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Diplomová práce Jakuba Raše se zabývá nejméně známou částí díla Antonína Sovy. Je 

to paradox, ale paradox vlastně pochopitelný. Literární kritika instinktivně zaměřuje 

pozornost na "nové" fenomény, a těmi staří básníci nejsou. A literární historie se pokouší 

postihnout individuální tvůrčí gesto toho kterého spisovatele obvykle v konfrontaci 

s dobovými normami - a k takové konfrontaci dochází většinou už při vstupu nového autora 

do literatury. Pozdní tvorba mnohých literátů (Sládka, Neumanna, ale i prozaiků, např. Raise), 

byť často kultivovanější a duchovně hlubší než tvorba raná, zůstává stranou zájmu. 

Za přednost Rašovy práce proto považuji už samotný výběr tématu. Předností má ale 

práce víc. Shrnout by je bylo možno slovem uměřenost. Diplomant nepostupoval 

chronologicky, ale rozdělil Sovovu pozdní lyriku do čtyř tradičně vymezených námětových 

oblastí (přírodní, intimní, společenská a sebere flexivní poezie). V jejich rámci se snaží 

postihnout nejen obsahy (témata) sbírek, ale i "komplexní myšlenkové modely" sovovské, 

tedy ucelené, axiologicky a gnozeologicky (v podstatě tedy: zkušenostně) podmíněné postoje 

k elementárním skutečnostem jako je život a smrt, umění, láska apod. Uměřeně se diplomant 

takřka nedotýká Sovovy biografie a stranou ponechává i širší literární kontext Sovova díla. 

Uměřená jsou i jeho teoretická východiska, opírající se o definici jeho ústředního pojmu, totiž 

lyrického subjektu. 

Nejrozsáhlejší kapitola se zabývá Sovovou přírodní lyrikou. Zde považuji za 

nejvýznamnější zdůraznění přesunu v Sovově pozdní poezii od souřadnic prostorových 

k časovým, od obrazného pojmenovávání přírodní skutečnosti k procesuálnímu zachycování 

dění. Otevřenost takové poezie znamená otvírání se duchovním aspektům přírodního světa a 

kontemplativnost, což Raš výstižně dokládá konkrétními analýzami. Přestože Sovův obraz 

přírody a venkova se v tomto období harmonizuje, diplomant připomíná jeho oddělenost od 

společenských konceptů selství (Sládek, Holeček, Baar) a výstižně spojuje Sovův venkov 

spíše s obrazy chudoby a drsné prostoty v poezii Jana Čarka. 



Intimní lyrika pozdního Sovy je utvářena prostřednictvím návratů a vzpomínek; Raš 

v této souvislosti zajímavě upozorňuje např. na motiv echa či ozvěny. Návraty do mládí a do 

rodného kraje představují moment pozitivní, návraty k lásce spíše obnažují skrytá zranění. 

Z dalšího výkladu zajímavě vystupuje např. významové napětí mezi motivy hrdého osamění 

("mužný žal") a chválou společenství, pokory a solidarity. Raš neopomíjí ani Sovovy 

meditativní básnické bilance vztažené ke konci života a smrti. Nepatrně přesahující intence 

Sovovy poezie se mi zdá kapitola Životní moudrost, přisuzující básníkovi nejen schopnost 

zobecnění životní zkušenosti a prostotu, ale i "gnómičnost" a "hutnost"; i tady je ale třeba 

ocenit podloženost diplomantova názoru odbornou literaturou (studie J. Táborské). 

Kapitola o Sovově společenské lyrice zřetelně odděluje básníkovy oslavné verše 

(vztahující se zejména ke vzniku republiky) a "hořce odbojné" básně společenskokritické, 

které představují výraznou linii celé Sovovy poezie. Ve vztahu k sociální tematice je tu 

v Sovově poezii zdůrazněn motiv práce. Stručná kapitola, která se zabývá Sovovou 

sebereí1exivní lyrikou, objevně zdůrazňuje posun od úsilí fixovat smyslově jedinečný obraz 

(okamžik) ke snaze pronikat skrze tento obsah k nejzákladnějším životním obsahům. 

Raš prostudoval značné množství odborné literatury (včetně dobových kritik), pracuje 

s ní však uměřeně a důsledně se drží tématu, kterým je samotná Sovova poezie. Mezi 

přednosti práce patří také formální preciznost a vynikající stylizační schopnosti autora, 

v rozměru od jemného odstínění významu jednotlivých veršů až po široké zobecnění pozice a 

směřování Sovovy tvorby. Dokáže-li se v budoucnu vyhnout nebezpečí strnulosti (které je 

skryto v každé uměřenosti), bude v něm Sova mít vynikajícího vykladače, kterého mu řada 

jiných mrtvých básníků bude závidět. 

Práci považuji za zřetelně nadprůměrnou a samozřejmě ji doporučuji k obhajobě. 
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