
AnÚonín Sova z Žně

Svou novou knihou básnickou karakterisoval sám autor v pŤe-
krásném druhém meditativném čísle, neseném nejryzejší du-
chovou melodií, která jako by byla zachycena a vyvinuta z ne.
smrtelné Goethovy ,,Zueignung.. k jeho Faustu, jako knihu
Rozhrani. ,,Na žití rozhraní.. stanul básník s poutnickou holí
v ruce' vysoko v horách. Dvoji svět leží pod ním: svět minulosti
a svět budoucnosti; svět svatfch vzpomínek, prožitého a protrpě.
ného mládí, lásky i zrady, hry i činu:

A z ticha zašIfch let, uniklÝch do věěnosti,
ti všichni volajÍ, Je pamět dosud hostí,
v svfch rakvÍch nezvěstn$ch. Ty otevrou se náhle,
když kiÍdlo vzpomínky zavane prudce, táhle,
a zblÍzka pozňít dá i v pleť i v JejÍ Žilky
a v oěi oživlé, v ty jasnovidné chvilky.

BásnÍk odtrhuje se ode všeho, co volá za ním z minulosti. ,,J1ž
]rráčím v nov;Í svět, co minulé vše mizí... Tma padá sice na jeho
stezku, ale ,,ne prosnf směr mu pruhem do tmy svítí.. a zbyst.
Íenl|r sluch vede jej bezpečně k no.r1im zdroj m života a tvorby,
které vrou a šumí ve tmě budoucnosti.

Mtlj sluch Je zbystŤenf' on slyšÍ život piíští,
neznámé hlasy kdes v nesmÍrné dán tilšil
své vr]dčí motivy, z chaosu rodí cosi
se v tvrlrčích vteňinách. V té noci duše nosl
svou sladce rostoucÍ a piezázračnou tíhu...
A nerlprosně jde, světelnou ryjÍc rfhu...
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V nové své knize jest Sova stejně velikf tvrlrce jako ve svfch

knihách pňedešlfch a není ani stopy v ní po rinavě nebo po po.

klesnutí sil. Všecko dílo Sovovo jako díIo všech opravdov ch

tvrlrcrt duchov ch váže vnitŤní jednota totoŽné methody bás-

nické, totožné tvrlrčí logiky; a tak i toto dílo ričtťr a součttl, vy.

dané pŤímo pÍed padesátfmi narozeninami básnÍkowfmi, jest

sepjato těsně se vší minulou jeho tvorbou a prochvěno toutéž

wfbojnou vibrací. Vnitňní stylovf zákon Sovriv jest stejně
prostf jako ryzí a krásnf. Sova obrozuje se neustále větší a větší

věrností sobě samému; spirálovitjl vfvoj jeho, určovan1f na jedné

straně jeho mučivou sensitivností, st,ále jitňenou' a na druhé

straně jeho visionáŤstvím stále pat,heticky dalekozrak;irm, krouží

kolem jeho básnického jádra v kruzích užších a užších: sensitiv.

nost s visionáŤstvím se sbližují a wyrovnávají. V tom'ividím

zvláště vfvojnf smysl této nové básnické knihy Sovovy, že sblí.

žení to uskutečřuje více než knihy pŤedešlé a tím básníka pŤivádí

zase o krok blíže k jeho poslední vnitŤní jednotě. V lom jest pro

mne vnitŤní sladkf a pokojně radostn1f a vykoupenf ráz poslednÍ

knihy Sovovy, kterf si běžná kritika vykládá s pohodlnou po-

vrchností z jejích námětrl: pŤibližuje se dovršeni nové básnické
jednoty, založené na dvou mocně rozeklan ch protivách, které

bouŤlivě a mučivě prostupovaly cel;i jeho posavadní vfvoj bás-

nickf, od jeho počátkťr až do děl jeho uměleckého poledne.

Každá kniha Sovova byla posud tÍm, co by se dalo nazvati

knihou uměleckého součtu: pŤetváŤela ve vyšší stylovost umě-

lecké stadium knihy pňedešlé; brala jejÍ ci| za v1irchodisko no-

vého uměleckého vfboje, v němž jinfm zp sobem, nově, d věr-

něji pŤivlastfiovala si, vtělovala ve své básnické ristrojí, čeho

zÍskala pŤedtím. I v tom jsou ,,Žně.. věrné tradici sovovské

a pŤidružují se organicky k jeho knihám piedchozím. V knize

bezprostŤedně minulé, v ,,Zápasech a osudech.., zmocnil se Sova

znova po bolestné krisi, která se projevila v jeho ,,L1rice lásky

a života.., životních kladrl, pŤesvědčeni a věr, ale zmocnil se jich

posud jen ideově, abstraktně, theoreticky, Ťekl bych spíše jako

postulátrl st,ylovfch než jako pravého záŽiLku, celého a neděle.

ného vlastnictví duše a srdce. Podlvanou vzácné krásy na tvrlrčí

děje, kterjlmi se pŤeměřuje tato koŤist, v ,,Zápasech a osudech..
posud v jakémsi smyslu slova vnějšková, zde, ve ,,Žnlch.., ve

vnitŤní jistotu, jimiž pŤechází v sám bytostnf plamen a Žát

duševní, v její bezespornou melodickou skutečnost, poskytuje

tato poslední kniha _ podívanou, opakuji, vzácné krásy, jíž

ričástniti se mrižeš jen u duchrl opravdu tvrlrčích.
V nové knize Sovově jest bezesporně méně postojtl a gest,

méně barevného pathosu, snad i méně vfbojri obrazivě slovn1ich,
ale vnitŤní život jest zde intensivnější než v knihách pŤedcho.
zích, veršov melos určitější, vJrraz sevŤenější a reliefnější než
dňíve; odtud nová kruhová ražba některfch strof a veršrl, která
jest dťrsledkem tohoto vnitŤního obohacení. Autor dostupuje
někde stručnosti pŤímo aforistické, prrihlednosti a nutkavosti
pňísloví a Ťíkadel. Na pÍíklad jak nestanout nad světelnou krásou
a kňišéálnou jasností věty jako jest ta zde: ,,Dnes chápu: že pŤí.
byt,kem krásn1im je tělo.. (st,r.36) - zastaví si tě sama. Nebo
verš této htilderlinovské intonace: ,,Mrij svět je mladf a mrij
br ih je štědrJr a čas mri j  jest jen věčné podjaňí... . .  (43); a na
stránce pŤedtím: ,,o díky! Jen dvě tŤi duše. A v jejich spolu.
znění svět cel má novf smysl i nové posvěcení.. (42); ,,a mlčet
jako věrnost hrdá nekonečná pohledem upŤenJrm až do zámezi
věčna.. (52); ,,vitězství, v něž zaklel B h i zajeLi,, (64); ,,posvátné
cesty pohanského háje, kŤížová cesta kňeséanského ráje, moderní
vrile ocelov}' klid.. (100); ,,A věčno stŤeží chvíli žití pochopenou..
(91) _ hledej v české poesii vfrazri obdobné symbolické monu.
mentálnosti a pŤitom toho prrlhledného jasu a světla a toho
jadrného obsažného vnitÍního skladu!

Sova nalezl v tét,o knize často prostě nov1i typus intonace
básnické; a jest to jeho vnitŤního rrlstu nejen pŤíznak nebo ná.
pověď, n1fbrž pŤímo dťlsledek. Pňedcházelo mu opravdu nové
vnitŤní tvrirčí posvěcení _ nebojím se tohoto slova a píši jen
s pln1fm vědomím jeho obsahu i dosahu _ nové tvrirčí gesto.
Nevím, jak tuto vnitŤní změnu Sovovu vfstižněji a jasněji opsati
než Ťeknu-li: star1f mesianistickf, nadčlověck , spasit,elskf po-
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245244 stoj - ne pÓza, nj.brž postoj, neboť u Sovy nebylo nikdy pÓzy
_ z poesie jeho vymizel a náhradou dostavila se _ prosld hlu-
bokd žiuotní zbožnost; zbožnost ovšem radost,ně světská, jaká je.
diné sluší básníkovi, ne asketická zbožnost církevní a konfesnÍ.
V originálně koncipované a odvážně cít,ěné básni ,,Vladaí sobě,,
vyslovil básník pť'ímo toto nové vnitŤnější, klidnější, prostší, ale
i silnější a radostnější pojímání své básnické bytosti a funkce.
Postoj flagelantskf i promethejsk1f, postoj apoštola, mstitele,
burcovatele lidstva zmize| nyní, propadl se s minulostí, smysl
jeho jest básníkovi cizi nyní; mezi Ťádky možno číst, že shlíŽí za
ním s lehkou pohrdou jako za draperiÍ poněkud romantickou.
Dnes jest jen ,,v poli prost1i pracovník.., radostn osamocenf
rybáŤ, ,,sám v moňi snťr kvetoucích rrlžovj'mi oblaky.., jenž

,,nechá míjet kol koráby čern;ich pirátrl, zkad uvězněn zŤí bol
stŤílnami prázdnjrmi.. - nové odmítnutí romantické pÓzyl _
žije vděčností za možnost díla, které jej vetkává v milostnou
sladkou harmonii celého pracujícího Života.

Dne krásu pochopil a cítil pŤíčinnost,
jíŽ zakl lněn js i  mezi  boha, obětník,
a mezi tvorstvo, s kterÝm ztotoŽnil se, srost,
hodiny žatvou naplnil' když uzrál klas
a ještě čas mu zb1y'val  na pÍseĎ i  dÍk.. .

Všechny aspirace nadčlověcké jsou odloženy nyní: ''ne apoštol,
však člověk sobě již.., nalézá nyní básník krásnou odvahu, po-
věděti i, že jest mu i lhostejno, ,,zda zástup koŤistí svou nasytí...

Touto krásnou radostnou vděčností a zbožnosti ryze lidskou
i ryze básnickou, již tak máIo dovede pochopiti dnešní naše
běŽná kritika o rozlišovacích orgánech stále rižasně hrubfch
a nevytŤíben1fch, honící se stále za schematy a šablonami a lovící
neustále z knih jen hrubou vnějškovou rozumově alegorickou

myslnost, jsou inspirována v nové básnické sbírce Sovově skoro
všecka její vrcholná čísla, velká většina celku. ona dává básníku
dnes opravdovjl vnitŤní heroism, kter jest prostě ve správnosti,
s níž poznáváš a p.ňijímáš své misto ve světové i životní dílně;
heroism, kter;i jako pravá vnitŤní noblesa jest pokorn;f - ,,cos

mocného jak božsk Ťád tvt1j zvykl:|r tvoŤit v samotě ctí duch..

(Í4\ - a touží vysloviti pouze svou vnitŤní nutnost a nic víc,

,r.otttiZ.1. se piitom nikterak na souhlas nebo nesouhlas novi-

náŤské nebo literární ulice. ,,Zrárli,,,,,Navečerní procházka po

práci.., ,,Pňivítáni města.., ,,odvislost od dárce.., ,,Vyběry..,
].Posvěcení lásek.. ,  , ,Ranní zpěv lásky.. ,  , ,Prvnímu pelu.. ,  , ,Noc..,

, ,; i tr"r chÓr zpívá.. ,  , ,Noc bouňe..,  , ,Zaslíbená zemé,,1,,Skl izně

rr1ží a hroznti.., ,,Po stopách božství.., ,,Zpév navečerní o myš-

lence.., ,,Z moudrosti ranních hodin.., ,,Zpév země..' závěrečná

,,Modlitba.. jsou vesměs básně tohoto nového vnitŤního vfrazu,

projevy této nové radostné zbožnosti životní, vesměs pohledy

,,d.o obrovské dílny boži,,, jak praví kdesi básník, opojené di-

vadlem nevyzpytné krásy a síly, která se tu vlní všude pŤed

nimi, vfzvy k životní statečnosti zasnoubené co nejdrivěrněji
s životní moudrostí.

,,Jděte, zpívá (sc. země). Čas, čas je sit,
rozhodit sítě a budovat.
BratÍit se, rozžíhat plameny
krbrl svfch vlastních, žít a ŽíL,
vším, co je celf váš osud, vzplát,
objat, co moŽno, svět rameny...

il'"lxt' Ť,ii,*,,Í, !i,i,"i;,,,o,
s pokornou kdzní nechť sIožI udš duch
za práh, kde nelze mi uniknout',, (Str. 96.)

Tato zbožnost jest zbožnost opravdu kladná, radostná, bás:
nická a rytíňská; ona dává autorovi nalézti správn poměr
k bohu i k lidem; ona sbratŤuje jej se všemi nov;fmi silami, sna-
hami, drahami, cili dnešního i zítÍejšího lidství; ona jest kvas
lásky, kter1f nedá mu zatuchnouti v záští a zlobě; ona obrozuje
jej stále v duševního jinocha t1fmž právem a Ťádem, jakJrm vrací
neustále světu a životu jejich mládí a novost; ona zachrařuje
jej od hrrlzy stárnutí a smrti: ví, že vhodil nezištně a nesobecky
svrij riděl v ,,obrovskou dílnu boži,,, abych mluvil zase jeho
slovy, a že v nÍ nemrlže bft,i zmaňen.



Tak pěje v ,,Navečerní procházce po práci..:

Je takovf mÍr v prsou mÝch,
že vše mi zázrak je a div. . '

V tlŽasně novém pÍerodu
zrá boŽÍ svět,
o tolik zkušenějšÍch let,
co JinÝch pravd a zákonrt
odnože rostou k jinfm žnÍm,
co s větší láskou, Žhavěji
vŽdy bohatějšÍ urodu
v klín trhajÍ si sadaĎi,
co tisíc novfch záhonrl
osijÍ větrem pod jižním
v krásné a si lné naději. . .

A v ,,Ranním zpěvu lásky..:

Mt1j svět je mladf a mrlj br}h je štědrf
a ěas m j jest jen věčné podjaÍí...
Mně žití v žhavfch srdcích vzhoŤet dává
plameny' jejichž horoucnost je dravá,
prosvětlÍ, protkne' prozáŤÍ...

A vždy je ke mně milosrdnf čas.
on zn{ jiŽ prázdná mÍst,a odstŤelenfch
nezvěstnfm šÍpem. Nové vysílá
radostné šiky novfch srdeÍ, duchrl,

i,#,:i;,I';X,"i:';::;X:!:|o*"'o"'
odtud neust,ál]i vášnivf zájem o mládí a všecky jeho podniky

jako o podniky vlastní, jimiž také do slova a do písmene jsou;
odtud starost o nové vfboje, novou životní expansi' o ''mosty'
kŤižovatky a dráhy, jež v nezměrné dálky se šíŤí za láskami
většího, krásnějšího a slavnějšího bytí.., o kvas lidské a světové
lásky, oběti, víry a síly. odtud i jev, kt,er snad pŤekvapí v knize
básníka padesátníka, ale jest jen prostfm drisledkem jeho veliké
vnitŤní obrody: osvětlení velké Ťady těchto básní jest iíÍro nebo
časné.Ídno; orl.o drŽí v nové knize Sovově rovnováhu soumraku
a večeru a pŤevažuje jej dokonce. . . To mluví Íečí vekni jasnou
a neklamnou. v Sovoqfch ,,Žnich* není ani stopy po navě'

mdlobě, resignaci' životním seslabení a odumŤení. Naopak: jeho
-.-.Žlě,, 

í,o,,,á"o.,.ř dílem setbg. Jako nejlepší a nejsilnější knihy

i"uo *i"utosti a snad více ještě mají podvojnou funkci: nejen
,Žn 

vyLěžlj|dílo minulosti, sčítají je, hustÍ je a pŤenášejí je ve

vyssi, duchovější oblast, ale kladou zároveĎ také podklad a zá-

klad k rltvarrlm pííštím.




