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z podmínek a rikolri' které by slabšího zlomily (Polední zrání).
Vrcholem pozemského Života je BŤezigovi duchovní typ nejčastěji
nazyvany Sva|im nebo Siln m (báseí'Šthstni aj.). Svatí soustŤeďuJí
v sobě maximum v le a duchovní čistoty, vítězinaď časem a ucho.
vávají si svou identitu v proměnách pozemského bytí i po jeho zá-
niku. Jsou to qfjimečné osobnosti, netvoŤí však rn.flučnou sektu, jak
tomu bylo ještě ve svÍrÁNÍ NA ZÁPADĚ s postavou Siln;fcrr:
jsou tu pro veškeré lidstvo, zasluhují se o ně intenzitou víry ( Bratr-
ství věíících), lásky (qfzvou k lásce i varováním pŤed jejími ne-
bezpečími a tĚinami je rozsáhlá, jarním jasem naplněná báseř
Láska), pŤinášejí svrij podíl pro duchovní zrání všech. Radost z ne-
smírnfch perspektiv duše, z možností jejích nesčísln;fch a mnoho-
tvárn1fch kontaktri se všemi vrstvami skutečnosti je rístŤedním pro.
žitkem básně Královna nadějí.

Větry odpÓlri spoluse Sovovfmi VYBoUŘENÝtur svurry
a Hlaváčkovou MSTIVOU KANTILÉNOU spoluvytváŤejí
vrcholnf okamžik českého symbolismu, kterf posilován i aktivitou
soudobé literární kritiky rychle dozrál k dílrim usilujícím podat ce-
listvou pŤedstavu světa a jeho perspektiv, na|ézat pozitivní lidskf
ideál a tak i ovlivnit společenskou skutečnost - neJi v kontaktu sé
všemi, pak alespoř prostiednictvím těch, kdo jsou zaujati morál-
ním poselstvím uměleckého díla a pŤedávají je dalším. Sbírka vy-
užív á - bezotevŤenych narážeka citací - podnětri z nejrriznějších
kulturních oblastí; vedle stňedověké mystiky se tu - v pŤetvoŤení
a pŤekonání - uplatřuje jak protikŤeséansk1i individualismus
F. Nietzscheho, tak tradice vypjatého obrazu světce znovu o živená
v esejích katolického myslitele E. Hella.

V recenzi Větrri od pÓlri poprvé zhodnotil BŤezinovo umění
F. X. Šalda, ktery zejménazdrirazĎuje zde vysloven! jasn1f a ra.
dostn! poměr k životu; v tom spojuje sbírku s literárním proudem
,,nové renesance.., kter obratem ke kladnlm hodnotám crrtct pre-
konat destruktivnost dekadentní literatury. Druhf v1fznačn]Í kiitik
F. V. Krejčí, kter;f probojovával Bíezinovy prvotiny, zaujal k Vě.
trrim od pÓlri pro jejich spiritualismus chladnější stanovisko. BŤe-
zina z této a ostatních, zqména pozdějších sbírek, měl vlrazn1f vliv
na moderní vytvarné umění (F. Bílek, J. Konripek, J. Váchal),
a ovšem i na Ťadu dalších básnic\fch generací. Klíčové básně Větrri
od pÓl byly mnohokrát komentovány a vykládány. Po první svě-
tové válce, v době mimoňádného ocenění BŤezinova dílďu němec-
kfch expresionistri, byla celá sbírka samostatně vydána v němec-
kém pŤekladu E. Saudka a F. Werfela. mc

Všemu navzdory . otakar Theer 1916
Poslední Theerova sbírka pŤináší názorov! pŤeděl v básníkově
lidském i uměleckém v1fvoji. Ještě ve své pňedchozí sbírce Úzkosti
a naděje (l911) psal Theer básně plné beznadějného pesimismu,
odvrácen od osudu kolektivu, a dával pŤednost setrvání v,,klášteňe
umění..; ale nyní na počátku války se v něm probouzí siln nacio-
nalismus (v mnohém podobn! nacionalismu V. Dyka), a básník,
pln uzkosti nad válečnlm ohrožením, chce svrij národ ,,všemu na-
vzdory,, vidět svobodny, zbaveny cizí nadvlády.

Dobov1f prožitek války se projevil u Theera v dvojí podobě: změ-
niljednak jeho poměr ke smrti (básně Sladko je žít a Milosrdenstvf ,
jednak prohloubil jeho vztah k domovu a vlasti. Theer dŤíve zcela
v intencích romantického titanismu viděl ve smrti pŤedevším vy-
svobození z profánní skutečnosti; válečná realita mu odhalila fy-
zickou hrrizu umírání, takŽe zce|a nepokrytě adoruje bňezinovskou
,,sladkost života,, (viz RUCE). Proměnu básníkova vztahu k vlasti
zŤetelně dokazuje básei Návrat, v niž srovnává českou malost
a porobu s vyspělou cizinou (,,Iá z ciziny se domri vracel, jak ze
světla stoupal bych v stín..), a pŤesto věŤí a doufá v šéastn1Í zítŤek
českého národa. Vrcholem Theerova vlasteneckého vzepětíje bá-
se Mé Čechy, patrně jeho nejznámější a nejpopulárnější báseĎ vri-
bec. Theer tu velmi konkrétními obrazy a pŤíznačnlmi krajinn1fmi
motivy evokuje čtyŤi podoby české země (ižní Čechy, Krkonoše,
rodné Polabí a Prahu), a pak si toto čtyŤdílné panoráma pŤisvojuje
jak msi imperátorsk m gestem nacionální v le, která velí ,,vyttvat,
žít a rlist na svém... Voluntar-istické gesto pŤisvojení je obsaženo
i v samotném názvu básně. Uzkost o osud národního kolektivu"
pŤehlušující v době války básníkriv vypjatf individualismus, dala
této básni silnf vlasteneckjl patos, jímž se básník aspoĎ na okamžik
ztotožn1| s nejhlubšími tužbami českého lidu' Tato Theerova báseř
rizce souvisí se steinoimennou básní Antonína Macka (z básnické
sbírky MÉ ČBcriy A JINÉ nÁsNĚ; a pŤedjímá Soiovy Zpěvy
aomova.

Jedině tato čtveŤice básní, byé velmi podstatnjch a obsáhl1fch,
konkretizuje Theerovo sepětí s dobou a má vyrazně společensk1f
smysl. V ostatních verších sbírky ztistává Theer věren svému
básnickému naturelu, kter1i mrižeme definovat jako vyhraněn1f
individualismus uctívající aristokratickou vylučnost a samotu
a pohrdající davem. Proto Theer, pŤesvědčen1f idealista, hlavní
drama svého ďí|anacházív ryze subjektivních oblastech, pŤedevším
v oblasti erotické. Zďe se v nejrťrznějších obměnách rczehtává
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prastart.Í dualistickf konflikt: na jedné straně hmota, tělesnost
a smyslová rozkoš, na druhé straně duch a vúle vedoucí člověka
k ,,vítězství nad sebou.. (napŤ. básně Zázraku života!, Řeklo mé
srdcé.. . , Elegie aj.). Hlas lidského štěstí se pŤe s hlasem volajícím po
nadlidské velikosti. Tyto konfrontace často ristí v deziluzi nad pro-
jevy obyčejného lidského života a dezilntzi nad selháním rozumu'
kteq|'nedovede odpovědět na všechny záhady lidského nitra. Báseř
V neděli v restauraci vyslovuje básníkriv odpor pňi pohledu na po-
klidn1f prožitek nedělního odpoledne v zahraďni restauraci, proti
němu staví na odiv svbu samotu: ,,věŤím... že mrij život je lepší než
váš.. a pňeje si ,,kéž nejsem jako ti druzí... (S touto básní polemizoval
St. K. Neumann básní Jarní ryeděle v letní resÍauraci, pozdéji zaÍa-
zenou do NOVÝCH ZPĚvŮ.) Z nembžnosti pochopit dimenze
všedního lidského rídělu, z pŤedstavy, že vše, co je lidské, stahuje
básníka do nížin hmoty, také pramení Theerovy nihilistické zá-
chvaty (báseř Dva hlasy).

Svár hmoty a ducha pov!šil Theer v této sbírce do metafyzické
roviny, kde mu dal smysl mravního zápasu člověka za dosažení
absolutní svobody ducha, jež dává člověku atribut ,,božství... Tento
zápas je umělecky ztvárněn v rozsáhlém básnickém tnptychu Gol.
gota, kďe se Theer, jinak většinou věrny antice, inspiruje Noqfm
zálonem a do Kristovy postavy promítá vizi o absolutní doko-
nalosti, která musela ztroskotat na Kristově lidství. Jde zde tedy
vlastně o básnickou alegorii Theerova vlastního uměleckého osu-
du, bližší spíše romantickému titanismu než kŤesťanství.

Sbírkou Všemu navzdory se o. Theer sblížil s modernistickfmi
snahami tzv. generace Almanachu na rok |9|4, což ovlivnilo
ideovou i tvarovou podobujeho poezie. Theer voluntarista, zdri-
razňlujici vždy dramatičnost a dynamičnost poezie, byl k této sku-
pině pŤitahován pŤedevším proto, že se do jisté míry inspirovala
filozofickou koncepcí H. Bergsona. Bergson je typick1í idealistickf
dualista: jeho filozofie je založena na protikladnosti hmoty a ducha'
jež mt e bft zmírněna toliko v intuici, která smiŤuje nekonečnou
roztŤíštěnost dění a dovoluje,navázat spontánní kontakt se sku-
tečností. Je tedy zÍejmé, že Theer pŤijal Bergsonovo učení pÍiznivě,
protože mu umožřovalo pŤesnější formulaci jeho osobního umě-
leckého dramatu. Vliv bergsonismu na Theerovu poezii dokumen-
tuje nejpŤesvědčivěji básei M poetika, která je v podstatě jen
básnickou formulací bergsonovské kategorie élan vital, tvoŤivého
dynamického proudu ducha. obdobnou básnickou reflexíje i báseř
Setkáni. Bergsonova filozofie se Theerovi stala i pŤitažlivou moti-
vací pro použiváni volného veršejakojediného básnicky adekvát.
ního prostŤedku, jímž mriže bft vyjádŤena bezprostňednost a pro-
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měnlivost života. Rozvinuti vlrazovychmožností volného verše ve
sbírce Všemu navzdory se Stalo drileži|fm pŤíspěvkem o. Theera
k vlvoji moderní české poezie.

Theerova tvorba je dokladem, jak marné bylo risilí básníka.in-
dividuatisty o dosažení nadosobních hodnot, pokud zristávalo
pouhou metafyzickou spekulací. Cesta k pčekonání dekadentního
subjektivismu vedla tehdy skrze hluboké proživání kolektivního
osudu národa. To se Theerovi podafilo y mezni situaci první svě-
tové války - zéjména v básni Mé Čechy, která patÍí k vrcholn]im
dílrim vlastenecké poezie inspirované perspektivou národní samo-
statnosti. Jinak zŮstal cel1fm sqfm dílem bytostně spŤízněn s oním
typem estetizujícího individualismu, ktery byl plodem atmosféry
devadesátfch let 19. století.

VybouÍené smutky .
Antonín Sova 1997, 1922
Ve své privodní podobě zr' |897 obsahuje sbírka pouh1fch patnáct
básní co nejpŤísněji vybranfch ze soudobé rozsáhlé autorovy so-
ciálně filozofické, polemické a reflexívní poezie. Sova volí ty básně,
jež vyslovují podstatné rysy jeho uměleckého a společenského po-
stoje, nikoli jen reakce na dobové podněty, a činí tak formou
umělecky d slednou, sevňenou a obsažnou. Zkušenost mnoha let
rychlého společenského a kulturního vlvoje a autorova riporného
hledání, jež se dobralo k osobitému pohledu na trvalé a určující či-
nitele duchovní situace soudobého člověka, jeho nov1fch možností,
jeho síly i hrozících mu nebezpečí, je tu vepsána do monumentál-
ních symbolri a symbolicklch dějri. - osudy lidské duše od dětství
ažkdozráni a bolestnému odhalení krutého rubu moderního světa
(Sova nedlouho pŤedtím zobrazi| obdobn;f námět v básni ZLo-
MENÁ DUŠE) jiou tu vyjádŤeny symbolem Řeky; básei sleduje
vodní tok od čistoty pramen až po bahno rovin a splašky a uto.
pence velkoměsta. Strohj' obraz Kondora, v textu básně dešifrovanj
jako znak ,,bídy v srdci.., je poukazem k zlověstn1fm silám zhnusení,
lhostejnosti a nevíry v život, které berou modernímu člověku
spontánní prožitek i společenskou aktivitu. V pŤízračném pŤíběhu
Bizarního snu mluvčí, v potŤebě absolutně se odloučit od koŤistnic-
kého, duchaptázdného, nesvobodného současného světa, odplou-
vá spolu s milovanou ženou, kterou pŤimě1 zpÍetrhat všechny ele-
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