledné, tiché a sevňenéjako
lítost, o osamocení, kolern něhož ztrnulo opravdu až dráždivé
ticho bolesti a zhnusení životem, o pohádkově snivé Princezně
Lgoleji (v nížje však zňejm;i'vliv Ed' Poea) a j.
Jedno je zejména ve většině t,ěchto číselpatrné: to opravdové, vášnivé hledání a cítění ticha a samoty. Krajiny Sovovy
nejsou docela nic parádní turistická čísla.. . jste tu vysoko na
horách nebo daleko v opuštěn;i'chhorsk1ich lesích a močálech,
v zamlklé, zasmušilé, potměšilé a nedotknut,é pŤírodě. Cítíte
z těch všech čísel,že na dráhu je opravdu několik hodin nebo
mil cesty. Zvláštní žárliv]|rchlad samoty, jak ji jen dovede
vz;fvat moderním, ot,ráven;|rmvelkoměstem zprahlé srdce, leží
na všech a podmalovává je takoqfm teskn;fm, zjitŤen1fmpsychick; m pozadím' Duchové ticho je někde takové, že domníváte
se slyšet tep vlastní krve. V tom je katexochen moderní rys,
neznám;f člověku minul;i'ch prostšÍchvěkri. Jen horečné,společností a život,em zhnusené a rozjitŤené duše dovedou tak
vášnivě hledat samotu jako zraněnézvíňe,chystajÍci se k umírání. _
Zasněng flirl je psychologická drobotina jemně zkombinovaná.
Druh;irdíl knihy tvoňínová serie Vgbouíengchsmutk a Skizzg
k nim, Tomuto dílu vadí nejprve, že značnémnožstvíjeho čísel
jsou opravdu jen skizzy, fragmenty, nejasná torsa. Cítíte, že
leccos je improvisováno pod dojmem podrážděnía hněvu a že

a neutkvěl na tom zakalen1i jich d]i'm: dojem nevykvasil se
posvětil umělecky, zťrstalagrimasa, zadrhl1i v1ikňik, pŤestňiženf
je sociální, reepigram. Inspirace většiny básní tohoto oddílu
je
a mohut,ně.
vášnivě
často
,,ot,'t''i a reformní, a vyslovena
Nejsou to ve většině pňípadri abstraktní programy a poJmy'
ktere jsou dány do verš , je to mohutn;i temn]i var krve, bolesti
a rizkásti duše, siln1i vichr rozhorlení a pňesvědčeni.Pňesto neje
podaŤilo se však všude pŤemociani takovému talentu, jako
pojmem
již
jsou
sam1im
dány
šo,,*, pňekážky a vady, které
poesie p.og."*o,,é a tendenční.TŤeba programovost a tendence
ia byla sebehodnotnějšía ideově cenná, tŤebamyšlénkov;fpathos
jistá
ryl zivi' a upňímrr - pŤece vězi jlž v sam1ich sujetech
nekterou
jistá
tradice,
deklamační
abstraktní alegorisace a
setkáváme
roztaví a nepŤekoná ani prudk;f vniterní žár. A tak
se tu s básněmi, kt,erémají místa trochu filosoficky nebo politicky
programová a v nichž několik abstrakcí s velk;imi začátečními
pismenami se dialekticky splétá a potírá. Je skoro nemožno
v takov11chto thematech vyhnouL se rétorice, tŤeba byla nová
a temperamentní. Kde se však vzdal autor filosofujícíhopolemisátorství a podal pouhopouhou, silně cítěnouemoci nitra, paroxysmus bolesti, kde vyrazil ston zraněnéhosrdce, dusícíhose
v marnosti hoŤe a touhy, tak v Resignaci, Písni uzkosti, Ještě
jsou orli . . ., Černépísni, podal silná, sevŤená,umělecky sporá
ii'l". Zd. není žádnéabstraktnosti, žádn ch theorií,a proto také
žádnérétoriky: všecko pravda bolesti a utrpení.
Dialogisovaná scéna Mecenaš je hoŤká satira, silně cítěná
a silně vyslovená.
Těžištěknihy je však po mém názoru v posledním oddílu:
Údolí nouéhokrdloustuí.Zasepoesie ideová, ale bez abstraktních
tvrdostí a schemat, roztavená v ryze vniterné a náladové, citové
a jímavé vyzáŤení.Zd,e je idea jen prodlouženouemocí, není.
mezi nimi, podpírajíse a sílívzájemně. Všecko, co bylo
"o"po...
zcelilo se a zharmonisovalo v tomto oddílu,
abruptní a kŤečovité,
a právě tím rižasnězesílilo.IJkazuje se Znovu' že sila a jemnost
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se nevylučují,naopak: kryjí. Zvláště dvě delšíbásně Údoli nouéhokrdloustuía Kdgž ulddla Duše jsou pevn}i' jako duha krásně
klenut;1?oblouk mostri do nov;ich ethick;ich a lrulturních svět .
Zvláštní slunn , slavn;f a pln11idech nese tato silná, pravdou
a krásou pokojná čísla;hybné, plesné, dakt,yly nesenéverše
nalévajíse plně a bezpečnějako zelenépahorky radosti: z každého z nich obzírá se sladká linie lákav;Ích obzor .
V několika číslechnalezl básník tu lehkou pokojnou notu
radosti, vnitňní plnosti a zralé rozkoše duševní,která je tak
vzácnou v poesii dneška. Čisla jako Studng Nad,ějí, Balaila
o Radosti, Zltonejšení,Písefi jsotr tanečníverše,plápolajicí jako
bílé bezd;fmné ohně v ňídkém,čisténr,prťrhlednémhorskérn
vzduchu. Všeckoje tu očištěnood tryzně tíhy a bolesti, je prosto
hmoty a zákonri jejích, tančí a zpívá na rrejlehčíchšpi8kách,
dot,j'kajícse sotva země. Jen iedinÝ doklacl:
Jťt k stuclnánr v }rájÍch Nacléjí šel pí[,
hvězd blednoucíclr tarn lrasnul zrána ti.pyt,
po stromech íídkfch sklouzal, po větr'ích,
ltrdličky lka|y v echo krokri m1y'clr.
Na stezkách klikatfclr v nesmírnou dál
tisÍce bytostí jsern potkával,
jcŽ vracely se z hájri NadějÍ,
v jich dlaníclr ješiě plno lirrlpějí.
A králové a bldní, zástup Žen,
tlívenky drobnÓ s iiadry princezen. Všem oči nov1/trrkouzlem hoŤely'
rty všeclt se jeŠtě tiásly pocely . . .

V;fznamné je, že právě v těchto umělecky a básnicky nejhodriotnějšíchčíslechvrací se básník I<staré,peuné,zaufenZfucltnice ueršoué.
Zde,kde je všeckovykvašeno v nejčistší
a nejryzejší
linie, kde hudba srdce bije jasně a pevně a rytmuje fluktuaci
pňedstava obraz , _ zde dostavil se sám sebou, nutnu a logicky,
pevn;i, sevŤenf,vyhráněn tvar, pr hledn a zákonn1ii.Jakmile
se pŤekonává chaos ideovy a racionalisticlrá tendenčnost,jak-

lnile se poesie r'rací od abstraktnich a složit;Íchmyšlenk9vfch
rozclrážděnícitovéhok svémuzákladu
orocesťrnebo kŤečovitého
a svojí podstatě, k tanci instinktŮ a plnosti vnitŤníhobezvědornéhoŽivota, nalézá se hned pevn;irrytmick]i, zákonn tok sám
Čímvíce bude p. Sova pňekonávat svéhoracionalistického
-qebou.
démona.svéhodémonahloubavélogiky a programovétendence,
již pluji
tím bliŽšÍbude ryLrnicképevrrosti,lehkosti a zpěvnosti,
.
.
.
oblaka, lámou se vlny, rostorr i vadnou květiny
Neňíkám t'im, že voln;i verš p. Sovťrv je umělecky nezajírnavy nebo pochyben1i. Ve většině pŤípadrimá naopak svrij
dobr$ vnitňní dŮvocl: ideové v;ipady, myšlénkov1ivar pŤítomnosti, nejisté a vášnivétotrhy budoucích hromadn;Íchcitri, ten
ovzduší,ty soumračné,
svět rodícíhose, pŤechoclného
r:eiyzvíi.errj'
nelze sevŤít do
budoucnosti
vise
sociální
r;ísované
nepevně
linií semknout
ch
jalro
tuh
do
nelze
pevn]fch irzk;ich tvarri
ji"au"tnračena tok stínri. Jen tam, kde je docela amorfní, kde
pňedstavy a polemisátorská, místy
na sebe nakupenéabst'ra]<tní
až novináť.slráv;iimluvnosLnedají vzniknorrti jerlnotn1irn,pravidelně se vracejícímrytmick.,,nrčlenrim(daktyl m), dovolil bych
_
si pochybovat, že je tu jiná lnez mezi poesií a prosou než
typograiict.á ťrprava.(Pňi pÍečtenizpraug filantropicklch datn
r.u pÝ.) Na štěstíje balrov"clr pasáŽí ve sbirce p. Sovově jen
nťlkolikmálo'
Za urněletlliyfaur pas pokládám také několik nerymouangch
sonetŮ v této knize. Sonet je rrměleckébijou, vybroušenéa vypracované do posleclnífasety: tato propracovanost, členitost,
st"lba je právě jeho raison d'étre,v nich je jeho pťrvabpro oko,
trchoi ducha. Je to plotl starévysoké poetickékultury, anemá.li
zt,raLitriplně svŮj srrrvsl,musí byt piísně stilově ovládán. Tato
jerrrně bioušená lri"išťálovásklenice pojme Sotva rozvášněny,
pathetick;i, invektivní pňekvpěl;f obsah, kter1i do ní někde
nalévá p. Sova. Proto nezachoval riejčastějiautor v sonetu nic
než ryie vnč|jšischema znírm;Íchdvou čtyŤveršía dvou trojr-erší'Ale r'nitňni, logická stavba, dialektické členěníideje,

ornamentálníkresba a rozvětvenínálaclové,všechenkomposiční
ráz scházi riplně. Básník namítne snad, že tato ciselovanost je
mu malicherná a neodpovídá jeho ideovémunazíránÍna poesii.
AIe jakf uměleck;f smysl má pak justament _ čt,rnáctiňádk ?
Zato poslední meditativní rapsodie Pfichod prorok je
umělecky cel]f Sova. T'o je sociálně ethická po.Ái., vášnivě
oživujícídavy a stavícíproti nim věčnousamotu a cizotu duše,
nitra a ideje. Všecko ryto silnou, uchvátanou, drásavou jehlou
na zjitňenét,mě _ kus Klingera a krts Sattlera ve verši.

Problém maléhrl národa'
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literatuíea umění
o české
|I/ork and despaír noÍl Carlylc

I
Posledními v;fstavami našich malíňri a plastik , pňíslušnikri
t,éměňv hradně mladší a nejmladšígenerace _ Úprky, Hudečka, Slavíčka a svěží skupiny umělecké, která vystupuje
společněve spolku Manes _, obrátila Se pozornost,Vídně, která
se jinak pravidelně zab;ivala jen našimi snahami politick1ilmi,
aspoli na chvíli k naší více vnitňní a méně efemerní činnosti.
Tato pozornost se bude jistě ještě stupĎovat založenim galerie
pro moderní malbu, plastiku a architekluru u Praze, podnícen;im
v posledních dnech pŤímocísaÍem.
ostatně není spraved]ivé kritické hodnocení se strany ně.
mecké publicistiky, jak se ho nedávno dostalo českémuv1i'tvarnému umění, nijak nové: vzpomerime jen sympatick1ich, hluboko pronikajícich posudkri naší hudby - u pŤíležitostiprovedení rrizn;ich hudebních děl takového Smetany, Dvoňáka
nebo Fibicha _, jež zde byla pŤece pňijata a komentována
s vňel;fmi pocity zadostiučinění.Co se jindy u nás zdá]o sotva
myslitelné,stalo se pňece:v nedávno uplynul;1ichdnech se mohlo
čístiv našichdenníchlistech v pňedníchsloupcích,reservovan;7ch
jinak nacionálnímu paladiu ,,vysok;ich.. a ,,nejvyšších..poli
tick]i'ch vah, také jednou něco o česk;fchuměleck1ich a kulturních snahách. A k tomu ještě div nad všechny největší:zesílily
také hlasy, které chtěly opět jednou vystoupiti proti jednostrannosti našeho politického l'artpourl'artismu, našeho čistě
Pieloženovydavato|em z viderlskÓ Die Zcit. (E' M.)
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