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čicích 18. I. |8?4. v l. 1884-88 studoval na g1mnáziu v Bmě a pak pňešel
na učitelskf ristav, kde maturoval r. 1892. Své prrmí učitelské místo nastou-
pil v laroměficích nad Rokytnou a pťrsobil zde pět let. R. 1897 pčešet do
Brna jako odbornf učitel na vyšší ďvčí škole spolku Vesna. od r. 1919 byl
|editelen učitelstcfch ristav{r pro prťrmyslové a hospodyĎské školy. Stal sejednlm z nejvj'znamněiších kulturních a společenst<i'ěn einitaď v Brně,
a to iako autor Íady literárních, vjtvarnfch a pedag;gickí'ch stuďí, jako
organiátor ďvčího školství, funkcionáň kulturních instituci a v posle.dnÍch
letech života též jako pÍedseda Moravského kola spisovatel . v i. l9o8-1o
redigoval s V. Mrštíkem Moravskoslezskou revui. PŤi své mnohostranné
a zás|uhé společenské činnosti také hoině cestoval, a to neien po Moravě
a Slovensku, jimž lyl nadšen, ďe často se obracel i dále do cizinv: navštívil
Uhry' Rakousko, Švfcarsko, Jugoslávii, jižní Francii a nekofkrat Itani.
Byl též v Německu a Dánsku. Jeho literární ďlo nese patrné stopy těchto
cest. Zemiel náhle 2l. 7. |929 v Potšteině nad Otlicí a pohiben je-v Brně.

K. Elgan Sokol je svjn životem i dílem spjat s rodnou Moravou. V ce-
lém prvním období své literárnÍ práce se vyrovnávď s ďlem svého sou-
časníka V. Mrštíka, jehož vlivy isou zňetelně patrrré ve všech Sokolov!,ch
ranj'ch prÓzách. K M$tlkovi se ostatně několikrát vfátil i iako kritik
a esejista.

.Sokď postupně dospěl od drobnfch povídek k rozrrrěríÝm románťrm,
9d malÝch epickfch piíběhri k dynamickjm stavbámr od žánrovfch obtáz-
k'i k dítťlm češícím závažné společenské problémy. Za pčeděl mezi těmito
dvěma 9$d9!ími je moŽno zhruba označit první světovou válku. V prvním
píše pievážně povídky a dojmy z cest (Děi, t9O43 Kresby, 1906; 

.uaioz,e

bouie, |9t|; Drobečci a drobečky, |9|9; Tuldhwy ldsky, L9L9). V tecnto
impresionisticky laděnfch dílkách, plnfch pŤírorlního líčení a uchvácenl
scenérií moravské krajiny i cizích končin, se často noňil do problematiky
rozjiďeného mládí s jeho citovjmi krizemi i boďliváckjmi- vzpourami.
Už zde však byl také strháván nespout{rnou šíňí svého vyprávění k pčemíťe
tivah a ďskusí, k dekorativďmu slohu a někdy až k verbalismu. 

-

.Jako.epik se Sokol pl,ně rozvinul až ve svj'ch románech Pťíval (|9L7,
pŮvodně v Květech r. f9o9 pod názvem Rybntk), Zlaté rouno 1iezt;,Černlt. a btllt (L925) a Sahari (|g2g). Těmiá čtyŤmi svazky zamfšlené
pentalogie (pátf dfl TŤi studně teprve pÍipravoval) procMzi netoďHav-
ních postav, z nichž nejdťrleŽitější jsou inžen1ir Pru' a jeho protihráč
Pavel Dvoňák. Jsou to vlastně ztělesněné ideje dobra az|a,na jejicižneustá-
lfch vájemnfch stŤetnutích autor demonstruie základní společenské otázky
moderní doby. oba první ďly cyklu se čadí k tzv. generačním románfirn;
zatimco dějištěm PŤíy,lalu je venkovské město, do jehož Života se promítají
novodobé sociální boje, ie rcmán Zlaté rouno - ze všech autorov}ch pracÍ
nejvíce zatiž..! reflexívností a knižní ďďogičrrostí - mrštíkovsky-laděnjm
ličením osudir moravsk ch studentťr v Prazi. Černll a áíl3Í je poiom téměč
apokalyptick1im obrazem sociální revolttce, kde vedle rozpoutanÝch sil

hladovÍch a zdecirrovanfch mas pŮsobt temné síly intrikántl' a dvoudÍlná

Sahara utopií o giggntické kolonizaqi pouště' k níž bylo lidstvo vybičováno

ootiebou vy ďit hrozivÍ problém piďdnění. PŤestože tato ,,románová
Larnata.. stále více využivají prvkťr fantastičnosti, násilnfch děiovfch kon-

strukcí a vnějškového napětí, leckde se autolovi podačilo vytvoŤit pÍrsobivé

obtazy i charaktery. Sokol v nich také uplatnil znalosti cizích zernl, iichž
nabyl na čďnÝch cestách.

Ani ve 20. leteďr však Sokol zce|a neopustil žánr povídky. V několika

knihácb (Milosmé potltdhy, L923i Ákord života, |923; Z zrak ldsb|' |924'

aj.) uložil nejen drobné lyrické a intimní obrázky, jako napÍ. prÓzy z malého

.ííu" o ptačím světě, ale i iadu emocionálrně silnfch piíběhŮ' motivicky

čerpajících z období prvď světové války, která s sebou pŤinášela utrpení

tělesné i iluševnÍ.
Stranou prozaického ďla stoií několik Sokolovfch dramatickfch pokusú

(Ndmluz4l, prem. 1918; Moloch, prem. 1920; Slunoorat, 1928), vesměs

iexa"n ie současnosti a tematicky se vížících k autorově prÓze. Sokol byl

ovšem vyprávěč a drama s pÍtsnfmi principy vfstavby nebylo jeho natrrrelu

vlastní. Zato však se více uplatĚoval jako divadelní kritik. Po ďouhéi léte

sledoval v Lidovfch novinách divadelní život a prosazovď zde - právě tak
jako v práci teoretické a esejistické (soubor studií Proa proudu, 1907) .

realistické pojetí umění, ieho morá,lní tendenčnost a celkové vfchormé
pťrsobení. Ťedy tytéž postuláty, které se snažil naplĎovat i vlastní tvorbou.

Antonín Sova
/  t864-t928 /

Básnik a prozaik, čelnf p edstav|te| gcneracc 90. tet. Ye své tvorbě
se státe vracel k obrazúm rozi|tÍeného a zrailovaného |idstvÍ'
hledaiíc|ho z trag|ckfch spoteěenskfch l osobnÍch krizÍ harmon|cké
vfchodIsko. Sovolo básnlcké dÍto má své těžIště zejména v pÍÍrodní

a m|lostné |yr|ce, iejíž zák|ad spoěívá v bohatě odstíněné škálc

smyslovfch zážltkú t citovfch vzruchů, a v poez|i symbo|istické'
rapsodlcké, hyperbotizujÍcÍ rozpad tradičních společenskfch
i eiictyctr hodnot a vznik nového, spravedtivého světa. Lyriěnost
je p|íznečná také pro ncivfznamnětší Sovovu prÓzu.

Básníkťrv otec byl venkovskfm učitelem a regenschorim, mimo jiné

pííležitostně komponovď. od r. 1855 učil v jíhočeském Pacově, kde se mu

i*e zo. 2. L864 narodil syn Antontn. R. 1866 se rodina piestěhovala do

blízkého Lukavce. otec byl prvnÍm básníkovlrn učitelem, vzdělávď ho

i v umění, zejména v hudbě. Citově však byl Sova vázán více k matce' iejíž
smrt (r. 1879) a otcťrv novf sĎatek patiily k intenzívním zážitktrn, jež se
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později objevily v několika spisovatelovfch dílecb. Velkf vj"znam pro So.
vovo básnické 'r.ánl mělo lu&avecké pňátelswí se sestrami básníka t.
Vrchlickébo' které mu piiblláy poezii lumírovctr. Gynnázium Sova studo-
val nejprve v Pelhčimově, TáboÍe a od r. 1880 v Písku, kde v polovině
80. let maturoval. První básnické pÍíspěvky otiskl ještě za stŤedošŘobkfch
stuďí pod pseudonymem Ilja Georgov. Po rnaturitě odešel do Prahy stu-
dovat práva' ale zanedlouho musel pro nedostatek finančních prostŤedkťr
stuďí zanechat a wátit se domťr. S pomocí básníka A. Heyd,uka, s nÍrrž se
seznámil v Plsku, a J. Vrchlického se r. 1886 uchytil v ottově Slovnlku
naučném a o rok později nastoupil místo písďe-protokolisty ve zdravotním
referátu pražského magistrátu. Aktivně se ričastnil práce ve spolku be-
letristu Máj a v literárním odboru Umělecké besedy. R. 1892 navštÍvil
Itálii. v r. 1895 podepsal kolektivď vystoupení spisovatďťr a publicistťr,
manifest České moderny. v l. l898-l92o uyt reaitetem prazské městské
knibovny. V této funkci byl vyslán r. 190l na exkurzi do knihoven v Ně-
mecku a Belgii. Těžká, bolestná choroba, která se u Sovy projevila jiŽ pčed
cvětovou válkou, mu nakonec znemožďla volnf pohyb. ZemÍe| 16. 8. 1928
v Pacově.

V 80. letech, kdy AntonÍn Sova začal publikovat, určovala zá|rladnl z
české poezie.-díla lumírovcir a ruchovcťr (J. VrchlickÝ, J. V. Sládek, I.
Zeyer, Sv.. Čech). Podobně jako někteťí generač:nÍ vrstevníci bránii se
i mladf Sova mocnému vlivu pčedchťrdcťr. Proti látkové exotičnosti, filo-
zofické reflexívnosti, nacionálnírnu patosu a formální virtuozitě usilovali
mladí básďci zobrazit civilnÍ, y$gí|ní 1irn6, prohloubit a od,stínit iq1imní
proŽitek a oprostit básnickf vyaz.IJ Sovy tato spontánní reakce měla dvojí
podobu. V jeho prvnich sbírkách se objevují na jedné straně Žánrové vf-
jevn drobné anekdotické děje, jejichŽ základ tvoňí popisně zachycenj,
realistick!' detail (Reola.stické sloky, 1890), na straně druhé se setkáváme
s náladovou, pÍírodní a reflexívní lyrikou, v níž pťevládá autor{rv citově
a smyslově vzrušenf postoj. Obě tendence nejsou od sebe pčíkie odděleny,
ba dokonce existují veďe sebe v jedrrom textu. Trvalejší hodnotu si ovšem
podržela náladová, piírodní lyrika, ale básníkovo risilí o věcnost, o bedlivé
pozorováď pŤedmětu mělo vellcj'vj'znam pro rozvinutí obraznosti, jež si
vždy uchovala konkrétní názornost.

Pro počátečnÍ Sovovo období jsou v'znamrré sbírky Květy intimnich
ndlad (|89l) a Z mého kraje (|892). Názvy oddílťr první sbítky (Z niv a 7n-
seh' Městské iluety, Balady deeíe) pojmenovávají nepňímo i ďi hlavní olrruhy
S9vovr poezie (piírodní lyrika, městské žánry a lyrika meditativní). Pola.
rita městského ruchu, bídy, ,,mělké.. společnosti ,,titěrného věku.. a ,,in-
1imního snění.., vzpomínek na šťastné okamžiky dětstvÍ a mláď i pÍírodní-
ho děnÍ tvoií pozaď osobnÍho dramatu ,,vzrušené duše.., hledajici vášnivě
pevnou oporu. Vnější svět, kter1i tvoŤí protiklad vnitčnímu světu zraĚova-
nébo subjektu, je pčedváděn buď jako harmonizujíci činitel (pňíroda), nebo
jako jev, dráždící vnímatele svou prázdnotou (město). PŤírodní i městské
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scenéde jsou zobrazeny ve vájenné,m prolÍaáď rttznj'ch pohybú, zrlukú'

"{' 
il;.iobatě 6a'.i''o"á mebncholie, tesknota a touha po štěstÍ je

;"ď'"" součástí tohoto vnějšího kontexfir, rylÍizu'e 
si ho a ie mu pod-

"ií";. 
Ď" KvětÍr intimní"n ía"a Sova sbrnul iBtimní, subjektivní lYÍiku'

"""vtr" 
[e.* Z meno kraje se pokusil o obiektivaci svého vztahu k rodnému'

;;;;ďil".. raaii. pokus áchytit v pfíhodách a v obrazech pŤírody

souhrnnou podobu ;"o"iiá roo.lvr u české lyrice zcela ojedirrěly. obrázkv

;Táb*'k"; rrÍjevn 
"dál"..i' 

áedit"c" isou.psány ve steiné-m' strofickém

schématu (dvanáct vost' oimoe-o rjmovanj'ch) a navíc ie i*t| kompozicí

;.i'-;'"; jednota ."t"r.o 
"ytl' 

(mezi vstupními a závěrečrrfmi verši

isou básně seiazeny poJi" .oÉ"i"t' 
.dob); 

pňece však ie zÍejmé, že napětí

á""i i"oa*"i k realisticke věcnosti a k impresionistické náladovosti ne-

mohlo bft trvalÝm znakem Sovovy tvorby.

Básně z prvni potovinvlo-. l*, prtnalne lazcaf,é Soucit a ozdor (L894)'

stojí na rozhraď auoo.,ÍooiolrÍ"L "on. 
Sova.se ve sbírce kriticky vyrovná-

vá se svlm ,'ueplodndr ,oe,,i,,,.., s pasívním vztahem k realitě; funkci

básníka spatiuje u sociální kritičnosti, v zobrazení bušičského, ',nepoetic-

kého.. postoje.
Novou kapitolu Sovova básnictví zahajujg sbírka sedmi monologtl

Zlomend iluše (Í896). Autor v píedmluvě píše, že kniha je totzem, že obsa-

buie části ,,vymžené z denik.r piedčasně zerrťelého pťítele... Více neŽ

o souvis děi ,,ide sptše o p,y"t,otogi"ke !9.topv 
utrpení' citfi a vášní

člověka, rostoucího n 
""so".'uete 

poa naryB obzorern a nízkjm stro-

p"J;. šui'r." ie rozelenena do šesti kapitol zachycuiícícb v-cbronologickém

poiádku dramaticky '"**e konfliktní události, jež měly pro pisatelirv

vjvoi klíčovf w^"..-npizody z dětství'a mládí, prožitého na venkově,

i*" "v'*raa"v 
srážkami 

" 
t'i"ě-i v pražském i cizimprostiedí. Sám název

sbirky poduhuje, ze ;oe o 'iroo.".'o".. du's1, z9 v zápase s osudem a prak-

tikami měšťácke spoteáo*ií n'ai''" podlehl, ale nesmíŤil se. Epická linie'

byť slabě rozvinutá 
" 

'tai. pr.*sovaná reflexí: umožďla siednotit širokou

škálu mezních po.to!t. 1.it.oua exaltace, ironie a sarkasmus, pamfletické

ioit'olt."o a .,tazat ieii"t' zdroi v stále zrazované a zraĎované touze po

zlidštění světa. Osud tí"*t" 
"éx 

pojat fatálně, ale iako vj'raz aktivního

irsilí, jebož skutečnou íoa"o." mohou určit len budoucí generace. (Ipro-

'.r.á,ry.i.t"-meditatiJ .r.uauv autor umístil intermezzo Smetanwo

ktlarteto Z mého žioota.tJstiední irotiHad mezi individuální touhou a bez-

charakternosti sosá*ehJ pro'.r.ar je zde zokazen na osudu geniálního

umělce, ubijenébo nelidskou společností. .-.* 
u l"i* n;;;eo.!"""t' i.i'ojně rozhoŤčenj'ch invektiv, s]o.s a q'a1netu'

improvizací a st.ic, iimiz se ievott"ii"i básník vyrovnával s dobovj'mi udá-

lostmi. Vedle této publicistické poezie autor směŤoval k symbolistickjm

vizím a rapsÓdiím, i.i.J".'arqr.a shrnují piedcháze|ící tvťrrčí risilí. Na

počátku sbirky Vybour,* ,*,tny (189?) je symbol poutníka, kterf odchází

',smrtelně zraněn.. na ,Jrory .i,ť,i.. ob,""y odchodtr, riniktl a ritěktr od
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pozděii obievily v několika spisovatelovfch dílech. Velkf vfznam pro So.
vovo básnické zr:ánl rnělo lukavecké pÍátelství se sestrami básníka f.
Vrchlického' které mu pňiblížily poezii lumírovcÍr. G1mnáziu'n Sova studo-
val nejprve v Pelhňimově, Táboťe a od r. 1880 v Písku, kde v polovině
80. let maturovď. První básnické pŤíspěvky otiskl ještě za sďedoškolskfch
stuďí pod pseudonymem Ilja Georgov. Po maturitě odešel do Prahy stu-
dovat práva, ale zaneďouho musel pro nedostatek finančnÍch prosďedkir
stuďí zanechat a wátit se domťr. S pomocí básníka A. Heyduka, s níurž se
seznámil v Písku, a }. Vrchlického se r. 1886 uchytil v ottově Slovníku
naučném a o rok později nastoupil místo písďe-protokolisty ve zdravotním
referátu pražského magistrátu. Aktivně se ričastnil práce ve spolku be-
letristťr Máj a v literárním odboru Umětecké besedy. R. 1892 navštívil
Itálii. V r.' 1895 podepsal kolektivní vystoupení spisovatelťr a publicistu,
manifest České moderny. v l. 1898-1920 by| ieďtelem pražské městské
knihovny. V této funkci byl vyslán r. 1901 na exkurzi do knihoven v Ně-
mecku a Belgii. Těžká' bolestná choroba, která se u Sovy projevila již pied
gvětovou válkou, mu nakonec znemožnila volnf pohyb. ZemÍe| i6. 8. 1928
v Pacově.

V 80. letech, kdy Antonírr Sova začal publikovat, určovala zákLadnl ráz
české poezie.'díla lumírovcir a ruchovcťr (J. Vrchlickf, J. v. Sládek, I.
Zeyer, Sv. Čech). Podobně jako někteňí generačnÍ vrstevníci bráni| 96
i mladf Sova mocnému vlivu pčedchťrdcťl Proti látkové exotičnosti, filo-
zofické reflexívnosti, nacionálnímu patosu a formální virtuozitě usilovali
mladí básníci zobtazit civilní, všední téma, prohloubit a odstínit intimní
prožitek & oprostit básnickf vytaz.ÍJ Sovy tato spontánní reakce měla dvojí
podobu. V jeho prvních sbílkách se objevují na jedné straně žánrové vj'-
jevn drobné anekdotické děje, jejichŽ základ tvoií popisně zachycenj.
realisticlqf detai| (Realistické sloky, 1890), na straně druhé se setkáváme
s náladovou, piírodní a reflexívní lyrikou, v níŽ pievládá autorťrv citově
a smyslově vzrušenf postoj. Obě tendence nejsou od sebe pÍíkťe odděleny,
ba dokonce existují veďe sebe v jednom textu. Trvalejší hodnotu si ovšem
podržela náladová, pfírodní lyrika, ale básníkovo risili o věcnost, o bedlivé
pozorováni pÍedmětu mělo velkj' vlznam pro rozvinutí obraznosti, jež si
vŽdy uchovala konkrétní názornost.

Pro počáteční Sovovo období jsou vj'znamné sbírky Koěty intimních
ruilad (|89L) a Z mého kraje (1892). Názvy oddílÍr první sbírky (Z nb a pa-
seh, Městské siluety, Balad,y dďe) pojmenovávají nepňÍmo i tťi hlavní okruhy
Sovovy poezie (pňírodní lyrika, městské žánty a lyrika meditativní). Pola.
rita městského ruchu, bídy, ,,mělké.. společnosti ,,titěrného věku.. a ,,in-
timnlho snění.., vzpomínek na šťastné okamžiky dětství a mlád.í i pťírodní-
ho dění tvoňí pozadí osobního dramatu ,,vzrušené duše.., hledající vášnivě
pevnou oporu. Vnější svět, kter1f tvoií protiklad vnitčnímu světu zraĚova-
ného subiektu, je pťedváděn buď jako harmonizující činitel (pťíroda), nebo
jako iev, dráŽdící vnímatele svou'prázdnotou (město). Pťírodní i městské
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scenérie isou zobtazeny ve vájemném prďínání rÍrznÝch pohybtr' zvukú'

vťrní a barev. Bobatě oa,tLe"á mebncholie, tesknota a touha po štěstí je

nedílnou součástí tohoto vnějšího kontextu, n.o$izuie si ho a ie mu pod-

Íizqa.Do Květtr intimnr.n ía"d Sova shrnul intimní, subiektivní lyriku'

" "'tr" 
ua'"' Z mého }ríe sepokusil o obiektivaci svého vztahu k rodnému'

""jila;;;.. F:''. P"t';"hy.it v nirtr9{cb a v obrazech pŤírody

soubrnnou podobu ,"o"oio t.r"i"ivl v české lyrice zcela ojeďnělÝ. obrázky

il;d uÍi"vl,, 
"dá 

;í áea-ita"" jsou.psány ve stejném- strofickém

schématu (dvanáct verstt obkÍočrno rjmovanfih) a navíc ie ieště kompozicÍ

zdirrazněna iednota ".íet,o "yt.lo 
(mezi vstupními a závěrečnjmi verši

isou básně seiazeny poJi. 'oé"r"t' dob); pčece však ie zÍei..é, že napětl
,*'.,i 

,"oa.""i t< rea tické věcnosti a k impresionistické náladovosti ne-

moblo bÍt trvaljm znakem Sovovy tvorby.

Básně z p,u,,t potoui',y so.i"., pňiznaeně nazvané Soucit a ozilor (L894),

stoií na rozlrraní a'o" 
"y"&ow"í' 

o"p. Sova'se ve sbírce kriticky vyrovná-

vá se svfin ,,neploďr5Á ,,,ě,,í*.., s pasívním vztďrem k realitě; funkci

básníkaspatfuievsociál,ríkritičnosti,vzobrazenlbuiičského,''nepoetic-
kého.. postoie.

Novou kapitolu Sovova básnictví zahaj e sbírka sedmi monologťt

Ztomenti ilu.še (1896).auior v pied:rrluvě p.íše, že kniha je torzem, že obsa-

huje části ,,vytržené ;;;"í piedčasně zemielého piítele... Více než

o souvislj, děi ,,jde .prs" 
" 

p.y.t'otogi"ké 99stuov 
utrpení, cittr a vášní

člověka, rostoucího u i"l.- .uete pod malÝm obzorem a nízkjm stro-

n..;;. šu1it' ie rozčlenliia áo s"'ti kapitol zachycujících vchronologickém

počádku dramaticky '*'č;J konfliktní události, iež měly pro pisatelťrv

vfvoj klíčovf *,n,^.- Fli{,ody z dětství. a mládi, proŽitého na venkově,

isou vystiídány sráŽkami á ui"á*i v pražském i cizím prostŤedí. Sám název

sbírky podtrhui., z. ;j. o ,,"io*",,oo.. {u.s|' 
ze v zápase s osudem a prak.

tikami měšťácke *poteJ,osiih'Ji"" podlehl, ale nesmíiil se. Epická linie'

byť slabě rozvinutá 
" 

',ar" pr.*soáá reflexí, umožnila siednotit |irotou
škálu mezních po't";i'i"it-""a exaltace, ironie a sarkasmus, pamfletické

rozhoičení) a ukázat i"ii.n "a.oi 
v stále ztaz.ované a zrařované touze po

zlidštění světa. Osud'eí"'em "é"r 
pojat fatáfurě, ale jako vjraz aktivního

risilí, jehož skutečnou ioa"oi" -olioo určit jen budoucí generace. I.Jpro.

stiedlyricko-meditativnísHadbyautorumístil intermezzoStnetanoÚo
kt'lartetoZméhozl,ota',(lstr,dníprotikladmeziindividuálnítouhouabez-
charakternosti so,a"r.,iho prostŤedí je zde zobrazen na osudu geniálreího

umělce, ubíjeného nelidskou společností. .-.
V lyrice psané ' 90.j;"."h '" iloin91-zt'9rc,9nj'ch invektiv, glos a pamflettr'

improvizací a stic, iimi|se revoliuirci básník vyrovnával s dobovj'mi udá-

lostmi. Vedle této publicistické poezie autor směňoval k symbolistickjm

vizím a rapsÓdiím, i"i.J.."al"ii^a shrnují pčedcházeiíci tvurčí irsilí. Na

počátku sbkky Vyboie"é;*;;i,, (1897) ie symbol poutníka, kter!'odchází

,,smrtelně zÍaněn.. ,," 't'o,y ,i't,i.. ob.""y odchodtr, riniktr a ritěktr od
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''bídné země,, i pozdějších náwat ' pÍi nichž je blásán piíchod ,,nového
království.., isou nejen vjmzem Sovova odmítání tehdeiši kupecké- společ-
nosti, ale i bázně ,,z mrazivého osamocení.o a touhy po harmonickém
lidském společenství. obsah Vyboďenfch smutkťr však woit symboly
rozkladu, bídy' krut}'ch dezi|uzl a zoufalství. Symbol, jenž autorovi pčed-
stavuie syntézu skutečnosti, činí zbytečrrjm vnější popis, neboť proniká
k podstatě jevu, zhušťuje množství vztahrl a procesťr. V symbolech,,uttÝ"n
nocí.. a ,,černfch dntr.. je zobtazen p'otikl"d snu a reality, v sfrrbolu
,,bídy.. (básei Kondor) jsou monumentalizovány sociáIní p"oiin"dn
v symbolu ,,feky.. tragičnost individuálního osudu. Tam, ťde hrozila
pňilišná abstraktnost, básník symbol ozÍeimuje a konkretizuie, udržuje
stále napětí mezi jeho mrrohovj'znamností a jednoznačností. v a"tsí"n
sblrkách ÚdolI nného krtilwsrui (19oo) a Dobrodružsnsí. odoahg (1906) -
tato pŤinášl i ohlasy revolučního roku 1905 - se Sova pokušil vytvoňit
harmoničtější a sociálně konkrétnější doplněk Vyboďenfch smutkťr.

NonkoďormnÍ poezie protestu nevytlačila ani v 90. letech lyriku intim-
ních nálad. Sbírka Ješrá jed,nou se ordtíme... (l9oo,|druhé' definitivoí-
vydání vyšlo r. l9l2) podává svědectví, že proměna Soiovy worby se tfká
i pŤírodnl 6 i''1inn| lyriky. Básně jsou vystavěny na prolnutí citovébo ro-
zechvění a ,,smyslové lačnosti.., ale nová ie pÍítomrrost psychiky lyrického
subjektu a jeho nervního postoje, jenž dílo silně dramatizuie.- ťendence
k dramatickému vyhrocení se projevuje i v oďivu popisnosti a v rozvinutí
imaginace, kterou je zvjmzněna mnohovj'zrramnost a sloŽitá protiHadnost
postojtr. Do krajinn viděné ve hče světel a stÍrrri, záchvěvÍr 

" 
oť'oí, vstupuie

rozbolestněné ,,ubohé srdce.., hledající v ,,harmonickém klidu.. obrozent
a očistu. Jak ie z názvu patrno, jde sice o návrat, ale nikoli o zapomnění.
PŤírodní g in1imn| sféra umožnila vytvoiit snov]|', imaginární sv8t magic-
kfch vidin' v nichž však jsou stále pŤltomny protiklad,y citovfch u"t"t't'.

Disonance, v knížce Ještě jedrrou se vrátíme... ieště tlumené, se plně
1zvinulr v milostné poezii sbírky Lyika tdsky a žioota (t907) 

" 
ulďy

k vjmzrrém,u slohovému oproštění. Sova tu vytvoňil riwar komorní bďady,
v níž jsou tragická nedorozumění i rozpornost citr! zobrazeny na malé
ploše, ve vybrocené dramatičnosti a zároverl pťedvedeny v subj-ektivované
',objektivní.. podobě. Úsilí o hutnost veďo Sovu k forně, pro niž jsou
typické zámlky' pčerjvané větn otázkn zkratkn nápovědi, vypovida;ici
o milostn!'ch Yztaz(ch rťrznlch typťr (nenaplněná touha po dorozumění,
krutost láskn smyslná vášerl, koketérie, zrada atd.)' Autorle vzdálen jaké-
hokoliv morďizování, je soustčeděn k zobrazení rozkladu intiruních o"i"t'tn
dowšuiícímu celkové vzájemné odcizení, jež je typické pro šosáckou
společnost.

Pro další qivojovou etapu je charalrteristické básníkovo risilí začlenit
obraz intirnního bytí do nadosobních, kolektivních celkťr, v nichž vidí
kladné životní hodnoty. Ať již jde o obraz věčného koloběhu žití, mystic-
kého bratrství duší, nebo o obraz nacionálního kolektivu, vždy do popr.ai

vystupuje harmonické inďvidurrm, spiaté s metafyzickou ideou' pŤičemž

,é 
"ol"íarrue;ší 

negace, revolta a protest. Typickou se stává forma rapsÓďe'

ton"te rozvinutá meďtace, mytická vize a pozdé1i, kdy se Sovova worba

"u"*i" 
nebezpečí abstrakce, se objevuje i tendence k patďickérrru zobtaze-

it naroanno zápasu v dějinnfch souvislostech (Zpěw domotla, 1918).--- 
Sovova snaha b7snicky komentovat poválečaé dění se projevila jako vnitŤ.

něrozporná.NaiednéstraněSovas1mpatizovďsbojemdělnictva(verše.šuey.'pi,-"teltiln 
z r. 1919), na straně druhé se lekď tfídních požadavkÍt

,-"uoí"a'rno proletariátu. Ideová krize se projevila i v poklesu hodnoty

iáo ue."i"te worby. Raďkální obroda Sovovy poezie počíná sbírkou
,sd*lp*o 

jaro $9ž|. Deklarativní, iečnická a moraliátorská poezie

Á,e|aa básník se opět orientoval k lyrice smyslové konkrétnosti a citové-

tro otouzlent. ,,chci bÝti neuzavŤen, neskončen, bft stále nad dílem' jít

stále v dlouhé pouti...'.. tento básnickf program stálého vnitŤního ne-

klidu, dychtivého vnírnání života a tiché pokory pčed piírodou a lidsk9u

p'""r.""prnueSovovyposlednlbásnickésbírky(Drszrílásha,L927,aj.),
Také u p'á"" Sova ušiloval vyjáďit rozsáhlou š{<álu pocitťr rozjitieného

člověka, ápasícíbo o harmonii. SoustŤedění k psychickjm stavÍrm a cito-

vfm reakcím hlarmích postav zpťrsobilo rozklad tzv. obiektivního vyprávě.

ni, neboť těžiště se piesunulo z pestrého děie k vnitiaím procestrm. Pro.

"á.tÝ 
.i.o"' je tak lubiektivizován a lyrizován. ,,Lyrické vteňiny duše..

isou v popŤeď autorova ájmu. Tento zvfat ye vlvoji české ptÓzy se udál

v letech 90. a Sova k němu vytazně pŤispěl sbírkou povídek PrÓza (1898).

ZLsady nového typu prÓzy plně rozvinu| v Ioooě romdnu (1902). omezil

děiovou linii, utlumit roli vyprávěče, události i pfírodrrí scenérie vstupují

do románu v subiektivní hrdinově interpretaci a stávají se tak neďlnou

součástÍ jeho duševního života. objektivní svět spljvá s náladami a pocity'

s citovjm a smyslov.|rm rozechvěním. V dalších prozaickj'ch ďlech - v ro-

máneci i povídkách - autor lyrizačrrí a subiektivizační tendence opouští'

zaměfuje se naopak na děiově bohaté pásmo s autobiografickjmi Prvky'
dobově typické hrdiny a sociátní i politické konflikty (,'kronika osamělého

studentai. Vlpraoy inua!,,t,, 1903, ai.). Z obou těchto rámcÍr vybočuie

svÍm risměvnÝm humorem a idylickfm laděním, zbavenÍm Životní tíhy'

iei tezt takňka na všech ostatních Sovovj'ch prÓzách, novela Panhrdc.Budecius,kantor(L9L6),legendárnípiíběhvenkovskéhoučitelezkonce

18. stoletÍ, jenž pro 'uo.' lá'ko k muzice zanedbává vlastní ženu a pokorně

pňiiímá po její smrti trest v podobě nového manželství.
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''bídné země.. i pozdějších náwatťr, pňi ďchž ie hlásáa piíchod ,,novéhokrálovství.., jsou neien vjrazerr Sovova odnítání tehdejšÍ.kupecké.spotec-
nosti' ale i bázně ,,z mrazivého osamocení.. a touhy po írarrrojckem
lidském společensM. obsah Vyboďenfch smutkťr vsít< wort .y-uoty
rozkladu, bídn krutfch deziluz|a zoufalswí. Symbol, ienz autorovi prea.
stavuje syntézu skutečnosti, činí zbytečnÍm vněiší popis, neboť proniH
k podstatě jevu' zhušfuje množstvÍ vztahťt a procesťr. V symbolech ,,ulí'"nnocí.. a ,,čern}ch dn!.| ie zobrazen p.otid"d 'o'' 

" "ány, 
' 'fruon'

,,bídy.. (básei Kottdor) jsou monumentďizovány sociáI!í. p,oiitt"on
v symbolu ,,ieky.. tragičnost individuálního osudu. Tan, kie hrozila
pčílišná abstraktnost, básnÍk syrrbol oďeimuje a konkretizuie, udržuie
stále napětí mezi jeho mnohoqfznamnostÍ a jednoznačností. v a*u"n
sbírkách Údou noveno bdloosai (l9oo) a Dobrodružsní od,,ah, (1906) -
tato pňináší i ohlasy revolučního roku 1905 . se Sov* poruJl vytvoŤit
harmoničtější a sociáIně konkrétněiší doplněk Vyboučenfďr smutkŮ.

Nonkonformď poezie protestu nevytlačila ani v xi. tetechiyritu intim-
ďch náIad. sbírka Ještě jednou se ordtlme... (lgoo,|druhé, a"o"io'-r'
pdá"í vyšlo r. l9l2) podává svědectví, že proměna Sovovy woruy se tfká
i pŤírodní a intimní lyriky. Básně jsou vystavěny na prolnutí citového ro.
zechvěnl a ,,smyslové lačnosti.., ale nová je pňitomnost psychiky lyrického
subiektrr a jeho nervďho postoie, ienž díIo silně dramati^;... ť*at""
k dramaťickému vyhrocení se projevuje i v oďivu popisnosti a v rozvinutí
''n"s':""9 kterou ie zvfrazněna mnohovfznamnost a sloŽitá protikladnost
postoiú. Do kraiinn viděné ve hie světel a stín{r, áchvěvťr 

" 
oť,oi, vstupuje

rozbolestněné ,,ubohé srdce.., htedající v ,,baruronickén klidu.i obrozenÍ
a očistu. lak ie z názvu patrno, jde sice o návrat, ďe nikoli o zapomněni.
PŤírodní a intimnÍ sféra umoŤ-nila vytvoiit snovf, imaginární sv8t Ínagc-
kfch vidin' v nichž však jsou stáIe pittomny protiklady citovÝch uo"t,t,.

Disonance, v kďžce Jďtě jednou se vrátime... |estů ttumáe, '" |ue
1ozvinulv 

y milqgtnd poezii sbÍrky Lyiha ldsky a žizlota (l9o7i 
" "-"ďyk vlraznému slohovérrru. oproštěnÍ. Sova tu vytvočil ritvar komorni balady,

v- níž jsou tragická nedorozurněď i rozpornost citťr zobrazeny na maléploše, ve vyhrocené dramatičnosti a zároveĎ piedvedeny v subj-ektivované
''obiektirmí.. podobě. Úsilí o hutnost veďo 

-Sovu 
k for:ně, pio niŽ jsou

typi*é ámlky, pŤerjvané věty, otázky, zkratkn nápovědí.vypovraaiicr
o milostnfch vrrazlcb rťrznfch typťr (nenaplněná to'ha po dorozuměnt,
|ry.::, láskn smyslná vášeĚ, koketérie, zrada atd.). AutorJe vzdálen jaké-
|oko.|i1 moralizování, je soustieděn k zobrazení rozkladu intinnrcn o"i"lt,"
dowšuiícímu celkové vzáiemné odcizeď, jež ie typické pro šosáckou
společnost.

Pro další qfvojovou etapu je charakteristické básníkovo risilI začlenit
obraz intinnníbo bytí do nadosobních, kolektivďch celkťr, v nicM vidí
F:doi životní hodnoty. Ať jiŽ jde o obraz věčného koloběhu Žití, nystic-
kého bratrství duší, nebo o obraz nacionálního kolektivu, vždy do popr.ai

245 s
vysnrpuie harmonické inďvidurrm, spjaté s metafyzickou ideou' pŤičenž

oé zaácí dŤívěiší negace, revolta a protest. Typickou se stává forma rapsÓďe,

bohatě rozyinutá meditace, mytická vize a později' kdy se Sovova worba

zbavuie nebezpečí abstiakce, se objevuie i tendence k patetickému zobtaze-

ní národďho zápasu v děiinnÝch souvislostech (zpěto, dotttova, 1918).

Sovova snaha básnicky komentovat poválečné děnt se proievila iako vniď.

ně rozporná. Na jedné suaně Sova sympatizoval s boien dělnictva (verše

Sbhy s?isnatel ,m z r. 1919), na suaně druhé se lekal tňídnÍch požadavkťt

revolučního proletariátu. Ideová krize se proievitra i v poklesu hodnoty
jeho básďcké worby. Radikální obroda Sovovy poezie počíná sbírkou.Bdnthotlo 

jaro (l92l), Deklaratirmí, Íečaická a morďiátorská poezie

nizela a básnlk se opět orientovď k lyrice smyďové konkrétnosti a citové-

ho okouzlení. ''chci bjti neuzavien, neskončen, bÝt stále nad ďlem' iít
stále v dlouhé pouti...,.. tento básnickf prcgram stálého vnitŤního ne-

klidu, dychtivého vnímání života a tiché pokory pied pŤírodou a lidskou
prací naptĎuje Sovovy poslednÍ básnické sbírky (Drszrí ldsha, L927' ai.).

Také v pt6ze Sova usiloval vyiáďit rozsáhlou škálu pocitŮ rozjitieného
člověka, ápasícÍho o harmonii. Sousďedění k psychickÍrn stavťrm a cito-
vfm reakcím ble\mích postav zpťrsobilo rozklad tzv. objektivďho v}'právě.
ď, neboť těžiště se piesunulo z pesuého děje k vnitiním proces m. Pro.
zaickf titvar ie tak subiektivizován a lyrizován. ''Lyrické vtďiny duše..

isou v polpňedí autorova ájmu. Tento zrrrat ve vÍvoii české prÓzy se udál
v letech 90. a Sova k němu vjtazně pňispěl sbÍrkou povídek PrÓza (L898).

Zásady nového typu prÓzy plně rozvinul v loavě ronánu (1902). omezil
dějovou linii, utlumil roli vyprávěče, události i pŤíror|nt scenérie vstupujl
do románu v subjektivní hrdinově interpretaci a stávají se tak neďLnou
součástí jeho duševního života. objektivní svět sp vá s náladami a pocity'
s citovln a smyslovlm rozechvěním. V dalších prozaickfch dílech - v ro-
mánech i povídkách - autor lyrizační a subiektivizační tendence opouštÍ'
zaměfuje se naopak na dějově bohaté pásmo s autobiografickfmi Prvky'
dobově typické brdiny a sociální i politické konflikty ('J<ronika osamělého
$tudentaí. V pravy chttdlch, 1903, ai.). Z obou těchto rámcú vybočuje
sr"jm risměrmfm humorem a idylickÍm laděním, zbavenjm životní tíhy'
jež |ežt takka na všech ostatních Sovovfch prÓách' nove|a Panhrdc
Budecius, kantot (|9t6), legendární pfíběh venkovského učitele z konce
18. století, ienž pro svou lásku k muzice zanedbává vlastní Ženu a pokorně
pňiiímá po ieií smrti trest v podobě nového manžďstvl.




