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Básnická tvorba Antonína Sovy v období po první světové válce se vyznačuje především 

návraty k pramenům životním a básnickým a nalézáním jistot v lyrice přírodní a reflexivní, 

zahrnuje rovněž ozvěny společenského dění ve verších časových a příležitostných. 

Závěrečná etapa Sovovy poezie, která zůstávala poněkud stranou odborného 

literárněhistorického zájmu, se po zásluze stala tématem předložené práce. 

Jakub Raš po rekapitulaci sovovské literatury týkající se daného období shrnuje 

zvolená metodologická východiska - na základě teoretických prací P. A. Bílka, Miroslava 

Červenky a Marie Kubínové a v hledání sjednocujících charakteristik formální a výzmanové 

stavby Sovovy poezie (jeho "básnického světa") zdůrazňuje zejména kategorii lyrického 

subjektu (resp. subjektu díla, tvůrčího subjektu) v různorodé komunikační situovanosti. 

Při dalším čtení jeho práce se jeví jako podstatnější úvaha vedoucí k rozvržení 

pojednávaného materiálu - celku pozdní Sovovy lyriky, tedy způsob, jímž je jeho studie 

strukturována: postup a přístup tematický a motivický. Námětové okruhy jsou podrobně 

sledovány v kapitolách (i s vloženými pasážemi věnovanými otázkám tvarovým) Přírodní 

reflexivní lyrika, Intimní reflexivní lyrika, Společenská reflexivní lyrika, Sebereflexivní 

lyrika. 

V tomto rozvrhu se vedle evidence širokého spektra námětových a motivických 

prvků a konotací autorovi daří v určitých opakováních (zachycení opakujících se momentů 

v různých rovinách) postupovat k relativně složitějším, duchovním entitám (označení 

"moudrost", "moudro" však v tomto ohledu nezní příliš šťastně). Zde se ukazuje cesta 

umožňující přesahy emblematického čtení a interpretování jednotlivých poloh Sovovy 

poezie. V této souvislosti je třeba ocenit závěrečnou rekapitulaci, v níž Jakub Raš akcentuje 

právě osobitou dynamičnost jako ústřední vlastnost Sovovy lyriky. 

Poněkud zavádějícím se může jevit všudypřítomné adjektivum reflexivní (reflexi 

autor vymezuje jako "explicitní uvažovánÍ, rozjímání, přemýšlení o problematice bytí" 

v širokém významu). Pod tuto kategorii by pak spadala nejen sebereflexe (užívaná a 



tematizovaná ve smyslu uvažování o umělecké tvorbě), ale vlastně veškerá poezie, resp. 

poezie určitého typu a zaměření, která nějak koresponduje s (vše)obecnými - a v konkrétních 

interpretacích sledovanými - fenomény nebo podněty (život, smrt, láska, samota, paměť, 

stáří, mládí, jaro, léto, podzim, zima, venkov, selství atp.), jejichž úběžníkem je vždy - jak 

shledáváno - člověk. Zvolené výchozí pojmy, resp. hledisko lyrického subjektu tak často jako 

by pod touto induktivní zátěžÍ zůstávalo v rovině - autorovými slovy - "popisového 

aparátu". 

Diplomant úspěšně naplnil zadání práce (s těžištěm v rozboru Sovovy lyriky a 

časoprostoru jejího světa), zároveň jej i překročil v úsilí směrem k celistvému 

monografickému obrazu. Z hlediska literárněhistorického je třeba podotknout, že důsažnější 

vystižení Sovovy jedinečnosti by potřebovalo širší ukotvení v dobovém kontextu a jeho 

pohybech a spojnicích (např. hlubší rozvinutí - zde pouze naznačeného - srovnání s poezií 

Karla Tomana z dvacátých let, postižení proměn chápání a naplňování ideálu umělecké 

individuality v rámci generace vyhraňující se na přelomu století, v této souvislosti rovněž 

další možnosti užití - zmiňovaného - pojmu secese ve smyslu určité postsymbolistní 

syntetizující tendence, jak ji postihl včapkovské monografii Jiří Opelík). 

Závěrem lze konstatovat, že Jakub Raš ve své zdařilé diplomové práci osvědčil rozsáhlou a 

bezpečnou znalost Sovova díla a příslušné literatury předmětu, prokázal jak schopnost 

vnímavého rozboru jednotlivých básnických textů a představení jejich významové rozlohy a 

otevřenosti, tak sledování dynamiky a osobitosti Sovova díla ve zvoleném období. 

V Praze ll. září 2009 
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